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1. WPROWADZENIE 

 

 

Diagnoza potrzeb rozwojowych  Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii, powstała 

na potrzeby opracowania wniosku aplikacyjnego  do konkursu  w ramach 

poddziałania  8.3.3. Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania 

TIK, konkurs nr: RPSW.08.03.03-IZ.00-26-275/19, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 

Przeprowadzona diagnoza ma na celu zbadanie potrzeb nauczycieli oraz 

uczniów. Główne obszary badania to oferta edukacyjna szkoły, atrakcyjność zajęć 

będących w podstawie programowej, oferowane wsparcie, w tym wsparcie uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, korzystanie z technologii informacyjno-

komunikacyjnych, rozwijanie kompetencji informatycznych.  

 

W badaniu z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankietowego wzięło udział 

101 uczniów szkoły. 

W badaniu z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, wzięła również udział 

większa część kadry nauczycielskiej – 48 osób, w celu poznania potrzeb nauczycieli 

pracujących w Szkole Podstawowej oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Bogorii.  

Łącznie w badaniu uczestniczyło 149 osób. 

 

Opracowanie danych do diagnozy miało miejsce w czwartym kwartale 2019 roku 

na podstawie badań na podstawie kwestionariuszy ankietowych, rozmów, 

dokumentów szkolnych jak m.in. dzienniki, raporty szkolne, spisy inwentarzowe. 
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2. Uwarunkowania rozwoju systemu edukacji – gmina Bogoria 

2.1. Gmina Bogoria – uwarunkowania demograficzne 

 

Gmina Bogoria jest położona w Powiecie Staszowskim, w Województwie 

Świętokrzyskim. Graniczy ona od północy z gminą Iwaniska, od wschodu z gminą 

Klimontów, od południa z gminą Staszów, od zachodu z gminą Raków. Gmina 

Bogoria pod względem wielkości obszaru zaliczana jest do większych gmin. Jej 

obszar zajmuje powierzchnię 12.341 ha (123, 41 km2). W skład gminy Bogoria 

wchodzi aktualnie 37 sołectw.1 

 

Rysunek 1. Dane statystyczne Gmina Bogoria. 

 

 
źródło danych: GUS Kielce. 

 

Z rysunku 1 wynika, iż sukcesywnie ubywa ludności w gminie. W 2015 roku gminę 

zamieszkiwało 7892 mieszkańców, natomiast w roku 2017 mniej bo 7837.                

W zasobach GUS Kielce można odnaleźć dane z roku 2018 ( stan na: XII 2018), 

ludność ogółem – 7744, w tym mężczyźni – 3864 i kobiety – 3880. 

 

                                                           

1 Statystyczne Vademecum Samorządowca. Gmina Wiejska Bogoria. Urząd Statystyczny Kielce. 
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Według danych z 2018 r., podział ludności przedstawia się następująco: 

  -  ludność w wieku przedprodukcyjnym - 14 lat i mniej – ogółem 1192, 

 - ludność w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni – 

ogółem 4951, 

- ludność w wieku poprodukcyjnym – ogółem 1601. 

 

Rysunek 2. Biologiczne grupy wieku w gminie Bogoria, rok 2017. 

 
źródło danych: GUS. 

 

 

Rysunek 3. Dane demograficzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło danych: GUS Kielce. 
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Urodzeń żywych według stanu na XII 2017 roku było w gminie Bogoria 78, co daje 

współczynnik w skali Powiatu Staszowskiego 12,2. Przyrost naturalny odnotował 

poziom ujemny: -14 na 1000 mieszkańców. 

 

Rysunek 4. Populacja gminy w latach 1995 – 2017. 

 

 
źródło danych: GUS 

 

Tendencja liczby populacji (ludności) gminy jest spadkowa. Od roku 1995 

zauważa się systematyczny spadek ludności, z rokiem kulminacyjnym 2007,              

w którym populacja gminy była najmniejsza. Od roku 2008 do roku 2017 liczba 

ludności utrzymuje się na podobnym poziomie, bez większych odchyleń.  

 

W gminie Bogoria na 1000 mieszkańców (stan grudzień 2017 r.)  pracowało 

69 osób. 55,9% wszystkich pracujących ogółem stanowiły kobiety, a 44,1% 

mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w gminie Bogoria wynosiło średnio w 2017 roku 

8,9% (11,4% wśród kobiet i 6,8% wśród mężczyzn).  

 

W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Bogoria 

wynosiło 4042,49 PLN, co odpowiada 89.30% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy 

Bogoria 816 osób wyjeżdżało do pracy do innych gmin, a 38 pracujących 

przyjeżdżało do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy 

wynosiło -778.  

 

45,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Bogoria pracuje w sektorze 

rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,8% w przemyśle                   

i budownictwie, a 8,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, 
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zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje              

w sektorze finansowym. 
 

Liczba bezrobotnych w gminie, stan na październik 2019 r., - 243 osoby. 

Bezrobocie rejestrowane w gminie Bogoria wynosiło w 2019 (dane na koniec X 2019 

r.) roku 7,5%.  Rynek pracy to liczne uwarunkowania,  w tym bardzo waży czynnik 

jakim jest liczba ludności i jej podział na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny, 

poprodukcyjny.  

 

W gminie Bogoria podział ten przedstawia się następująco: ludność w wieku 

przedprodukcyjnym - 14 lat i mniej – ogółem 1192; ludność w wieku produkcyjnym: 

15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni – ogółem 4951; ludność w wieku 

poprodukcyjnym – ogółem 1601. 

 

Rysunek 5. Liczba małżeństw w gminie Bogoria zawartych w latach 1995 – 

2017. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

źródło danych: GUS 

 

Na przestrzeni lat 1995 – 2017, można zauważyć iż w roku 2014 liczba zwartych 

małżeństw była najniższa – 32, niewiele więcej małżeństw zawarto w roku 2015 oraz 

w 2002. Lata z największą liczbą zawarcia związków małżeńskich w gminie Bogoria 

to: 2007 – 63 małżeństwa, 2010 – 60 małżeństw oraz 1997 – 57 małżeństw. 
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Rysunek 6. Wykształcenie mieszkańców 

 

 
źródło danych: GUS 

 

Według danych ze Spisu Powszechnego 2011, wykształcenie mieszkańców 

gminy Bogoria przedstawiało się następująco: 

- wykształcenie średnie i policealne – 28% mieszkańców, 

- wykształcenie policealne – 1,9 % mieszkańców, 

- wykształcenie średnie ogólnokształcące – 9,1% mieszkańców, 

- wykształcenie średnie zawodowe – 17% mieszkańców, 

- wykształcenie zasadnicze zawodowe – 25,9% mieszkańców, 

- wykształcenie gimnazjalne – 5,8 % mieszkańców, 

- wykształcenie podstawowe ukończone – 24,6% mieszkańców, 

- wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia – 1,8% 

mieszkańców. 
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Rysunek 7. Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 – 2016. 

 

 
źródło danych: GUS 

 

W szkołach podstawowych w gminie Bogoria na 1 oddział przypadało średnio 17 

uczniów (dane: rok 2016).  Po spadku współczynnika skolaryzcaji w roku 2015, 

można od roku 2016 zaobserwować wzrost do wartości z lat 2011 – 2014. 
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3. Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii w systemie edukacji 

Gminy Bogoria 

 

Placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria 

to: 

1. Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii; 

2. Zespół Placówek Oświatowych, Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole        

w Jurkowicach; 

3. Zespół Placówek Oświatowych, Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole        

w Szczeglicach; 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu. 

 

W skład ZPO nie wchodzi już gimnazjum, natomiast w roku szkolnym 

2019/2020 w skład ZPO wchodzą: 

- Przedszkole w Bogorii, z oddziałami w Kiełczynie i Moszynach; 

- Szkoła Podstawowa – klasy I-VIII; 

- Liceum Ogólnokształcące – klasy I-III; 

- Szkoła Branżowa – 2 klasy pierwsze. Szkoła Branżowa została utworzona     

w roku 2019. 

ZPO w Bogorii funkcjonuje w obecnej formie od 1 września 2019 roku. 

  Do ZPO uczęszcza łącznie 666 uczniów (stan na 6 listopad 2019 r.) 

Do przedszkola w ZPO uczęszcza 135 przedszkolaków. 

 

Tabela 1. Uczniowie w ZPO w Bogorii (Szkoła Podstawowa, Liceum 

Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa), rok szkolny 2019/2020. 

