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Wstęp

Prezentowany raport sporządzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji 

zewnętrznej informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę/placówkę w zakresie wymagań:

1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

2. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Wyniki badania stanowią podstawę do podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości 

organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki prowadzonych w szkole lub placówce oraz ich efektów.

Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 22-01-2019 - 05-02-2019 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, 

w skład którego weszli: Halina Dudzińska - Zuchniarz, Marzanna Kondratowicz. Badaniem objęto 70 uczniów 

(ankieta i wywiad grupowy), 78 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 71 nauczycieli (ankieta i wywiad 

grupowy).Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami 

samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje 

lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który 

obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.
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Informacje o szkole/placówce

Nazwa placówki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII 
KONOPNICKIEJ W LUBLINIE

Patron Maria Konopnicka
Typ placówki Szkoła podstawowa
Miejscowość Lublin
Ulica Władysława Jagiełły
Numer 11
Kod pocztowy 20-281
Urząd pocztowy Lublin
Telefon 817468177
Fax 817468177
Www https://sp52lublin.edupage.org
Regon 43251199600000
Publiczność publiczna
Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież
Charakter brak specyfiki
Uczniowie, wychów., słuchacze 641
Oddziały 30
Nauczyciele pełnozatrudnieni 71.00
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00
Nauczyciele niepełnozat.(w etatach) 0.00
Średnia liczba uczących się w oddziale 21.37
Liczba uczniów przypadających na jednego 
pełnozatrudnionego nauczyciela 9.03

Województwo LUBELSKIE
Powiat Lublin
Gmina Lublin
Typ gminy gmina miejska

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej mieści się w nowoczesnym budynku szkolnym, w peryferyjnej 

dzielnicy Lublina - Felin. Dzieci w wieku od 6 do 14 lat pobierają naukę w 30 oddziałach, od I do VIII klasy. 

Do ich dyspozycji jest 16 sal lekcyjnych, dwie sale komputerowe, sala gimnastycznej, sala do gimnastyki 

korekcyjnej oraz świetlica szkolna. Każda sala wyposażona jest w bezpieczne, dostosowane do wieku dzieci 

pomoce dydaktyczne. W szkole uczniowie podlegają opiece pielęgniarskiej, stomatologicznej, pedagoga 

i psychologa. Na terenie szkolnym znajduje się dobrze wyposażony plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci, 

jak również boiska Orlik. Wyżywienie uczniom zapewnia kuchnia i stołówka szkolna.
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Obraz pracy szkoły/placówki

Zapraszamy Państwa do lektury Raportu, który jest rezultatem zewnętrznej ewaluacji problemowej 

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie. Poniżej znajdą Państwo 

informacje o szkole, wynikające z przeprowadzonych badań. Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej 

w Lublinie jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Miasto Lublin. Misją szkoły, zawartą w "Koncepcji rozwoju 

i funkcjonowania SP nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie", jest tworzenie środowiska wychowawczego, 

w którym uczniowie będą dorastali w poczuciu bezpieczeństwa, poszanowania godności i akceptacji. 

Podstawowym celem szkoły jest zapewnienie uczniom rzetelnej wiedzy oraz wspieranie harmonijnego rozwoju 

ucznia, jego sfery intelektualnej, duchowej, fizycznej i emocjonalnej. Szkoła podejmuje szereg działań 

wychowawczych i profilaktycznych, które są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby uczniów i specyfikę 

środowiska. Priorytetem jest dbałość o bezpieczeństwo dzieci w szkole, jak i na terenie szkolnym. Warunki 

lokalowe szkoły, zwłaszcza jeden ciąg komunikacyjny oraz duża liczba dzieci, nie w pełni zapewniają bezpieczne 

warunki pobytu w szkole. Jednakże dyrekcja i pracownicy szkoły starają się zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, 

m.in. poprzez dyżury nauczycieli podczas przerw, jak i dyżury pracowników niepedagogicznych w czasie lekcji. 

Ponadto w miesiącu maju każdego roku w szkole prowadzona jest akcja "Rowerowy maj" mająca 

na celu umożliwienie dzieciom zdobycie karty rowerowej. Szkoła bierze udział w wielu przedsięwzięciach, np. 

programach, w tym unijnych, konkursach, akcjach charytatywnych i społecznych, współpracuje z instytucjami 

lokalnymi. Jest organizatorem lokalnego festynu "Rodzina Felina", który oprócz promocji umiejętności uczniów, 

integruje środowisko szkolne i lokalne. Działania podejmowane przez szkołę mają charakter systemowy. 

