
ZARZĄDZENIE NR 128/2017
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkoły w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności 

kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary wiejskie).

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875), oraz w związku z Regulaminem konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 
11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary 
wiejskie) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zarządza się 
co następuje:

§ 1. Zatwierdza się diagnozę sytuacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach 
obejmującą potrzeby szkoły, nauczycieli oraz uczniów w zakresie: Kompleksowego wdrażania programów 
wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
i w pracy z uczniem młodszym. Doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie 
zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

§ 2. Zatwierdzona diagnoza stanowi podstawę przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 
Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego 
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 
kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – 
konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary wiejskie).

§ 3. Zatwierdzona diagnoza stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego                      
w Rększowicach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Konopiska

Jerzy Żurek
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Załącznik do Zarządzenia Nr 128/2017

Wójta Gminy Konopiska

z dnia 12 grudnia 2017 r.

DIAGNOZA POTRZEB
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W RĘKSZOWICACH

Grudzień 2017r.

Opracowanie:

Edyta Pawlak

Alicja Kamińska

Joanna Kowalska

Katarzyna Stajner
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1. Ogólne informacje o gminie -położenie i relacje zewnętrzne.

Gmina Konopiska położona jest na południu Polski, w województwie śląskim, w południowo-zachodniej 
części powiatu częstochowskiego, który zajmuje północną część województwa. Gmina stanowi 5,14% 
powierzchni powiatu. Południowo zachodnia część powiatu to teren Parku Krajobrazowego „Lasy nad 
Górną Liswartą”, na skraju którego położona jest Gmina Konopiska. Gmina sąsiaduje z miastem 
Częstochowa, w odległości   ok. 10 km od jego centrum. Obszar Gminy zajmuje północną część Wyżyny 
Śląskiej, zwany Wyżyną Woźnicko-Wieluńską, w obrębie Garbu Herbskiego. Znajduje się w odległości 
ok.7 km  od trasy Katowice – Warszawa. Sąsiaduje z gminami: Blachownia, Boronów, Częstochowa, 
Herby, Poczesna, Starcza, Woźniki. Na jej terenie krzyżują się drogi: Częstochowa – Tarnowskie Góry – 
Gliwice; Częstochowa – Koszęcin; Kamienica Polska – Blachownia.

Gmina zajmuje powierzchnię 78,51 km². Użytki rolne stanowią 59%, użytki leśne 30%, w gminie 
mieszka obecnie 10 676 mieszkańców (stan na 31.12.2015r.) .

2. Wielkość i podział administracyjny

Gmina Konopiska składa się z 12 sołectw oraz 15 miejscowości. Miejscowość Kowale przynależy do 
sołectwa Jamki, miejscowość Leśniaki do sołectwa Korzonek, natomiast miejscowość Kijas przynależy do 
sołectwa Wygoda. Najbardziej liczebną miejscowością gminy to jej siedziba – Konopiska, które na koniec 
2015 r. liczyły 2980 mieszkańców. Druga                               w kolejności pod względem ilości 
mieszkańców jest miejscowość Aleksandria Pierwsza, która na koniec 2015 r. liczyła 1400 mieszkańców.

Tabela nr 1. Sołectwa w Gminie Konopiska

Lp. Sołectwo Liczba mieszkańców
(wg danych z referatu
ewidencji ludności – stan na 
31.12.2015r.)

Powierzchnia [ha]:

1. Aleksandria Druga 947 1076,06
2. Aleksandria Pierwsza 1400 1966,56
3. Hutki 978 921,60
4. Jamki (Kowale) 675 675,12
5. Konopiska (siedziba

gminy)
2980 1222,14

6. Kopalnia 568 101,63
7. Korzonek (Leśniaki) 580 166,14
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8. Łaziec 454 297,40

9. Rększowice 921 810,54
10. Walaszczyki 109 46,70
11. Wąsosz 541 374,20

12. Wygoda
(Kijas)

523 202,80

Źródło: Strategia rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020.