 

Szkoła Szkoła Podstawowa 

 Dziewczynki Chłopcy Razem 

Klasa I „a” 14 8 22 

Klasa I „b” 13 4 17 

Klasa II „a” 9 10 19 

Klasa II „b” 18 8 24 

Klasa II „c” 8 9 17 

Klasa III „a” 12 9 21 

Klasa III „b” 9 8 17 

Klasa III „c” 13 9 22 

Klasa IV „a” 2 12 14 

Klasa V „a” 11 10 21 

Klasa V „b” 13 9 22 

Klasa V „c” 15 8 23 

Klasa VI „a” 13 11 24 

Klasa VI „b” 9 15 24 
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Klasa VI „c” 9 14 23 

Klasa VII „a” 7 12 19 

Klasa VII „b” 12 6 18 

Klasa VIII „a” 9 10 19 

Klasa VIII „b” 7 9 16 

Razem 383 

Liceum Ogólnokształcące 

Klasa I „a” 4 12 16 

Klasa I „b” 14 2 16 

Klasa I „c” 5 11 16 

Klasa I „d” 11 2 13 

Klasa II „a” 10 0 10 

Klasa II „b” 9 12 21 

Klasa III „a” 13 0 13 

Klasa III „b” 15 13 28 

Razem  133 

Szkoła Branżowa 

Klasa I „a” 2 3 5 

Klasa I „b” 1 6 7 

Razem 15 

 

 

 

W regulaminie konkursu w ramach poddziałania 8.3.3. Rozwój edukacji 

kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK, numer naboru: konkurs nr: 

RPSW.08.03.03-IZ.00-26-275/19, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 mogą być skierowane 

bezpośrednio do następującej grupy odbiorców: 

 1. Szkoły oraz placówki  (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 i 7 ustawy o systemie 

oświaty), w tym instytucje i kadra pedagogiczna, realizujące kształcenie ogólne         

(z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące. 

2. Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek  (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 

ustawy o systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne  (z wyłączeniem 

słuchaczy szkół dla dorosłych  i szkół policealnych). ” 

Powyższe dane wskazują, że szkoła: ZPO w Bogorii należy do grupy 

docelowej projektu i tym samym mogą starać się o dofinansowanie  

w ramach tego konkursu. W projekcie wezmą udział uczniowie Szkoły Podstawowej 

oraz Liceum Ogólnokształcącego, wchodzących w skład ZPO w Bogorii. 
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3.1. ZPO w Bogorii struktura organizacyjna, kadrowa, 

kierunki rozwojowe. 
 

 

W placówkach edukacyjnych zgłoszonych do Projektu organami szkoły są: 

 Dyrektor  

 Rada Pedagogiczna  

 Wicedyrektor  

 Rada Rodziców 

 Samorząd Uczniowski 

 

Dyrektor kieruje działalnością szkoły a w szczególności: 

 sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli  

i pozostałych pracowników szkoły, 

 kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków 

pracy i stosunków między pracownikami, 

 sprawowanie nadzoru pedagogicznego i przedstawianie Radzie 

Pedagogicznej wniosków z nadzoru, 

 dokonywanie oceny pracy nauczyciela zgodnie zobowiązującymi 

przepisami oraz przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków                      

z nadzoru, 

 kontrola spełniania obowiązku szkolnego i wydawanie decyzji 

administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku 

szkolnego poza szkołą, 

 opracowanie projektu arkusza organizacyjnego, 

 sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie 

prozdrowotne, 

 realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych, podjętych w ramach ich 

kompetencji, 

 nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej, 

 dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły  

i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie, 

 organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi 

szkoły, 

 dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi, 

 wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, 

 współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem 

Uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi, 

 przyznawanie nagród  oraz wymierzanie kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 
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 występowanie do władz z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród  

i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, po 

wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

 składanie sprawozdania półrocznego i całorocznego z wykonania 

powierzonych zadań, 

 wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły, 

 zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły, 

 decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy szkół i ich bieżącym 

funkcjonowaniu, 

 podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych  

z zachowaniem warunków określonych przepisami, 

 dopuszcza zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania do 

użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

 corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub 

materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące  

w danym roku szkolnym. 

 

Potrzeby ZPO w Bogorii można podzielić na następujące grupy:  

 

1) Potrzeby inwestycyjne szkoły, w tym zwłaszcza potrzeby finansowania 

remontów, doposażenia pracowni, rozbudowy  itp. Potrzeby budżetowe 

wynikają zarówno z potrzeb kadrowych z niedostatecznych warunków 

prowadzenia nauki (materiały konieczne do prowadzenia zajęć, potrzeba 

doposażenia pracowni, zakupu urządzeń multimedialnych, uzupełniania 

zasobów biblioteki).  

 Istotne znaczenie dla procesu nauczania ma nie tylko stan 

infrastruktury (budynek i jego otoczenie), ale przede wszystkim zaopatrzenie 

szkoły w konieczne pomoce dydaktyczne, gdyż pozwalają one przetłumaczyć 

abstrakcyjne często opisy, zasady i prawa na zrozumiałe  

i dotykalne zjawiska. Są również atrakcyjne dla uczniów i nauczycieli, 

zwiększają komfort nauki i motywację do uczestnictwa w zajęciach. Mają więc 

ważne znaczenie dla poprawy procesu dydaktycznego w szkole i osiąganych 

wyników nauczania/uczenia się.  

 Wyposażenie sal dydaktycznych stanowią meble i pomoce dydaktyczne 

zakupione w większości kilkanaście lat temu. Większość posiadanych 

sprzętów i wyposażenia komputerowego znajduje się  

w stanie co najwyżej dostatecznym. 

 Rozwiązaniem problemu jest zakup dodatkowego sprzętu i pomocy 

dydaktycznych z możliwością korzystania w każdej sali szkolnej zgodnie         

z potrzebami nauczycieli i uczniów.  
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2) Potrzeby organizacyjne szkoły, a więc potrzeby w zakresie dowożenia 

uczniów, organizacji zajęć nauczania indywidualnego, wsparcia ważniejszych 

szkolnych zajęć pozalekcyjnych (przedmiotowych, artystycznych, sportowych 

itp.) i pozaszkolnych (udział w konkursach różnego typu, rozwijanie 

współpracy międzyszkolnej). Wykraczające poza realizację podstawy 

programowej działania szkoły mają często duże znaczenie dla rozwoju dzieci   

i młodzieży, dla utożsamiania się uczniów ze swoją szkołą i dla lepszego 

realizowania procesu nauczania, ale wymagają wsparcia organizacyjnego 

oraz finansowego, zwłaszcza w kontekście otoczenia społecznego szkoły.   

 

ZPO w Bogorii – łącznie 34 sale lekcyjne w tym 2 biblioteki oraz 3 sale 

informatyczne. Brak jest międzyszkolnej pracowni komputerowej. 

 

Kadra: łącznie 58 nauczycieli w tym 48 kobiet i 10 mężczyzn. 

Jak wynika z analizy kwestionariusza ankiety, który wypełniło 48 nauczycieli 

ZPO w Bogorii, większość kadry pedagogicznej nie posiada potwierdzonych 

kwalifikacji bądź kompetencji w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi TIK 

w nauczaniu. W trakcie badania nauczyciele potwierdzili chęć udziału                         

w certyfikowanym szkoleniu ECDL oraz w projekcie z zakresu wykorzystania TIK       

w procesie nauczania oraz bezpiecznego korzystania z sieci Internet. Nauczyciele 

zgodnie stwierdzili, iż sprzęt i pomoce dydaktyczne TIK wspierają proces nauczania 

podnosząc jego efektywność.  

Według opinii Dyrekcji ZPO oraz analizy dokumentacji dotyczącej kwalifikacji 

nauczycieli, nauczyciele ZPO w Bogorii są dobrze przygotowani do wykonywania 

zawodu i prowadzenia zajęć w szkole, z wyłączeniem potwierdzonych kwalifikacji         

i kompetencji w zakresie stosowania metod i pomocy cyfrowych (TIK) u większości 

nauczycieli. Niewielu nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego aktualizowało 

swoją wiedzę i umiejętności w zakresie metod aktywizujących, w tym opartych          

o metodykę pracy skierowaną na wykorzystanie eksperymentu i doświadczenia oraz 

stosowania metod pracy oraz form organizacyjnych procesu nauczania sprzyjających 

kształtowaniu właściwych postaw/umiejętności oraz kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy.  

Dyrekcja ZPO jak i nauczyciele są zgodni iż dobre opanowanie materiału 

przewidzianego w podstawie programowej w zakresie zajęć komputerowych oraz 

zainteresowania uczniów w tym zakresie pozwalają na organizację zajęć 

dodatkowych z szerszym wykorzystaniem technologii ICT, tak, aby była ona 

wykorzystywana do nauki również na innych, niż informatyczne, przedmiotach.  

Szkoły na każdym szczeblu dziś dostrzegają problemy związane                     

z negatywnym odbiorem przez uczniów tradycyjnych zajęć szkolnych – poza szkołą 

uczeń ma powszechny dostęp do urządzeń cyfrowych oraz Internetu, jest to świat      

o wiele bardziej interesujący i angażujący czasowo, niż zajęcia i zadania edukacyjne. 

Dodatkowo większy dostęp do cyfrowych źródeł wiedzy sprawia, że nauczyciel 
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przestaje być autorytetem w sprawach wiedzy, zwłaszcza dotyczących 

nowoczesnych technologii i ich wykorzystania. 

