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I. WSTĘP 

   Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole 

Podstawowej nr3  w Sulechowie  w roku szkolnym 2017/2018 

  

 Głównym przedmiotem ewaluacji było wymaganie:  

SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW I MOTYWUJE Z UWZGLĘDNIENIEM ICH 

INDYWIDUALNEJ SYTUACJI 

 

Plan ewaluacji został sporządzony w  październiku 2017 roku. 

  W  listopadzie  na spotkaniu zespołu ewaluacyjnego przedyskutowany został przedmiot, 

obszary i pytania kluczowe planowanej ewaluacji. Przedstawiono również do dyskusji projekt 

ewaluacji . Wspólnie sporządzono harmonogram prac. 

 

II. OPIS EWALUACJI 

Na początku roku szkolnego na zlecenie dyrektora Zespołu Szkół w Sulechowie zespół 

ewaluacyjny  określił cel ewaluacji w roku szkolnym 2017/2018, czyli: 

 Zebranie informacji na temat działań szkoły służących równomiernemu rozwojowi uczniów  i 

motywowaniu z uwzględnieniem  ich indywidualnej sytuacji.  

 

  Członkowie zespołu sformułowali pytania kluczowe, na które miała odpowiedzieć 

ewaluacja: 

  

1. W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby uczniów? 

2. Jakie działania nauczycieli potwierdzają uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb uczniów? 

3. Czy szkoła stwarza warunki do równomiernego rozwoju uczniów i motywuje ich do pracy? 

4. Jakie formy pomocy organizuje szkoła w specyficznych trudnościach w nauce? 

5. Czy, w opinii rodziców, uczniowie otrzymują wsparcie odpowiadające ich potrzebom? 

6. Czy uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości? 
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W badaniu wzięto pod uwagę następujące kryteria ewaluacyjne: 

 Nauczyciele rozpoznają potrzeby uczniów. 

 Nauczyciele uwzględniają zróżnicowane potrzeby rozwojowe uczniów. 

 Szkoła stwarza warunki do równomiernego rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji. 

 Szkoła organizuje pomoc w specyficznych trudnościach w nauce. 

 Określono również odbiorców ewaluacji, osoby, do których mogą być skierowane 

rekomendacje, odpowiedzialne za ich wdrożenie ( nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja). 

Szkolni ewaluatorzy określili metody badawcze: 

ankieta, 

analiza dokumentów, 

wywiad. 

Opracowano narzędzia badawcze : kwestionariusze ankiet dla nauczycieli, pedagogów, 

uczniów, rodziców. 

Ustalono grupę badawczą: uczniowie wszystkich klas IV – VI szkoły podstawowej oraz II – III 

gimnazjum, ich rodzice, nauczyciele, pedagodzy, przedstawiciele dyrekcji. 

   Określono także ramy czasowe ewaluacji - sierpień  2018r.  
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III. ANALIZA DANYCH 

Analiza dokumentów, wywiad z dyrektorem i badania ankietowe przyniosły odpowiedzi na 

pytania kluczowe.  

1. NAUCZYCIELE 

Wszyscy nauczyciele zgodnie stwierdzili, że diagnozują możliwości edukacyjne 

swoich uczniów. 

  Wskazali też  sposoby diagnozowania możliwości edukacyjnych swoich uczniów. Oto 

ich odpowiedzi:                                

 

   

Najwięcej ankietowanych zaznaczyło obserwacje uczniów (89%), ocenianie bieżące 

(86%) i  analizę opinii PPP (84%) jako najpopularniejsze metody diagnozowania możliwości 

edukacyjnych. 80 % wskazało rozmowę z pedagogiem, 75% rozmowę indywidualną  

z uczniem, a 68% rozmowę z rodzicami.  Mniejszym zaufaniem cieszy się wśród nauczycieli 

diagnoza wstępna klas i próby egzaminów właściwych (61%), zapewne jest to związane z 

faktem, iż wielu ankietowanych nie uczy przedmiotów egzaminacyjnych. Stąd też najmniej 

osób zaznaczyło też analizę wyników egzaminów (52%) oraz testy zewnętrzne (48%). 
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Kolejne pytanie dotyczyło metod i form działań nauczycieli mających na celu 

podnoszenie wyników nauczania oraz umożliwianie wszystkim uczniom odniesienie sukcesu 

na miarę ich indywidualnych możliwości.Oto jak odpowiadali ankietowani: 

