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1. Opis obszaru problemowego 

 
Szkoła Podstawowa w Łysowie wchodzi w skład Zespołu Szkół w Łysowie (przedszkole, szkoła podstawowa, 

gimnazjum). Jest położona na terenie wiejskiej gminy Przesmyki, w której znajdują  się dwa zespoły szkół.  Do 

szkoły uczęszczają uczniowie z 4 miejscowości, w tym jedna znajduje się poza terenem gminy Przesmyki. W 

placówce brak jest opieki psychologicznej i logopedycznej. Komunikacyjne problemy z dojazdem powodują, że 

tylko część uczniów może korzystać z oferty zajęć pozalekcyjnych. W związku z niewielkimi funduszami dzieci nie 

mają szansy na rozwój swoich pasji i zainteresowań. Grozi to wykluczeniem społecznym rodzin o niskim 

dochodzie. Konsekwencją tego procesu jest odpływ wykształconej młodzieży do ośrodków miejskich, a ostatecznie 

wyludnianie gminy. 

 

Grupą docelową objętą wsparciem w ramach planowanych działań projektowych są:  
a) uczniowie klas 1-6 szkół podstawowych,  
b) nauczyciele szkół podstawowych. 

 
Wsparcie w ramach projektu powinno pomóc w rozwiązaniu problemów w Szkole Podstawowej w 

Łysowie, głównie poprzez:  
a) podnoszenie jakości pracy szkoły w zakresie kształcenia i wychowania, 

b) polepszenie wyników uzyskiwanych na sprawdzianie,  
c) dostosowanie bazy szkoły do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego,  
d) przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli (szkolenia, kontakt z nowymi formami edukacji),  
e) stosowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej,  
f) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,  
g) mobilizowanie, motywowanie i pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym, 

 
h) rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia przez urozmaicanie metod i form pracy, indywidualizacja pracy 

z uczniem zdolnym i słabym, 
 

i) podniesienie poziomu atrakcyjności procesu nauczania poprzez wykorzystywanie komputerowych 

programów edukacyjnych, lekcji z wykorzystaniem zasobów Internetu, prezentacji komputerowych itp.,  
j) wdrażanie innowacji pedagogicznych, 

 
k) rozwiązywanie problemów w organizacji pracy poza lekcjami (np. zorganizowanie transportu dzieci ze 

szkoły do domu, zakup pomocy dydaktycznych uatrakcyjniających zajęcia), 
 

l) integrowanie społeczności uczniowskiej poprzez organizację imprez i uroczystości ogólnoszkolnych i 
klasowych. 

 

Zakres diagnozy obejmuje:  
a) analizę wyników osiąganych przez uczniów, 

 
b) analizę zapotrzebowania na zajęcia pozalekcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć matematyczno-

przyrodniczych oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy, 
 

c) analizę bazy wyposażenia szkoły po kątem nauczania przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i TIK,  
d) analizę zapotrzebowania nauczycieli na doskonalenie zawodowe. 

 

Celem ogólnym diagnozy jest określenie zapotrzebowania na wsparcie w ramach projektu, a w szczególności:  
a) analiza wyników osiąganych przez uczniów, 

 
b) analiza zapotrzebowania na zajęcia pozalekcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć matematyczno-

przyrodniczych oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy, rozbudzające kreatywność 

i innowacyjność  
c) analiza doradztwa zawodowego 

 
d) analiza bazy wyposażenia szkoły pod kątem nauczania przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i TIK, 

 
e) analiza zapotrzebowania nauczycieli na doskonalenie zawodowe w tym na stosowanie metod pracy 

opartych na metodzie eksperymentu, metod sprzyjających kształtowaniu właściwych postaw/umiejętności 

oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, korzystania z narzędzi TIK>  
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2.  Opis procedury diagnozy 
 

2.1.  Diagnoza i analiza problemu 
 

Diagnoza problemu została oparta na analizie danych zastanych i badaniu ankietowym. 

 

Analiza danych zastanych wykorzystuje przede wszystkim dokumenty opracowane w szkole oraz raporty 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 
 

Wykaz źródeł:    
a) Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Łysowie,  
b) Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Łysowie w Roku Szkolnym 2015/2016, 
c) Średnie wyniki sprawdzianu w 2015 roku w gminach i powiatach województwa mazowieckiego 

opracowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie,  
d) Strategia Rozwoju Gminy Przesmyki na lata 2016 – 2022. 

 

Diagnoza bazuje również na badaniu ankietowym, które zostało zrealizowane w okresie od sierpnia do października 

2016 r. Podczas badania wykorzystano 5 ankiet: 
 

a) Ankieta nr 1 potrzeb placówki oświatowej,  
b) Ankieta nr 2 zapotrzebowanie na wyposażenie pracowni z przedmiotu przyroda,  
c) Ankieta nr 3 zapotrzebowanie na wyposażenie pracowni z przedmiotu matematyka, 

 
d) Ankieta nr 4 zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne i inny sprzęt niezbędny do realizacji programów 

nauczania z wykorzystaniem TIK,  
e) Ankieta nr 5 spełnienie funkcjonalności cyfrowej szkoły w perspektywie 2020. 