Dostrzega się również zagrożenie wykluczeniem społecznym i silne poczucie 

nierówności u większości uczniów związane z ograniczonymi możliwościami 

finansowymi rodzin, brakiem w otoczeniu wielu instytucji kultury i edukacji, co 

skutkuje brakiem dostępu do dóbr i usług cywilizacyjnych. 

Ze względu na uczęszczanie do ZPO uczniów z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego w tym z opiniami Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej    

(Ogółem 61 uczniów  (w tym 8 uczniów z orzeczeniem z PPP),  w tym: Szkoła 

Podstawowa  54 uczniów: 38 chłopców, 16 dziewcząt, Liceum Ogólnokształcące- 7 

uczniów: 5 chłopców, 2 dziewczyny), istnieje potrzeba podwyższenia kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli.  

Dodatkowo aby poszerzać umiejętności wszystkich uczniów oraz by 

wykorzystywać w nauczaniu nowoczesne technologie, nauczyciele muszą nabyć 

nowe umiejętności, tym samym bardzo ważne jest szkolenie dla tej grupy. 

W procesie nauczania brak jest zindywidualizowanego podejścia do ucznia, w dobie 

cyfryzacji i nowych procesów jest to szczególnie ważne, by do każdego ucznia 

podchodzić indywidualnie, zgodnie z preferencjami.  

 

Zapotrzebowanie omawianej placówki wykazane w planach doskonalenia edukacji 

obejmuje następujące obszary:  

 nauczanie oparte na metodzie eksperymentu,  

 wykorzystanie narzędzi TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne)  

w prowadzeniu zajęć, 

 podniesienie jakości kształcenia w zakresie edukacji matematycznej,  

przyrodniczej, humanistycznej i językowej (języki obce). 

Zakłada się udział w projekcie łącznie 4 osób z niepełnosprawnościami. 

  

Wyposażenie sprzętowe ZPO w Bogorii 

 

ZPO w Bogorii posiada środki trwałe, gdzie przez środki trwałe należy 

rozumieć sprzęt komputerowy sprzęt RTV, większy sprzęt laboratoryjny, który 

Wnioskodawca zakupił w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.  

W poniższej tabeli wymieniono środki trwałe, które użytkowane są od roku 2014         

i które są zdatne do użytku na potrzeby jednostki organizacyjnej. ZPO w Bogorii 

posiada również środki trwałe o okresie użytkowania w przedziale od 6 do 10 lat, te 

środki trwałe nie zostały wymienione w tabeli, gdyż nie są użytkowane. 
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LP. Środek trwały Ilość 

1. Tablice interaktywne 4 

2. Projektor 14 

3. Komputery przenośne (laptopy) 18 

4. Komputery stacjonarne 20 

5. Tablety i roboty 0 

6. Urządzenia wielofunkcyjne 10 

 

Widoczna powyżej infrastruktura techniczna, sprzętowa jednostki biorącej udział      

w projekcie jest niewystarczająca, przestarzała (z roku 2014 i starsze) i nie pozwala 

na zrealizowanie celów projektów tym samym ZPO w Bogorii będzie starał się o 

nowy dodatkowy sprzęt. Podczas rozmów, uczniowie potwierdzili, że szkoła nie jest 

dobrze wyposażona w sprzęt multimedialny, zarówno oni jak i nauczyciele uważają, 

że szkoła potrzebuje doposażenia, większość wskazuje na takie pomoce 

dydaktyczne jak: komputer stacjonarny i przenośny, drukarka laserowa, 

kserokopiarka, wizualizer, robot edukacyjny, monitory interaktywne, tablice 

interaktywne, mikrowieże. 
 

 

Oferta edukacyjna ZPO w Bogorii 

 

Poza zajęciami wynikającymi z programów zajęć poszczególnych 

przedmiotów nauczania, w ZPO w Bogorii, prowadzone są różnorodne zajęcia 

pozalekcyjne i dodatkowe: koła zainteresowań, koła przedmiotowe. Potrzeba ich 

organizowania wynika  z diagnozy potrzeb uczniów, w tym wynikających z czynników 

zdrowotnych i środowiskowych, a także z deklarowanej przez uczniów i ich rodziców 

chęci uczestnictwa w proponowanej przez nauczycieli formule zajęć. 

  1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 

 2. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

 3. Zajęcia artystyczne i kulturalne.  

  4. Nauczanie indywidualne – 2 uczniów. 

 

W ZPO uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych: koło biologiczne, 

koło polonistyczne, koło matematyczne, koło sportowe, koło geograficzne, koło EDB - 

edukacja dla bezpieczeństwa, koło informatyczne. W zajęciach dodatkowych w ZPO 

w Bogorii mogą brać udział wszystkie dzieci zgłaszające taką potrzebę, w tym osoby 

z niepełnosprawnościami. Zgodnie z ustaleniami warsztatów diagnostycznych, 

zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod (metody 

doświadczenia, eksperymentu, nastawione na nabywanie umiejętności 

samodzielnego zdobywania wiedzy, analizy własnych obserwacji, planowania 

eksperymentów w celu sprawdzenia założeń teoretycznych, stosowania wiedzy         
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w praktyce itp.),  w szczególności w zakresie zajęć matematyczno – przyrodniczych    

i informatycznych.  

 

Duże grono uczniów ma zainteresowania przyrodnicze, lub też chce rozwijać 

zdolności matematyczne oraz zainteresowania związane z technologiami cyfrowymi.  

Z punktu widzenia egzaminów po klasie VIII Szkoły Podstawowej oraz Egzaminu 

Maturalnego uczniowie chcą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach: matematyczno-

przyrodniczych, humanistycznych, językowych. Zajęcia językowe powinny być 

ukierunkowane na praktyczne używanie języka. 

 

Zainteresowania uczniów przekładają się na ich liczny udział w olimpiadach, 

konkursach. Wśród najważniejszych można wymienić (lata 2018-2019): 

1) II Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego, laureaci etapu wojewódzkiego, 

finaliści etapu wojewódzkiego (2 uczniów); 

2) XVI Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego, dwukrotni laureaci, finaliści 

etapu wojewódzkiego (3 uczniów); 

3) Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego – finaliści etapu wojewódzkiego (3 

uczniów) 

4) XVI Wojewódzki Konkurs z Matematyki – uczestnicy etapu regionalnego; 

5) Ogólnopolski Konkurs z matematyki „Olimpus” – laureaci (2 uczniów); 

6) Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego – uczestnicy na szczeblu 

powiatowym (3 uczniów); 

7) Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej – finaliści (2 uczniów); 

8) Ogólnopolski Konkurs z Historii „Olimpus” – laureaci (3 uczniów); 

9) Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego – laureaci (4 uczniów); 

10) Turniej Wiedzy Pożarniczej – laureaci (3 uczniów) 

Uczniowie licznie uczestniczą również w zajęciach sportowych SKS, oraz biorą udział 

w zawodach sportowych. 

 

Rozwijanie kompetencji kluczowych jest możliwe tylko poprzez aktywizujące 

nauczanie, które kształtuje człowieka w pełni korzystającego ze wszystkich swoich 

zasobów i zasobów innych ludzi, z którymi współpracuje. Dla uzyskania celów 

określonych przez kompetencje kluczowe konieczne jest stosowanie metod 

aktywizujących, a także dobrze zorganizowany proces nauczania – uczenia się,       

w trakcie którego uczniowie będą mogli uczestniczyć w poznawaniu nowej wiedzy      

i umiejętnym jej wykorzystywaniu w praktyce, w oparciu o jak największy zasób 

ćwiczeń.  

 

 

 

 

 

 

 



Diagnoza potrzeb rozwojowych ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOGORII 

17 

 

 

4. Analiza SWOT 

 

 

Aspekty pozytywne Aspekty negatywne 

Mocne strony Słabe strony 

 Wsparcie nauczycieli, rodziców  

i środowiska lokalnego  

w podnoszeniu jakości pracy 

szkoły 

 Mało liczne klasy 

 Odpowiednia ilość kadry 

nauczycieli 

 Liczba sal umożliwiająca prace 

w systemie 1 zmiany 

 Dobrze opracowany system 

kontaktów szkoły z 

rodzicami/opiekunami 

 Niska motywacja uczniów do 

nauki 

 Brak odpowiedniej ilości 

nowoczesnego sprzętu 

 Stosowanie nieatrakcyjnych 

metod nauczania 

 Brak zindywidualizowanej pracy  

z uczniem 

 Wzrost skali zjawisk 

patologicznych wśród młodzieży 

 Mała ilość sprzętu sportowego 

Szanse Zagrożenia 

 Wprowadzenie innowacyjności 

 Bardzo dobra współpraca z 

organem prowadzącym, 

 Funkcjonowanie aktywnych 

organizacji pozarządowych 

 Dobra współpraca z 

organizacjami pracującymi na 

rzecz dziecka oraz 

organizacjami pozarządowymi 

 Współpraca z doradcami 

metodycznymi 

 Dodatkowe zajęcia 

 Konieczność ciągłych zmian 

wynikających ze stale zmieniające 

się prawa oświatowego 

 Brak systemów doradztwa, 

zdobywania wiedzy przez 

nauczycieli 

 Brak aktywnych działań na 

zachęcenie uczniów do edukacji 

 Brak motywacji uczniów i 

nauczycieli 
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5. WNIOSKI I POSTULATY WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY 

5.1. Charakterystyka grupy badawczej 

 

Elementem składowym diagnozy jest analiza wyników badań 

przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli ZPO w Bogorii. W badaniu 

przeprowadzonym w listopadzie 2019 roku brali udział nauczyciele  oraz uczniowie 

Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego.  

