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WPROWADZENIE

Rozporządzenie  MEN  z  27  sierpnia  2015  w  sprawie  nadzoru  pedagogicznego  określa
dwanaście wymagań,  jakie państwo stawia szkołom w ramach swojej polityki  oświatowej.
Pierwsze z nich stanowi :  Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na
rozwój uczniów. Posiadanie takiej koncepcji jest warunkiem skutecznego działania szkoły i
dowodem  myślenia  o  przyszłości.  Określa  wspólny  kierunek  działania  dla  wszystkich
podmiotów życia  szkolnego,  stanowi  punkt  odniesienia  w procesie  podejmowania  decyzji
oraz pomaga skupić się na priorytetach. 

Koncepcja pracy, która miałaby rzeczywiście sprostać powyżej opisanym zadaniom, musi być
dziełem całej społeczności szkolnej, a nawet efektem konsultacji  wykraczającej poza mury
szkoły,  angażującej  jej  zewnętrznych  partnerów.  Musi  też  być  „żywa”,  systematycznie
wdrażana,  konsultowana  między  wszystkimi  podmiotami  w  trakcie  jej  realizacji,
modyfikowana i udoskonalana w miarę pojawiania się nowych potrzeb. Musi również mieć na
celu to, co w edukacji najważniejsze – wszechstronny (intelektualny, fizyczny, emocjonalny i
społeczny) rozwój ucznia, powinna więc sprzyjać uczeniu się i nauczaniu, mając na uwadze
dziecko w dniu dzisiejszym, i to samo dziecko w przyszłości.  

Dlatego też projekt niniejszej ewaluacji zakłada znalezienie wspólnej części w wyobrażeniach
o modelowej szkole pośród uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i partnerów
zewnętrznych i, w oparciu o nią, skonstruowanie koncepcji pracy szkoły na kolejnych 5 lat.
Zakłada  również  stworzenie  programu  wdrażania  i  upowszechniania  tej  koncepcji,  który
sprawi, że nie pozostanie ona tylko tekstem na papierze. 

Wartością  dodaną  w  tym  badaniu  będzie  pozyskanie  od  wszystkich  zaangażowanych
podmiotów danych na temat tego, co i jak w naszej szkole warto zmienić i udoskonalić i
wykorzystanie ich do poprawy funkcjonowania naszej placówki w konkretnych, wskazanych
aspektach. 

PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Przedmiot ewaluacji: 

Wszystkie podmioty środowiska szkolnego mają wspólną wizję naszej szkoły.

Cele ewaluacji:

1. Ustalenie wspólnego stanowiska wszystkich podmiotów środowiska szkolnego odnośnie
mocnych i słabych stron naszej szkoły oraz propozycji działań naprawczych.

2. Pozyskanie  informacji  zwrotnej  od  uczniów,  rodziców  i  partnerów  zewnętrznych
odnośnie ich potrzeb i oczekiwań względem szkoły i ustalenie katalogu nowych trendów,
które mogłyby ją wzbogacić.
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3. Ustalenie  wspólnych  dla  wszystkich  grup  uczestniczących  w  badaniu  misji,  wizji  i
modelu absolwenta naszej szkoły.

4. Opracowanie Koncepcji Pracy Szkoły na lata 2017-2021 w oparciu o wyniki badań oraz
wymagania państwowe.

5. Opracowanie  programu upowszechniania  i   wdrażania  tej  Koncepcji  w latach 2017-
2021.

Pytania badawcze:

1. Jakie są mocne i słabe strony naszej szkoły w oczach uczniów, nauczycieli, rodziców, dyrektora
, pracowników obsługi oraz wybranych partnerów zewnętrznych ?

2. Jakie szanse rozwoju  dla szkoły dostrzegają wszystkie objęte badaniem podmioty ( działania 
naprawcze oraz innowacyjne) ?

3. Jakie potrzeby i oczekiwania wobec naszej szkoły deklarują objęte badaniem podmioty?

Kryteria ewaluacji:

1. Spójność wizji szkoły prezentowanej przez wszystkie podmioty badania. 

2. Aktualność i adekwatność zapisów dotychczasowej Koncepcji Pracy Szkoły w stosunku
do potrzeb i oczekiwań środowiska szkolnego i lokalnego.

3. Zgodność  wizji  szkoły  prezentowanej  przez  wszystkie  środowiska  z  wymaganiami
stawianymi szkołom przez państwo.