 

  

  Najwięcej nauczycieli (82%) stara się pomagać swoim uczniom w czasie konsultacji 

przedmiotowych, 68% wskazało zajęcia indywidualne z uczniem i prowadzenie kół 

zainteresowań, zarówno przedmiotowych, jak i artystycznych. 64% ankietowanych realizuje 

programy naprawcze oraz organizuje zajęcia przygotowujące uczniów do rozmaitych 

konkursów. 59% prowadzi zajęcia wyrównawcze, a 55% realizuje projekty edukacyjne. 

Najmniejszą popularnością (25%) cieszą się zajęcia dodatkowe dla klas przygotowujących się 

do egzaminów, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne i wycieczki edukacyjne. Jest to 

zrozumiałe, ponieważ działaniami objęci są tylko wybrani uczniowie ( klasy III, uczniowie 

posiadający opinie PPP). 

Wszyscy nauczyciele na pytanie,  czy w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej 

uwzględniają  indywidualną sytuację ucznia ( stan zdrowia, stwierdzone dysfunkcje, 

sytuację rodzinną), odpowiedzieli twierdząco. 
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2. UCZNIOWIE 

Drugą badaną grupą byli uczniowie. Odpowiadali oni na pytania dotyczące zajęć 

pozalekcyjnych wspomagających ich rozwój i zwiększanie możliwości edukacyjnych. Na 

początku wskazywali oni zajęcia organizowane w szkole.      

 

Jak widać, uczniowie, w większości, maja świadomość, jakie zajęcia organizuje im 

szkoła. Wskazali sportowe – 97%, wyrównawcze – 96%, koła zainteresowań -95%  

i konsultacje - 88%.  

 Następnie uczniowie wskazywali, na jakie zajęcia uczęszczają: 
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Jak widać, największą popularnością cieszą się zajęcia sportowe (46%), na drugim 

miejscu plasują się konsultacje przedmiotowe (43%), potem zajęcia wyrównawcze (38%), 

koła przedmiotowe (28%), wolontariat (23%), koła artystyczne (19%) i zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne (6%). 

Badani wskazywali również powody, z jakich uczestniczą w dodatkowych zajęciach. 

Oto najczęstsze odpowiedzi: 

  zajęcia wyrównawcze: 

 Brak zrozumienia niektórych tematów lekcji. 
Chęć poprawy sprawdzianu, kartkówki, itp. 
Chęć poprawy wyników w nauce. 
Posiadanie opinii PPP. 
 

 pozalekcyjne koła zainteresowań: 

 Pogłębianie wiedzy. 
Rozwijanie zainteresowań. 
Ciekawość i rozrywka, dla przyjemności  „zawsze dzieje się coś ciekawego”. 
Zmuszanie przez rodziców. 
 

 pozalekcyjne zajęcia sportowe: 

Hobby.  
Polepszenie kondycji. 
Zamiłowanie do sportu. 
Rozrywka. 
 

 konsultacje: 

 odrabianie zadań domowych. 
Poprawianie sprawdzianów. 
Wyjaśnianie niezrozumiałych treści. 
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  Kolejnym badanym zagadnieniem była częstotliwość uczęszczania uczniów na 

dodatkowe zajęcia. Oto odpowiedzi uczniów: 

 

 Większość osób wskazuje swój udział w dodatkowych zajęciach 1-2 razy w tygodniu. 

Wyjątek stanowią konsultacje. Przypomnijmy, że udział w nich deklarowało 43 % 

ankietowanych, jednak jest on, jak widać, okazjonalny, zapewne uzależniony od doraźnych 

potrzeb. 