Gmina Konopiska jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                                    
w Rększowicach. W roku szkolnym 2017/2018 w placówce uczy się łącznie 71 uczniów,                              
w szkole podstawowej i 49 dzieci w przedszkolu. W roku szkolnym łączna liczba nauczycieli pracujących 
w szkole (łącznie z przedszkolem) wynosiła 25 osób.

3. Opis uczniów szkoły pod kątem ich możliwości i potrzeb.

Do Szkoły Podstawowej w Rększowicach w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 71 uczniów. 9 uczniów 
posiada opinię, jeden uczeń orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, 10 uczniów uczestniczy 
w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

Szkoła objęła 24 uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z koniecznością udziału 
w zajęciach specjalistycznych w celu pokonywania trudności w nauce. Istnieje również grupa uczniów, 
która uczestniczy w zajęciach rozwijających w związku                                    z rozwijaniem własnych 
zainteresowań i uzdolnień. Obecnie  system edukacji staje przed wieloma nowymi wyzwaniami. Wiążą się 
one z przemianami społeczno-kulturowymi i wynikającą stąd potrzebą otwarcia szkoły na uczniów 
o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych i kulturowych.

Sprostanie wyzwaniom, jakie niesie realizacja podstawy programowej wobec wszystkich uczniów, 
wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, 
uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Praca ta 
wymaga dostosowania typu zajęć, treści, metod i środków nauczania do indywidualnych zdolności, 
umiejętności i zainteresowań uczniów na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, wzbogacających ofertę 
edukacyjną szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzieci różnią się między sobą 
dojrzałością emocjonalną i społeczną, temperamentem czy preferowanym stylem poznawczym. Wykazują 
też różny bagaż doświadczeń, związanych z ich środowiskiem rodzinnym, a także różny poziom motywacji 
i samodzielności. Niektóre problemy nie są rozwiązywane w stopniu wystarczającym.  Przyczyną takiego 
stanu rzeczy jest brak odpowiednich narzędzi wspomagających nauczyciela i ucznia oraz niewystarczające 
przygotowanie części kadry nauczycielskiej do radzenia sobie ze specyficznymi potrzebami dzieci, jakie 
napotykają w swoich szkołach. Warunkiem niezbędnym do indywidualizacji pracy i opieki nad uczniem jest 
przygotowanie szkoły i nauczycieli do realizacji tego ważnego zadania we współpracy z rodzicami uczniów 
oraz we współdziałaniu ze wspierającymi szkołę instytucjami zewnętrznymi.

4. Potrzeby kadry pedagogicznej

Zdecydowana większość nauczycieli posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz jeden 
z najwyższych stopni awansu zawodowego - tytuł nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele bardzo chętnie 
uczestniczą w różnych formach doskonalenia i dokształcania zawodowego, co wynika także z wymagań 
stawianych przez współczesną oświatę. Ponadto szkoła stara się doskonalić zawodowo nauczycieli 
uwzględniając zmiany programowe w szkolnictwie. Mimo fachowości kadry pedagogicznej wskazane są 
różne formy dokształcania nauczycieli w następujących obszarach:

a) logopedia – studia podyplomowe,

b) wykorzystania narzędzi TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) w prowadzeniu zajęć,

c) aktywne nauczanie języka obcego,

d) kształtowania właściwych postaw wśród uczniów dotyczących efektywnego uczenia się, podnoszenia 
poczucia własnej wartości,

e) indywidualizacji pracy z uczniem,

f) pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
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g) prawidłowej realizacji zaleceń ujętych w opiniach i orzeczeniach.

5. Sytuacja społeczno-ekonomiczna uczniów

Rększowice to wieś położona w gminie Konopiska.

