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Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 ewaluacja
wewnętrzna objęła jedno wymaganie w obszarze - Efekty działalności dydaktycznej i jedno
wymaganie w obszarze -. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym
Przeprowadzona została etapami w następujących terminach:
Wymaganie 1.3 - Uczniowie są aktywni 15. 04. 2013r.- 28.05.2013r.
Wymaganie 3.4 - Rodzice są partnerami szkoły15.04.2013 r.- 03.06.2013r.

Obszar 1 - Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej statutowej działalności szkoły
Wymaganie 1.3 - Uczniowie są aktywni
1.Wprowadzenie
Pierwsza część ewaluacji została przeprowadzona w terminie od 15.04.2013r.
do 28.05.2013r.
Celem ewaluacji było zbadanie w szerokim zakresie aktywności naszych uczniów,
ponieważ od tego w dużym stopniu zależą efekty pracy szkoły. Aktywni uczniowie w szkole
pomagają w osiąganiu sukcesów w działalności dydaktycznej i wychowawczej. Celem
ewaluacji jest także dostarczenie szkole pełnej, rzetelnej, a tym samym obiektywnej
informacji o jej silnych i słabych stronach, o jej wartościach i niedomaganiach oraz ustalenie
co moglibyśmy zrobić, żeby uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach oraz innej
działalności prowadzonej przez szkołę. Wyniki ewaluacji adresowane są do dyrektora, rady
pedagogicznej, uczniów klas IV-VI, rodziców oraz organu prowadzącego szkołę.

Cel ewaluacji:
a) Zebranie i analiza informacji dotyczących aktywności i uczestnictwa uczniów
w zajęciach i działaniach prowadzonych w szkole.
b) Określenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań ustalonych w Rozporządzeniu
MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (cel został
określony w październiku 2012 r., przed wejściem nowego rozporządzenia o nadzorze
pedagogicznym).
Odbiorcy ewaluacji: dyrektor, nauczyciele, rodzice, uczniowie
Identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, ludzkich):
- czas realizacji 6 tygodni( wyniki potrzebne na koniec roku szkolnego, w celu uwzględnienia
ich w planowaniu pracy szkoły na rok następny),
- koszt papieru, tuszu, tonera.
Wykonawcy ewaluacji: koordynator – dyrektor oraz nauczyciele klas IV – VI. Cały zespół
będzie opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami, zbierać dane oraz napisze
raport.

Przedmiot ewaluacji: 1. Szkoła inicjuje i wspiera aktywność uczniów w zakresie ich
własnego rozwoju.
Pytania kluczowe:

Czy uczniowie są samodzielni w podejmowaniu działań na rzecz własnego rozwoju
i rozwoju szkoły?
Jaki jest stopień realizacji działań zainicjowanych w szkole przez uczniów?
Kryteria ewaluacji:
1.1 Zbieżność oferty edukacyjnej szkoły z oczekiwaniami uczniów.
1.2 Atrakcyjność zajęć oferowanych w szkole.
2.1 Samodzielność w podejmowaniu inicjatyw przez wychowanków.
2.2 Spójność podejmowanych działań do programów i projektów realizowanych w szkole.
3.1 Aktywność uczniów w podejmowaniu działań.
3.2 Efektywność realizacji działań zainicjowanych przez uczniów.

Metody badawcze:
- ankieta dla 100% nauczycieli,
- ankieta dla 100% uczniów klas IV – VI,
- kwestionariusz wywiadu z dyrektorem,
- analiza dokumentacji szkoły.
Harmonogram ewaluacji:
Opracowanie narzędzi - październik/listopad
Przeprowadzenie badania - maj
Opracowanie i przedstawienie raportu do konsultacji - maj/czerwiec
Format raportu i sposób upowszechniania wyników:
Raport w formacie Word zaprezentowany i przedyskutowany na radzie pedagogicznej
i zamieszczony na stronie internetowej szkoły (o czym zostaną poinformowani uczniowie
i rodzice). Najważniejsze wyniki i wnioski przedstawione zostaną rodzicom na zebraniu
ogólnym.
3. Prezentacja wyników ewaluacji
Uczniowie są zaangażowani w zajęcia organizowane w szkole.
Ankietowani uczniowie wyrazili opinię, że prawie wszystkie zajęcia angażują ich
do działania, większość z nich lubią i chętnie w nich uczestniczą. Uważają, że nauczyciele
stosują różnorodne metody pracy dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
Stwarzają sytuację, które zachęcają uczniów do podejmowania wielorakich aktywności.
Wszyscy uczniowie stwierdzili, że aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych. Podobną