  Zapytaliśmy też uczniów, czy liczba dodatkowych zajęć jest wystarczająca. Oto ich 

odpowiedzi: 

  

 

 Większość (61%) odpowiedziała na to pytanie twierdząco, 9 % stwierdziło, że 

dodatkowych zajęć jest za mało, 30% nie miała zdania na ten temat.  
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 Ostatnie pytanie dotyczyło wpływu udziału uczniów w zajęciach na ich wyniki  

w nauce oraz motywację do nauki. 

 

  
 

 Połowa ankietowanych widzi zależność między ich pracą na dodatkowych zajęciach  

a wynikami w nauce, 16% badanych neguje tę zależność, a 34% nie potrafi zająć żadnego 

stanowiska w tej kwestii. 

3. RODZICE 

 Ostatnią grupą badaną za pomocą kwestionariusza ankiety  byli rodzice. Zapytaliśmy 

ich, czy znają ofertę edukacyjną szkoły. Oto, co odpowiedzieli: 

 

  

 

  Jak widać, większość rodziców (84%) zna ofertę edukacyjną szkoły, tylko 13% 

twierdzi, ze jej nie zna, a 3% nie interesuje się tym. 
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  Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy rodzice wiedzą, czy ich dzieci biorą udział 

w  zajęciach pozalekcyjnych. Oto odpowiedzi: 

 

  

 74% rodziców twierdzi , że ich dzieci uczęszczają na dodatkowe zajęcia, 23% 

przyznaje, że ich dzieci nie chodzą na zajęcia pozalekcyjne, a 3% nie wie nic o dodatkowych 

zajęciach swoich dzieci. 

 Zapytaliśmy także rodziców, w jakich zajęciach uczestniczą ich dzieci. Oto odpowiedzi: 

  

 

  40% badanych wskazało, że ich dzieci uczestniczą w kołach przedmiotowych, 26% 

zaznaczyło zajęcia sportowe, 20% - wolontariat, 19% - zajęcia artystyczne, 12% - zajęcia 

wyrównawcze, tylko 10% - konsultacje i 6% zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. 
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Informacje przekazywane przez rodziców różnią się od tych uzyskanych od uczniów. 

Przedstawia to poniższy wykres: 

  
 

 

  

 Kolejnym istotnym badanym zagadnieniem było to, czy zajęcia pozalekcyjne są 

dostosowane do potrzeb uczniów. Oto odpowiedzi rodziców: 

  

 

 49% ankietowanych uznało, że zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb ich 

dzieci, 34% procent, że raczej tak. 8% uznało że zajęcia te są raczej dostosowane, tylko 1% 

wyraziło swą całkowitą dezaprobatę. 8% badanych nie miało zdania w tej kwestii. 
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 Na pytanie , czy wychowawca rozmawia z rodzicami o możliwościach i potrzebach ich 

dzieci, 88% badanych odpowiedziało twierdząco. 

 

  

 

 Ostatnie pytanie skierowane do rodziców dotyczyło wspierania ucznia przez szkołę w 

osiąganiu sukcesu szkolnego na miarę jego możliwości i motywowania do pracy.  

  

W tym przypadku 69% rodziców odpowiedziało twierdząco, 9% badanych 

zaprzeczyło, 22% nie miało zdania na ten temat. 
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4. PEDAGODZY SZKOLNI 

Zbierając opinie i spostrzeżenia na temat problemu szkoły wspomagającej rozwój 

uczniów i motywującej z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,  nie sposób pominąć 

pedagogów szkolnych. Oto czego dowiedzieliśmy się  z ich wywiadu. 