Sytuacja społeczno– ekonomiczna w większości rodzin jest dość trudna. Aby utrzymać rodzinę, często 
jedno lub obydwoje rodzice zmuszeni są poszukiwać pracy poza gminą.  To z kolei powoduje, że rodzice 
mają mało czasu dla swoich dzieci. Często pozostawiają  je pod opieką dziadków, innych członków rodziny 
lub świetlicy szkolnej. Rodziców nie stać na opłacenie dodatkowych zajęć rozwijających dla uczniów, 
odległość od aglomeracji miejskiej, w której znajdują się placówki udzielające specjalistycznego wsparcia 
utrudnia korzystanie z ich oferty, co zwiększa oczekiwania rodziców wobec szkoły, gdyż mogą jedynie 
skorzystać z oferty zajęć  prowadzonych przez szkołę.

Coraz częściej uczniowie to dzieci z rodzin rozbitych i niepełnych w wyniku rozwodu rodziców. Na 
terenie  funkcjonują rodziny z problemem alkoholowym, są one objęte nadzorem kuratora sądowego 
i wsparciem asystenta rodziny. Sytuacja społeczno-ekonomiczna uczniów, w tym uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych wpływa na ich motywację, poczucie własnej wartości, kształtowanie osobowości 
oraz relacje społeczne i umiejętności komunikacji międzyludzkiej. Stąd potrzeba organizacji zajęć 
i konsultacji z psychologiem.

6. Diagnozowane potrzeby edukacyjne uczniów.

Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości 
psychofizycznych, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności,

2) z niedostosowania społecznego,

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4) ze szczególnych uzdolnień,

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

6) z zaburzeń komunikacji językowej,

7) z choroby przewlekłej,

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

9) z niepowodzeń edukacyjnych,

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,      

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego.

7. Diagnozy potrzeb edukacyjnych uczniów dokonuje w wybranych obszarach w danym roku szkolnym:

Wychowawca klasy, który rozpoznaje potrzeby i możliwości ucznia przez cały okres pobytu ucznia 
w szkole poprzez: obserwację pedagogiczną prowadzoną w trakcie bieżącej pracy                     z uczniami, 
rozmowy z rodzicami, informacje pozyskiwane od nauczycieli przedmiotów, poprzedniego wychowawcy, 
psychologa szkolnego i dyrekcji szkoły, analizę dostarczonych przez rodzica dokumentów: zaświadczeń 
lekarskich, opinii, orzeczeń PPP lub innych poradni specjalistycznych,

Nauczyciele przedmiotów, przeprowadzają diagnozę na wejście /na początku roku szkolnego w klasach 
rozpoczynających nowy etap edukacyjny, czyli kl. I, IV lub z nowym nauczycielem nieznającym zespołu 
klasowego/, prowadzoną obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, analizują prace 
ucznia, analizują wyniki klasyfikacji okresowej i rocznej oraz wyniki sprawdzianów i egzaminów 
końcowych.

Nauczyciel logopeda, przeprowadza badania wstępne w celu ustalenia stanu mowy uczniów, 
przeprowadza wywiad z rodzicami celem ustalenia przyczyn jej zaburzeń.
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Psycholog szkolny, prowadzi obserwację pedagogiczną uczniów, analizuje informacje zawarte 
w dostarczonych przez rodziców dokumentach: zaświadczeniach lekarskich, opiniach, orzeczeniach PPP lub 
innych poradni specjalistycznych, prowadzi rozmowy i wywiady z uczniami oraz ich rodzicami /prawnymi 
opiekunami/, pozyskuje informacje o uczniach od nauczycieli, wychowawców, kuratorów sądowych, 
placówek pomocowych /GOPS, /, przeprowadza diagnozę bezpieczeństwa uczniów w szkole /ankiety wśród 
uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego, rejestry zachowań agresywnych/, przeprowadza 
badania ankietowe wśród rodziców, w celu poznania środowiska rodzinnego ucznia /na początku roku 
szkolnego w klasach rozpoczynających nowy etap edukacyjny z nowym wychowawcą, czyli kl. I, 
IV/.Szkoła stosuje różnorodne narzędzia do diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych,  a także wspierania mocnych stron ucznia. Najczęściej stosowane to 
obserwacje, wywiady, ankiety, testy na wejście, analiza dokumentacji ucznia /zaświadczenia lekarskie, 
opinie, orzeczenia PPP/, analiza prac uczniów, wyników klasyfikacji, sprawdzianów zewnętrznych, analiza 
oceny opisowej w klasach I-III, informacje pozyskiwane od nauczycieli, wychowawców.