Modyfikacje wszystkich przedsięwzięć odbywają się wskutek zdiagnozowanych potrzeb, np. zwiększenie 

poczucia bezpieczeństwa w szkole, poprawę organizacji pracy szkoły, uatrakcyjnianie oferty spędzania 

wolnego czasu, a także poszerzenie działań profilaktycznych w zakresie zdrowego stylu życia. W ocenie 

respondentów, szkoła jest miejscem bezpiecznym. Uczniowie czują się tu dobrze. Relacje pomiędzy 

uczestnikami życia szkolnego oparte są na szacunku i zaufaniu. W trudnych sytuacjach uczniowie mogą zawsze 

liczyć na pomoc wychowawcy, koleżanki/kolegi, nauczyciela, psychologa, dyrektora. Zasady zachowania 

i wzajemnych relacji oraz normy postępowania w szkole są przestrzegane przez większość 

uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców, których część partycypuje w ich ustalaniu. Rodzice angażują się 

podczas organizacji festynu rodzinnego, akcji zdobywania karty rowerowej, przy wskazywaniu działań 

mających na celu rozwiązywanie problemów szkolnych. Istotny jest ich głos podczas konsultacji z Urzędem 

Miasta, dotyczących rozbudowy szkoły. Dyrektor i nauczyciele podkreślają, że rodzice angażują się w 

dydaktyczne, wychowawcze i finansowe sprawy szkoły. Nauczyciele informują rodziców o potrzebach i 

możliwościach rozwoju ucznia, jego zainteresowaniach i pasjach oraz współpracują ze sobą w zakresie 

wspierania rozwoju uczniów. W szkole dzieci otrzymują pomoc przy odrabianiu prac domowych, uczestniczą 

w zajęciach specjalistycznych, np. logopedycznych, zajęciach dodatkowych z przedmiotów ścisłych 

i humanistycznych oraz chóru szkolnego. Dzieci biorą udział w konkursach na różnych szczeblach. W celu 

podniesienia kompetencji wychowawczych rodziców na terenie szkoły zorganizowano 

psychologiczno-pedagogiczny punkt konsultacyjny, warsztaty wsparcia dla rodziców. Szkoła pozyskuje 

opinie rodziców na temat swojej pracy w efekcie czego podejmuje odpowiednie działania. Dzięki temu w szkole 

wprowadzono szafki ubraniowe dla uczniów, zmieniono czas pracy świetlicy, zmieniono godziny pracy 

biblioteki szkolnej, wydłużono przerwy obiadowe.
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Wyniki ewaiuacji

Wymaganie:
Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne - w 

tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań - które są 

dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. IV/1

Działania wychowawcze i profilaktyczne realizowane przez szkołę są adekwatne 

do zdiagnozowanych potrzeb uczniów i specyfiki środowiska. Wszyscy respondenci zgodnie wskazali 

potrzeby uczniów i działania je zaspokajające. Szczególnie zwrócili uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa, 

akceptacji, uznania, szacunku, zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw prospołecznych, poczucia 

świadomości kulturowej i narodowej. Liczne działania szkoły, tj. udział w wielu programach, prelekcjach, 

debatach, mediacjach, konkursach,akcjach charytatywnych, współpraca z instytucjami lokalnymi, organizacja 

lokalnego festynu Rodzina Felina, półkolonii, wycieczek, rajdów rowerowych i in., kształtują i wzmacniają 

pożądane postawy uczniów, eliminują zdiagnozowane zagrożenia. Wiele inicjatyw nauczycieli, pedagoga 

szkolnego, psychologa, dyrektora szkoły ma charakter profilaktyczny. Nakierowane są one na zagrożenia 

wynikające ze specyfiki środowiska lokalnego. Rodzice wskazali, iż warunki lokalowe szkoły zwłaszcza jeden 

ciąg komunikacyjny oraz duża liczba dzieci nie w pełni zapewniają bezpieczne warunki pobytu w szkole. 

Jednakże szkoła skutecznie stara się w szczególny sposób dbać o dzieci, zwłaszcza podczas przerw.

Obszar badania: W szkole lub placówce, ocenia się skuteczność podejmowanych działań 

wychowawczych i profilaktycznych, a w razie potrzeb, modyfikuje. IV/2

Działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane przez szkołę są analizowane i oceniane, 

a w razie potrzeb, modyfikowane. Mają charakter systemowy. Respondenci wskazali, że do analiz działań 

wykorzystują: ankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami, rodzicami, kuratorami, dziennik lekcyjny. Nauczyciele 

prowadzą arkusze oceny wychowawcy, sporządzają diagnozę klasy, systematycznie spotykają się w zespołach 

uczących w danym oddziale. Skuteczność oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych ocenia pedagog 

i psycholog szkolny. Każdy wychowawca ma stały kontakt z rodzicami. W szkole przeprowadzano ewaluacje 

wewnętrzne dotyczące wychowania i profilaktyki, na podstawie których wdrożono odpowiednie wnioski 

i rekomendacje.