 

Zastosowane narzędzia badawcze 

Kwestionariusz ankiety nr 1 składał się z 30 pytań (otwartych, półotwartych, zamkniętych) obejmujących 
następujące obszary: 

 

a) dane szkoły (liczba uczniów w podziale na klasy, wyniki szkoły, średnia odległość od szkoły itp., czy 
szkoła posiada dokumenty dotyczące rozwoju szkoły, jej wizji itp.), 

 
b) zajęcia pozalekcyjne (jakie zajęcia były realizowane w szkole w ramach projektów, w ramach budżetu 

gminy, zapotrzebowanie na zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne, zapotrzebowanie na zajęcia dodatkowe, 

czy w szkole jest nauczyciel, który może poprowadzić zajęcia, pytanie dotyczące możliwości organizacji 

półkolonii, zainteresowanie zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania), 
 

c) program doradztwa edukacyjno-zawodowego (czy w szkole funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery, czy 
szkoła zatrudnia psychologa, czy w szkole prowadzone są zajęcia z doradztwa edukacyjno-  

zawodowego, w jaki sposób prowadzone są zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

zapotrzebowanie na formy doradztwa edukacyjno-zawodowego). W badaniu tego obszaru uwzględniono 

narzędzia i metodologię opracowane przez Instytut Badań Edukacyjnych, 
 

d) baza dydaktyczna szkoły - zapotrzebowanie szkół na sprzęt dydaktyczny w odniesieniu do 

poszczególnych pracowni np. matematycznej, informatycznej, językowej, pytania diagnozujące liczbę 

osób niepełnosprawnych w szkole i rodzaj niepełnosprawności w powiązaniu z zapotrzebowaniem na 

remont lub dostosowanie sal do potrzeb tych osób), 
 

e) doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej (zainteresowanie nauczycieli podnoszeniem kalifikacji 
m.in. w obszarze nowych, innowacyjnych metod nauczania), 

 
f) zaangażowanie rodziców / opiekunów prawnych w proces edukacji dzieci i młodzieży (pytanie o formy 

zaangażowania), 

Kwestionariusz ankiety nr 2 składa się z pytań dotyczących posiadania przez szkołę wyposażenia 

pracowni zgodnie z katalogiem wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych opracowany 

przez MEN, badana jest ilość sprzętu posiadana przez szkołę oraz jaka ilość powinna być dokupiona. Badane jest 

również zapotrzebowanie na inne wyposażenie niewymienione w katalogu MEN.  

Ankieta nr 3 bada zapotrzebowanie na wyposażenie pracowni matematycznej. 



5 
 

Kwestionariusz ankiety nr 4 bada zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne i inny sprzęt niezbędny do 

realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK zgodny z katalogiem określonym przez MEN, badana 

jest ilość sprzętu posiadana przez szkołę oraz jaka ilość powinna być dokupiona. Badane jest również 

zapotrzebowanie na inne wyposażenie niewymienione w katalogu MEN. 

Kwestionariusz ankiety nr 5 bada spełnienie funkcjonalności cyfrowej szkoły w perspektywie 2020, a w 

szczególności stan spełnienia tych funkcjonalności na dzień wypełnienia ankiety oraz konieczne działania w celu 

spełnienia powyższych funkcjonalności. 

 

2.2.  Wskaźniki i źródła danych 
 

Tabela 1. Wskaźniki i źródła danych 
 
 

Lp. Wskaźnik Źródło danych 

   

1. Liczba uczniów w szkole w podziale na płeć Ankieta nr 1 

   

2. 
Udział uczniów dojeżdżających do szkoły oraz średnia  
odległość dojazdu Ankieta nr 1 

3. Wyniki egzaminów zewnętrznych 

Ankieta nr 1 

Średnie wyniki sprawdzianu w  2015 roku w gminach i 

powiatach województwa mazowieckiego 

4. 

Rodzaj i liczba zajęć pozalekcyjnych finansowanych w 

poprzednim roku szkolnym realizowane w ramach budżetu 

szkoły Ankieta nr 1 

5. 

Rodzaj i liczba zajęć pozalekcyjnych finansowanych w 

poprzednim roku szkolnym realizowanych ze źródeł innych niż 

budżet szkoły  Ankieta nr 1 

6. 
Zapotrzebowanie na zajęcia: zajęcia kompensacyjno- 

wyrównawcze, zajęcia dodatkowe rozwijające Ankieta nr 1 

   

 Zapotrzebowanie uczniów na zajęcia rozwijające  

7. kompetencje kluczowe zgodnie z definicją z Ankieta nr 1 

 wytycznych dot. Edukacji  

   

8. Rodzaje specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów Ankieta nr 1 

   

9. Forma doradztwa edukacyjnego w szkole Ankieta nr 1 

 oferowanego uczniom  

   

10. Zaplecze dydaktyczne szkoły Ankieta nr 1 

   

11. Zapotrzebowania na wyposażenie pracowni Ankieta nr 1, Ankieta nr 3 

 matematycznej  

   

12. Zapotrzebowanie na wyposażenie pracowni Ankieta nr 1, Ankieta nr 2 

 przyrodniczej  

   

