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1. Informacje ogólne o badaniu jakościowym 

 

Badanie to przeprowadzono jesienią 2010 roku. Jest to moduł jakościowy, w ramach którego badaniem 

objęto 30 szkół (spośród 200 uczestniczących we wcześniejszych etapach badaniach), przy czym – 

w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego – badanie ograniczono wyłącznie 

do liceów ogólnokształcących 

Głównym celem jakościowego etapu badania było zrozumienie, z jakich przyczyn pewne szkoły osiągają 

lepsze, a inne gorsze wyniki w zakresie wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej. Pojęcie edukacyjnej 

wartości dodanej (EWD) wywodzi się z ekonomii, gdzie wartość dodana to tyle, co przyrost wartości 

dóbr w wyniku danego procesu produkcyjnego. Analogicznie edukacyjną wartość dodaną można 

zdefiniować jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku procesu edukacyjnego. Pojęcie edukacyjnej 

wartości dodanej pojawiło się w połowie lat 70-tych, jako kontynuacja idei rozliczalności szkół (school 

accountability). Ogólna idea edukacyjnej wartości dodanej była konkretyzowana na wiele sposobów. 

Proste rozumienie wartości dodanej odnosi się do idei postępu uczniów w nauce mierzonego egzaminami 

zewnętrznymi.  

Celem badania jakościowego było zrozumienie, z czego wynika to, że uczniowie jednych szkół robią 

większe postępy w nauce, a w innych przyrost wiedzy jest mniejszy lub w ogóle nie następuje. Słowem, 

z czego wynika to, że jedne szkoły uczą lepiej, a inne – gorzej? Dlaczego w niektórych szkołach poziom 

zdawalności egzaminu maturalnego i wyniki na nim uzyskiwane są wysokie, a w innych – niskie? 

Badanie koncentrowało się na „kulturze organizacyjnej” szkoły (jej świecie wewnętrznym – wewnętrznej 

organizacji, sposobie zarządzania, jakości kadry, powiązaniami nieformalnymi) oraz na tym, co wokół 

niej, tj. na osadzeniu szkoły w szerszym kontekście – społecznym i instytucjonalnym, z uwzględnieniem 

następujących elementów: zakorzenienie w lokalnym systemie władzy/administracji oraz w społeczności. 

Uwzględniono również perspektywę uczniów i rodziców. Badanie jakościowe miało zmierzać 

do rekonstrukcji etosu danej szkoły. Przez etos rozumieć należy charakterystyczny dla danej placówki 

zbiór wartości, postaw i norm zachowania uczniów i nauczycieli. 

Na podstawie wstępnych analiz wyłoniono listę czynników, które mogą przyczyniać się do bardziej 

lub mniej efektywnego działania szkoły jako placówki edukacyjnej:  

1. Czas: szacunek dla czasu, jego wykorzystania (np. wagary, spóźnienia uczniów i nauczycieli, 

efektywność wykorzystania czasu);  

2. Osiągnięcia szkolne: sposób ich definiowania, istnienie klimatu szacunku dla wysokich osiągnięć, 

dynamika wymagań, dostosowanie wymagań do możliwości uczniów; 

3. Motywacja: nagradzanie za osiągnięcia, skuteczne obarczenie uczniów współodpowiedzialnością 

za wyniki nauczania, nagradzanie wysiłku i postępów w nauce; 

4. Zasoby uczniowskie: mechanizm wyboru szkoły, cenienie sobie szkoły, poziom uczniów 

„na wejściu”; 

5. Zasoby nauczycielskie: mechanizm wyboru zawodu, cenienie sobie szkoły, sposób definiowania roli 

nauczyciela, wypalenie zawodowe; 

6. Zasoby materialne: wykorzystanie i tworzenie zasobów materialnych szkoły; 

7. Indywidualny warsztat pracy nauczyciela: informacje zwrotne o efektach nauczania, wspieranie 

w przypadku trudności, styl prowadzenia zajęć przez nauczycieli; 
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8. Współpraca: tworzenie zasobów grupowych (pomysły i pomoce dydaktyczne – np. scenariusze 

lekcji, testy, wspólne projekty dydaktyczne, wewnętrzne szkolenia), wykorzystywanie zasobów 

rówieśniczych, partycypacja uczniów w procesach decyzyjnych; 