  Działania są podejmowane przez szkołę w ramach wspierania uczniów ze 

szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji to: 

 diagnoza wychowawcza, rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów (wychowawcy, 
pedagog), 

 bieżąca analiza opinii psychologiczno - pedagogicznych nowych uczniów, 

 dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów, 

 kierowanie i monitorowanie udziału w zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych, 
dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających uzdolnienia, kołach 
zainteresowań,  

 diagnozowanie uczniów pod kątem specyficznych trudności w nauce (współpraca z 
PPP), 

 dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego– określenie potrzeb ( dysleksja, 
choroby przewlekłe), rozmowy z rodzicami, pisemne informacje dla rodziców, 

 IPET , organizacja zajęć rewalidacyjnych, 

 nauczanie indywidualne,   

 indywidualne wsparcie uczniów(rozmowy pedagoga, wychowawcy  z uczniami, 
rodzicami, monitorowanie zachowania, współpraca z psychologiem, z PPP) 

 doradztwo zawodowe( współpraca z PPP, Młodzieżowym Centrum Kariery,   
 

 
W szkole zostało rozpoznanych, jako potrzebujących wsparcia w szerokim zakresie tego 

słowa:  

 137 uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne), 

 

 150 uczniów z niepowodzeniami szkolnymi  (zajęcia wyrównawcze), 

 

 17 uczniów objętych  nauczaniem indywidualnym, 

 

 14 uczniów z oinią o  kształceniu specjalnym , 

 

 60 uczniów korzystających z bezpłatnych obiadów, 

 

 1 uczeń objęty procedurą Niebieskiej Karty, 

  

Uczniowie wymagają wsparcia ze względu na specyficzne trudności w nauce, 

choroby przewlekłe, niepełnosprawność, sytuację rodzinną, materialną, problemy 

emocjonalne specyficzne dla wieku dojrzewania. 
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5. WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY 

 

Z wywiadu z dyrektorem szkoły uzyskaliśmy następujące informacje: 

  

1. W jaki sposób polityka kadrowa, jaką Pan prowadzi wobec nauczycieli, przyczynia się 

do wspomagania rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji? 

 

  W szkole zatrudniani są nauczyciele posiadający kwalifikacje zawodowe pozwalające 

podejmować zadania ukierunkowane  na wspomaganie rozwoju ucznia z uwzględnieniem 

jego indywidualnej sytuacji. Korzystam z alternatywy: 

- zatrudniam specjalistów, o ile nie posiadam ich w szkole, a konieczne jest natychmiastowe 

podjęcie ukierunkowanej pracy z dziećmi   

bądź 

- wspomagam nauczycieli zatrudnionych w szkole w nabywaniu kwalifikacji i kompetencji do 

pracy ukierunkowanej, j. w., o ile przewiduję, że w perspektywie czasowej pojawią się 

potrzeby związane z podejmowaniem zadań ukierunkowanych, jak zapisano w pytaniu. 

 

2. Jak ocenia Pan zaangażowanie nauczycieli w realizację różnorodnych projektów 

edukacyjnych, programów oraz działań sprzyjających rozwojowi uczniów zarówno 

zdolnych, jak i o specjalnych potrzebach edukacyjnych? 

 

 Nauczyciele naszej szkoły mają możliwość zgłaszania u dyrektora, a w dalszej kolejności  

angażowania  się w realizację projektów, programów czy też działań sprzyjających rozwojowi 

uczniów. Przykładem jest tegoroczny projekt „Akademia umiejętności”, który będzie 

kontynuowany (co zapisano w projekcie organizacyjnym szkoły 2018/2019) i modyfikowany 

stosownie do pojawiających się potrzeb młodzieży. 

 W realizację zadań/projektów ukierunkowanych na wspomaganie rozwoju ucznia                           

o specyficznych potrzebach edukacyjnych zaangażowani są niemalże wszyscy nauczyciele. 

Część programów realizują w tej mierze pedagodzy szkolni, psycholog i nauczyciele 

specjaliści. Większość zadań realizują jednakże wszyscy nauczyciele będący wychowawcami 

klas, bądź wchodzący w skład tzw. zespołów oddziałowych. 

 Dodatkowe możliwości otwierają przed uczniami projekty mające charakter innowacji 

oraz programy realizowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, biblioteki i 

wychowania fizycznego 

3. Jakie warunki zostały stworzone, aby wspomagać rozwój ucznia i motywować go do 

pracy z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji? 