 

 

Uczniowie 

W badaniu wzięło udział 111 uczniów. Dane szczegółowe przedstawia poniższa 

tabela. 

Uczniowie dziewczyna chłopiec 

Uczniowie Szkoły 
Podstawowej – 33 
uczniów 

18 15 

Uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego 
– 78 uczniów 

44 34 

Razem= 111 uczniów 62 49 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

W badaniu wzięło udział 33 uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej, oraz 78 uczniów 

klas I i II Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie wzięli udział w badaniu poprzez 

wypełnienie anonimowego kwestionariusza ankiety. Poniżej przedstawia się wyniki     

z podziałem na uczniów Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego. 

 

Nauczyciele  

 

W badaniu wzięło udział 48 nauczycieli. Nauczyciele wzięli udział w badaniu poprzez 

wypełnienie anonimowego kwestionariusza ankiety. Wyniki i analizę przedstawia się 

poniżej.  

 

 

5.2. Analiza wyników badań 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej, klasy VIII w liczbie 33 – analiza udzielonych 

odpowiedzi. Analiza rozpoczyna się od pytania 3 z ankiety, gdyż pytania 1 oraz 2 

dotyczyły płci oraz typu szkoły i klasy. Odpowiedzi na te pytania znajdują się w 

punkcie charakteryzującym grupę badawczą. 
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Pytanie 3. Czy szkoła ma dostęp do Internetu? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

Zdecydowana większość uczniów – 32 osoby (97%) zaznaczyła odpowiedź 

twierdzącą, iż Szkoła Podstawowa posiada dostęp do Internetu. 

 
 

Pytanie 4. Czy w szkole podczas zajęć nauczyciele korzystają z Internetu? 

 

 
 

źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

 

Uczniowie w 100% zaznaczyli odpowiedź twierdzącą. Nauczyciele w Szkole 

Podstawowej ZPO w Bogorii podczas zajęć korzystają z Internetu. 

 

tak; 32; 97%

nie; 1; 3%

Tak; 33; 
100%

Nie; 0; 0%
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Pytanie 5. Czy często korzystasz z narzędzi komunikowania i publikowania w 

Internecie o profilu społecznościowym, typu: Instagram, FB, Twitter, Linkedin, 

Skape, Messenger? 

 

 

 

źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

 Zdecydowana większość uczniów korzysta z narzędzi komunikowania i publikowania 

w Internecie. Odpowiedź twierdzącą zaznaczyło 30 uczniów. Tylko 3 uczniów 

zaznaczyło iż korzysta, ale rzadko. 

 

Pytanie 6. Czy potrafisz odpowiedzieć na pytanie: Czym są Technologie 

Informacyjno-Komunikacyjne? 

 

Na pytanie twierdząco odpowiedzi udzieliło 12 uczniów, natomiast zdecydowana 

większość czyli 21 osób zaznaczyło odpowiedź NIE. Z pytaniem 6, połączone było 

pytanie 7, uczniowie którzy spróbowali wyjaśnić pojęcie Technologie Informacyjno – 

Komunikacyjne, najczęściej definiowali TIK: 

- komputery, drukarki, tablice interaktywne, 

- korzystanie z FB, Instagram, Wikipedii, Messenger, 

- te technologie służą zdobywaniu informacji i można się komunikować             

z rówieśnikami, 

- komunikatory dzięki którym się komunikujemy, 

- są to technologie związane z korzystaniem z inteligentnych źródeł informacji, 

30
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- urządzenia i połączenia Internetowe poprzez które, można się czegoś 

dowiedzieć lub skontaktować z kimś, 

- TIK służy do przyswajania wiedzy, 

- portale społecznościowe. 

 

Pytanie 8. Czy podczas lekcji nauczyciele korzystają z monitorów 

interaktywnych lub tablic edukacyjnych online? 

 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

Szkoła posiada na wyposażeniu tablice edukacyjne, które są wykorzystywane           

w procesie edukacyjnym.  

 

Pytanie 9. Czy w szkole podczas zajęć zdarzyło Ci się pracować                           

z urządzeniami: LabMate, Wizualizer, czytnik e-booków, e-podręczników? 

 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 
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Większość uczniów Szkoły Podstawowej biorących udział w badaniu – 25 

uczniów co stanowi ok. 76% badanej grupy, zaznaczyło odpowiedź NIE, co oznacza 

iż nie uczestniczą oni w zajęciach z wykorzystaniem wymienionego w pytaniu sprzętu 

i pomocy dydaktycznych. Jak wynika z analizy zaopatrzenia sprzętowego i pomocy 

dydaktycznych, ZPO w Bogorii nie posiada wyżej wymienionych. 

 

Pytanie 10. Czy interesujesz się technologiami informatycznymi? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

Technologiami informatycznymi interesuje się 19 uczniów z klas VIII Szkoły 

Podstawowej biorących udział w badaniu. Ponad 70% tej grupy stanowią chłopcy. 

 

Pytanie 11. Czy w szkole uczestniczyłeś/aś w zajęciach z wykorzystaniem np., 

robota edukacyjnego, lub zestawów do konstruowania robotów? 

 

 

źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 
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Uczniowie nie uczestniczą w ramach lekcji szkolnych w zajęciach z wykorzystaniem 

robotów edukacyjnych czy zestawów do konstruowania robotów, np. podczas zajęć z 

robotyki, gdzie wykorzystywane są zestawy konstrukcyjne klocków. Uczestniczenie w 

tego rodzaju zajęciach jest dla uczniów możliwe, dzięki organizacji w szkole zajęć np. 

przez zewnętrzne podmioty. 

 

Pytanie 12. Czy chciałabyś/chciałbyś jako uczeń uczestniczyć w zajęciach                          

z wykorzystaniem narzędzi TIK i poznawać wiedzę dzięki nowoczesnym 

technologiom? 

 

 

źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

Ponad 90% ankietowanej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej jest 

zainteresowana uczestnictwem w zajęciach z wykorzystaniem TIK. Taką odpowiedź 

zaznaczyło 30 z 33 uczniów. Niewątpliwie zajęcia z wykorzystaniem dodatkowego 

sprzętu: tablic czy monitorów interaktywnych, wizualizerów czy czytników LabMate, 

uatrakcyjniają zajęcia i pozwalają w przystępny sposób przyswoić wiedzę. Uczniowie 

w dużej mierze zapamiętują wzrokowo i uczą się podczas zajęć. 
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Pytanie 13. Czy nauczyciele w szkole, chętnie wprowadzają innowacyjność na 

lekcjach? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

  W dobie XXI wieku innowacja powinna pojawić się w każdej placówce 

oświatowej. Nauczyciel który pracuje z uczniami z wykorzystaniem innowacyjnych 

narzędzi (sprzęt, programy, wizyty studyjne, „burze mózgów”), zauważa efektywność 

nauczania co wpływa na rozwój ucznia i jego zainteresowań. Innowacja 

pedagogiczna w szkole wymaga wsparcia nauczyciela i ucznia. Mowa tutaj głownie o 

wparciu technologicznym, gdyż dużo możliwości zapewnia Internet i technologie 

informatyczne. W odpowiedzi na pytanie przeważała liczba odpowiedzi NIE – 18 

zaznaczeń, natomiast odpowiedzi twierdzących było niewiele mniej bo 15. 

Stosowanie skostniałych metod nauczania, pozbawionych innowacyjności,  a także 

niedostateczne wyposażenie gabinetów uniemożliwia stosowanie aktywizujących 

metod nauczania takich jak eksperyment czy gry matematyczne. 

 

Pytanie 14. Czy w domu posiadasz Internet? 

Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej biorący udział w badaniu mają w 

domu Internet. Łącząc pytanie z pytaniem 15. Czy wykorzystujesz Internet do 

zdobywania wiedzy?, należy podać iż 32 z 33 osób wykorzystuje Internet do 

zdobywania wiedzy. Tylko 1 osoba zaznaczyła odpowiedź NIE. Rozwój współczesnej 

cywilizacji stawia przed Szkołami Podstawowymi nowe wyzwania. Nie wystarczy już 

przekazanie uczniowi wiedzy, trzeba też nauczyć go, jak w nieustającym procesie 

ciągle ją zdobywać, wykorzystując do tego nowoczesne technologie. 
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Pytanie 16. Czy wiesz jak bezpiecznie korzystać z Internetu? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

Korzystanie z Internetu, wspiera naukę i jest dla młodych osób źródłem 

rozrywki. Uczniowie prawie w 100% deklarują iż wiedzą jak bezpiecznie korzystać z 

Internetu. Szkoła organizuje dla uczniów spotkania z zakresu cyberbezpieczeństwa, 

które prowadzą np. funkcjonariusze KPP w Staszowie w ramach akcji 

prewencyjnych. Uczniowie mają kontakt z zakresem teoretycznym tego zagadnienia. 

Jednak należy dla uczniów organizować również zajęcia praktyczne. Uczniowie nie 

uczestniczą w szkoleniach grupowych z zakresu Cyberbezpieczeństwa przy 

korzystaniu z narzędzi TIK. 

 

Pytanie 17. Czy chciałbyś jako uczeń uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach i 

nauczyć się korzystania z nowoczesnych urządzeń TIK, oraz zdobyć 

kompetencje związane z wykorzystaniem bezpiecznych technologii? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 
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Ponad 75% badanych uczniów (25 osób) wyraziło zainteresowanie uczestnictwa w 

bezpłatnych zajęciach dotyczących korzystania z TIK. Uczniowie ci, chcą również 

zdobyć kompetencje związane z TIK oraz ich bezpiecznym wykorzystaniem. 

 

Pytanie 18. Czy w przyszłości chciałabyś/chciałbyś pracować w zawodzie 

związanym z branżą informacyjno – komunikacyjną? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

Siedmioro uczniów zaznaczyło odpowiedź TAK, co stanowi 21% z 33 osobowej 

grupy. 26 uczniów zaznaczyło odpowiedź NIE. 

 

Pytanie 19. Czy dostrzegasz w szkole bariery w zdobywaniu wiedzy, np. brak 

nowoczesnego sprzętu, brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

67% uczniów dostrzega bariery, które mogą być dla nich przeszkodą w zdobywaniu 

wiedzy. W pytaniu szczegółowo pytano o braki sprzętowe w szkole oraz o brak 
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udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Szkoła jest przygotowana pod 

względem usprawnień racjonalnych, do tego aby mogły uczyć się  w niej uczniowie     

z niepełnosprawnościami: podjazdy dla wózków inwalidzkich, dostosowane łazienki, 

strona internetowa zgodnie z wymogami. Należy powiększyć ofertę zajęć np. 

pozalekcyjnych, w których mogą uczestniczyć osoby z ON. 

 

Podsumowując badanie uczniów Szkoły Podstawowej należy wypunktować 

najważniejsze kwestie: 

- uczniowie korzystają z Internetu i dostępnych w nim narzędzi komunikowania się, 

- uczniowie w zdecydowanej mniejszości próbują definiować pojęcie TIK, kojarząc je                  

w większości z portalami społecznościowymi, z komunikatorami, ze sprzętem 

komputerowym, 

- uczniowie podczas zajęć mają kontakt z tablicą interaktywną, natomiast 

zdecydowanie rzadziej (lub wcale) nie korzystają z innych narzędzi TIK, 

- uczniowie w zdecydowanej większości chcą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych                    

z wykorzystania TIK oraz bezpieczeństwa w Internecie, 

- uczniowie posiadają w domu Internet i oświadczają iż wykorzystują go do 

zdobywania wiedzy, 

- prawie 67% uczniów dostrzega bariery edukacyjne w szkole oraz trudności dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, klasy I oraz II w liczbie 78 – analiza 

udzielonych odpowiedzi. Analiza rozpoczyna się od pytania 3 z ankiety, gdyż pytania 

1 oraz 2 dotyczyły płci oraz typu szkoły i klasy. Odpowiedzi na te pytania znajdują się 

w punkcie charakteryzującym grupę badawczą. 

 

Pytanie 3. Czy szkoła ma dostęp do Internetu? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 
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78 uczniów LO w Bogorii, zaznaczyło odpowiedź twierdzącą, iż szkoła posiada 

dostęp do Internetu. 

 

Pytanie 4. Czy w szkole podczas zajęć nauczyciele korzystają z Internetu? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

Uczniowie w liczbie 72, czyli 92% z badanej grupy w, zaznaczyli odpowiedź 

twierdzącą. Nauczyciele w liceum w ZPO w Bogorii podczas zajęć korzystają z 

Internetu. 

 

Pytanie 5. Czy często korzystasz z narzędzi komunikowania i publikowania w 

Internecie o profilu społecznościowym, typu: Instagram, FB, Twitter, Linkedin, 

Skape, Messenger? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 
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 Zdecydowana większość uczniów – 68 czyli 87%, korzysta z narzędzi 

komunikowania i publikowania w Internecie. Tylko 1 uczeń zaznaczył iż nie korzysta, 

natomiast 9 uczniów, czyli 12% badanej grupy korzysta ale rzadko. 

 

Pytanie 6. Czy potrafisz odpowiedzieć na pytanie: Czym są Technologie 

Informacyjno-Komunikacyjne? 

 

 Na pytanie twierdząco odpowiedź udzieliło 23 uczniów, natomiast zdecydowana 

większość czyli 55 osób zaznaczyło odpowiedź NIE. Z pytaniem 6, połączone było 

pytanie 7, uczniowie którzy spróbowali wyjaśnić pojęcie Technologie Informacyjno – 

Komunikacyjne, najczęściej definiowali TIK: 

- technologie umożliwiające komunikację i wymianę informacji, 

- szybka komunikacja, 

- telefon, portale, 

- platformy i portale społecznościowe, 

- sprzęty, dzięki którym możemy się kontaktować z innymi i przyswajać 

informacje, 

- pobieranie informacji, 

- social media, 

- nowoczesne platformy learningowe, e-booki, e-podręczniki, 

- telefony, laptopy, komputer 

- komputer z oprogramowaniem 

 

Pytanie 8. Czy podczas lekcji nauczyciele korzystają z monitorów 

interaktywnych lub tablic edukacyjnych online? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 
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Szkoła posiada na wyposażeniu tablice edukacyjne, które są wykorzystywane w 

procesie edukacyjnym.  

 

Pytanie 9. Czy w szkole podczas zajęć zdarzyło Ci się pracować z 

urządzeniami: LabMate, Wizualizer, czytnik e-booków, e-podręczników? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

Większość uczniów Liceum Ogólnokształcącego biorących udział w badaniu – 52 

uczniów co stanowi ok. 67% badanej grupy, zaznaczyło odpowiedź NIE, co oznacza 

iż nie uczestniczą oni w zajęciach z wykorzystaniem wymienionego w pytaniu sprzętu 

i pomocy dydaktycznych. Jak wynika z analizy zaopatrzenia sprzętowego i pomocy 

dydaktycznych, ZPO w Bogorii nie posiada wyżej wymienionych. 

 

Pytanie 10. Czy interesujesz się technologiami informatycznymi? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 
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Technologiami informatycznymi interesuje się 40 uczniów z klas I i II Liceum 

biorących udział w badaniu. Niewiele mniej bo 38 uczniów zaznaczyło, iż nie 

interesuje się. 

 

Pytanie 11. Czy w szkole uczestniczyłeś w zajęciach z wykorzystaniem np., 

robota edukacyjnego, lub zestawów do konstruowania robotów? 

 

źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

100% odpowiedziała, iż nie uczestniczy w tego rodzaju zajęciach. Uczniowie nie 

uczestniczą w ramach lekcji szkolnych w zajęciach z wykorzystaniem robotów 

edukacyjnych czy zestawów do konstruowania robotów, np. podczas zajęć z 

robotyki, gdzie wykorzystywane są zestawy konstrukcyjne klocków. Uczestniczenie w 

tego rodzaju zajęciach jest dla uczniów możliwe, dzięki organizacji w szkole zajęć np. 

przez zewnętrzne podmioty. 

 

Pytanie 12. Czy chciałabyś/chciałbyś jako uczeń uczestniczyć w zajęciach                          

z wykorzystaniem narzędzi TIK i poznawać wiedzę dzięki nowoczesnym 

technologiom? 

 

źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 
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Ponad 80% ankietowanej grupy uczniów z Liceum jest zainteresowana 

uczestnictwem w zajęciach z wykorzystaniem TIK. Taką odpowiedź zaznaczyło 63     

z 78 ankietowanych uczniów. Niewątpliwie zajęcia z wykorzystaniem dodatkowego 

sprzętu: tablic czy monitorów interaktywnych, wizualizerów czy czytników LabMate, 

uatrakcyjniają zajęcia i pozwalają w przystępny sposób przyswoić wiedzę. Uczniowie 

w dużej mierze zapamiętują wzrokowo i uczą się podczas zajęć. W przypadku 

uczniów z klas licealnych dodatkowe zajęcia pozwolą im, na efektywniejsze 

przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Utrwalanie materiału z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii to zajęcia praktyczne na wielu uczelniach wyższych. 