13. Zapotrzebowanie na wyposażenie pracowni Ankieta nr 1, Ankieta nr 4 

 informatycznej  

14. Spełnienie funkcjonalności cyfrowej szkoły w Ankieta nr 5 

 
perspektywie 2020 

 

15. Zapotrzebowanie na wyposażenie pozostałych Ankieta nr 1 

 pracowni  

   

16. Liczba uczniów niepełnosprawnych z podziałem na Ankieta nr 1 

 płeć oraz rodzaj niepełnosprawności  

   

17. Zapotrzebowanie na doskonalenie kompetencji Ankieta nr 1 
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 kadry dydaktycznej  

   

 
3.  Wyniki diagnozy potrzeb Szkoły Podstawowej w Łysowie 
 

Wskaźnik 1: Liczba uczniów i uczennic w szkole w roku szkolnym 2015/2016 w podziale na płeć 
 

Tabela 1. Liczba uczniów/c w roku szkolnym 2015/2016 w podziale na płeć 
 

 Liczba uczniów/c Kobiety Mężczyźni 

    

SP klasy 1-3 38 21 17 

    

SP klasy 4-6 38 21 17 

    

Wskaźnik 2: Udział uczniów dojeżdżających do szkoły oraz średnia odległość dojazdu Do szkoły 

dojeżdża  34% uczniów, średnia odległość dojazdu wynosi 5 km. 

Wskaźnik 3: Wyniki egzaminów zewnętrznych 
 

Tabela 2. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2015 na tle gminy, powiatu, województwa, kraju 
 

Sprawdzian 2015 
Średni wynik % Średni wynik % Średni wynik Średni wynik % Średni wynik % 

SZKOŁY GMINY % POWIATU WOJEWÓDZTWA KRAJU  

      

Część I sprawdzianu [%] 58 60 60 66 67 

      

Język polski [%] 62 66 68 73 73 

      

Matematyka [%] 53 53 51 58 61 

      

Język angielski [%] 60 64 63 75 78 

      

 

Tabela 3 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2015 w podziale na płeć 
 

Ogółem cz. I [%] Język polski [%] Matematyka [%] Język angielski [%] 

        

Kobiety Mężczyźni K M K M K M 

        

60 51 63 60 56 42 62 58 

        

 

Wskaźnik 4: Rodzaj i liczba zajęć pozalekcyjnych finansowanych w poprzednim roku szkolnym 
realizowane w ramach budżetu szkoły 

 
W bieżącym roku szkolnym w nie odbywają się zajęcia pozalekcyjne finansowane z budżet szkoły. 

 
Wskaźnik 5: Rodzaj i liczba zajęć pozalekcyjnych finansowanych w poprzednim roku szkolnym realizowane ze 
źródeł innych niż budżet szkoły 

 

Tabela 4 Zajęcia realizowane w  
 

Lp. Rodzaj zajęć 

1. Koło historyczne 

2 Koło przyrodnicze 

3. Koło matematyczne 

4. Koło zajęć komputerowych 
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5. Koło języka angielskiego 

6. Zajęcia wyrównawcze 

  

 

Wskaźnik 6: Zapotrzebowanie na zajęcia: zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, zajęcia dodatkowe rozwijające 
 

Tabela 5 Zapotrzebowanie na zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne 
 

 Lp. Szkoła podstawowa klasy 1-3 Szkoła podstawowa klasy 4-6 

    

1  logopedyczne korekcyjno-kompensacyjne 

    

2  rewalidacyjne matematyczne 

    

3  korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego 

    

4  matematyczne z języka angielskiego 

    

5  z języka polskiego z przedmiotów przyrodniczych 

    

6  z języka angielskiego  

    

7  przyrodnicze  

    

 
 
Tabela 6 Zapotrzebowanie na zajęcia rozwijające 

 

Lp. Szkoła podstawowa klasy 1-3 Szkoła podstawowa klasy 4-6 

   

1 z j. angielskiego z j. angielskiego 

   

2 rozwijające umiejętności uczenia się i zapamiętywania rozwijające umiejętności uczenia się i zapamiętywania 

   

3 matematyczne matematyczne 

   

4 przyrodnicze przyrodnicze 

   

5 Sportowe ( w tym wyjazdy na basen) sportowe ( w tym wyjazdy na basen) 

   

6 

edukacyjne gry planszowe rozwijające min. kreatywność, edukacyjne gry planszowe rozwijające min. kreatywność, 

umiejętności logiczne i matematyczne, przedsiębiorczość umiejętności logiczne i matematyczne, przedsiębiorczość  

   

7 

wycieczki edukacyjne 

informatyczne w tym nauka programowania 
 

 
  

   

8 polonistyczne wycieczki edukacyjne 

   

9  polonistyczne 

   

 

 

Wskaźnik 7: Zapotrzebowanie uczniów na zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe zgodnie 

z definicją z wytycznych dot. edukacji 
 

W szkole jest zapotrzebowanie na innowacyjne zajęcia rozwijające takie kompetencje jak:  
a) porozumiewanie się w językach obcych,  
b) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne,  
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c) kompetencje informatyczne,  
d) umiejętność uczenia się,  
e) kompetencje społeczne. 