opinię wyrazili w ankietach nauczyciele. Jako przykład zaangażowania uczniów w zajęciach
wymienili: przynoszenie dodatkowych pomocy dydaktycznych (np. eksponatów, albumów,
ciekawostek, płyt, prezentacji),wyszukiwanie i selekcja materiałów, zabieranie głosu w
dyskusji, proponowanie rozwiązań zadań i problemów, wchodzenie w rolę, przygotowywanie
projektów indywidualnych i grupowych, referatów, chętne korzystanie z gier dydaktycznych.
Uczniowie chcą być liderami podczas prac w grupach. Najchętniej uczestniczą w zajęciach
lekcyjnych, takich jak: wychowanie fizyczne, matematyka, język polski, informatyka,
przyroda, technika. Analiza dokumentacji i wywiad z dyrektorem szkoły potwierdzają duże
zaangażowanie uczniów w proces lekcyjny, na co wskazuje prowadzenie zajęć metodami
aktywnymi, umiejętność skupienia uwagi, ład i porządek.
Uczniowie w specjalnych ankietach, przeprowadzanych na początku roku szkolnego,
proponują koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne, w których chcieliby uczestniczyć.
Opinie uczniów są uwzględniane w projektowaniu zajęć, co potwierdzają wszyscy
ankietowani uczniowie. Z ankiet wynika również, że zdecydowana większość chętnie
uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. O systematycznym i aktywnym udziale w tych
zajęciach świadczy analiza frekwencji dzienników zajęć pozalekcyjnych. Do najczęściej
wymienianych zajęć, w których chętnie uczestniczą należą: koło sportowe, koło
matematyczne, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i z matematyki, zajęcia artystyczne,
wychowanie komunikacyjne, koło teatralne, koło muzyczne, koło języka angielskiego, koło
przyrodnicze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Wszyscy uczniowie twierdzą,
że organizowane w szkole zajęcia są dla nich ciekawe i atrakcyjne, co potwierdzają
w ankietach.
Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu działań na rzecz własnego rozwoju
i rozwoju szkoły. Większość ankietowanych uczniów stwierdziła, że wysuwa własne pomysły
dotyczące działań placówki. Potwierdzili, że ich opinie są uwzględniane przy planowaniu
procesu lekcyjnego. Również większość nauczycieli potwierdziła przejawianie przez uczniów
własnej inicjatywy. Dotyczy ona działalności Samorządu Uczniowskiego, przebiegu procesu
lekcyjnego, wyboru zajęć pozalekcyjnych, realizowanych projektów, programów
i konkursów.
Uczniowie w ankiecie stwierdzili, że mają możliwość wyboru członków samorządu
klasowego i szkolnego, miejsca i terminy dyskotek, miejsca wycieczek, konkursy, tematy
gazetek i wystawy prac, proponują wyjazdy do kina, teatru, muzeum czy na basen.
Zgłaszają wiele inicjatyw, w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego, są to:
szczęśliwy numerek, gospodarz miesiąca, czwartek z popcornem, nauka tańca na przerwie,
gazetka szkolna. Sami zgłaszają swój udział w uroczystościach szkolnych, współtworzą małe
spektakle, modyfikują scenariusze, przygotowują dekoracje. Potwierdzają to w ankietach
wszyscy nauczyciele. Korzystają, we współpracy z Fundacją Silesia, z bezpłatnej
prenumeraty czasopism ekologicznych. Ich zainteresowania ekologią przyczyniły się
do zbierania w szkole zużytych baterii. Z ich inicjatywy realizowany jest projekt „Aktywni
i odpowiedzialni”. Wszystkie działania przeprowadzane w ramach tego projektu zostały
zaproponowane przez uczniów. Przystąpili do akcji charytatywnej - zbierają nakrętki,
aby wspomóc leczenie chorej absolwentki naszej szkoły. W akcję tą zaangażowali całą
społeczność lokalną. Wszyscy ankietowani nauczyciele potwierdzili, że na terenie szkoły
dostępne są informacje dotyczące działań zainicjowanych przez uczniów. Informacje
te znajdują się również na stronie internetowej szkoły. Podejmowane inicjatywy i działania
świadczą o spójności w stosunku do programów i projektów realizowanych w szkole.
Większość działań zainicjowanych w szkole przez uczniów jest realizowana, co potwierdza
analiza dokumentacji i wywiad z dyrektorem szkoły. Uczniowie w ankietach wskazali efekty,
jakie przynoszą zainicjowane przez nich działania. Większość wskazała jako efekt rozwijanie
własnych talentów i zainteresowań. Wymienili też: spędzanie czasu aktywnie i twórczo,