9. Relacje między rówieśnikami: czy klasa podziela te same normy, czy jest homogeniczna, czy raczej 

istnieją grupki (kliki) uczniowskie; 

10. Odtworzenie klimatu w klasie: czy istnieje tam rywalizacja, jak są traktowani dobrzy uczniowie, czy 

jest klimat do nauki, jaki jest stosunek uczniów do przyszłości, jakie są ich plany, marzenia, na czym 

im w życiu zależy; 

11. Nauczyciel w oczach uczniów oraz uczniowie w oczach nauczyciela – na wymiarze kompetencji, 

władzy i oczekiwań; 

12. Relacje pomiędzy nauczycielami oraz między nauczycielami a dyrektorem; 

13.  „Nadprogramowa” działalność szkoły: uczestnictwo w konkursach, wydawanie gazetki, sukcesy 

sportowe, współpraca zagraniczna, współpraca z gminą, etc.; 

14. Stosunek nauczycieli do egzaminów: czy wprowadzenie egzaminów zewnętrznych było dobrym 

pomysłem, czy zmieniło się przez to nauczanie;  

15. Ewaluacja pracy nauczycieli: znaczenia egzaminów zewnętrznych (matury, egzaminów 

gimnazjalnych) oraz rola dyrekcji, rodziców przy ocenie pracy nauczycieli; 

16. Stosunek nauczycieli do ich pracy zawodowej, awansu zawodowego i kariery nauczycielskiej; 

17. Charakterystyka najbliższego otoczenia lokalnego z punktu widzenia potrzeb edukacyjnych 

młodzieży – bliskość instytucji kulturalnych, oświatowych, prężne domy kultury lub inne instytucje, 

podstawowe problemy w danym rejonie; 

18. Korepetycje i kursy (zwłaszcza te przygotowujące do matur): opinia uczniów, nauczycieli, stopień 

rozpowszechnienia; 

19. Perspektywy na przyszłość dla uczniów danej szkoły – w oczach nauczycieli i uczniów; 

20. Ocena współpracy z rodzicami: obszary współpracy z rodzicami, potrzeby i bariery.  

2. METODOLOGIA BADANIA 

Przed badaniem postawiono wiele celów szczegółowych, mających prowadzić do znalezienia odpowiedzi 

na pytanie zasadnicze: co przesądza o skuteczności bądź jej braku w zakresie wyników egzaminacyjnych. 

Realizacja tych celów wymaga indywidualnego podejścia do sytuacji, w jakiej znajduje się każda szkoła. 

Taki sposób badania możliwy jest jedynie w ujęciu jakościowym – pozwala ono bowiem na elastyczne 

dopasowanie do każdego przypadku – zarówno w kwestii tematów (i ich względnej ważności), jakie 

zostaną podjęte w ramach badania (chodzi tu przede wszystkim o możliwość rozszerzenia repertuaru 

badanych zagadnień), jak i w zakresie technicznych warunków prowadzenia badania. Taki sposób 

badania pozwala na zidentyfikowanie różnorodnych czynników, które są istotne z punktu widzenia 

efektywności pracy danej szkoły. Ponadto, metodologia jakościowa pozwala dotrzeć także do tych treści, 

z których badani sami nie zdają sobie sprawy lub o których trudno jest mówić – badani nie zawsze 

uświadamiają sobie, co wpływa na pracę ich szkoły, jakie są jej mocne i słabe strony, więc pytanie o te 

kwestie wprost jest nieskuteczne. Konieczne było zatem wykorzystanie technik swobodnych, które – 

w przeciwieństwie do technik ankietowych – umożliwiają elastyczne reagowanie na wypowiedzi 

respondenta i pogłębianie pojawiających się informacji. 
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Zdecydowano więc, że badanie kultury organizacyjnej szkół przebiegać będzie poprzez konfrontację 

danych odnośnie wskaźnika EWD (uzyskanego z podejścia ilościowego) z danymi pozyskanymi 

za pomocą technik jakościowych: obserwacji, wywiadów pogłębionych z dyrektorami szkół, 

nauczycielami, rodzicami oraz wywiadów grupowych z uczniami. 