 

Wskaźnik 8: Rodzaje specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów 
 
W szkole uczą się uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających z:  

a) zaburzeń (np. rozwojowych, obniżonych możliwości intelektualnych, wad wymowy),  
b) zaburzeń w funkcjonowaniu emocjonalno–społecznym,  
c) specyficznych trudności w uczeniu się, w tym niepowodzeń edukacyjnych, 
d) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania 

czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi. 
 
 
Wskaźnik 9: Forma doradztwa edukacyjnego w szkole oferowanego uczniom 

 

W szkole nie są prowadzone zajęcia z doradztwa edukacyjnego zawodowego. Zapotrzebowania na zajęcia w tym 
zakresie: 

 

a) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej warsztaty grupowe,  
b) dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej warsztaty grupowe (poziom dostosowany do wieku dzieci np. 
pokaz filmów o różnych zawodach, zaproszenie osób o różnych profesjach). 

 

Wskaźnik 10: Zaplecze dydaktyczne szkoły 
 
Szkoła dysponuje następującym zapleczem dydaktycznym:  

a) biblioteka,  
b) sala gimnastyczna,  
c) boisko, 
 
d) pracownia komputerowa z dostępem do Internetu nie wyposażona zgodnie z rekomendacją MEN 
"Cyfrowa szkoła",  
e) 2 tablice multimedialne. 

 

Wskaźnik 11: Zapotrzebowanie na wyposażenie pracowni matematycznej 
 

Lp. Nazwa pomocy/sprzętu 

Sprzęty stałe 

1 Biała tablica metalowa 

2 Biała tablica z naniesioną siecią kwadratową 

3 Komputer  

4 Drukarka ze skanerem  

5 Rzutnik  

6 Tablica interaktywna  

7 Komplet magnetycznych przyrządów tablicowych (linijka, ekierki, kątomierz, cyrkiel) 

8 Zestaw plansz dydaktycznych 

9 Szafka na podręczną biblioteczkę matematyczną 

Programy multimedialne 

10 Pakiet MATEMATYKA – SZKOŁA PODSTAWOWA (klasy 4-6) 

11 (Matematyka dla klasy 4-6)  - plansze interaktywne 

Zestawy do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji 

12 Magnetyczne jabłka – ułamki 

13 Magnetyczne pizze - ułamki 

14 Zestaw do pomiarów masy, temperatury, długości (do pracy w grupach) 

15 Zestaw do kształtowania pojęć związanych z czasem 

16 Taśmy miernicze 

17 Termometry 
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Pomoce dydaktyczne (modele/ zbiory zadań, literatura matematyczna itp.) 

18 Magnetyczna oś liczbowa 

19 Szkieletowe modele ostrosłupów i graniastosłupów 

20 Zestaw modeli brył rozkładanych z siatkami 

21 Biblioteczka matematyczna: 

- zbiory zadań 

- ciekawa literatura pomocnicza do nauki matematyki 

- czasopisma 
 

Wskaźnik 12: Zapotrzebowanie na wyposażenie pracowni przyrodniczej 
 

Mikroskop – wersja zasilana z sieci i/lub z baterii 

Mikroskop z kamerą USB 

Zestaw preparatów mikroskopowych – grzyby 

Zestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody 

Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka  

Zestaw preparatów mikroskopowych - przyroda 

Barometr 

Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych (oprawki do żarówek, diody LED, oporniki, silniczek 

elektryczny, sygnalizator piezoelektryczny, przewody z zakończeniami magnetycznymi i łączniki 

baterii) 

Zestaw skał i minerałów  

Ciśnieniomierz 

Rzutnik multimedialny 

Ekran do rzutnika multimedialnego 

Odtwarzacz CD z głośnikami; poniżej 350 zł netto 

Laptop dla nauczyciela (możliwość podłączenia do rzutnika i mikroskopu) 

Przenośny zestaw do badania wody; poniżej 350 zł netto 

Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacją temperatury  

Listwa zasilająca (przedłużacz) 

Listwa zasilająca (przedłużacz) 

Listwa zasilająca (przedłużacz) 

Globus indukcyjny 

Globus fizyczny 

Globus fizyczny duży 

Globus konturowy 

Globus konturowy podświetlany 

Polska – mapa ścienna, fizyczna/mapa do ćwiczeń 

Krajobrazy świata – mapa 

Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:2) 

Atlas zwierząt chronionych w Polsce  

Atlas roślin chronionych w Polsce 

Przewodnik do rozpoznawania ptaków 

Przewodnik do rozpoznawania zwierząt  

Przewodnik do rozpoznawania motyli 

Przewodnik do rozpoznawania owadów 

Przewodnik do rozpoznawania grzybów 

Spinacze biurowe, spinacze klipsy 

Magnesy do tablicy 
 
 

Wskaźnik 13: Zapotrzebowanie na wyposażenie pracowni informatycznej 

 
Tabela 10. Zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne i inny sprzęt niezbędny do realizacji programów 
nauczania z wykorzystaniem TIK (lista przygotowana przez MEN) 

 

Lp. Przedmiot 

             Jest w pracowni 

             

(liczba szt.)                 
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1. 

urządzenia sieciowe (tj. firewall, przełącznik zarządzalny - urządzenia umożliwiające konfigurację 

0 

V-Lanów 

              

                

2. okablowanie strukturalne - umożliwia  wykonanie  szkolnych sieci komputerowych 0 

   

3. 

ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania 

1 

włamań (IPS) - urządzenie sieciowe służące do łączenia różnych sieci komputerowych;   

    

4. 

zasilacz UPS 

- urządzenie, którego funkcją jest podtrzymanie pracy urządzeń elektronicznych 

1 

w przypadku zaniku zasilania (konieczny przy zakupie NAS); 

 

   

5. 

klimatyzator – urządzenie niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków pracy 

0 

urządzeń infrastruktury sieciowej; 

        

          

6. 

przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające 

0 

funkcje komputera - urządzenia wyposażone w zainstalowany system operacyjny.   

   

7. 

przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie 

0 

mające funkcje komputera - urządzenia wyposażone w zainstalowany system operacyjny   

   

8. 

dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem 

0 

komputerowym; 

            

              

9. 

sieciowe urządzenie wielofunkcyjne  - urządzenie  współpracujące z komputerem 

0 

umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie;   

10. 

drukarka 3D -  urządzenie umożliwiające przestrzenne drukowanie trójwymiarowych 

0 

fizycznyc

h obiektów na podstawie komputerowego modelu;  

         

11. 
cyfrowe urządzenie zapisujące  obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i 

0 statywem - urządzenie zapisujące obraz i dźwięk podobnie jak informacje w pamięci komputera; 

12. 
wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji 

1 dźwięku – np. tablice interaktywne, wideoprojektory, ekrany dotykowe itd. 

13. 

cyfrowe systemy pomiarowe – służące do otrzymywania, przetwarzania, przesyłania oraz 

0 zapamiętywania informacji pomiarowej;       

14. 

serwer plików NAS - urządzenie umożliwiające składowanie danych 

0 (NAS Network Attached Storage) minimum 2 dyskowy;   

15. kontroler WLAN - urządzenie zarządzające szkolną  siecią bezprzewodową; 0 

        

16. 

punkt  dostępowy - urządzenie zapewniające dostęp do  sieci komputerowej za pomocą 

0 bezprzewodowego nośnika transmisyjnego;      

17. 

wizualizer - urządzenie służące do prezentacji. Umożliwia pokazanie na ekranie  (w  połączeniu 

0 z  projektorem) zarówno płaskiego, jak i przestrzennego przedmiotu. 

18. 
system do zbierania i analizowania odpowiedzi – system, który pozwala na tworzenie 

0 sprawdzianów, zarządzanie wynikami, nadzorowanie pracy ucznia; 

 

Wskaźnik 14: Spełnienie funkcjonalności cyfrowej szkoły w perspektywie 2020 
 

Tabela 11. Spełnienie funkcjonalności cyfrowej szkoły w perspektywie 2020 

Lp. 

   
Funkcjonalność 

 
Jest spełnione 

na 

    

ten moment        

1. Zalecana  przepustowość  łącza symetrycznego w  szkole  musi  być zrealizowana na  

 najlepszym szerokopasmowym dostępnym technicznie poziomie, a docelowo do roku 2020  
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 należy dążyć do osiągnięcia przepustowości na poziomie 1GB/s uwzględniając lokalne warunki 

0  

techniczne. Dobór parametrów przepustowości łącza szerokopasmowego do sieci w szkole   

 powinien uwzględniać liczbę końcowych użytkowników oraz urządzeń komputerowych na  

 terenie szkoły.       

2. w zależności od liczby uczniów, tj. do 300 uczniów albo powyżej 300 uczniów, szkoła  

 posiada odpowiednio, co najmniej, jeden albo dwa zestawy przenośnych komputerów  

 składające się co najmniej z:     

 a) przenośnego komputera dla nauczyciela i przenośnych komputerów dla uczniów z:  

 - zainstalowanym systemem operacyjnym,    

 - dostępem do oprogramowania biurowego,    

 - oprogramowaniem antywirusowym, jeżeli istnieje dla danego urządzenia  –  opcjonalnie,  

 jeżeli  takie  oprogramowanie nie  jest zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,  

 - oprogramowaniem zabezpieczającym komputer w przypadku kradzieży  

 - w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera,  

 - oprogramowaniem   do   zarządzania   zestawem przenośnych komputerów  dla 0 

 potrzeb  przeprowadzania  zajęć  lekcyjnych - w zależności  od  rodzaju  wybranego  

 przenośnego komputera  - opcjonalnie, jeżeli takie oprogramowanie nie jest zainstalowane  

 na szkolnych urządzeniach sieciowych,    

 - oprogramowaniem zabezpieczającym uczniów przed dostępem do treści niepożądanych w  

 rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 7 września    

 1991 r. o systemie oświaty; w przypadku niewypożyczania przenośnych komputerów poza  

 teren szkoły oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych  

 urządzeniach sieciowych,     

 b) dedykowanego urządzenia umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem  

 komputerowym ;      