zdobywanie dodatkowych wiadomości, uczenie się pomagania ludziom i współpracy
w grupie. Oprócz powyższych wskazali też uczestniczenie w życiu szkoły, dostarczanie
rozrywki, organizację wyjazdów i naukę tańca. Ankietowani uczniowie stwierdzili,
że zainicjowane przez nich działania sprawiają im radość i zadowolenie, a najbardziej cieszą
się z organizowanych konkursów i zabaw oraz zdobytych w nich nagrodach. Wskazane przez
uczniów efekty potwierdzili nauczyciele. Ponadto stwierdzili, że zainicjowane przez
wychowanków działania wpływają na rozwój uczniów i szkoły. Dyrektor w wywiadzie
stwierdziła, że w zadania zainicjowane przez uczniów zaangażowani są też: rodzice, Urząd
Gminy w Opatowie, OSP w Waleńczowie, pielęgniarka szkolna, absolwenci szkoły.
Podsumowując, można wysnuć wniosek, że większość działań zainicjowanych przez
uczniów w szkole jest realizowana, zaangażowana w nie jest, nie tylko społeczność szkolna,
ale też środowisko lokalne. Wpływa to na ich kształcenie, wiedzę, rozwój i umiejętność
rozwiązywania problemów.

4.Wnioski:
1) We wszystkich zajęciach organizowanych w szkole uczniowie chętnie uczestniczą,
a oferta edukacyjna szkoły jest zbieżna z ich oczekiwaniami.
2) Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju
i rozwoju szkoły, a zainicjowane przez nich działania są w większości realizowane.
3) Inicjatywy uczniów są spójne do działań, programów i projektów realizowanych
w szkole, a wysuwane przez nich opinie są uwzględniane w planowaniu pracy szkoły.
4) Efektem działań zainicjowanych przez uczniów jest rozwijanie ich talentów
i zainteresowań, a duża aktywność sprzyja zdobywaniu dodatkowych wiadomości,

5. Rekomendacje:
1) Organizować zajęcia zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.
2) Zachęcać uczniów do samodzielnego podejmowania różnorodnych aktywności
na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.
3) Wspierać inicjatywy uczniów i pomagać w ich realizacji.
4) Promować działania uczniów.