Wnioski z diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia pozwalają na zbadanie przyrostu wiedzy i umiejętności ucznia, właściwe 
zaplanowanie pracy z uczniem na lekcjach, jak i na zajęciach wyrównawczych oraz są pomocne w pracy 
z uczniem zdolnym. Szkoła zachęca rodziców do skorzystania z wizyt z dzieckiem w poradni 
psychologiczno – pedagogicznej. Aktualnie 9 uczniów szkoły podstawowej posiada opinię PPP a 1 uczeń 
orzeczenie.

8. Oferta szkoły skierowana do uczniów

Szkoła kieruje do uczniów następujący rodzaj zajęć:

Z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na te zajęcia uczęszczają uczniowie wskazani przez 
nauczycieli, wychowawców klasy, psychologa szkolnego oraz uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie 
poradni psychologiczno - pedagogicznej. Zdarza się, że  o udział ucznia w takich zajęciach wnioskują jego 
rodzice. Najczęściej realizowane zajęcia   z zakresu pomocy uczniom to: zajęcia logopedyczne, 
dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia gimnastyki 
korekcyjnej, zajęcia  z surdopedagogiem.

Z proponowanych zajęć pozalekcyjnych korzysta łącznie 24 uczniów, ich udział w zajęciach jest 
systematyczny. Proponowana przez szkołę oferta zajęć szczególnie z przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych, języków obcych oraz technologii informacyjnej jest niewystarczająca ze względu na zbyt 
niskie możliwości finansowe szkoły.

ANALIZA ANKIET

Ankiety przeprowadzone wśród uczniów pokazały, że 100 % uczniów (zarówno dziewczynek jak 
i chłopców) uważa, że szkoła jest miejscem, gdzie mogą rozwijać swoje zdolności                                 
i zainteresowania.

Ankieta dla uczniów

W badaniu przeprowadzonym 29 listopada 2017 r. wzięło udział  36 uczniów klas IV-VII

Czy  w szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne – kółka zainteresowań/ zajęcia wyrównawcze?
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Czy uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne?

Czy, Twoim zdaniem, zajęcia pozalekcyjne (kółka) rozwijają twoje zainteresowania                         
i przynoszą zamierzony efekt?
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Czy uważasz, że oprócz proponowanych przez szkołę powinny być organizowane inne zajęcie?

Zaznacz, w jakich zajęciach pozalekcyjnych chciałbyś uczestniczyć w szkole?

Id: 9B561CE1-A1E9-4F72-8A7B-DA10C6B4B9D4. Podpisany Strona 7



Jakie przedmioty sprawiają ci trudności w nauce?

W pytaniach 5 i 6 ankietowani uczniowie wskazywali więcej niż jedną odpowiedź.

Ankieta dla rodziców

Z ankiety przeprowadzonej dla rodziców wynika, że 96% rodziców jest zadowolona               z wyboru 
szkoły, z rzetelności prowadzenia zajęć, kompetencji i cierpliwości nauczycieli.

Jednocześnie oczekują zachęcania do nauki i cierpliwego tłumaczenia trudnych tematów.
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Rodzice stwierdzili, że wychowawcy spełniają ich oczekiwania, rozmawiając z uczniami                      
o problemach i trudnych sytuacjach, jednocześnie oczekują dalszego wsparcia uczniów                        
w rozwiązywaniu problemów.

Rodzice oczekują od szkoły pomocy specjalistycznej, zwłaszcza z przedmiotów ścisłych- matematyki, 
zajęć logopedycznych, a także rozwijających kompetencje językowe                                   i informatyczne.