3. w zależności od liczby uczniów, tj. do 300 uczniów albo powyżej 300 uczniów, szkoła  

 posiada odpowiednio, co najmniej, jedną albo dwie sale lekcyjne z dostępem do Internetu, 2 

 dostosowane do potrzeb funkcjonowania zestawu przenośnych komputerów  

4. w sali lekcyjnej, w której uczniowie korzystają z zestawu przenośnych  

 komputerów, jest możliwa prezentacja treści edukacyjnych z wykorzystaniem 

2  

wielkoformatowych, niskoemisyjnych,  interaktywnych urządzeń do projekcji obrazu i emisji   

 dźwięku;       

5. szkoła  zapewnia  komputery  przenośne  do użytku służbowego nauczycielom  

 prowadzącym w  ramach działania zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK – docelowo 0 

 wszystkim nauczycielom;     

6. szkoła posiada co najmniej jedno miejsce, np. bibliotekę szkolną, w którym uczniowie mają 

0 
 

możliwość korzystania z dostępu do Internetu w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.   

7. Czy szkoła brała udział w projekcie Cyfrowa Szkoła?  nie 

        

 

Wskaźnik 15: Zapotrzebowanie na wyposażenie pozostałych pracowni 

 

Pracownia języka angielskiego 

Lp. Nazwa pomocy/sprzętu 

1 Plansze ścienne  - duży format  

2 Plansze ścienne – średnie 

3 Stojak jezdny do przechowywania plansz 

4 Magnesy tablicowe 

5 Angielska przygoda – quiz 

6 Program multimedialny do tablic interaktywnych 

7 EuroPlus+ Angielski dla dzieci 

8 Yes or No? Gra  

9 Plansza Time and seasons 

10 Plansza irregular verbs 

11 Gra Lista zakupów 

12 Gra Lista zakupów  -owoce i warzywa 

13 Filmy DVD  
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14 Roleta zaciemniające pracownię dzień -noc 

15. Radioodtwarzacz JVC RV-NB100 

16. Tablica suchościeralna  

17.  Płyn do tablic suchościeralnych 

18. Gąbka magnetyczna do tablic suchościeralnych 

19. Markery do tablic suchościeralnych 

20. Tablica tekstylna 150x100 

 

Pracownia historyczno-geograficzna 
 

Lp. Nazwa 

  

1. Projektor 

  

2. Komputer stacjonarny 

  

 

Zapotrzebowanie na wyposażenie w pomoce  do zajęć specjalistycznych 

 

Lp. Nazwa pomocy/sprzętu 

1  Komputer multimedialny wraz z oprogramowaniem CD-ROM, kartą muzyczną i sieciową 

2  Drukarka atramentowa:   

3 DUŻA, BIAŁA TABLICA Z NAKŁADKĄ MAGNETYCZNĄ Z NANIESIONYM UKŁADEM WSPÓŁRZĘDNYCH I 

SIECIĄ KWADRATOWĄ  TABLICA BIAŁA Z NADRUKIEM LINIA  

4 Projektor multimedialny (rzutnik)  

5 Tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem 

6 INTERAKTYWNE URZĄDZENIA PRZENOŚNE – TABLET  

7 101 ĆWICZEŃ, GIER I ZABAW 

8 ABECADŁO Z PIÓRKIEM I PAZURKIEM 

9 ABY POLUBIĆ MATEMATYKĘ 

10 Bajeczne mikstury - czyli bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne i relaksacyjne 

11 CO DZIEŃ NAPRZÓD! OTO MY – Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

12 Co dzień naprzód! oto świat – Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

13 CO SIĘ DZIEJE MIĘDZY NAMI? – Rozpoznawanie i nazywanie relacji międzyludzkich oraz 

towarzyszących im emocji 

14 DETEKTYW ORTOGRAFEK – Ortograficzne ćwiczenia percepcji wzrokowej i koncentracji uwagi 

15 DOBIERANKI – Pomoc terapeutyczna do ćwiczeń percepcji wzrokowej na materiale obrazkowym, 

geometrycznym, literowym, sylabowym i wyrazowym 

16 Dyslektyczne ucho – Zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z 

dysleksją – Komplet 

 

Wskaźnik  16:  Liczba  uczniów  niepełnosprawnych z  podziałem  na płeć oraz  rodzaj  

niepełnosprawności     

Tabela 15 Uczniowie niepełnosprawni     

      

Lp. 

Rodzaj niepełnosprawności  Liczba dziewcząt Liczba chłopców  

      

       

1. niepełnosprawność ruchowa  1  0  

 

Wskaźnik 17: Zapotrzebowanie na doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej 
 

W szkole potrzebne jest przeszkolenie nauczycieli z następujących obszarów:  
a) wykorzystania narzędzi TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) w prowadzeniu zajęć,  



13 
 

b) aktywne nauczanie za pomocą technik pamięciowych, 
 
c) kształtowania właściwych postaw wśród uczniów dotyczących: kreatywności, innowacyjności i pracy w 
grupie. 

4.  Analiza wyników diagnozy w Szkole Podstawowej w Łysowie 
 
 

Analiza  wyników  egzaminu  szóstoklasisty  z  2016  roku  wskazuje,  że  uczniowie  Szkoły 
 
Podstawowej najlepiej poradzili sobie z językiem polskim (62,1%). Jednak jest to wynik dużo niższy od średniej 

województwa mazowieckiego (73,3%). Najgorszy rezultat szóstoklasiści uzyskali z matematyki (51,1%), niższy od 

średniej województwa o 7,3 punktów procentowych. 
 