Obszar: 3. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym
Wymaganie: 3.4. Rodzice są partnerami szkoły
1.Wprowadzenie
Pierwsza część ewaluacji została przeprowadzona w terminie od 15.04.2013r.
do 28.05.2013r
Głównym celem ewaluacji jest próba odpowiedzi na pytania kluczowe związane
z funkcjonowaniem szkoły w zakresie współpracy z rodzicami, pozyskanie użytecznych
informacji odnośnie stopnia uczestniczenia rodziców w życiu szkoły i uwzględnienia ich
w działaniach placówki. Celem ewaluacji jest także dostarczenie szkole pełnej, rzetelnej
oraz obiektywnej informacji o jej mocnych i słabych stronach, niedomaganiach oraz ustalenie
co mogłaby zrobić jeszcze szkoła, aby zachęcić rodziców do większej aktywności
w działaniach na jej rzecz. Wyniki ewaluacji adresowane są do dyrektora, rady
pedagogicznej, rodziców oraz organu prowadzącego szkołę.
Cel ewaluacji:
a) Pozyskanie użytecznych informacji dla pracy nad oceną stopnia uczestnictwa
rodziców w życiu szkoły i uwzględnienie ich w działaniach placówki.
b) Określenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań ustalonych
w Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (cel został określony w październiku 2012 r., przed wejściem
nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym).
Odbiorcy ewaluacji: dyrektor, nauczyciele, rodzice, uczniowie
Identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, ludzkich):
- czas realizacji 6 tygodni (wyniki potrzebne na koniec roku szkolnego, w celu uwzględnienia
ich w planowaniu pracy szkoły na rok następny),
- koszt papieru, tuszu, tonera
Wykonawcy ewaluacji: koordynator – dyrektor oraz wychowawcy kl.0 – III. Cały zespół
będzie opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami, zbierać dane oraz napisze
Raport.
Przedmiot ewaluacji: 1. Realizacja i efekty dotychczas prowadzonej współpracy szkoły
z rodzicami.
Pytania kluczowe:
1. W jakim stopniu opinie rodziców są uwzględniane w planowaniu i realizowaniu
działań podejmowanych przez szkołę?
2. Jakie są efekty z dotychczas realizowanej współpracy – dla szkoły, nauczycieli,
rodziców, uczniów?

3. W jakich obszarach współpraca przebiega satysfakcjonująco, a w jakich wymaga
doskonalenia?

Kryteria ewaluacji:
1.1. Zbieżność opinii rodziców z podejmowanymi przez szkołę działaniami.
1.2. Efektywność (jako stosunek poniesionych nakładów – finansowych, ludzkich,
i poświęcony czas – do uzyskanych wyników i rezultatów).
2.1. Skuteczność szkoły w zachęcaniu rodziców do uczestniczenia w podejmowanych
działaniach.
2.2. Użyteczność współpracy, jako wartość dodana z realizacji działań na terenie szkoły we
współpracy z rodzicami.
3.1. Trafność działań.
3.2. Zgodność oczekiwań szkoły i rodziców.
Metody badawcze:
- ankieta dla 100% rodziców (realizowana podczas zebrania z rodzicami lub indywidualnych
konsultacji),
- ankieta dla 100% nauczycieli,
- ankieta dla dyrektora,
- analiza dokumentacji szkoły,
- obserwacja imprez szkolnych i środowiskowych, w których uczestniczą rodzice.
Harmonogram ewaluacji:
Opracowanie narzędzi – październik
Przeprowadzenie badania – grudzień /styczeń (5 tygodni)
Opracowanie i przedstawienie raportu do konsultacji – luty
Format raportu i sposób upowszechniania wyników:
Raport w formacie Word zaprezentowany i przedyskutowany na radzie pedagogicznej
i zamieszczony na stronie internetowej szkoły (o czym zostaną poinformowani uczniowie
i rodzice). Najważniejsze wyniki i wnioski przedstawione zostaną rodzicom na zebraniu
ogólnym.

2.

Prezentacja wyników

Zdaniem 93,1% rodziców nauczycielom i innym pracownikom szkoły zależy
na współpracy z rodzicami, szkoła pozyskuje wiec informacje zwrotne na temat swojej pracy.
W opinii dyrektora i wszystkich nauczycieli szkoła wspiera rodziców, a rodzice dzielą się

