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ROK SZKOLNY 2018/2019 
 

 

CEL EWALUACJI WEWNETRZNEJ: 

Zebranie informacji na temat, czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności,  czy         

w szkole diagnozuje i analizuje się osiągnięcia uczniów oraz  czy wdrożone wnioski z analiz 

przyczyniają się do poprawy wyników w nauce.  

 

  

PRZEDMIOT EWALUACJI: 

Wymaganie:  

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

 

 

 

PYTANIA KLUCZOWE: 

1. Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej? 

2. Czy diagnozując i analizując  osiągnięcia uczniów uwzględnia się ich możliwości 

rozwojowe? 

3. Czy formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów? 

4. Jakie działania są podejmowane w celu uzyskania przez uczniów lepszych wyników          

w nauce? 

5. Czy formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce?  

 



INFORMACJE DOTYCZACE SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWALUACJI 

 

Wskazanie źródeł informacji, metod i narzędzi badawczych 

Powołany zgodnie ze Statutem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy zespół 

ewaluacyjny,  składający się z czterech nauczycieli opracował projekt, harmonogram i 

narzędzia badawcze ewaluacji. Po zgromadzeniu danych zastosowano zasadę triangulacji 

metod wykorzystując ankiety, wywiad i analizę dokumentów, a także triangulację źródeł 

badając  rodziców,  uczniów i nauczycieli. 

 

Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych 

 10 – 20 września 2018 r. – opracowanie koncepcji ewaluacji. 

  Styczeń –  luty 2019 r.– zebranie informacji od dzieci, rodziców, nauczycieli, 

dyrektora szkoły 

 30 czerwca 2019 r. – raport ewaluacyjny. 

  

 

Metody badawcze  

- analiza ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów i rodziców 

- analiza dokumentacji szkolnej (protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych, raport z 

ewaluacji wymagania 1.1 (analizuje się wyniki sprawdzianu po kl. III, próbne egzaminy w 

klasie VII i VIII), dzienniki lekcyjne 

- wywiad z dyrektorem 

 
 
 
 
 

Odbiorcy ewaluacji:  

-  nauczyciele  

-  dyrekcja szkoły 

-  rodzice 



PREZENTACJA WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

 

Wyniki ewaluacji – analiza ilościowa 
 

Analiza ilościowa ankiet skierowanych do nauczycieli  (ankietowano 22 nauczycieli) 

 
pytanie ilość 

osób 

% 

1. Czy monitoruje Pan/Pani realizację podstawy programowej?  

tak, na każdej lekcji  22 100 

tak, raz w semestrze  - - 

tak, na koniec roku szkolnego  - - 

nie monitoruję  - - 

2. Czy dokonuje Pan/Pani diagnozy umiejętności i wiadomości  oraz analizy osiągnięć 

edukacyjnych uczniów? 

tak 22 100 

nie - - 

3. W jaki sposób bada ( diagnozuje i analizuje) Pan/Pani osiągnięcia  uczniów? 

prace pisemne (testy, sprawdziany)  20 90 

kartkówki  22 100 

odpowiedź ustna 22 100 

praca domowa 22 100 

aktywność na lekcji  22 100 

obserwacja ucznia   21 94 

analiza wytworów ucznia ( np. prace plastyczne, mutlimedialne itp. ) 14 65 

inne : testy sprawnościowe, testy kompetencji próbne sprawdziany, referaty 8 36 

4. Czy przeprowadza Pan/ Pani  wstępną diagnozę  w klasie IV? 

tak/pisemną  4 18 

tak/ustną 3 14 

testy sprawnościowe - - 

nie, nie przeprowadzam - - 

5. Czy badając osiągnięcia uczniów  uwzględnia Pan/Pani ich  możliwości rozwojowe? 

tak  22 100 

nie - - 

6. Czy formułuje i wdraża Pan/Pani wnioski z analizy osiągnięć uczniów? 

tak  22 100 

nie - - 

7. Czy wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów wykorzystuje Pan/Pani w 

doskonaleniu swojej pracy? 