 

  Zabezpieczenie godzin na zajęcia ukierunkowane na wspomaganie rozwoju/ 

motywujące do rozwoju w projekcie organizacyjnym, 
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  doposażenie klas w tablice interaktywne/projektory, 

 zorganizowano nową pracownię przedmiotową (technika), 

 systematyczne kupowanie pomocy zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez 

nauczycieli. 

Najważniejsze są tu jednakże umiejętności interpersonalne nauczycieli związane z 

dobrą komunikacją pozwalające budować dobre relacje w zespołach klasowych, a na 

tej bazie motywować uczniów do pracy. 

 

Wspomagam nauczycieli we wskazanym powyżej zakresie poprzez: 

 umożliwienie uczestnictwa w szkoleniach zgłaszanych w potrzebach indywidualnych, 

 zgłoszenie szkoły do programu „Całościowy rozwój szkoły”, 

 umożliwienie nauczycielom uczestniczenia w planowaniu tematyki zamawianych 

szkoleń                 (z udziałem liderów WDN), 

 organizację szkolenia  poświęconego motywowaniu uczniów - zaplanowano na 

12.09.2018 r., 

4. Czy, według Pana, nauczyciele nabywają różnorakich kompetencji wspomagających 

ucznia i jego rozwój w karierze szkolnej? 

 

Nauczyciele w różnym stopniu  angażują się w nabywanie kompetencji wspomagających 

ucznia i jego rozwój. Poza formami obowiązkowymi organizowanymi w szkole w ramach 

WDN-u nauczyciele – znając obowiązujące standardy – indywidualnie decydują o nabywaniu 

kompetencji zawodowych. 

5. Co, według Pana, decyduje o sukcesie w pracy nauczyciela?  

 

 O sukcesie w pracy nauczyciela decydują – w moim odczuciu: 

 

a) kompetencje osobowościowe 

 umiejętność współpracy, 

 ukształtowane, właściwie rozumiane poczucia własnej wartości, 

 nastawienie na rozwój, 

 umiejętność przyjmowania i akceptowania zmian, 

 umiejętność komunikacji 

 

b) i zawodowe 

 umiejętność budowania relacji, 

 umiejętność motywowania,  

 chęć doskonalenia, 

 posiadana i na bieżąco asymilowana do swoich potrzeb wiedza pedagogiczna                         

i psychologiczna, 
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 znajomość skutecznych i motywujących ucznia technik i metod pracy, 

 umiejętności predysponujące do pracy wychowawczej (stawianie granic, 

przekazywanie uczniom odpowiedzialności, stosowanie i wykorzystywanie 

konsekwencji naturalnych i innych metod wychowawczych). 

 

 

6. ANALIZA DOKUMENTÓW SZKOLNYCH 

 

 Nauczyciele posiadają wiedzę o indywidualnych potrzebach edukacyjnych uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w nauce  - stosowne wpisy w dziennikach lekcyjnych. 

 

Uczniowie są objęci wsparciem dydaktycznym podczas zajęć wyrównawczych z języka 

polskiego i matematyki podczas zajęć zorganizowanych na terenie szkoły. 

 

 Uczniowie o specyficznych trudnościach w nauce uczęszczają na specjalistyczne zajęcia 

korekcyjno – kompensacyjne, zgodnie z zaleceniami opinii PPP, zorganizowanych na terenie 

szkoły. 

 

 Uczniowie uzdolnieni biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, na których mogą rozwijać 

swoje talenty naukowe, sportowe, artystyczne. Ma to przełożenie na sukcesy w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych i osiągnięcia sportowe.   