Rodzice i uczniowie, wskazali obszary zmian, na które mieli wpływ. Modyfikacji uległy działania mające na celu 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole, poprawę organizacji pracy szkoły, uatrakcyjnianie oferty 

spędzania wolnego czasu, a także poszerzenie działań profilaktycznych w zakresie zdrowego stylu życia. 

Zdaniem rodziców działania wychowawczo-profilaktyczne w szkole są dostosowane do zmieniających się
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warunków i raczej skuteczne w swoich oddziaływaniach.

Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i 

psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na 

wzajemnym szacunku i zaufaniu. IV/3

Szkoła zapewnienia uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. W ocenie rodziców, przedstawiciela 

organu prowadzącego, pracowników szkoły oraz większości uczniów szkoła jest miejscem bezpiecznym. 

Z obserwacji lekcji można wywnioskować, że relacje pomiędzy nauczycielem a uczniami oraz pomiędzy 

uczniami oparte są na szacunku i zaufaniu. Większość uczniów deklaruje, że nie doświadcza przejawów agresji 

i przemocy w szkole, jednakże jednostkowe wypowiedzi uczniów wskazują, że zdarzają się przypadki: 

wyśmiewania, obrażania, kradzieży, umyślnego uderzenia ze strony ucznia, pracownika szkoły, wykluczania 

z grupy, zniszczenia rzeczy, zmuszania do kupowania, obrażania przez nauczycieli i pracowników. Większość 

uczniów przyznaje, że wszyscy lub większość nauczycieli i pracowników szkoły przestrzega ustalonych zasad 

zachowania. W trudnych sytuacjach uczniowie mogą zawsze liczyć na pomoc wychowawcy, koleżanki/kolegi, 

nauczyciela, psychologa, dyrektora. Nauczyciele uważają, że między nimi i innymi pracownikami panują dobre 

relacje. Uczniowie podkreślają, że nie w każdej klasie panuje zgoda i życzliwość. Mają oni problem zwłaszcza 

komunikowaniem się między sobą.

Obszar badania: Zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole lub placówce są ustalone i 

przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców. IV/4

Zasady zachowania i wzajemnych relacji są przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz 

rodziców. W opinii respondentów największy wpływ na ustalanie i modyfikowanie zasad zachowania i wartości 

obowiązujących w szkole mają nauczyciele i dyrektor. W wielu kwestiach wychowawczych wypowiadają się 

również rodzice. Większość uczniów wskazuje, że nie mają oni wpływu na zasady obowiązujące 

w szkole. Rodzice akceptują obowiązujący system wartości w szkole i twierdzą, że mają wpływ na panujące 

zasady, i wnoszą swoje propozycje. Pracownicy niepedagogiczni szkoły, w ramach swoich obowiązków, mogą 

wpływać na ustalenia dotyczące zasad - opiniują regulaminy, zgłaszają swoje uwagi.Ustalone zasady 

przestrzega większość uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Większość uczniów deklaruje, 

że przestrzega ustalone zasady w szkole, a także wskazuje, że większość uczniów i nauczycieli przestrzega 

reguł zachowania obowiązujących w szkole. Jednakże ponad 1/3 badanych uczniów uważa, że koledzy nie 

stosują się do ogólnych ustaleń. Według nauczycieli większość uczniów, nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych stosuje się do ustalonych zasad i norm postępowania w szkole.
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Wymaganie:
Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Obszar badania: Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w 

podejmowanych działaniach. VI/1

Nie wszyscy rodzice współpracują i uczestniczą w działaniach realizowanych przez szkołę, 

mimo to widoczny jest ich udziału w procesie decyzyjnym, z przeprowadzonego badania wynika, 

że mniej niż połowa rodziców ma wystarczający wpływ na życie szkoły, jak również jest zachęcana do działań 

realizowanych w szkole. Niewielu jest także rodziców, którzy z własnej inicjatywy angażują się w te działania. 