tak  22 100 

nie - - 

8. Jeżeli tak, to jakie działania Pan/Pani podejmuje? 

modyfikuję własny plan wynikowy ( rozkład materiału)  21 94 

modyfikuję testy i sprawdziany 18 82 

częściej wykorzystuję metody aktywne 18 82 

stosuję indywidualizację nauczania 18 82 

organizuję dodatkowe zajęcia  12 53 



inne: szkolenia dotyczące np. pracy z uczniem dyslektycznym - - 

9. W jaki sposób motywuje Pan/Pani uczniów do uzyskiwania lepszych wyników 

w nauce? 

poprzez rozmowę indywidualną z uczniem 21 94 

zachęcając do udziału w zajęciach dodatkowych 15 70 

zachęcając do udziału w konkursach 18 82 

wprowadzając zadania domowe dla chętnych 18 82 

dając szansę poprawy oceny 22 100 

stosując różnorodne metody pracy z uczniem 22 100 

wyróżniając uczniów za osiągnięcia poprzez pochwałę 22 100 

publiczne prezentując sukcesów ucznia  22 100 

kierując pochwały do rodziców  22 100 

inne :  - - 

 
Analiza ilościowa ankiet skierowanych do uczniów (ankietowano 72 uczniów) 

 
pytanie ilość osób % 

1.Czy zajęcia szkolne są dla Ciebie? 

łatwe                                         12 17 

dostosowane do możliwości                              44 61 

trudne 16 22 

2. Jakie, Twoim zdaniem, wyniki w nauce uzyskujesz w porównaniu do roku 

poprzedniego? 

lepsze                                               22 31 

podobne      36 50 

gorsze 14 19 

3.Czy w szkole dokonuje się analizy Twoich osiągnięć edukacyjnych? 

tak 66 92 

nie 6 8 

4.  Jakie formy oceniania  (analizy) są stosowane w szkole?  

prace pisemne (testy, sprawdziany)  65 90 

kartkówki  68 94 

odpowiedź ustna 66 92 

praca domowa 57 79 

aktywność na lekcji  58 81 

obserwacja pracy ucznia   54 75 

analiza wytworów ucznia ( np. prace plastyczne, mutlimedialne itp. ) 48 67 

inne 2 3 

5.Czy nauczyciele przedstawiają wyniki i wnioski z osiągnięć edukacyjnych Twojej 

klasy? 

tak      70 97 

nie 2 3 

6. Jeżeli tak, to jakie działania, Twoim zdaniem,  podejmują nauczyciele w celu 

uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce? 

modyfikują własny plan nauczania         35 49 

modyfikują testy i sprawdziany 47 65 

częściej wykorzystują metody aktywne 31 43 

stosują indywidualizację nauczania 31 43 

organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne              59 82 



inne: - - 

7.  W jaki sposób nauczyciele motywują  uczniów do uzyskiwania lepszych wyników 

w nauce? 

poprzez rozmowę indywidualną  37 51 

dając szansę poprawy oceny 72 100 

zachęcając do udziału w zajęciach dodatkowych 53 74 

zachęcając do udziału w konkursach 58 81 

wprowadzając zadania domowe dla chętnych 49 68 

stosując różnorodne metody pracy  35 49 

wyróżniając uczniów za osiągnięcia poprzez pochwałę 44 61 

publiczne prezentując sukcesy ucznia  24 33 

kierując pochwały do rodziców 37 51 

inne - - 

 
Analiza ilościowa ankiet skierowanych do rodziców ( ankietowano 35 rodziców) 

 
pytanie ilość 

osób 

% 

1. Czy w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów? 

tak 35 100 

nie - - 

2. Czy wymienione  formy analizy osiągnięć  edukacyjnych są stosowane w szkole? 

prace pisemne  (testy, sprawdziany) 35 100 

kartkówki  35 100 

odpowiedź ustna 35 100 

praca domowa 35 100 

aktywność na lekcji  24 78 

obserwacja ucznia 17 68 

analiza wytworów ucznia ( np. prace plastyczne, mutlimedialne itp. ) 14 28 

inne - - 

3. Czy  analizując osiągnięcia edukacyjne  nauczyciele uwzględniają  możliwości 

rozwojowe uczniów? 