 

Nauczyciele wychowania fizycznego uwzględniają ograniczenia i przeciwwskazania 

zdrowotne poszczególnych uczniów podczas prowadzonych zajęć, co jest istotne ze względu 

na zwiększającą się co roku ilość takich osób. Są uczniowie traktowani indywidualnie ze 

względu na wady postawy- skrzywienie kręgosłupa, koślawość kolan itp., otyłość / 

niedowaga, alergia / astma, wada wzroku, choroby przewlekłe  

 

Nauczyciele, wychowawcy prowadzą indywidualne rozmowy z rodzicami na temat bieżącej 

sytuacji szkolnej ucznia, stosownie do potrzeb – zapisy w dzienniku lekcyjnym.  
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IV. WNIOSKI: 

              Z analiz dokumentów, wywiadu z dyrekcją, wypełnianych przez uczniów, nauczycieli, 

pedagogów  kwestionariuszy ankiet wynika, że: 

1. Nauczyciele w różnorodny sposób diagnozują możliwości edukacyjne uczniów  

i wykorzystują wyniki w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej, uwzględniając ich 

indywidualną sytuację i zróżnicowane potrzeby rozwojowe. 

 

2. Szkoła stwarza warunki do podnoszenia poziomu nauczania i osiągnięcia sukcesu 

wszystkim uczniom na miarę ich indywidualnych możliwości, motywując ich tym samym do 

wysiłku, a nauczyciele uwzględniają w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej 

indywidualną sytuację ucznia. 

 

3. Uczniowie uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych kołach 

zainteresowań, pozalekcyjnych zajęciach sportowych, spotkaniach wolontariatu oraz 

konsultacjach. W ich opinii (61%) liczba zajęć jest wystarczająca, a połowa badanych 

dostrzega pozytywny wpływ na wyniki w nauce i czują się odpowiednio motywowana do 

pracy. 

 

4. Rodzice znają ofertę edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych odbywających się w szkole. 

Według większości z nich zajęcia są w znacznym stopniu dostosowane do potrzeb dzieci. 

 W ocenie większości respondentów szkoła wspiera uczniów w osiąganiu sukcesu 

szkolnego, uwzględnia indywidualna sytuację dziecka i motywuje do pracy. Jednak 22% 

rodziców nie ma zdania na ten temat.    

 

5. Szkoła podejmuje działania w zakresie wspierania uczniów ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Dokonywane są bieżące 

diagnozy edukacyjne, a wymagania wobec poszczególnych uczniów uwzględniają zalecenia 

zawarte w opiniach PPP. Monitorowany jest udział uczniów w zajęciach dydaktyczno – 

wyrównawczych, korekcyjno- – kompensacyjnych oraz zajęciach rozwijających uzdolnienia. 

Uczniowie i ich rodzice, zgodnie z potrzebami, objęci są indywidualnym wsparciem 

pedagoga, wychowawcy, a w razie konieczności psychologa.   

 

6. Szkoła zapewnia wspomaganie rozwoju uczniów i motywuje z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji poprzez odpowiedni dobór wysoko wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej.   

 

7. Uczniowie wymagający wsparcia uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno - 

kompensacyjnych, konsultacjach, dzięki czemu mogą osiągnąć sukces na miarę ich 

indywidualnych możliwości.   
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7. Nauczyciele i wychowawcy prowadzą indywidualne rozmowy z rodzicami na temat 

możliwości uczniów, ich bieżącej sytuacji szkolnej, a także, w zależności od 

rozpoznanych potrzeb, udzielają wsparcia. 

 

 

 

 

V. REKOMENDACJE 

 

1. Utrzymać różnorodne formy diagnozowania możliwości edukacyjnych uczniów, aby w 

sposób efektywny mogły być wykorzystywane w trakcie procesu dydaktyczno – 

wychowawczego. 

 

2. Utrzymać bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, gdyż udział w nich przekłada się na 

osiąganie sukcesu szkolnego i motywuje uczniów do działania. 

 

3. Utrzymać działania wspierające uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi, 

monitorować ich udział w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych. 

 

4. Utrzymać indywidualizację procesu dydaktycznego na zajęciach wychowania fizycznego 

uwzględniającą ograniczenia fizyczne uczniów i przeciwwskazania zdrowotne. 

 

5. Podjąć działania wskazujące rodzicom pozytywny wpływ zajęć pozalekcyjnych na rozwój 

zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych uczniów oraz przełożenie na 

osiągnięcie sukcesu szkolnego na miarę indywidualnych możliwości dziecka. 

 

 

 

 

  

 