 

Pytanie 13. Czy nauczyciele w szkole, chętnie wprowadzają innowacyjność na 

lekcjach? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

  W dobie XXI wieku innowacja powinna pojawić się w każdej placówce 

oświatowej. Nauczyciel który pracuje z uczniami z wykorzystaniem innowacyjnych 

narzędzi (sprzęt, programy, wizyty studyjne, „burze mózgów”), zauważa efektywność 

nauczania co wpływa na rozwój ucznia i jego zainteresowań. Innowacja 

pedagogiczna w szkole wymaga wsparcia nauczyciela i ucznia. Mowa tutaj głownie o 

wparciu technologicznym, gdyż dużo możliwości zapewnia Internet i technologie 

informatyczne. W odpowiedzi na pytanie przeważała liczba odpowiedzi TAK– 46 

zaznaczeń, natomiast odpowiedzi NIE udzieliło 32 uczniów Liceum. Stosowanie 

skostniałych metod nauczania, pozbawionych innowacyjności, a także 

niedostateczne wyposażenie gabinetów uniemożliwia stosowanie aktywizujących 

metod nauczania takich jak eksperyment czy gry matematyczne. 
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Pytanie 14. Czy w domu posiadasz Internet? 

Wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego ZPO w Bogorii, biorący udział w 

badaniu mają w domu Internet. Łącząc pytanie z pytaniem 15. Czy wykorzystujesz 

Internet do zdobywania wiedzy?, należy podać iż również 100% czyli 78 uczniów 

biorących udział w badaniu, wykorzystuje Internet do zdobywania wiedzy.  

 

Pytanie 16. Czy wiesz jak bezpiecznie korzystać z Internetu? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

Korzystanie z Internetu, wspiera naukę i jest dla młodych osób źródłem rozrywki. 

Uczniowie prawie w 100% (77 na 78 uczniów) deklarują, iż wiedzą jak bezpiecznie 

korzystać z Internetu. Szkoła organizuje dla uczniów spotkania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa, które prowadzą np. funkcjonariusze KPP w Staszowie w 

ramach akcji prewencyjnych. Uczniowie mają kontakt z zakresem teoretycznym tego 

zagadnienia. Jednak należy dla uczniów organizować również zajęcia praktyczne. 

Uczniowie nie uczestniczą w szkoleniach grupowych z zakresu 

Cyberbezpieczeństwa przy korzystaniu z narzędzi TIK. 

 

Pytanie 17. Czy chciałbyś jako uczeń uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach i 

nauczyć się korzystania z nowoczesnych urządzeń TIK, oraz zdobyć 

kompetencje związane z wykorzystaniem bezpiecznych technologii? 
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źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

Prawie 77% badanych uczniów (60 osób) wyraziło zainteresowanie uczestnictwa w 

bezpłatnych zajęciach dotyczących korzystania z TIK. Uczniowie ci, chcą również 

zdobyć kompetencje związane z TIK oraz ich bezpiecznym wykorzystaniem. 

 

Pytanie 18. Czy w przyszłości chciałabyś/chciałbyś pracować w zawodzie 

związanym z branżą informacyjno – komunikacyjną? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

23 uczniów zaznaczyło odpowiedź TAK, 55 uczniów zaznaczyło odpowiedź NIE. 
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Pytanie 19. Czy dostrzegasz w szkole bariery w zdobywaniu wiedzy, np. brak 

nowoczesnego sprzętu, brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

59% uczniów dostrzega bariery, które mogą być dla nich przeszkodą w zdobywaniu 

wiedzy. W pytaniu szczegółowo pytano o braki sprzętowe w szkole oraz o brak 

udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Szkoła jest przygotowana pod 

względem usprawnień racjonalnych, do tego aby mogły uczyć się  w niej uczniowie z 

niepełnosprawnościami: podjazdy dla wózków inwalidzkich, dostosowane łazienki, 

strona internetowa zgodnie z wymogami. Należy powiększyć ofertę zajęć np. 

pozalekcyjnych, w których mogą uczestniczyć osoby z ON. 

 

Podsumowując badanie uczniów Liceum Ogólnokształcącego należy 

wypunktować najważniejsze kwestie, podobnie jak w przypadku Szkoły 

Podstawowej: 

- uczniowie korzystają z Internetu i dostępnych w nim narzędzi komunikowania się, 

- uczniowie w zdecydowanej mniejszości próbują definiować pojęcie TIK, kojarząc je                  

w większości z portalami społecznościowymi, z komunikatorami, ze sprzętem 

komputerowym, 

- uczniowie podczas zajęć mają kontakt z tablicą interaktywną, natomiast 

zdecydowanie rzadziej (lub wcale) nie korzystają z innych narzędzi TIK, 

- uczniowie w zdecydowanej większości chcą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych                    

z wykorzystania TIK oraz bezpieczeństwa w Internecie, 

- uczniowie posiadają w domu Internet i oświadczają iż wykorzystują go do 

zdobywania wiedzy, 

- uczniowie dostrzegają bariery edukacyjne w szkole oraz trudności dla osób                

z niepełnosprawnościami. 
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Poniżej przedstawia się dane dotyczące grupy 48 nauczycieli biorących udział 

w badaniu. 

 

Dane z pytań ankiety Liczba 

odpowiedzi 

Płeć 

Kobieta  38 

Mężczyzna 10 

Staż pracy 

0-5 lat 4 

6-15 lat 3 

Powyżej 15 lat 41 

Nauczyciel 

stażysta/kontraktowy 4 

mianowany 5 

dyplomowany 39 

 

źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

W badaniu wzięło udział 48 nauczycieli: 38 kobiet i 10 mężczyzn. Najwięcej bo 41 

nauczycieli to nauczyciele dyplomowani – 39 osób. Największą grupę spośród 

badanych nauczycieli stanowili nauczyciele ze stażem pracy powyżej 15 lat. Poniżej 

przedstawia się wyniki pytań 3-16 z kwestionariusza ankietowego. 

 

Pytanie 3. Czy jako nauczyciel masz w szkole osobisty komputer z dostępem 

do Internetu? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

  

25 nauczycieli, czyli ponad połowa badanej grupy, odpowiedziała, iż w szkole ma 

osobisty komputer z dostępem do Internetu. W salach szkolnych w ZPO w Bogorii 

znajdują się laptopy, z których korzystają nauczyciele, warto jednak zaznaczyć iż jest 

25; 52%

23; 48% tak

nie
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to sprzęt w 80% ponad 6 letni, niekiedy 10 letni. 23 nauczycieli odpowiedziało, iż nie 

ma w szkole osobistego komputera z dostępem do Internetu. 

 

Pytanie 4. Czy jako nauczyciel uczestniczyłeś/aś w szkoleniach z zakresu 

Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

Zdecydowana większość nauczycieli – 41, czyli ponad 85% badanej grupy 

uczestniczyła w szkoleniach z zakresu TIK. Około 15% nauczycieli nie uczestniczyła 

w tego rodzaju szkoleniu. 

 

Pytanie 5. Czy w szkole podczas zajęć lub przygotowywania się do nich 

korzystasz z Internetu? 

 

Cała badana grupa nauczycieli zaznaczyła odpowiedź twierdzącą. Szkoła posiada 

dostęp do Internetu, dlatego tez nauczyciele mogą wykorzystywać zasoby Internetu 

podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz w celu przygotowania się do nich. 

Korzystanie z Internetu podczas zajęć, uatrakcyjnia je i podnosi ich efektywność. 

 

Pytanie 6. Czy w związku z realizacją programu nauczania, korzystając z 

komunikatorów Internetowych, portali społecznościowych, komunikujesz się z 

uczniami przez Internet? 

41; 85%

7; 15%

tak

nie
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źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

17 nauczycieli czyli 35% badanej grupy korzysta z komunikatorów Internetowych w 

celu realizacji programu nauczania. Zdecydowana większość nauczycieli – 31 osób 

czyli 65% zaznaczyła odpowiedź NIE. 

 

Pytanie 7. Czy znasz narzędzia informacyjno-komunikacyjne, które można 

wykorzystać w pracy z uczniami? 

 

źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

34 nauczycieli zaznaczyło odpowiedź twierdzącą. Z pytaniem 7 było połączone 

pytanie 8. Jeżeli w pytaniu 7, zaznaczono odpowiedź tak, proszę wymienić 

minimum 3 narzędzia. Nauczyciele wymieniali: 

- tablica interaktywna, 

- projektor, wizualizer, 

- drukarka 3D, 

- ankiety online, aplikacja learning apps, programy edukacyjne, 

- laptop, 

- strony internetowe (np. z dyktandami), 

- kursy udoskonalające online, 

17
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- komputer, rzutnik multimedialny, 

- poczta elektroniczna, SMS, 

- płyty, 

- Internet, 

- materiały wideo, 

- Prezentacje Power Point, 

- e-mail, słowniki internetowe, 

- komunikatory, aplikacje. 