tak 35 100 

nie - - 

4.Czy znają Państwo wyniki i wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych 

danej klasy 

tak   35 100 

nie - - 

5. Jeżeli tak, to jakie działania, Państwa zdaniem,  podejmują nauczyciele w celu 

poprawienia osiągnięć uczniów? 

modyfikują własny plan nauczania 32 89 

modyfikują testy i sprawdziany 27 78 

częściej wykorzystują metody aktywne 19 68 

stosują indywidualizację nauczania 30 90 

organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów, którzy mają 

przejściowe lub stałe trudności z opanowaniem wybranych wiadomości i 

umiejętności 

33 96 

organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów,  którzy chcą 

poszerzać swoje zainteresowania  

29 82 



inne: dwupoziomowe nauczanie - - 

6.W jaki sposób, zdaniem Państwa,  nauczyciele  motywują uczniów do uzyskiwania 

lepszych wyników w nauce? 

poprzez rozmowę indywidualną z uczniem 29 86 

zachęcając do udziału w zajęciach dodatkowych 24 69 

zachęcając do udziału w konkursach 18 60 

wprowadzając zadania domowe dla chętnych 12 48 

dając szansę poprawy oceny 33 94 

stosując różnorodne metody pracy z uczniem 20 63 

wyróżniając uczniów za osiągnięcia poprzez pochwałę 30 87 

publiczne prezentując sukcesów ucznia  27 79 

kierując pochwały do rodziców 12 30 

inne  - - 

 

 

Wyniki ewaluacji – analiza jakościowa 

 
1. Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej? 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. kard S. Wyszyńskiego w Kadczy nabywają 

wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.  

Wszyscy nauczyciele potwierdzili realizację treści (wiadomości i umiejętności) określonych 

w podstawach programowych z poszczególnych przedmiotów. W sprawozdaniach z zajęć 

dydaktycznych zamieszczona jest także informacja o zrealizowanych godzinach z danego 

przedmiotu. W/w informacje  przedstawiane są na półrocznym i rocznym posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej oraz zamieszczane jako załączniki w protokołach z posiedzenia. 

W badaniu ankietowym nauczyciele podali, że realizacja podstawy programowej jest 

systematycznie monitorowana (100% nauczycieli monitoruje realizację podstawy 

programowej). 

Realizacja podstawy programowej jest też systematycznie monitorowana przez dyrektora 

szkoły. 

O nabywaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności świadczą średnie ocen, jakie 

uczniowie uzyskują  w toku swojej nauki.  

Analizując dokumentację szkolną  ustalono,  że w szkole nie ma osób niepromowanych. 

Analiza dzienników lekcyjnych wykazała, że uczniowie  uzyskują oceny pozytywne, co 

świadczy o opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.  

 
 

2. Czy diagnozując i analizując osiągnięcia uczniów uwzględnia się ich możliwości 

rozwojowe? 

 

Poziom umiejętności i wiadomości uczniów analizowany jest w oparciu o Statut Szkoły 

i Przedmiotowy System Oceniania. 

W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów.  

Potwierdzają to w ankiecie nauczyciele (w 100%), rodzice (w  100%) i uczniowie (w 92%). 



Analiza obejmuje osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. 

Na podstawie badania ankietowego ustalono, że nauczyciele stosują różnorodne sposoby 

diagnozy i analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów. Największy procent nauczycieli stosuje: 

kartkówki, prace domowe, odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji (100%). W dalszej 

kolejności wymienia się: prace pisemne i obserwację ucznia. 