Rodzice współdecydują m.in. o wyborze „trójek klasowych", członków do rady rodziców, podejmowanych 

działaniach w celu rozwiązywania problemów szkolnych, o wyjściach i wyjazdach dzieci. Rodzice udzielają się 

podczas organizacji festynu Rodzina Felina, czy akcji „Rowerowy Maj". Ponadto istotny jest ich głos podczas 

konsultacji z Urzędem Miasta, dotyczących rozbudowy szkoły. Zdaniem dyrektora i nauczycieli rodzice angażują 

się w sprawy szkoły: dydaktyczne, wychowawcze i finansowe, np. uchwalają program wychowawczo - 

profilaktyczny, opiniują plan finansowy szkoły, proponowane terminy dni wolnych od zajęć lekcyjnych, 

wypowiadają się nt. organizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, rozwijających, decydują o udziale dziecka 

w zajęciach i innych aktywnościach pozalekcyjnych, dofinansowaniu wycieczek szkolnych. Aktywnie biorą udział 

w akcjach charytatywnych, pogadankach.

Obszar badania: W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich 

dzieci. VI/2

Działania podejmowane przez szkołę wskazują na efektywną współpracę z rodzicami 

w różnych aspektach pracy szkoły pod kątem potrzeb rozwojowych uczniów, a tym 

samym sprzyjają partnerstwu, z przeprowadzonego badania wynika, że nauczyciele informują o 

potrzebach i możliwościach rozwoju ucznia, jego zainteresowaniach i pasjach. Nauczyciele współpracują 

z rodzicami w zakresie wspierania rozwoju uczniów. W szkole dzieci otrzymują pomoc przy odrabianiu prac 

domowych, prowadzone są zajęcia logopedyczne, zajęcia dodatkowe, np. z matematyki, chemii, historii, zajęcia 

polonistyczne oraz prężnie działa chór szkolny, Dzieci biorą udział w konkursach na różnych szczeblach. W celu 

podniesienia kompetencji wychowawczych rodziców na terenie szkoły zorganizowano 

psychologiczno-pedagogiczny punkt konsultacyjny, warsztaty wsparcia. Cyklicznie prowadzone są spotkania z 

policją, strażą miejską, pracownikami pogotowia ratunkowego.
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Obszar badania; Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat 

swojej pracy. VI/3

Szkoła pozyskuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Respondenci podali przykłady 

konkretnych działań podjętych w szkole pod wpływem opinii rodziców. Były one 

skuteczne i użyteczne. Opinie na temat pracy szkoły rodzice przekazują podczas: rozmów indywidualnych 

z nauczycielem, dyrektorem, w czasie wywiadówek, dyskusji, poprzez pocztę elektroniczną, dziennik 

elektroniczny, zeszyt do kontaktów z rodzicami, ankiety oraz głosowanie propozycji przedłożonych przez szkołę. 

Opinie rodziców uwzględniane są podczas: planowania pracy szkoły, tworzenia lub modyfikowania regulaminów, 

organizacji uroczystości szkolnych, planowania pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia i opinie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, indywidualizacji pracy z uczniem, wyboru szkoleń rady pedagogicznej, wyboru 

tematyki spotkań i szkoleń dla rodziców. Pod wpływem opinii rodziców w szkole wprowadzono: szafki ubraniowe 

dla uczniów, zmieniono czas pracy świetlicy, zostawianie podręczników w klasie, zmianę godzin pracy biblioteki 

szkolnej, wydłużenie przerw obiadowych.
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Wnioski

1. Rodzice współpracują i uczestniczą w działaniach realizowanych przez szkołę, o czym świadczy ich 

zaangażowanie w sprawy szkoły, np. dydaktyczne, wychowawcze i finansowe.

2. Działania podejmowane przez szkołę wskazują na efektywną współpracę z rodzicami w różnych aspektach 

pracy szkoły, a tym samym sprzyjają partnerstwu,

3. Szkoła pozyskuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Efektem tego są skuteczne i użyteczne działania 

podejmowane przez szkołę np. zmiana organizacji pracy świetlicy, biblioteki szkolnej.

4. Działania wychowawcze i profilaktyczne realizowane przez szkołę są adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb 

uczniów i specyfiki środowiska, co wpływa na bezpieczeństwo w szkole i kształtowanie oczekiwanych zachowań.

5. Szkoła analizuje i ocenia podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, a w razie potrzeb je 

modyfikuje na co wskazują uatrakcyjnione oferty spędzania wolnego czasu czy realizacja projektów dotyczących 

zdrowego stylu życia.

6. Zasady zachowania i wzajemnych relacji są przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców. 

Jednak uczniowie nie mają większego wpływu na zasady obowiązujące w szkole.
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• Halina Dudzińska - Zuchniarz

• Marzanna Kondratowicz

Raport sporządzili

starsąy wizytator
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mgr Eugeniusz Pelak

Data sporządzenia raportu:

08.03.2019
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