opiniami na temat pracy szkoły i są one uwzględniane w planowaniu pracy szkoły. Wszyscy
ankietowani rodzice (85% ogółu) twierdzą, że odbywa się to podczas zebrań
z rodzicami, indywidualnych rozmów w czasie konsultacji, rozmów prowadzonych
okazjonalnie oraz przy okazji uroczystości szkolnych i prowadzonych badań ankietowych.
Rodzice potwierdzają wskazane formy dzielenia się swoimi opiniami z dyrektorem
i nauczycielami. 89,65% wskazuje, że ma to miejsce podczas zebrań, 17,24% twierdzi, że
odbywa się to podczas rozmów w czasie konsultacji, indywidualne rozmowy poza ustalonymi
godzinami wskazuje 18,96%, przy okazji uroczystości i imprez szkolnych lub klasowych
potwierdza 17,24% badanych. Zdaniem 94,82% ankietowanych rodziców nauczyciele
poświęcają czas na kontakty z nimi. Wszyscy ankietowani rodzice stwierdzają, że są
informowani zarówno o sukcesach i osiągnięciach swoich dzieci jaki i o ich trudnościach,
a szkoła umożliwia im wsparcie w postaci pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej,
pomocy socjalnej, rad i wsparcia udzielanego przez wychowawców, nauczycieli. Na tablicy
ogłoszeń obok wejścia do szkoły znajdują się informacje o zebraniach z rodzicami, terminy
spotkań i konsultacji, informacje o godzinach dyżurów dyrektora szkoły dla rodziców,
decyzja w sprawie dodatkowych dni wolnych, szkolny zestaw podręczników, numer telefonu
i adres e-mail szkoły. Wszyscy ankietowani nauczyciele, jako formę pomocy rodzicom
wskazali służenie im radą i wsparciem w sytuacjach problemowych, podkreślają
utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, poznawanie sytuacji życiowej wychowanków
i ich rodzin oraz prowadzenie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami. Informacje
z zebrań z rodzicami oraz wpisy w dziennikach lekcyjnych potwierdzają regularność
kontaktów z rodzicami. Analiza treści informacji z zebrań z rodzicami potwierdza, iż rodzice
uzyskują różnorodne informacje dotyczące zarówno funkcjonowania szkoły, jak i spostrzeżeń
na temat uczniów, wyniki dydaktyczne oraz funkcjonowanie w zespole klasowym. Analiza
list obecności rodziców na zebraniach wskazuje, iż większość rodziców regularnie
uczestniczy w zebraniach z rodzicami. Dyrektor i nauczyciele deklarują w ankietach,
że opinie pozyskane od rodziców mają wpływ na działania szkoły i są brane pod uwagę przy
planowaniu działań szkoły. Potwierdzają to także rodzice, którzy w 94,64% twierdzą, że ich
opinie brane są pod uwagę przy planowaniu działań szkoły. Rodzice angażują się w działania
organizowane przez szkołę, chętnie w nich uczestniczą oraz biorą udział w podejmowaniu
decyzji dotyczących życia szkoły (działalność Rad Oddziałowych i Rady Rodziców).
Wszyscy ankietowani rodzice ocenili współpracę ze szkołą bardzo dobrze i dobrze. Wskazali
następujące formy tych działań: festyny szkolne, choinki, pasowanie na ucznia, Dzień Kobiet,
Dzień Babci i Dziadka, Jasełka. Dyrektor szkoły i nauczyciele jako przykład uczestnictwa
rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły podali opiniowanie przez Radę
Rodziców dokumentów szkolnych (Statut, Program Wychowawczy), wybór ubezpieczenia,
doposażenie i modernizację szkoły, dofinansowywanie wyjazdów i wycieczek uczniów.
Dyrektor informuje rodziców jakie działania szkoły sprawdzają się pod względem
dydaktycznym i wychowawczym oraz jakie cele chce realizować szkoła. Ankietowani
nauczyciele stwierdzili, że rodzice angażują się w organizacje uroczystości szkolnych
i klasowych (festyny, Dzień Chłopaka, prezenty mikołajkowe, wigilie klasowe, Dzień
Kobiet, Dzień Dziecka), mają wpływ na wybór zajęć pozalekcyjnych, organizację wyjazdów
i wycieczek szkolnych, zakup sprzętu dla szkoły. Mają możliwość skorzystania z pomocy
socjalnej dla uczniów (min. dofinansowania do zakupu podręczników). Szkoła wspiera