Ponadto nauczyciele dokonują analizy wytworów ucznia i testów sprawnościowych. 

W klasie IV przeprowadzane są też pisemne diagnozy wstępne z języka polskiego, 

matematyki, przyrody, języka angielskiego. Z języka angielskiego i muzyki przeprowadzana 

jest diagnoza ustna, a z wychowania fizycznego - sprawdziany praktyczne. 

Z raportu dotyczącego ewaluacji wymagania 1.1 (analizuje się wyniki sprawdzianu w klasie 

III i próbnych egzaminów w klasie VII i VIII)  wynika, że w szkole każdego roku 

dokonywana jest analiza wyników sprawdzianu i egzaminu przez powołany do tego zadania 

zespół (wychowawca, nauczyciel języka polskiego, matematyki i języka angielskiego).  

Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że wychowawcy klas, dwa razy w roku 

szkolnym, dokonują analizy ocen zachowania, frekwencji i postępów w nauce swoich 

uczniów (analiza średnich ocen półrocznych i rocznych). Wychowawca każdej klasy raz w 

półroczu przygotowuje sprawozdanie wychowawcze, które przedstawia na posiedzeniu  Rady 

Pedagogicznej. W sprawozdaniu zamieszczone są dane dotyczące  realizacji programu 

profilaktyczno - wychowawczego, planu pracy wychowawczej oraz innych planów i 

zamierzeń wychowawczych, a także analiza mocnych stron klasy (sukcesy  i osiągnięcia 

uczniów, udział uczniów w konkursach i wycieczkach, prace uczniów na rzecz klasy i 

szkoły), słabych  stron klasy (problemy wychowawcze, sposoby i metody ich rozwiązywania 

ze zwróceniem uwagi na ich efektywność),  współpraca z rodzicami oraz z innymi 

instytucjami oraz wnioski do dalszej pracy.  

Przeprowadzane w szkole  diagnozy i analizy osiągnięć uczniów uwzględniają ich możliwości 

rozwojowe.  

Potwierdzają to w badaniu ankietowym nauczyciele (w 100%) i rodzice (w 100%), a 

uczniowie podali, że zajęcia szkolne są dostosowane do ich możliwości (61%).   

Wiedza na temat możliwości rozwojowych uczniów zdobywana jest przez nauczycieli 

poprzez obserwację ucznia (potwierdza to 94% nauczycieli w ankiecie), analizowanie diagnoz 

wstępnych oraz analizę opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Analizy te są 

dokonywane w celu podjęcia działań ukierunkowanych na ucznia wymagającego wsparcia 

psychologiczno – pedagogicznego (ucznia słabego lub ucznia zdolnego).  

Analizuje się  opinie oraz orzeczenia  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                              

w odniesieniu do ucznia słabego  celem dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb                    

i możliwości uczniów. Następnie nauczyciele przedmiotów opracowują dla uczniów  plany 

pracy na lekcjach i zajęciach dodatkowych. W wyznaczonym czasie przeprowadzana jest 

ewaluacja podjętych w tym zakresie działań. Systematycznie monitorowane są osiągnięcia 

uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce, głównie poprzez kontrolę oceniania 

bieżącego, średnie ocen, wyniki testów kompetencji oraz wyników uzyskiwanych                            

w konkursach. 

Uczniowie mający stałe lub przejściowe trudności w nauce mogą korzystać z dodatkowych 

zajęć o charakterze wyrównawczym oraz z zajęć specjalistycznych. Z badania ankietowego 



wynika, że  w pracy z uczniem słabym w czasie zajęć nauczyciele stosują indywidualizację 

nauczania (82% nauczycieli). Potwierdzili to w ankiecie  rodzice (90%) i uczniowie (43%).  