 

Pytanie 9. Czy ZPO w Bogorii posiada odpowiednie zaplecze TIK? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

Zdania nauczycieli biorących udział w badaniu w pytaniu o zaplecze TIK w ZPO w 

Bogorii są podzielone. 22 nauczycieli, czyli ok. 46% badanej grupy uważa że szkoła 

posiada odpowiednie zaplecze TIK, natomiast 26 nauczycieli – 54% uważa, iż 

zaplecze nie jest odpowiednie. W połączeniu z analizą pytania 10, gdzie nauczyciele 

zgodnie określili, iż w szkole nie ma wielu sprzętów i urządzeń TIK, można 

wywnioskować, iż należy doposażyć placówkę w sprzęt, którego brak jest na 

wyposażeniu. 

 

Pytanie 10.Czy realizując lekcje lub zajęcia dodatkowe korzystasz z poniżej 

wymienionych urządzeń i sprzętu TIK(zaznacz krzyżykiem „X” właściwe pole: 

 

Nazwa urządzenia, 

sprzętu TIK 

Liczba 

zaznaczeń 

„Tak” 

Liczba zaznaczeń 

„w szkole nie ma tego urządzania, 

sprzętu” 

wizualizer 3 43 

Tablica interaktywna 44 4 

Monitor interaktywny 

kompatybilny z 

komputerem 

przenośnym 

10 38 

22

26

20

21

22

23

24

25

26

27

tak nie
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LabMate +, Einstein 

LabMate+ 

0 48 

Rzutnik multimedialny 28 20 

Czytniki e-booków i e-

podręczników 

9 39 

Robot edukacyjny 8 40 

Zestawy do robotyki 

połączone z 

komputerem 

przenośnym 

0 48 

Urządzenie 

wielofunkcyjne 

35 13 

Kamera cyfrowa 4K 4 44 

Drukarka 3D 6 42 

źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

Nauczyciele zaznaczyli iż przy realizacji zajęć w szkole nie korzystali do tej pory z: 

wizualizer (tylko 3 nauczycieli miało kontakt z urządzeniem),  LabMate+ oraz Einstein 

LabMate+, zestawów do robotyki z przenośnym komputerem, kamery cyfrowej 4K 

(tylko 4 zaznaczenia). Mało zaznaczeń twierdzących można zauważyć również przy 

drukarce 3D, robocie edukacyjnym, czytnikach e-booków i e-podręcznikow, 

monitorze interaktywnym. Szkoła posiada urządzenia i pomoce dydaktyczne 

wymienione w powyższej tabeli, jednak nie znajdują się one w każdej Sali lekcyjnej, 

nie ma ich również na wyposażeniu bibliotek szkolnych. 

 

Pytanie 11. Czy uważasz, że korzystanie z TIK może podnieść efektywność 

kształcenia? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 
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Głównym czynnikiem utrudniającym rozwijanie zainteresowań uczniów 

zdolnych oraz należących do grupy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

jest niewystarczająca oferta zajęć pozalekcyjnych oraz nieatrakcyjne formy i metody 

pracy. W placówkach szkolnych duży nacisk powinno kłaść się na innowacje oraz 

atrakcyjność zajęć. Te czynniki w połączeniu z motywacją ucznia, jego 

zainteresowaniami wpływają na wyniki w nauce i decyzje o wyborze dalszej drogi 

edukacyjnej. Nauczyciele prawie w 100% stwierdzili iż, korzystanie z TIK na 

zajęciach może podnieść efektywność kształcenia. 

 

 

Pytanie 12. Czy uważasz że uczniowie chętnie uczestniczyć będą w zajęciach    

z wykorzystaniem TIK? 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

Zdecydowana większość nauczycieli zaznaczyła odpowiedź twierdzącą – 39 osób, 

czyli ponad 81% badanej grupy. 1 osoba biorąca udział w badaniu odpowiedziała 

przecząco zaznaczając opcję NIE, natomiast 9 osób, czyli 18% z badanej grupy 

zaznaczyło opcję: zależy od wieku ucznia. Uczniowie w ZPO w Bogorii chętnie 

uczestniczą w każdych dodatkowych formach zajęć, warsztatów, wyjazdów. Te formy 

edukacji pozwalają na poznawanie wiedzy poza szkolną ławką, co uatrakcyjnia 

niejednokrotnie ten proces. 
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Pytanie 13. Czy jako nauczyciel jesteś świadomy zagrożeń związanych z 

korzystaniem z Internetu? 

 

 
 

źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

Nauczyciele w 100% odpowiedzieli, iż są świadomi zagrożeń związanych                    

z korzystaniem z Internetu. Należy dodatkowo dać możliwość nauczycielom               

i uczniom udziału w szkoleniu tematycznym z Cyberzagrożeń i bezpieczeństwa w 

sieci Internet, połączonych z zajęciami praktycznymi, integracyjnymi. 

 

 

Pytanie 14. Czy uczestniczyłeś/aś w zajęciach, szkoleniu, kursie dotyczącym 

cyberbezpieczeństwa w sieci? 
 

 
 

źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

34 nauczycieli uczestniczyło w różnego rodzaju formach zajęć z zakresu 

cyberbezpieczeństwa w sieci. Natomiast 14 nauczycieli zaznaczyło opcję NIE. Jest to 

dodatkowym motywatorem do zaproponowania nauczycielom udziału w zajęciach o 

tej tematyce. Spotkania profilaktyczne w szkołach często są prowadzone przez 

funkcjonariuszy policji. ZPO planuje wprowadzenie tej formy zajęć dzięki realizacji 

projektu w zakresie stosowania TIK. 
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Pytanie 15. Czy chcesz podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział                     

w szkoleniu: ECDL oraz w szkoleniu z wykorzystania TIK w szkole? 

 
 

źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

 

Zdecydowana większość nauczycieli – 43, czyli 90% badanej grupy zadeklarowała 

chęć uczestnictwa w szkoleniu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności 

Komputerowych). 

 

Pytanie 16. Czy jako nauczyciel chcesz być uczestnikiem projektu związanego 

z wdrożeniem TIK w ZPO w Bogorii? 

 

 
źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego ZPO w Bogorii 

41 nauczycieli zadeklarowało chęć uczestnictwa w projekcie związanym                    

z wdrożeniem TIK w ZPO w Bogorii. 
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5.3. Podsumowanie – zapotrzebowanie uczniów i nauczycieli w zakresie TIK 

 

Wnioski z diagnozy są następujące: 

W pracy pedagogicznej bardzo często spotyka się problemy związane z 

wychowaniem ucznia. Wykształcenie dobrych cech u młodego człowieka wymaga 

dużego nakładu pracy. Nauczyciel stale musi szukać metod, które będą pobudzać 

ucznia do różnego rodzaju aktywności. Tradycyjne podejście do nauczania nie 

zawsze przekłada się na sukces,  bo „nauczyciel nie ma już takiego autorytetu jak 

kiedyś”. Konieczna jest zmiana sposobu prowadzenia zajęć z indywidualnej pracy 

nauczyciela na warsztatową, grupową pracę uczniów, aby dokonać tej zmiany należy 

podnieść kompetencje nauczycieli m.in. w obszarze emocji, kreatywności, 

komunikacji, czy budowania zespołów. 

 

Analiza materiału badawczego ZPO w Bogorii wskazała potrzeby w zakresie 

rozszerzenia oferty szkół 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 szkoły. Wskazania i rekomendacje zostały przedstawione zgodnie ze 

zdefiniowanymi celami diagnoz, a na ich podstawie ustalono obszar potrzeb 

edukacyjnych zgodny z Regulaminem Konkursu RPO Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII, Działania 8.3.3 

Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK. 

Przeprowadzona diagnoza wykazała konieczność uatrakcyjnienia oferty 

edukacyjnej szkoły  o zajęcia zachęcające uczniów do nauki przedmiotów ścisłych       

i technicznych, humanistycznych i językowych oraz kreatywność. Szczególny nacisk 

zależy położyć na zajęcia rozwijające zdolność logicznego myślenia, rozumowania, 

wykorzystania wiedzy w praktyce, aby podwyższyć kompetencje uczniów                   

z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, językowych.  

Niezbędne jest wykorzystywanie różnorodnych metod dydaktycznych na 

wszystkich rodzajach zajęć pozalekcyjnych, np.: 

 1) nauka oparta o metodę eksperymentu,  

 2) wykorzystanie narzędzi TIK,  

 3) działania praktyczne,  

 4) praca w grupie,  

 5) gry i zabawy,  

 6) wdrażanie innowacyjnych programów zajęć. 

 

Niezbędne jest polepszenie bazy dydaktyczne wyposażenia szkół 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 
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atrakcyjność  i jakość prowadzonych zajęć i wpłynie pozytywnie na osiągnięcia 

dydaktyczne szkoły. W ZPO należy wprowadzić szersze wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych poprzez wyposażenie placówek w pomoce 

dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania. 

