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ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ 
 

4. 3 Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie. 

 
 

Celem ewaluacji jest określenie czy: 

 szkoła posiada wyposażenie, materiały i pomoce dydaktyczne sprzyjające właściwemu 

procesowi kształcenia; 

 zadania związane z bazą lokalową są we właściwy sposób rozdzielone; 

 uczniowie i pracownicy mają dostęp do materiałów dydaktycznych zgodnie 

z potrzebami; 

 baza dydaktyczna zapewnia właściwe kształcenie; 

 pomoce dydaktyczne są dostosowane do obowiązującego programu; 

 oferta szkoły obejmuje wykorzystanie nowoczesnych technik i programów 

multimedialnych; 

 pozyskane środki finansowe pozwalają na rozwój placówki. 

 

Ewaluację przeprowadzono w roku szkolnym 2012/2013. W trakcie pracy zbierano 

informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrekcji, uczących w szkole nauczycieli, 

pracowników administracji i obsługi, uczniów, rodziców. Do gromadzenia danych 

wykorzystano metody jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę 

źródeł zastanych). 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku posiada 

dwa segmenty dydaktyczne, jeden dla klas 1 - 3, drugi dla klas 4 - 6. 

W segmencie klas młodszych jest 10 sal dydaktycznych i gabinet logopedy. Trzy gabinety 

posiadają rzutniki multimedialne. 

W segmencie klas starszych jest 18 sal dydaktycznych, w tym: 

 jedna pracownia komputerowa, na wyposażeniu której jest rzutnik multimedialny 

 dwie sale posiadają rzutniki multimedialne, w tym jedna także tablicę interaktywną. 

W tej części szkoły znajduje się również 1 sala terapii pedagogicznej i rewalidacji. 

Na terenie szkoły (w innych segmentach) znajdują się jeszcze: 

 sala informatyki (kilkanaście komputerów); 

 sala audiowizualna (rzutnik multimedialny, DVD); 

 sala gimnastyki korekcyjnej z pełnym wyposażeniem; 

 w starej pracowni techniki chłopców zorganizowana została sala multimedialna 

(rzutnik, tablica, kamera, telewizor) w ramach projektu „Praktyka bez wad - nowa 

jakość w kształceniu nauczycieli” (Akademia Pomorska); 

 sala „Radosna Szkoła” wyposażona w pomoce dydaktyczne w ramach programu 

rządowego „Radosna Szkoła”; 

 biblioteka szkolna; 

 świetlica; 

 2 hale gimnastyczne wyposażone w sprzęt sportowy; 

 sala rytmiki; 

 2 boiska trawiaste do piłki nożnej; 

 2 pomieszczenia zaadaptowane na oddziały przedszkolne; 

 boisko wielofunkcyjne. 
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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku ma 

odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie, które umożliwia realizowanie podstawy 

programowej i przyjętych programów nauczania. Sale lekcyjne są duże (ok. 60m
2
) i 

oświetlone według obowiązujących norm. 

Przy obecnej ilości uczniów nie występują żadne braki lokalowe. Szkoła dysponuje bazą 

niezbędną do realizacji swoich zadań statutowych. Uczniowie i pracownicy mają dostęp do 

materiałów dydaktycznych zgodnie z potrzebami. Oferta szkoły obejmuje wykorzystanie 

nowoczesnych technik i programów multimedialnych. Nauczyciele w pełni dbają o szkolny 

sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

 

Szkoła zapewnia odpowiednie warunki BHP poprzez: 

 terminowość przeglądów technicznych rocznych i pięcioletnich,  

 przeglądy przewodów kominowych, skuteczności szybkiego wyłączania obwodów i 

urządzeń elektrycznych, 

 badanie instalacji piorunochronnej i pomiarów rezystancji uziomów, 

 coroczne dokonywanie przeglądów, konserwacji i remontów sprzętu ppoż., 

 oznaczone drogi ewakuacyjne, hydranty oraz oznaczone pomieszczenia, w których 

znajdują się gaśnice, 

 pracownicy obsługi  dostają odzież i środki czystości,  

 dostępność  higienicznych  środków czystości,  

 oświetlenie spełniające normy, 

 dostosowanie wysokości ławek do wzrostu dzieci, 

 kontrolowanie sprzętu gimnastycznego z terenu boisk szkolnych (bramki, kosze). 