rodziców w wychowaniu dzieci poprzez pomoc w nawiązaniu kontaktu z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną, organizację zajęć profilaktycznych, realizację projektów,
pedagogizację rodziców, organizację pomocy socjalnej we współpracy z GOPS. Rodzice są
informowani o rozwoju swoich dzieci. Ankietowani nauczyciele deklarują,
że w wystarczającym stopniu informują rodziców o sukcesach ich dzieci
i o trudnościach w nauce. W opinii 94,73% rodziców informacje takie są przekazywane przez
nauczycieli. Również nauczyciele stwierdzają zgodnie, że w swojej pracy wykorzystują
informacje uzyskane od rodziców. Powodem do zadowolenia jest duże zainteresowanie
i dość wysoka frekwencja na uroczystościach i imprezach szkolnych.
Wnioski:
1) Opinie rodziców (jeżeli takie są) są zbieżne i zawsze brane są pod uwagę przy
planowaniu i realizowaniu działań podejmowanych przez szkołę. Rodzice wysoko
oceniają możliwość współdecydowania w sprawach szkoły oraz mają wpływ
na działania szkoły dotyczące kwestii dydaktycznej i wychowawczej.
2) Efektywnością zaangażowania rodziców się w działania szkoły jest
współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych oraz klasowych. Chętne
uczestniczenie w imprezach i uroczystościach szkolnych organizowanych przez
nauczycieli. Rada Rodziców pozyskuje środki finansowe dla szkoły,
dofinansowuje wyjazdy i wycieczki szkolne, opiniuje programy wychowawcze.
3) Szkoła trafnie i skutecznie wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, głównie
poprzez utrzymanie stałych kontaktów z wychowawcą, nauczycielami i pomocą
specjalistyczną.
4) Pozyskiwane przez nauczycieli informacji są użyteczne w pracy dydaktyczno –
wychowawczej.
5) Rodzice interesują się zachowaniem i postępami dzieci oraz współpracują przy
organizacji imprez i uroczystości szkolnych, chętnie w nich uczestniczą, są bardzo
zadowoleni z kontaktów i współpracy z nauczycielami.
6) We wszystkich obszarach współpraca szkoły jest zgodna z oczekiwaniami
rodziców.

Rekomendacje:
1) Utrzymywać na obecnym poziomie współpracę rodziców ze szkołą.
2) Nadal podejmować działania dotyczące współpracy i współdecydowania rodziców
w sprawach szkoły

3) Angażować rodziców w organizację uroczystości, imprez i udział ich w inne prace
na rzecz szkoły.
4) Mobilizować rodziców do pozyskiwania dodatkowych funduszy na bogacenie
wyposażenia szkoły i przeprowadzenia drobnych napraw i remontów.

Aneks
Wymaganie 1.3
1. Ankieta dla nauczycieli(załącznik nr 1);
2. Ankieta dla uczniów(załącznik nr 2);
3. Arkusz analizy dokumentów (załącznik nr 3);
3. Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem (załącznik nr 4);
4.Wykaz analizowanej dokumentacji:
a) dzienniki zajęć lekcyjnych,
b) dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
c) kronika szkolna,
d) strona internetowa szkoły,
e) gazetki szkolne,
f) dyplomy uczniów,
g) sprawozdanie z Planu Pracy Szkoły,
h) sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego.

Wymaganie 3.4
1. Ankieta dla nauczycieli(załącznik nr 5);
2. Ankieta dla rodziców(załącznik nr 6);
3. Arkusz analizy dokumentów (załącznik nr 7);
3. Ankieta dla dyrektora (załącznik nr 8);
4.Wykaz analizowanej dokumentacji:
a) dzienniki zajęć lekcyjnych,
b) dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
c) kronika szkolna,
d) strona internetowa szkoły,
e) tablica ogłoszeń,
f) sprawozdanie z Planu Pracy Szkoły,
g) Statut Szkoły,
h) Program Wychowawczy,
i) teczka koordynatora ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