Na pytanie„ Czy chciałaby Pani/Pan, aby były prowadzone zajęcia wyrównawcze? Jeśli tak to z jakich 
przedmiotów?” rodzice udzielili następujących odpowiedzi:

Ankieta dla nauczycieli

W badaniu przeprowadzonym 29 XI 2017r. wzięło udział 13 nauczycieli.

100% ankietowanych nauczycieli diagnozuje możliwości edukacyjne uczniów.

Oceny możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych uczniów nauczyciele dokonują na wiele 
sposobów:

przez obserwację ucznia – 13 (100%)

przez analizę opinii/orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 9 (69%)

przez rozmowę z nauczycielami i szkolnymi specjalistami ( pedagog, psycholog) na temat potrzeb ucznia 
– 10 (77%)

poprzez rozmowę z uczniem na temat jego potrzeb – 5 (38%)

współpracując z rodzicami – 8 (62%)

100%  nauczycieli twierdzi, że wszyscy uczniowie potrzebujący pomocy są nią objęci.

100% ankietowanych przyznaje, że pomoc jest realizowana zgodnie z przyjętymi procedurami 
i zaleceniami Zespołu do PPP.

Według 92% badanych, wszyscy nauczyciele respektują zalecenia Zespołu do  spraw PPP. Zdaniem 8 %  
- nie wszyscy.

46% nauczycieli twierdzi, że rodzice aktywnie uczestniczą w procesie wspierania dziecka w jego 
rozwoju. Według 54% ankietowanych, rodzice nie zawsze chętnie uczestniczą w tym procesie.

Efekty prowadzonych zajęć są widoczne zdaniem wszystkich badanych (100%).
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Uwagi dotyczące szkolnego systemu PPP podało dwoje ankietowanych. Obie dotyczą zbyt małej liczby 
zajęć (rozwijających i wyrównawczych).

Wskazania i rekomendacje.

Zajęcia dla uczniów.

Celem wyrównywania poziomu edukacyjnego uczniów należy najpierw wyeliminować trudności 
uniemożliwiające im poszerzanie wiedzy w zależności od zaburzeń rozwojowych                    i braków 
edukacyjnych. Dotyczy to zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, ale również zajęć 
wyrównawczych-przedmiotowych dających możliwość uzupełnienia, poszerzenia i przypomnienia wielu 
zagadnień z podstawy programowej. W programie zajęć pozalekcyjnych należy również uwzględnić 
realizację zajęć pozalekcyjnych o tematyce dostosowanej do zainteresowań i uzdolnień uczniów, 
jednocześnie poszerzające ich wiedzę                     z przedmiotów podstawy programowej. Zajęcia te 
przyczynią się do kompleksowego rozwoju intelektualnego, osobowościowego i fizycznego uczniów. 
Równie istotnym zagadnieniem jest rozwijanie u uczniów kompetencji o kluczowym znaczeniu dla dalszej 
edukacji oraz podjęcia zatrudnienia. Przeprowadzona diagnoza wykazała konieczność uatrakcyjnienia oferty 
edukacyjnej szkoły o zajęcia nastawione na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych i kształtowanie kompetencji społecznych. Ponadto konieczne jest wprowadzenie 
zajęć rozwijających z języka angielskiego i z informatyki, np. programowanie, grafika komputerowa, 
robotyka, elektronika.

Baza dydaktyczna.

Niezbędne jest polepszenie bazy dydaktycznej i wyposażenia szkół w sprzęt i urządzenia przydatne 
w zajęciach dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przede wszystkim dotyczy to pracowni do 
zajęć specjalistycznych, informatycznej, językowej by możliwa była praca z uczniem o różnych potrzebach 
i możliwościach. Funkcjonalny i sprawny sprzęt zdecydowanie podniesie atrakcyjność i jakość 
prowadzonych zajęć i wpłynie pozytywnie na osiągnięcia edukacyjne uczniów i ich rozwój.

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 
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również jest otwartość nauczycieli na oczekiwania i potrzeby uczniów oraz nowe sposoby przekazywania 
wiedzy.
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