Szkoła daje możliwość  rozwijania zainteresowań w różnych dziedzinach, w których  

uczniowie wykazują uzdolnienia (udział w zawodach sportowych, w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych). Swoje umiejętności mogą  prezentować podczas 

uroczystości szkolnych czy środowiskowych. Mają także szanse rozwijania swoich 

umiejętności społecznych uczestnicząc w akcjach na rzecz potrzebujących. Umiejętność 

pracy grupowej (umiejętność organizacji pracy, współpracy, odpowiedzialności za 

powierzone zadanie) dzieci mogą kształtować w czasie realizacji zadań Samorządu 

Uczniowskiego i SK Caritas.  

Możliwości rozwojowe uczniów są omawiane na posiedzeniach Rad Pedagogicznych  

podczas prezentacji osiągnięć dydaktycznych. 

Przy wystawianiu ocen zachowania (klasyfikacja półroczna i roczna) oceniający biorą pod 

uwagę także stosunek ucznia do nauki, czyli jakie wyniki uczeń uzyskuje w odniesieniu do 

swoich możliwości. 

 

3. Czy formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów? 

 

Analiza osiągnięć uczniów stanowi podstawę do formułowania wniosków służących 

doskonaleniu pracy. 

W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów. 

Potwierdza to badanie ankietowe (nauczyciele potwierdzają w 100%, uczniowie w 92%,                  

a  rodzice w 100%).  

Wynika to także z analizy dokumentacji szkolnej. Nauczyciele przedstawiają wnioski                      

w swoich sprawozdaniach z realizacji zajęć dydaktycznych z poszczególnych  przedmiotów, 

w sprawozdaniach z realizacji zajęć pozalekcyjnych, z analizy wyników testów kompetencji, 

analizy wyników sprawdzianów próbnych i właściwych. Wnioski przedstawiane są na 

posiedzeniach Rad Pedagogicznych. Nauczyciele danego przedmiotu formułują wnioski                   

o charakterze dydaktycznym, a wychowawcy formułują wnioski dotyczące pracy z danym 

zespołem klasowym.  

Wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów nauczyciele wykorzystują  w doskonaleniu 

swojej pracy. Potwierdza to 100% nauczycieli w badaniu ankietowym. Najczęściej 

podejmowanymi przez nauczycieli działaniami są: modyfikowanie własnych rozkładów 

materiału (94%), modyfikowanie testów i sprawdzianów, wykorzystywanie metod aktywnych 

i stosowanie indywidualizacji nauczania 82%) Natomiast uczniowie i rodzice zwrócili uwagę 

na fakt organizowania przez nauczycieli zajęć dodatkowych (uczniowie 82%, rodzice 96%).  

 

4. Jakie działania są podejmowane w celu uzyskania przez uczniów lepszych wyników 

w nauce? 

 

Nauczyciele podejmują różnorodne działania, aby uczniowie uzyskiwali  lepsze wyniki 

w nauce (co wskazuje na to,  że w szkole dostrzegane są  możliwości uzyskiwania lepszych 

wyników).  



Nauczyciele w badaniu ankietowym podali, że motywują uczniów do uzyskiwania lepszych 

wyników przede wszystkim poprzez stosowanie różnych metod pracy z uczniem (100%), 

dając szansę poprawy oceny (100%), wyróżnianie uczniów poprzez pochwałę (100%) oraz 

poprzez rozmowę indywidualną z uczniem 94%).  

Natomiast rodzice i uczniowie  w badaniu ankietowym stwierdzili, że nauczyciele  motywują 

uczniów do uzyskiwania lepszych wyników głównie  poprzez możliwość poprawy oceny                    

i zachęcanie do udziału w zajęciach dodatkowych.  