 

Dyrekcja poinformowała, że planowane są działania polepszające warunki lokalowe 

szkoły, a mianowicie: 

 termomodernizacja całego budynku, 

 ocieplenie i modernizacja systemu grzewczego szkoły, 

 wymiana ławek w salach lekcyjnych na nowe z certyfikatem,  

 kapitalny remont toalet szkolnych, 

 wymiany wykładzin w salach lekcyjnych, 

 malowanie sal lekcyjnych i sukcesywna wymiana mebli, 

 rozszerzenie monitoringu, 

 

Dobra wzajemna współpraca z Radą Rodziców i składanie raz w roku przez 

poszczególnych nauczycieli zapotrzebowania w zakresie wyposażenia sal lekcyjnych oraz 

informacji o braku pomocy naukowych  pozwala na ich zakupienie, zaczepów do ręczników, 

blatów na ławki, strojów gimnastycznych,  sprzętu elektronicznego. Współpraca również 

owocuje:  

 finansowaniem nagród konkursowych i nagród dla absolwentów, 

 dofinansowywaniem balów, 

 kupowaniem sprzętu sportowego i elektronicznego, 

 zakupem leków dla dzieci do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, 

 współfinansowaniem półkolonii, 

 wyposażaniem gabinetów klas 0. 

 

Biblioteka szkolna zakupuje lektury dla uczniów, słowniki, leksykony, wydawnictwa 

albumowe atlasy, książki popularno-naukowe, encyklopedie i słowniki, czasopisma 

metodyczne. 
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Wypożyczalnia (87,20 m
2
) z dwoma stanowiskami komputerowymi działającymi w sieci ma  

dostęp do Internetu. Jest wyposażona w program komputerowy MOL. Czytelnia (57,37 m
2
) z 

28 stanowiskami dla uczniów i kącikiem dla 12 dzieci młodszych. Wyposażona jest w 

4 stanowiska do dyspozycji pracowników i uczniów szkoły - Internetowe Centrum Informacji 

Multimedialnej. Pokój do opracowania zbiorów (16,17m
2
) ma 3 stanowiska do pracy. 

Uczniowie i pracownicy szkoły mogą korzystać z: ksero, laminarki, bindownicy, 

skanera, sprzętu audiowizualnego, dostępnej sali audiowizualnej dla dzieci i pracowników 

szkoły, tablicy z nagłośnieniem wykorzystywanej w czasie apeli i uroczystości szkolnych, 

dostępnego projektora filmowego. 

Zakres rozdzielanych zadań jest adekwatny do posiadanych przez pracowników 

kompetencji. Pracownik ma do dyspozycji niezbędne narzędzia do wykonywania zadań. 

Ponadto jest poinformowany z czyjego wsparcia może skorzystać w trakcie ich realizacji. 

 

 

PODSUMOWANIE 
Z poczynionych obserwacji wynika, że Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku ma odpowiednie warunki lokalowe 

i wyposażenie, które umożliwia realizowanie podstawy programowej i przyjętych programów 

nauczania. Sale lekcyjne są duże (ok. 60m
2
) i oświetlone wg obowiązujących norm. 

Wszystkie klasy są wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne /podręczniki, słowniki, 

mapy, plansze itp./. Każdy gabinet ma przydzielonego opiekuna. Zapewniona jest troska 

o wygląd i efektywne funkcjonowanie każdego z nich. 

Przy obecnej ilości uczniów nie występują żadne braki lokalowe. Szkoła dysponuje 

bazą niezbędną do realizacji swoich zadań statutowych. Uczniowie i pracownicy mają dostęp 

do materiałów dydaktycznych zgodnie z potrzebami. Oferta szkoły obejmuje wykorzystanie  

nowoczesnych technik i programów multimedialnych. Nauczyciele w pełni dbają o szkolny 

sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

Stan techniczny obiektu i urządzeń w szkole gwarantuje uczniom bezpieczeństwo. 

Budynek szkolny jest objęty nadzorem budowlanym, systematycznie kontrolowany pod 

względem BHP, sprawdzany jest stan instalacji elektrycznej, wentylacji kominowych i gaśnic. 

Potwierdzone jest to protokołami technicznymi rocznymi i 5-letnimi oraz protokołami 

z kontroli stacji sanitarno - epidemiologicznej. Wszelkie stwierdzone usterki w wyniku 

kontroli są na bieżąco usuwane. 

Znikomy procent wypadków świadczy o zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie 

placówki. Dyrektor Szkoły zobowiązał nauczycieli do przypominania zasad bezpiecznego 

zachowania się uczniów w szkole podczas lekcji i przerw oraz zasad korzystania z sal 

gimnastycznych. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw zgodnie z harmonogramem 

i obowiązującym regulaminem. 

W ciągu ostatnich lat dyrekcja we współpracy z samorządem podejmowała inicjatywy 

zmierzające do wzbogacenia wyposażenia szkoły. Powstało boisko wielofunkcyjne .  