Dobór metod badawczych: 

Praca metodą  metaplanu z uczniami, rodzicami i pracownikami obsługi szkoły w celu identyfikacji
mocnych i słabych stron naszej szkoły oraz propozycji zmian. 

Dyskusje moderowane z uczniami i rodzicami  w celu stworzenia nowego modelu absolwenta.

Ankietowanie z wykorzystaniem metaplanu wybranych partnerów lokalnych szkoły.

Analiza dokumentacji : Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły przedstawiona przez Dyrektora
Szkoły na konkursie w maju 2016, Koncepcja pracy szkoły na lata 2012-2017, raporty z ewaluacji
wewnętrznych prowadzonych w latach 2010-2016.

Harmonogram ewaluacji: 

 wrzesień  –  opracowanie  koncepcji  ewaluacji,  przygotowanie  narzędzi  badawczych  i
przeszkolenie  członków zespołu  prowadzących  badania  z  uczniami  i  rodzicami  w formie
modelowych  zajęć  z  użyciem  metaplanu  i  dyskusji  moderowanej.  Pozyskanie  danych  do
badania od nauczycieli w trakcie tego szkolenia. Pozyskanie danych do badania od rodziców
w trakcie zebrania ogólnego.

 październik – przeprowadzenie  badania  wśród uczniów,  pracowników obsługi  i  partnerów
lokalnych. Analiza dokumentacji.

 listopad  –  analiza  wyników  badania  i  identyfikacja  wspólnych  dla  badanych  podmiotów
potrzeb i oczekiwań w formie wizji, misji i modelu absolwenta.
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 grudzień – opracowanie Koncepcji Pracy Szkoły na lata 2017-2021

 styczeń/luty – zatwierdzenie Koncepcji przez radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd
Uczniowski.  Opracowanie  i  zatwierdzenie  przez  Radę  Pedagogiczną  programu  jej
upowszechniania i wdrażania.

  marzec – przygotowanie raportu z ewaluacji.

 Forma raportu i sposób upowszechniania wyników:

Raport należy zaprezentować i przedyskutować na zebraniu rady pedagogicznej. O wynikach należy
poinformować także  Radę Rodziców, a skrócony raport podać do publicznej wiadomości na stronie
internetowej szkoły.

WYNIKI EWALUACJI  
 -ANALIZA ODPOWIEDZI, WNIOSKI, WSKAŹNIKI SPEŁNIENIA WYMAGAŃ  I WNIOSKI DO PRACY

 
ANALIZA ODPOWIEDZI

W przeprowadzonej ewaluacji postawiono trzy pytania badawcze: 

1. Jakie są mocne i słabe strony naszej szkoły w oczach uczniów, nauczycieli, rodziców, 
dyrektora , pracowników obsługi oraz wybranych partnerów zewnętrznych ?

2. Jakie szanse rozwoju  dla szkoły dostrzegają wszystkie objęte badaniem podmioty ( działania 
naprawcze oraz innowacyjne) ?

3. Jakie potrzeby i oczekiwania wobec naszej szkoły deklarują objęte badaniem podmioty?

W wyniku analizy zebranych informacji uzyskano następujące odpowiedzi:

1. Jakie są mocne i słabe strony naszej szkoły w oczach uczniów, nauczycieli, rodziców, dyrektora
, pracowników obsługi oraz wybranych partnerów zewnętrznych ?

Wszystkie badane podmioty porównywały naszą szkołę do własnego obrazu „modelowej szkoły”, 
stosując skalę ocen od 1-6. Najniższa uzyskana nota 3 znalazła się w połowie skali, pozostałe oceny 
przyznane przez respondentów naszych badań były wyższe, niektóre osiągnęły wartość 6.

Pośród pożądanych cech „modelowej” szkoły nasi respondenci najczęściej wymieniali:

Przyjazna

Bezpieczna

Dobrze wyposażona

Rozwijająca talenty i zainteresowania

Kształcąca na wysokim poziomie
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A cechy te otrzymały od różnych grup respondentów średnie noty ( w skali 1-6)

Przyjazna  4.65

Bezpieczna 4.6

Dobrze wyposażona 3.1

Rozwijająca talenty i zainteresowania 4.9

Kształcąca na wysokim poziomie 4.8

Noty te plasują naszą szkołę w obszarach od średniego do wyżej średniego na skali 1-6 i 
pozostawiają margines dla działań doskonalących naszą pracę.