Metodologia jakościowa niesie ze sobą pewne ograniczenia. Związane są one z generalizowaniem 

wniosków sformułowanych na podstawie badań. Dlatego w niniejszym raporcie nie pojawiają się 

zastawienia liczbowe, a wszelkie informacje o częstościach mają charakter ilustracyjny i należy je 

traktować z dużą ostrożnością. Celem badań jakościowych nie jest bowiem rozpoznanie skali zjawiska, 

ale zrozumienie jego specyfiki, analiza różnych jego aspektów i zrozumienie ich wzajemnych powiązań.  

Ze względu na te kwestie oraz uwzględniając fakt, że metody jakościowe są czasochłonne (szczególnie 

na etapie analizy i interpretacji danych) i kosztowne, nie mogą być one realizowane na próbach równie 

licznych co badania ilościowe. Konieczne było więc zawężenie próby (uczestniczącej we wcześniejszych 

etapach badania) i wybranie spośród 200 szkół mniejszej ich liczby. W tym celu przyjęto następującą 

strategię: na podstawie wyników pierwszego pomiaru wiadomości i umiejętności szkolnych (po klasie I ) 

oraz wyników szkół na egzaminie maturalnym z lat ubiegłych wyselekcjonowano dwa typy szkół:  

 Szkoły o relatywnie wysokich wynikach końcowych oraz wysokiej efektywności nauczania 

(w skrócie „wysokie EWD”) 

 Szkoły o relatywnie niskich wynikach końcowych oraz niskiej efektywności nauczania („niskie 

EWD”) 

Efektywność nauczania oszacowano metodą edukacyjnej wartości dodanej (Dolata, Pokropek, 2007; 

Pokropek, 2008). W każdej z dwóch grup znalazło się po 15 szkół. Dodatkowo zdecydowano o dalszym 

podziale szkół wybranych do badania na takie, w których zostanie przeprowadzone badanie w bardziej 

rozbudowanej wersji (tzw. „duży case”) – uwzględniające zarówno to, co dzieje się w ramach szkoły 

(czyli opinię dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów), jak i kontekst, w którym jest ona osadzona (władze 

lokalne, instytucje nadzorujące pracę danej placówki oraz rodzice). W pozostałych szkołach 

przeprowadzono badanie w okrojonej wersji (tzw. „mały case”) – ograniczając się do tego, co 

bezpośrednio dotyczyło szkoły (tzn. uwzględniono perspektywę dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów, 

ale z pominięciem kontekstu zewnętrznego). Małe case’y zostały pomyślane jako rodzaj weryfikacji 

zależności wykrytych w dużych case’ach. Zaplanowano, że w 10 lokalizacjach zostanie zrealizowane 

badanie w wersji rozbudowanej („duże case’y”), a w 20 – w wersji okrojonej („małe case’y). Położenie 

geograficzne było zmienną „towarzyszącą”, która nie została uwzględniona jako kryterium doboru szkół 

do badania. 

W ramach każdego typu case’u realizowane były zarówno indywidualne wywiady pogłębione (IDI), 

jak i zogniskowane wywiady grupowe (FGI).  

W ramach „dużego case’a ” realizowane były następujące wywiady: 

 IDI z dyrektorem 

 FGI z nauczycielami 

 2 x FGI z uczniami 

 IDI z nauczycielem przedmiotów humanistycznych 

 IDI z nauczycielem matematyki lub fizyki 
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 IDI z nauczycielem chemii lub biologii 

 IDI z nauczycielem doświadczonym (tj. nauczycielem z ponad dziesięcioletnim stażem pracy) 

 IDI z nauczycielem początkującym (tj. z rocznym lub dwuletnim stażem pracy) 

 IDI z nauczycielem aktywnym (prowadzącym liczne zajęcia pozalekcyjne, kółka przedmiotowe, 

realizującym projekty) 

 IDI z pedagogiem szkolnym 

 IDI z pracownikiem administracji (np. pracownikiem sekretariatu) 

 IDI z woźną/woźnym lub ochroniarzem 

 IDI z rodzicami 

 IDI z przedstawicielami władzy lokalnej (z jednostki nadzorującej) 

Uwzględniono wiec perspektywę różnych informatorów. Każdy z nich patrzył na szkołę pod nieco innym 

kątem i zwracał uwagę na inne elementy. Skonfrontowanie tych opinii pozwoliło na uzyskanie 

wieloaspektowego oglądu badanej instytucji. 