W ramach projektów Unii Europejskiej zakupiono nowe pomoce dydaktyczne do sali 

„Radosna Szkoła”, doposażono salę gimnastyki korekcyjnej i salę do zajęć rewalidacyjnych.  

Adaptowano pomieszczenia na oddziały klas 0.  

Szkoła pozyskuje środki finansowe, które pozwalają na rozwój placówki od Rady 

Rodziców, sponsorów  (od 2010 roku - 16 Złotych Serc) oraz promocję bazy lokalowej. 

 

WNIOSKI 
Zebrane podczas badania informacje wskazują, że warunki lokalowe i wyposażenie 

szkoły są wystarczające do realizacji przyjętych programów nauczania. We współpracy 

z samorządem i partnerami szkoły podejmowane są skuteczne działania je wzbogacające. 
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W szkole podejmuje się działania mające na celu wzbogacenie warunków lokalowych 

i wyposażenia dydaktycznego, przy dużym wsparciu przez samorząd i rodziców. 

Duże zaangażowanie dyrekcji szkoły w poprawę warunków lokalowych i wyposażenia 

szkoły, dobra współpraca w tym zakresie z rodzicami, organem prowadzącym i instytucjami 

lokalnymi przyczyniają się do unowocześnienia bazy lokalowej szkoły oraz wzbogacenia jej 

w nowoczesne pomoce naukowe. 

Bardzo dobre warunki lokalowe szkoły podstawowej i sukcesywne wyposażanie 

w nowoczesny sprzęt informacyjny, pomoce i środki dydaktyczne stwarzają dogodne 

możliwości realizacji podstawy programowej, umożliwiają poszerzenie oferty edukacyjnej 

szkoły, urozmaicenie procesu edukacyjnego, a także wpływają na wszechstronny rozwój 

ucznia, jego zainteresowania i aspiracje. 

Mimo, że posiadamy dwa boiska trawiaste i jedno wielofunkcyjne, należałoby znaleźć 

środki finansowe na wytyczenie bieżni o nawierzchni tartanowej i skoczni w dal.  

Zagospodarowanie terenu nie w pełni odpowiada procesowi kształcenia. Nauczyciele 

wychowania fizycznego realizując tematy z lekkoatletyki są zmuszeni do korzystania 

z obiektów ZSO nr 3. 

Do zespołu opracowującego niniejszy raport zgłoszono wnioski: 

 konieczność doposażenia klasopracowni w przenośne komputery; 

 wymianę drzwi wejściowych do wypożyczalni biblioteki oraz wykładziny w pokoju 

pracy bibliotekarzy; 

 wzbogacenie pracowni do prowadzenia zajęć artystycznych; 

 wyposażenie gabinetów lekcyjnych w tablice interaktywne; 

 doposażenie gabinetów lekcyjnych w sprzęt audio video. 
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KWESTIONARIUSZ WYWIADU 

 
 

Poniższe pytania skierowanie są do Dyrektora Szkoły. 

Celem wywiadu jest uzyskanie informacji na temat podejmowanych działań  wzbogacających 

warunki lokalowe i wyposażenia szkoły. 

Informacje przekazane przez Dyrektora Szkoły pozwolą ocenić, czy szkoła posiada warunki 

lokalowe i wyposażenie umożliwiające realizację przyjętych w szkole programów nauczania 

oraz zaplanować ewentualne działania naprawcze. 

 

 

1. Data wywiadu 

....................................................................................................................................................... 

 

2. Nazwisko i imię Dyrektora Szkoły 

....................................................................................................................................................... 

 

3.   Przeprowadzający wywiad 

.................................................................................................................................................... ... 

 

4. Pytania 

 

a) Jak Pan ocenia warunki lokalowe – czy są one odpowiednie do realizowania 

podstawy programowej i przyjętych w szkole programów? 

b) Jakie braki lokalowe występują w szkole? 

c) Jak Pan ocenia wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne- czy jest ono 

wystarczające do realizacji podstawy programowej i przyjętych w szkole 

programów? 

d) Czy stan techniczny obiektu i urządzeń w szkole gwarantuje uczniom 

bezpieczeństwo? 

e) Proszę podać przykłady planowanych działań polepszających warunki lokalowe 

szkoły. 

f) Jakie działania podejmowano w szkole w ciągu ostatnich dwóch lat  zmierzające do 

wzbogacenia zasobów lokalowych i wyposażenia? 

g) Czy zagospodarowanie terenu odpowiada procesowi kształcenia? 

h) Czy systematycznie analizuje się stan teren przyszkolnego? 
 