Słabe strony szkoły w oczach respondentów najłatwiej zidentyfikować na podstawie odpowiedzi na 
pytanie: „dlaczego nie jest tak, jak powinno być”, gdyż nie udało się ustalić innej, poza wyposażeniem
szkoły, słabo ocenianej cechy wspólnej dla wszystkich badanych grup na podstawie dwóch 
pierwszych pól metaplanu.

Wśród problemów, z jakimi boryka się nasza szkoła, respondenci wymieniali ( wytłuszczonym 
drukiem to, co wymieniły co najmniej dwie grupy respondentów):

nadmierny hałas

braki finansowe 
nieprawidłowe  relacje uczeń – uczeń
nieprawidłowe relacje nauczyciel-uczeń
brak czasu nauczycieli

brak dyscypliny na lekcjach

słaba współpraca na linii szkoła –rodzice skutkująca problemami wychowawczymi
przeciążenie uczniów zadaniami domowymi
stres uczniowski
niesprawiedliwe traktowanie uczniów
brak kultury osobistej u uczniów
słabo rozwinięta oferta zajęć dodatkowych (za mało zajęć sportowych /za dużo zajęć sportowych w 
stosunku do innych propozycji)
brak inicjatywy i kreatywności w całym środowisku
niewystarczająca opieka na przerwach
uczniowie raczej nie partycypują w ustalaniu tematyki zajęć/projektów

mała aktywność uczniów w szkole

tradycyjne ocenianie

mała interdyscyplinarność w nauczaniu 

2. Jakie szanse rozwoju  dla szkoły dostrzegają wszystkie objęte badaniem podmioty ( działania 
naprawcze oraz innowacyjne) ? ( propozycje zebrano na podstawie rubryk : „co można zrobić” 
oraz „dlaczego nie jest tak, jak być powinno”.)

By nasza szkoła była bardziej przyjazna:
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Propozycje nauczycieli: brak

Propozycje uczniów: szkoła powinna być kolorowa, nowoczesna i wesoła, należy poprawić relacje 
między uczniami a nauczycielom zrobić „pozytywny kurs”, zachęcać uczniów do wzajemnej pomocy, 
nie bić się, uspokoić, zezwolić na przynoszenie zwierząt do szkoły , uatrakcyjniać pracę szkoły 
poprzez wycieczki, wyjazdy , spotkania , stworzyć plac zabaw , odciążyć plecaki i doposażyć 
bibliotekę szkolną, zmniejszyć ilość zadań domowych, wyeliminować hałas i poprawić dyscyplinę 
uczniów na lekcjach.
Propozycje rodziców: zmniejszyć ilość lekcji, wyznaczyć czas konsultacji dla jednej osoby, 
zorganizować więcej zajęć sportowych, lepsza organizacja, lepsze relacje nauczyciel-uczeń, zwracanie
uwagi na braki uczniów i bezstresowe zachęcanie do nauki, więcej rozmawiać z dziećmi, organizować
pozalekcyjne zajęcia integracyjne dla dzieci, walczyć z hałasem, poprawiać relacje między uczniami.
Propozycje pracowników obsługi: prowadzić rozmowy uświadamiające rodziców w sprawach 
wychowawczych, zapraszać rodziców na lekcje, przerwy
Propozycje partnerów zewnętrznych: utworzenie zakładki „dla ucznia” na stronie szkoły, 
stosowanie oceniania kształtującego, zaplanowanie innowacji interdyscyplinarnych, włączenie 
uczniów w planowanie szkolnych zadań

Wynikające z analizy dokumentów: Przeciwdziałanie dyskryminacji, zwłaszcza ze względu na 
status materialny i wygląd, a także nietolerancji dla „nowych”, częste przypominanie uczniom zasad 
zachowania i postaw promowanych przez szkołę, poprawa wsparcia udzielanego w szkole dzieciom z 
trudnościami w nauce, kompensowanie nieprawidłowości w relacjach rodzic-dziecko, poprawa 
przekazu informacji między nauczycielami a rodzicami, zapraszanie rodziców na akademie z okazji 
świąt państwowych

By nasza szkoła była bardziej bezpieczna:

Propozycje nauczycieli: brak

Propozycje uczniów: Więcej rozmów z pedagogiem, zaostrzyć dyżury, nie bić się, uspokoić, 
wprowadzić dzienniczki
Propozycje rodziców: Zwiększyć ilość nauczycieli na dyżurach, więcej obserwacji i reagowania na 
zachowania uczniów ze strony nauczycieli
Propozycje pracowników obsługi: prowadzić rozmowy uświadamiające rodziców w sprawach 
wychowawczych, zapraszać rodziców na lekcje, przerwy
Propozycje partnerów zewnętrznych: brak

Wynikające z analizy dokumentów: Wyrabianie poczucia odpowiedzialności u uczniów, 
aktywizowanie uczniów do roli współgospodarzy szkoły.