Na podstawie analizy dokumentacji szkolnej stwierdzono, że szkoła proponuje dużą ofertę 

zajęć pozalekcyjnych. W szkole funkcjonują następujące koła zainteresowań: polonistyczne, 

matematyczne, języka angielskiego, teatralne, ortograficzne, sportowe, muzyczne, 

artystyczne. Szkoła oferuje także zajęcia o charakterze wyrównawczym  - zajęcia z języka 

polskiego, języka angielskiego, matematyki.  

Z dokumentacji wynika, że w szkole istnieje także system motywacyjny taki jak:  nagrody 

książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce, nagrody rzeczowe za osiągnięcia w konkursach, 

turniejach i zawodach sporotwych, listy gratulacyjne dla rodziców . 

Sukcesy uczniów są upubliczniane  w szkole poprzez podanie informacji na spotkaniach 

szkolnych, eksponowanie zdobytych pucharów w gablocie, umieszczenie dyplomów na 

gazetce ściennej, a także  informacja o sukcesach zamieszczana jest na stronie internetowej 

szkoły, w gazetce szkolnej „Kadecki Żaczek” oraz w lokalnej prasie. 

 

5. Czy formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników                  

w nauce? 

W celu sprawdzenia, jak kształtują się wyniki uzyskiwane przez uczniów przeprowadza się  

analizę  średnich ocen uzyskiwanych przez zespoły klasowe w klasyfikacji półrocznej                       

i rocznej oraz analizę wyników sprawdzianu w klasie III (w ubiegłych latach także po kl. VI) i 

 od bieżącego roku szkolnego egzaminu w klasie VIII. 

 

Średnie wyniki uzyskiwane przez dany zespół uczniowski w czasie nauki w szkole są do 

siebie zbliżone. Uczniowie potwierdzają to spostrzeżenie w badaniu ankietowym.  50%  

uczniów podaje, że uzyskuje wyniki podobne,  31% uzyskuje lepsze, a tylko 19% uczniów 

uzyskuje wyniki gorsze w porównaniu do roku poprzedniego. 

Wyniki ze sprawdzianów próbnych i zewnętrznych kształtowały się na dobrym poziomie  - 

lepsze z języka polskiego i angielskiego, nieco niższe z matematyki. 

Szkoła organizuje konkursy i umożliwia uczniom udział w konkursach zewnętrznych. 

Uczniowie osiągają sukcesy w zawodach sportowych i w konkursach, w ramach których 

prezentują swoje uzdolnienia i zainteresowania. 

Uczniowie szkoły biorą także udział w konkursach wiedzy (kuratoryjne konkursy 

przedmiotowe). 

 

 

 



 

P o d s u m o w a n i e 

 

Wnioski 

 

 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

W szkole prowadzony jest monitoring realizacji podstawy programowej. 

 Przeprowadza się  diagnozę i analizę osiągnięć uczniów, która uwzględnia możliwości 

rozwojowe uczniów. 

 Dużo uwagi poświęca się uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 Nauczyciele podejmują  działania motywujące  uczniów do uzyskiwania lepszych 

wyników w nauce. 

 Formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, przyczynia się to do 

poprawy wyników w nauce  - wyniki  uzyskiwane na sprawdzianach zewnętrznych                 

i średnie ocen klasyfikacyjnych utrzymują się na stałym wysokim poziomie.  

 

 

Rekomendacje 

 

 Kontynuować przeprowadzanie analiz, formułowanie oraz wdrażanie wniosków z 

tych analiz. 

 Mobilizować  uczniów  do systematycznej pracy i nauki.  

 Dobierać metody i formy nauczania, które ułatwią uczniom  rozwiązywanie 

problemów wymagających samodzielnego i twórczego myślenia. 

 Kontynuować prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z aktualnymi potrzebami 

uczniów. 

 Stosować  indywidualizację pracy na lekcjach, wzmacniać pozytywne cechy ucznia 

poprzez podkreślanie jego osiągnięć. 

 Kontynuować współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowym 

Sączu w zakresie podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.  

 

Raport opracował Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej 

 



 