Natomiast w skład małych case’ów wchodziły: 

 IDI z dyrektorem 

 FGI z nauczycielami 

 FGI z uczniami 

Zarówno w dużych, jak i w małych case’ach badacze wypełniali rozbudowaną kartę obserwacji szkoły 

oraz robili zdjęcia, które stanowią fotograficzną dokumentację badania. Efektem końcowym każdego 

z case’ów był mini-raport. 

W części szkół dodatkowo przeprowadzona została mini sonda wśród uczniów. W szkole ustawione 

zostały dwa pudełka (urny), do których uczniowie wrzucali karteczki, na których wypisywali, za co lubią 

swoją szkołę, a za co jej nie lubią.  

3. Dobór szkół do badania 

Wylosowanie szkół do badania jakościowego wymagało skonstruowania wskaźnika edukacyjnej wartości 

dodanej (EWD) dla szkół maturalnych. Po obliczeniu wskaźnika, szkoły zostały przypisane do dwóch 

kategorii: szkoły z wysokim wskaźnikiem edukacyjnej wartości dodanej i szkoły z niskim wskaźnikiem 

edukacyjnej wartości dodanej. Z obydwu kategorii szkoły zostały losowane do dwóch typów badań: 

badania ogólnego („mały case”) oraz badania rozszerzonego („duży case”).  

Po obliczeniu wskaźników edukacyjnej wartości dodanej szkoły zostały przydzielone do dwóch kategorii. 

W pierwszej znalazły się szkoły o wysokich wynikach edukacyjnej wartości dodanej, w drugiej – szkoły 

o niskiej wartości wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej. Następnie zostały podzielone według 

schematu, który dzieli szkoły na dwie kategorie ze względu na szczegółowość badań jakościowych. 

Zastosowany podwójny podział sprawia, iż szkoły zostały podzielone na cztery kategorie, tak jak zostało 

to przedstawione w tabeli 1.  
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Tabela 1. Kategoryzacja szkół ze względu na dwa kryteria 

Wyniki/Szczegółowość 

badania 
Badanie ogólne Badanie rozszerzone Razem 

Wysokie wyniki EWD 
Kategoria A  

(10 szkół) 

Kategoria B 

(5 szkół) 
15 szkół 

Niskie wyniki EWD 
Kategoria C 

(10 szkół) 

Kategoria D 

(5 szkół) 
15 szkół 

Razem 20 szkół 10 szkół 30 szkół 

  

Z każdej kategorii wylosowano w sposób prosty określoną liczbę szkół. W tabeli 1 znajdują się 

informacje o założonej liczby szkół z każdej kategorii. Razem wylosowano 30 szkół, 20 do badania 

ogólnego („mały case”) i 10 do rozszerzonego („duży case”). W 30 wylosowanych szkołach znalazło się 

15 szkół z wysokimi wynikami EWD i 15 z niskimi wynikami EWD.  

Ponieważ udział w badaniu jest dobrowolny, postanowiono przygotować rezerwową listę szkół. Można 

było z niej skorzystać w następujących przypadkach:  

 gdy szkoła odmówi udziału w badaniu; 

 gdy badanie nie odbędzie się w terminie przewidzianym na realizację badania; 

 gdy nie będzie możliwości nawiązania kontaktu ze szkołą, ze względu na trudności 

komunikacyjne. 

 

Wylosowano 6 szkół rezerwowych dla badania ogólnego (po 3 dla niskiego EWD i 3 dla wysokiego 

EWD) oraz 14 szkół rezerwowych do badania rozszerzonego (po 7 dla niskiego EWD i 7 dla wysokiego 

EWD). Szczegółowa lista kategorii przedstawiona została w tabeli 2.  