By nasza szkoła była dobrze wyposażona:

Propozycje nauczycieli: brak

Propozycje uczniów: zawalczyć o dotacje i fundusze, prowadzić różne akcje w celu zbierania 
pieniędzy, zakupić tablety
Propozycje rodziców: pozyskiwać sponsorów
Propozycje pracowników obsługi: brak
Propozycje partnerów zewnętrznych: pozyskiwać dodatkowe fundusze 

Wynikające z analizy dokumentów: Poprawa bazy szkoły

By nasza szkoła dobrze rozwijała talenty i zainteresowania:
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Propozycje nauczycieli: organizować koła zainteresowań dostosowane do potrzeb uczniów.

Propozycje uczniów: organizować wycieczki, wyjazdy, spotkania, doposażyć bibliotekę szkolną, 
zakupić zwierzątka do szkolnej hodowli
Propozycje rodziców: wprowadzić dodatkowe zajęcia finansowane przez rodziców oraz więcej zajęć 
sportowych
Propozycje pracowników obsługi: brak
Propozycje partnerów zewnętrznych: dostosować ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań 
uczniów

Wynikające z analizy dokumentów: Rzetelne informowanie rodziców nt. działań prowadzonych w 
świetlicy szkolnej, rozbudowanie oferty zajęć dodatkowych , zwłaszcza dla młodszych uczniów, także
o zajęcia prowadzone odpłatnie przez specjalistów spoza placówki.

By nasza szkoła kształciła na wysokim poziomie:

Propozycje nauczycieli: udział w projektach edukacyjnych

Propozycje uczniów: brak
Propozycje rodziców: zwracanie uwagi na braki uczniów i bezstresowe zachęcanie do nauki.
Propozycje pracowników obsługi: brak
Propozycje partnerów zewnętrznych: zaplanowanie innowacji interdyscyplinarnych, włączenie 
uczniów w planowanie szkolnych zadań

Wynikające z analizy dokumentów: Promowanie edukacji przez całe życie, prowadzenie innowacji 
pedagogicznych , programów innowacyjnych i eksperymentalnych w szkole, włączanie rodziców w 
procesy dydaktyczne i przekazywanie im wskazówek do pracy z dziećmi, wdrażanie uczniów do pracy
metodą projektu,  kształcenie u uczniów umiejętności wypowiadania się, w tym na forum, 
uświadamianie uczniom, czym jest „codzienny” patriotyzm i wskazywanie na wartość wielu działań 
prowadzonych w szkole w tym zakresie.

3. Jakie potrzeby i oczekiwania wobec naszej szkoły deklarują objęte badaniem podmioty?

Zidentyfikowane w trakcie badania, wspólne dla większości respondentów oczekiwania wobec naszej 
szkoły zamykają się w pięciu poniższych przymiotnikach:

Przyjazna

Bezpieczna 

Kształcąca na wysokim poziomie

Rozwijająca talenty i zainteresowania

Dobrze wyposażona

W ramach oczekiwań formułowanych wobec szkoły przez respondentów znajduje się także jej 
„produkt finalny”, czyli absolwent, którego wspólny dla wszystkich grup model przedstawia się 
następująco:

cecha modelowego absolwenta określenia użyte przez respondentów w 
badaniu

należycie wykształcony mądry, duża wiedza, dobrze wyedukowany, 
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inteligentny, elokwentny, wykształcony, 
stosujący poprawną polszczyznę, logicznie 
myślący, dociekliwy, ambitny, ciekawy świata, 
przygotowany do wejścia na kolejny stopień 
edukacji 

samodzielny obowiązkowy, potrafiący radzić sobie w różnych 
sytuacjach, dobrze zorganizowany, 
systematyczny, uporządkowany, 
zdyscyplinowany, zaradny, walczący o swoje 
prawa, żeby potrafiło  myśleć samodzielnie i 
sprawnie działać, żeby w sposób świadomy i 
odpowiedzialny korzystało z nowoczesnych 
technologii, pracowity