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. 

 

Szersze wykorzystanie technologii TIK w ZPO w Bogorii zostanie osiągnięte 

poprzez: 

1) Doposażenie Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego w sprzęt   

i pomoce dydaktyczne TIK; 

2) Szkolenie podnoszące kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej oraz 

Liceum Ogólnokształcącego; 

3) Szkolenie podnoszące kwalifikacje dla nauczycieli ZPO w Bogorii (ECDL) 

4) Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa w wykorzystaniu narzędzi TIK. 

 

Poniższa tabela przedstawia zapotrzebowanie w sprzęt w ZPO w Bogorii 

 

Lp. Nazwa Liczba sztuk 

1 Komputer Stacjonarny z 
systemem operacyjnym 

16 

2 Laptop z systemem operacyjnym 6 

3 Drukarka laserowa kolorowa 1 

4 Projektor /Rzutnik Multimedialny 4 

5 Wizualizer 6 

6 Lab Mate Einstein + 7 

7 Mikrowieża 3 

8 Monitor Interaktywny 2 

9 Tablica interaktywna 3 

10 Robot edukacyjny 4 

11 Czytniki e-booków, e-
podręcznikow 

10 

 

Dzięki zakupowi niezbędnego wyposażenia i szkoleń uczniowie oraz nauczyciele 

będą mogli korzystać z nowoczesnych e-podręczników. 

Przeprowadzona diagnoza wskazała potrzeby uczniów, oraz obszary do rozwoju. 

Główne obszary badania to problemy  w nauce, szkolna oferta zajęć pozalekcyjnych, 

oferowane wsparcie, w tym wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami 



Diagnoza potrzeb rozwojowych ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOGORII 

46 

 

edukacyjnymi, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwijanie 

kompetencji informatycznych oraz warunków do nauczania matematyki i 

przedmiotów przyrodniczych.  
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Załączniki do diagnozy: 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELA 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOGORII 
Ankieta jest narzędziem służącym do opracowania Diagnozy potrzeb rozwojowych 

Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii. Diagnoza powstaje na potrzeby opracowania 

wniosku aplikacyjnego do konkursu w ramach poddziałania 8.3.3. Rozwój edukacji 

kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK, konkurs nr: RPSW.08.03.03-IZ.00-26-

275/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020. 

Ankieta jest anonimowa. 
 

Płeć: 

a) kobieta 

b) mężczyzna 
 

1. Staż pracy: 

a) 0-5 lat 

b) 6- 15 lat 

c) powyżej 15 lat 
 

2. Jestem nauczycielem: 

a) stażystą lub kontraktowym 

b) mianowanym 

c) dyplomowanym 

 

3. Czy jako nauczyciel masz w szkole osobisty komputer z dostępem do Internetu? 

a) tak 

b) nie 
 

4. Czy jako nauczyciel uczestniczyłeś/aś w szkoleniach z zakresu Technologii 

Informacyjno – Komunikacyjnych? 

a) tak 

b) nie  
 

5. Czy w szkole podczas zajęć lub przygotowywania się do nich korzystasz z 

Internetu? 

a) tak 

b) nie 
 

6. Czy w związku z realizacją programu nauczania, korzystając z komunikatorów 

Internetowych, portali społecznościowych, komunikujesz się z uczniami przez 

Internet? 

a) tak 

b) nie 
 

7. Czy znasz narzędzia informacyjno-komunikacyjne, które można wykorzystać w 

pracy z uczniami? 

a) tak 

b) nie 
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8. Jeżeli w pytaniu 7, zaznaczono odpowiedz tak, proszę wymienić minimum 3 

narzędzia: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

9. Czy ZPO w Bogorii posiada odpowiednie zaplecze TIK? 

a) tak 

b) nie 

 

10. Czy realizując lekcje lub zajęcia dodatkowe korzystasz z poniżej wymienionych 

urządzeń i sprzętu TIK(zaznacz krzyżykiem „X” właściwe pole: 
 

Nazwa urządzenia, sprzętu 

TIK 

Tak w szkole nie ma tego urządzania, sprzętu 

wizualizer   

Tablica interaktywna   

Monitor interaktywny 

kompatybilny z komputerem 

przenośnym 

  

LabMate +, Einstein 

LabMate+ 

  

Rzutnik multimedialny   

Czytniki e-booków i e-

podręczników 

  

Robot edukacyjny   

Zestawy do robotyki 

połączone z komputerem 

przenośnym 

  

Urządzenie wielofunkcyjne   

Kamera cyfrowa 4K   

Drukarka 3D   

 
 

11. Czy uważasz, że korzystanie z TIK może podnieść efektywność kształcenia? 

a) tak 

b) nie 
 

12. Czy uważasz że uczniowie chętnie uczestniczyć będą w zajęciach z 

wykorzystaniem TIK? 

a) tak 

b) nie 

c) zależy od wieku ucznia 
 

13. Czy jako nauczyciel jesteś świadomy zagrożeń związanych z korzystaniem z 

Internetu? 

a) tak 

b) nie 
 

14. Czy uczestniczyłeś/aś w zajęciach, szkoleniu, kursie dotyczącym 

cyberbezpieczeństwa w sieci? 

a) tak 
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b) nie 
 

15. Czy chcesz podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniu: ECDL oraz              

w szkoleniu z wykorzystania TIK w szkole? 

a) tak 

b) nie 

 

16. Czy jako nauczyciel chcesz być uczestnikiem projektu związanego z wdrożeniem 

TIK w ZPO w Bogorii? 

a) tak 

b) nie 

 

 

Załącznik nr 2. 

ANKIETA DLA UCZNIA 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOGORII 

Ankieta jest narzędziem służącym do opracowania Diagnozy potrzeb rozwojowych 

Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii. Diagnoza powstaje na potrzeby opracowania 

wniosku aplikacyjnego do konkursu w ramach poddziałania 8.3.3. Rozwój edukacji 

kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK, konkurs nr: RPSW.08.03.03-IZ.00-26-

275/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020. 

Ankieta jest anonimowa. 
 

Płeć: 

a) kobieta 

b) mężczyzna 
 

1. Szkoła 

a) Szkoła Podstawowa 

b) Liceum Ogólnokształcące 
 

2. Klasa w której się uczysz:……………………………………………….. 

 

3. Czy szkoła ma dostęp do Internetu? 

a) tak 

b) nie 
 
 

4. Czy w szkole podczas zajęć nauczyciele korzystają z Internetu? 

a) tak 

b) nie 
 

5. Czy często korzystasz z narzędzi komunikowania i publikowania w Internecie o 

profilu społecznościowym, typu: Instagram, FB, Twitter, Linkedin, Skape, Messenger? 

a) tak korzystam często 

b) korzystam ale rzadko 

c) nie korzystam 
 

6. Czy potrafisz odpowiedzieć na pytanie: Czym są Technologie Informacyjno-

Komunikacyjne? 
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a) tak 

b) nie 
 

7. Jeżeli w pytaniu 6, zaznaczono odpowiedz tak, proszę napisz swoimi słowami: 

………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

8. Czy podczas lekcji nauczyciele korzystają z monitorów interaktywnych lub tablic 

edukacyjnych online? 

a) tak 

b) nie 

 

9. Czy w szkole podczas zajęć zdarzyło Ci się pracować z urządzeniami: LabMate, 

Wizualizer, czytnik e-booków, e-podręczników? 

a) tak 

b) nie  

 

 

10. Czy interesujesz się technologiami informatycznymi? 

a) tak 

b) nie 

 

11. Czy w szkole uczestniczyłeś w zajęciach z wykorzystaniem np., robota 

edukacyjnego, lub zestawów do konstruowania robotów? 

a) tak 

b) nie 

 

12. Czy chciałabyś/chciałbyś jako uczeń uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem 

narzędzi TIK i poznawać wiedzę dzięki nowoczesnym technologiom? 

a) tak 

b) nie 

 

13. Czy nauczyciele w szkole, chętnie wprowadzają innowacyjność na lekcjach? 

a) tak 

b) nie 

 

14. Czy w domu posiadasz Internet? 

a) tak 

b) nie 

 

15. Czy wykorzystujesz Internet do zdobywania wiedzy? 

a) tak 

b) nie 

 
 

16. Czy wiesz jak bezpiecznie korzystać z Internetu? 

a) tak 

b) nie  
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17. Czy chciałbyś jako uczeń uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach i nauczyć się 

korzystania z nowoczesnych urządzeń TIK, oraz zdobyć kompetencje związane                         

z wykorzystaniem bezpiecznych technologii? 

a) tak 

b) nie  

 

18. Czy w przyszłości chciałabyś/chciałbyś pracować w zawodzie związanym z branżą 

informacyjno – komunikacyjną? 

a) tak 

b) nie  

 

19. Czy dostrzegasz w szkole bariery w zdobywaniu wiedzy, np. brak nowoczesnego 

sprzętu, brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami? 

a) tak 

b) nie 

 

 
 