Warto nadmienić, że wyniki dziewczynek były wyższe z pierwszej części sprawdzianu o 9% oraz z matematyki  aż 
o 14%. 
 

W szkole prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne nie finansowane z budżetu szkoły.  
 

Placówka aktualnie nie oferuje dzieciom aktywności w czasie wakacji i ferii zimowych.  
 

Pracownie dydaktyczne wymagają doposażenia. Szczególnie dotyczy to pracowni informatyczne. 

Wyposażenia szkoły w sprzęt i urządzenia przydatne w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych umożliwi pracę 

opartą o metodę eksperymentu. Dodatkowo podniesie atrakcyjność i jakość prowadzonych zajęć, a tym samym 

wpłynie na pozytywne osiągnięcia dydaktyczne szkoły. 
 

W placówce nie odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego, zarówno grupowego, jak i indywidualnego. 

Realizacja doradztwa zawodowego powinna obejmować wszystkich uczniów szkoły i być dostosowana w zakresie i 

formie do poziomu edukacyjnego uczniów. 

 

5.  Wskazania i rekomendacje 
 

Analiza materiału badawczego Szkoły Podstawowej w Łysowie znajdującej się na terenie gminy Przesmyki 

wykazała potrzeby w zakresie rozszerzenia oferty szkoły o dodatkowe zajęcia służące lepszemu przygotowaniu 

uczniów do kolejnych etapów kształcenia, poruszania się na rynku pracy oraz kształtowania umiejętności 

społecznych. Diagnoza wskazuje również na potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli oraz niezbędne doposażenie dydaktyczne szkół. Wskazania i rekomendacje zostały 

przedstawione zgodnie ze zdefiniowanymi celami diagnozy. 

 

5.1. Zapotrzebowanie uczniów na różnorodne zajęcia pozalekcyjne 
 

W związku z wynikami egzaminów zewnętrznych wskazane jest organizowanie 

różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mają niską sprawność rachunkową, nie potrafią wykorzystywać 

informacji, w tym używać w praktyce języków obcych, wyciągać wniosków oraz rozumować w celu rozwiązania 

problemu. Uczniowie nie mają motywacji do poszerzania swojej wiedzy i uważają przedmioty ścisłe i techniczne za 

zbyt trudne. Celem wyrównywania poziomu edukacyjnego uczniów należy rozszerzyć ofertę edukacyjną szkoły o 

zajęcia, które wpływają na rozwój umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce i życiu codziennym. 

Uczniowie muszą mieć świadomość, że wiadomości pozyskane w szkole są przydatne nie tylko do zdania testu czy 

sprawdzianu, ale przede wszystkim do codziennego funkcjonowania i rozwijania informacji o otaczającym ich 

świecie. Uczniowie szkół podstawowych posiadają naturalną ciekawość, która może być impulsem do rozwoju 

zainteresowań poznawczych oraz wewnętrzną motywację do pogłębiania swojej wiedzy. Zajęcia realizowane w 

szkole powinny podtrzymywać ich naturalną ciekawość w stosunku do otaczającego świata, aby zwiększyć ich chęć 

do dalszego pozyskiwania wiedzy. 

 

W programie zajęć pozalekcyjnych można również uwzględnić realizację zajęć pozalekcyjnych o tematyce 

dostosowanej do zainteresowań uczniów, jednocześnie poszerzając ich wiedzę z przedmiotów podstawy 

programowej. Zajęcia te przyczynią się do kompleksowego rozwoju intelektualnego, osobowościowego i 

fizycznego uczniów np. zajęcia teatralno-wokalne, ekologiczno-przyrodnicze, zajęcia związane ze zdrowym trybem 

życia. 

 

Równie istotnym zagadnieniem jest rozwijanie u uczniów kompetencji o kluczowym znaczeniu dla dalszej 
edukacji oraz podjęcia zatrudnienia. Przeprowadzona diagnoza wykazała  
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konieczność uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia zachęcające uczniów do nauki przedmiotów 

ścisłych i technicznych, wprowadzenie zajęć nastawionych na kształtowanie kompetencji społecznych i 

rozwijających przedsiębiorczość oraz kreatywność. Szczególny nacisk zależy położyć na zajęcia rozwijające 

zdolność matematyczne, językowe, logicznego myślenia, rozumowania, wykorzystania wiedzy w praktyce, aby 

podwyższyć kompetencje uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Ponadto konieczne jest 

wprowadzenie zajęć o tematyce technologicznej do szkoły, np. programowanie, grafika komputerowa, robotyka, 

elektronika, aby zachęcić uczniów do nauki w kierunkach szczególnie pożądanych na rynku pracy. 
 

 Formy zajęć pozalekcyjnych 
 

Ważne jest wspomaganie rozwoju intelektualnego uczniów poprzez doskonalenie umiejętności skutecznego 

uczenia się, która jest przydatna w szkole i w zdobywaniu codziennej wiedzy ogólnej, rozwija twórcze myślenie i 

pamięć, ćwiczy koncentrację i chęć zdobywania wiedzy. 