prowadzący zdrowy tryb życia aktywny, wysportowany, żeby prowadził zdrowy 
tryb życia, rozwijał swoje talenty, podejmujący 
właściwe decyzje

otwarty, pomocny i życzliwy otwarty na kontakty, przyjacielski, wyrozumiały, 
tolerancyjny, miły, dobry, życzliwy, koleżeński, 
przyjaciel natury, uśmiechnięty, radosny, 
pozytywnie nastawiony do życia, wesoły, 
szczęśliwy, chętny do pomocy, uczciwy

mający zdrowe poczucie własnej wartości i 
pewność siebie

kreatywny, odważny ,pewny siebie, ambitny, 
wesoły, szczęśliwy, asertywny, doceniony, 
znający swoje mocne i słabe strony, umiejący 
podejmować i bronić swoich decyzji, żeby 
potrafił marzyć i zmieniać marzenia w 
rzeczywistość, żeby realizował swoje 
zainteresowania

kulturalny kulturalny, grzeczny, dobrze wychowany , obyty,
żeby prowadził kulturalny tryb życia

szanuje kulturę i tradycję własną oraz innych 
grup i narodów

żeby, będąc obywatelem Europy , potrafił 
doceniać historię i tradycje swojego kraju i 
regionu

potrafi współdziałać, podejmować inicjatywę i 
przejmować odpowiedzialność 

Odpowiedzialny za siebie i innych, kreatywny, 
żeby potrafił  myśleć samodzielnie i sprawnie 
działać, ambitny, umiejący podejmować i bronić 
swoich decyzji, otwarty na kontakty, 
przyjacielski, tolerancyjny, chętny do pomocy, 
uczciwy

                         
WNIOSKI  Z BADANIA

1. W wyniku przeprowadzonego badania ustalono wspólną dla wszystkich podmiotów wizję 
naszej szkoły oraz model absolwenta:

Modelowa szkoła Model absolwenta

Przyjazna

Bezpieczna 

należycie wykształcony

samodzielny

prowadzący zdrowy tryb życia

otwarty, pomocny i życzliwy
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Kształcąca na wysokim poziomie

Rozwijająca talenty i zainteresowania

Dobrze wyposażona

mający zdrowe poczucie własnej wartości i 
pewność siebie

kulturalny

szanuje kulturę i tradycję własną oraz innych 
grup i narodów

potrafi współdziałać, podejmować inicjatywę i 
przejmować odpowiedzialność

Na ich podstawie została opracowana Koncepcja pracy szkoły na lata 2017-2021.

2. Dzięki  przeprowadzonym badaniom ustalono także najważniejsze problemy dostrzegane w
życiu szkoły przez różne grupy respondentów. Należą do nich:

Hałas w szkole

Nieprawidłowe relacje uczeń – uczeń

Nieprawidłowe relacje uczeń – nauczyciel

Niedostatki finansowe szkoły mające odzwierciedlenie w jej wyposażeniu

3. Porównując naszą szkołę do „modelowej szkoły”, wszystkie grupy respondentów wskazywały
na obszary stanowiące pole do rozwoju i doskonalenia. Sugerowali także wiele działań, które
warto by podjąć w tym zakresie 

Co może poprawić dyrektor szkoły?

Zawalczyć o dotacje, fundusze i sponsorów.
Rozwijać bazę szkoły.

Doposażyć bibliotekę szkolną.

Dbać by szkoła była nowoczesna i kolorowa.

Prowadzić różne akcje w celu zbierania pieniędzy.

Rozważyć kwestię zwierząt w szkole.

Rozważyć budowę placu zabaw przy szkole.

Rozważyć reorganizację konsultacji zgodnie z sugestiami rodziców.

Utworzyć zakładkę „dla ucznia” na stronie szkoły.

Promować stosowanie oceniania kształtującego w szkole.

Promować działania interdyscyplinarne i aktywizację uczniów w szkole.

Promować edukację przez całe życie.

Promować innowacyjność w szkole.

Promować nauczanie metodą projektu.

Przeciwdziałać wszelkiej dyskryminacji w szkole.
Zapraszać rodziców na akademie z okazji świąt państwowych.

Rozważyć kwestię zaostrzenia dyżurów nauczycielskich w szkole.

Zadbać o jakość oferty zajęć dodatkowych w szkole (we współpracy z rodzicami, którzy deklarują
gotowość współfinansowania różnych propozycji).

Co mogą poprawić nauczyciele?

Dbać, by szkoła była nowoczesna i wesoła.
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Wyrabiać poczucie odpowiedzialności u uczniów.

Dbać o pozytywne relacje z uczniem.

Eliminować sytuacje, które wywołują stres u uczniów.

Więcej rozmawiać z dziećmi.

Zachęcać uczniów do wzajemnej pomocy.

Często organizować wycieczki, wyjazdy, spotkania.

Dbać o lekki plecak ucznia.

Aktywizować uczniów do roli współgospodarzy w szkole.

Rozważyć zmniejszenie ilości zadań domowych.

Walczyć z hałasem.

Kształcić u uczniów umiejętność wypowiadania się, w tym na forum.

Promować postawy patriotyczne.

Poprawić dyscyplinę na lekcjach.

Organizować pozalekcyjne zajęcia integracyjne dla dzieci.

Prowadzić rozmowy uświadamiające rodziców w sprawach wychowawczych.

Zapraszać rodziców na lekcje, przerwy.

Częściej stosować ocenianie kształtujące.

Przeciwdziałać wszelkiej dyskryminacji.

Częściej przypomina uczniom o zasadach i postawach obowiązujących w szkole.

Wspierać wszystkich uczniów, zwłaszcza tych z trudnościami w nauce.

Kompensować nieprawidłowości w relacjach rodzic-dziecko.
Rzetelnie informować nt. zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej.

Uczestniczyć w projektach edukacyjnych. 

Włączać uczniów w planowanie szkolnych działań.

Co mogą poprawić uczniowie?

Prowadzić różne akcje w celu zbierania pieniędzy.
Pomagać sobie nawzajem.

Wyeliminować zachowania agresywne i łamiące regulamin.

Dbać o lekki plecak.

Nie hałasować – aktywnie walczyć z hałasem w szkole.

Poprawić dyscyplinę na lekcjach.

Okazywać sobie szacunek i tolerancję.

Akceptować i otaczać życzliwością nowych uczniów w szkole.
Być aktywnym : włączać się w akcje, projekty, proponować własne pomysły .

Co mogą poprawić rodzice?

Włączać się w różne akcje w celu zbierania pieniędzy.
Częściej przekazywać dzieciom odpowiedzialność za własne sprawy.

Współorganizować wycieczki, wyjazdy, spotkania.

Dbać o lekki plecak swojego dziecka.
Więcej rozmawiać z dziećmi, zwłaszcza o potrzebie tolerancji i zrozumienia dla odmiennego wyglądu,
biedy, niepełnosprawności, choroby, pochodzenia.

Współorganizować pozalekcyjne zajęcia integracyjne dla dzieci.
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Uczestniczyć  w  organizowanych  przez  szkołę  warsztatach,  pogadankach,  zajęciach  otwartych,
przedstawieniach i akademiach.

WNIOSKI DO PRACY 

W wyniku przeprowadzonych badań, na podstawie wniosków wyciągniętych z ewaluacji, zaleca się
zastosowanie następujących działań w celu podniesienia jakości pracy Publicznej Szkoły Podstawowej
w Starych Budkowicach: 

1. Zbadać, na czym polegają zgłaszane w ankietach problemy w relacjach nauczyciel-uczeń i
podjąć ewentualne działania naprawcze. (Dyrektor szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego)

2. Zadbać  o  poprawę  w  relacjach  uczeń-uczeń  z  wykorzystaniem  wybranych  wniosków  z
niniejszego badania. (Pedagog, wychowawcy, nauczyciele)

3. Zaplanować systemowe działania w ramach walki z hałasem w szkole. (Zespół zadaniowy)

4. Zaplanować systemowe  działania  w ramach poprawiania  dyscypliny uczniów na lekcjach.
(Dyrektor w ramach WDN i nadzoru pedagogicznego, nauczyciele)

5. Zaplanować  systemowe  działania  zmierzające  do  poprawy  sytuacji  finansowej  szkoły  z
uwzględnieniem  zadań  dla  wszystkich  podmiotów  życia  szkolnego,  a  zdobyte  środki
przeznaczyć na doposażenie szkoły. (Dyrektor, RP, RR, SU)

6. Zadbać o jakość oferty zajęć dodatkowych w szkole. (Dyrektor, RR, SU, nauczyciele)

7. Wykorzystać wnioski z niniejszego badania do opracowania programu wdrożenia Koncepcji
pracy szkoły w latach 2017-2021. (zespół zadaniowy)
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