 

Konieczne jest uwrażliwienie uczniów na złożoność procesów zachodzących w przyrodzie i technice. 

Należy nauczyć ich, że etap poszukiwania jest równie istotny jak znalezienie odpowiedzi na zadane pytanie. Zajęcia 

powinny mieć charakter praktyczny, uczeń powinien na nich wykonywać doświadczenia, eksperymenty, tworzyć 

własne konstrukcje i projekty. 

 

Niezbędne jest wykorzystywanie różnorodnych metod dydaktycznych na wszystkich rodzajach zajęć 
pozalekcyjnych, np.: 
 
a) nauka oparta o metodę eksperymentu,  
b) wykorzystanie narzędzi TIK,  
c) działania praktyczne,  
d) praca w grupie,  
e) techniki pamięci,  
f) gry i zabawy,  
g) symulacja,  
h) pokazy i występy sceniczne,  
i) wdrażanie innowacyjnych programów zajęć,  
j) realizacja projektów edukacyjnych,  
k) wprowadzanie nowoczesnych środków przekazu, które są bliskie młodym ludziom. 

Zajęcia powinny być realizowane nie tylko jako standardowe zajęcia po szkole, ale również przybierać inne 
formy, np.:  
a) realizacja projektów edukacyjnych,  
b) wydarzenia w szkolne o charakterze edukacyjnym np. festiwale,   
c) półkolonie, 
d) wycieczki szkolne (teatr, kino, instytucje o charakterze edukacyjnym, muzea),  
e) zielone szkoły,  
f) spotkania ze znanymi ludźmi. 

 

 

5.2. Zapewnienie pomoc dydaktycznych 
 

 Użycie na zajęciach innych metod pracy niż na lekcjach, odejście od schematu „tablicy 

i kredy” wymaga zastosowania różnorodnych pomocy dydaktycznych na wszystkich rodzajach  
prowadzonych zajęć. Prowadzący powinien dysponować budżetem na zakup pomocy dydaktycznych, zgodnych z 
programem wdrażanym na danych zajęciach. 

 

 

 

 

Baza dydaktyczna 
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Niezbędne jest polepszenie bazy dydaktycznej i wyposażenia szkoły w sprzęt i urządzenia przydatne w 

zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Przede wszystkim dotyczy to pracowni przedmiotowych, by możliwa była 

praca z uczniem oparta o metodę eksperymentu. Funkcjonalny i sprawny sprzęt zdecydowanie podniesie 

atrakcyjność i jakość prowadzonych zajęć i wpłynie pozytywnie na osiągnięcia dydaktyczne szkoły. 

 

Konieczne jest również doposażenie szkoły tak, aby placówka posiadała wyposażenie zgodne z 

szczegółowym wykazem pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) 

określonych przez MEN aby szkoła mogła realizować zajęcia z wykorzystaniem sprzętu cyfrowego, programów 

edukacyjnych i e-podręczników. 

 

Szczegółowa analiza została przedstawiona zgodnie z inwentaryzacją posiadanego przez szkołę 

wyposażenia oraz uwzględnia opinie interesariuszy szkoły: uczniów, nauczycieli, kadry zarządzającej, 

rodziców/opiekunów prawnych uczniów. 

 

5.3.   Dokształcanie kadry pedagogicznej 
 

Podniesienie efektywności nauczania jest elementem niezbędnym do poprawy poziomu edukacji uczniów, 

polepszenia ich wyników na egzaminach zewnętrznych oraz uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły. Spośród 

różnych czynników, mających wpływ na jakość i efektywność pracy szkoły, najważniejszym jest stały rozwój 

dydaktyczny kadry przez cały okres ich aktywności zawodowej. Istotnym również jest otwartość nauczycieli na 

oczekiwania i potrzeby uczniów oraz nowe sposoby przekazywania wiedzy. 

 

Kadra pedagogiczna szkoły posiada wykształcenie kierunkowe, wielu pedagogów ma kwalifikacje do 

nauczania dwóch, a nawet trzech przedmiotów. Ponadto szkoła stara się doskonalić zawodowo nauczycieli 

uwzględniając zmiany programowe w szkolnictwie. Mimo fachowości kadry pedagogicznej wskazane zostały 

wymagania dokształcenia w następujących obszarach: 
 
a) nauczanie oparte na metodzie eksperymentu,  
b) wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć,  
c) aktywne nauczanie za pomocą technik pamięciowych, 
 
d) kształtowania właściwych postaw wśród uczniów dotyczących: kreatywności, innowacyjności i pracy w 
grupie. 
  

5.4.  Doradztwo zawodowe 
 

Właściwie prowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego motywują do nauki i mogą zapobiec 

nieprzemyślanym decyzjom dotyczącym dalszej ścieżki edukacji i kariery, co ma znaczenie przy dzisiejszym 

wysokim bezrobociu wśród ludzi młodych. zawodowego już na etapie szkoły podstawowej. Celem pomocy 

uczniom w dokonaniu właściwego wyboru należy umożliwić uczniom udział w zajęciach z doradztwa 

zawodowego. 

 