 

Tabela 2. Szczegółowa lista kategorii  

lp Kategorie wylosowanych szkół Liczba szkół 

1 szkoła o wysokich wynikach EWD do badania rozszerzonego 5 

2 szkoła o wysokich wynikach EWD do badania ogólnego 10 

3 rezerwa – szkoła o wysokich EWD wynikach do badania rozszerzonego 3 

4 rezerwa – szkoła o wysokich EWD wynikach do badania ogólnego 7 

5 szkoła o niskich wynikach EWD do badania rozszerzonego 5 

6 szkoła o niskich wynikach EWD do badania ogólnego 10 

7 rezerwa – szkoła o niskich EWD wynikach do badania rozszerzonego 3 

8 rezerwa – szkoła o niskich EWD wynikach do badania ogólnego 7 
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4. Opis narzędzi badawczych 

Aby osiągnięcie zakładanych celów było możliwe oraz aby uzyskać możliwie pełne i szczegółowe 

odpowiedzi na postawione pytania badawcze, zastosowane zostały zróżnicowane metody. W badanie 

wykorzystano trzy techniki badawcze: wywiady indywidualne (In-Depth-Interview; IDI), grupowe 

(Focus Group Interview; FGI) oraz obserwację. 

Narzędzia zostały skonsultowane z zespołem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz kierownikiem 

badania panelowego. Wzory narzędzi badawczych znajduje się w dziale: Materiały użyte w badaniu. 

Badacze przeprowadzali wywiady posługując się listą zagadnień, czyli uszczegółowionymi problemami 

badawczymi, zachowując jednocześnie dużą swobodę formułowania pytań oraz kolejności ich zadawania. 

Forma wywiadu indywidualnego, zbliżona do zwykłej rozmowy, dała możliwość poszerzenia listy 

problemów badawczych o zagadnienia sygnalizowane przez badanych na bieżąco. Narzędzia zostały 

skonstruowane w oparciu o teoretyczne założenia badania, które przedstawia poniższych schemat: 

 

Do każdego typu badanego – dyrektor, nauczyciel, pracownik szkoły, przedstawiciel samorządu, rodzice 

– przygotowano odpowiedni scenariusz wywiadu. Znaczna część dyspozycji do badania była wspólna dla 

wszystkich badanych. Poszczególne wersje różniły się między sobą modułami, które skierowane były 

do konkretnego typu rozmówcy. 

Wszystkich nauczycieli pytano o przebieg ich kariery zawodowej, o powody wyboru badanej szkoły, 

początki pracy. Proszono ich o opowiedzenie o tym, jak postrzegają rolę nauczyciela, jakie stawiają sobie 

cele w pracy z uczniami. Pytano także o ścieżki awansu zawodowego. 

Kolejny blok pytań dotyczył badanej szkoły. Zadawane pytania były nakierowane na odtworzenie 

obiegowych opinii na jej temat. Pytano o to, jacy uczniowie się w niej uczą, czemu ją wybierają, jakie 

mają problemy, czym mogą się pochwalić, czym wyróżniają się na tle uczniów z innych szkół. Proszono 

także o scharakteryzowanie nauczycieli uczących w danej szkole, relacji między nimi, opowiedzenie 

o współpracy. Podjęto też rozmowę na temat rodziców i ich roli dla funkcjonowania badanej szkoły. 

Analizowano też kwestię dydaktyki, pytano o priorytety nauczycieli w procesie nauczania, o przebieg 

typowej lekcji oraz o sposób jej przygotowania. Dopytywano również o aktywność nauczycieli po 

godzinach lekcyjnych: o prowadzenie dodatkowych lekcji, kół przedmiotowych, realizowanie projektów, 

a także o udzielanie korepetycji.  

Aby poznać historię i kulturę szkoły analizowano anegdoty, rozmawiano o sławnych absolwentach, 

popularnych i legendarnych nauczycielach. W odtworzeniu atmosfery panującej w badanej szkole 

pomagały też pytania o sytuacje, w których badani poczuli się szczególnie zadowoleni i takie, gdy zrobiło 

się im wyjątkowo przykro.  

Nauczycieli doświadczonych, długo pracujących w badanej szkole proszono o zastanowienie się nad 

zmianami, które dokonały się w szkole na przestrzeni ich kariery zawodowej. Pytano także o czynniki 

wpływające na te zmiany i o ich konsekwencje.  
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Z kolei w rozmowie z nauczycielami początkującymi koncentrowano się na sposobach „wprowadzenia” 

w struktury szkolne oraz w środowisko grona pedagogicznego. Pytano także o wyobrażenia „nowych” 

nauczycieli na temat szkoły oraz o ich dalsze plany i oczekiwania w kontekście danej placówki.  

Wywiady indywidualne z dyrektorami szkół uzupełnione były o kwestie dotyczące misji szkoły oraz 

celów, które sobie stawia sobie dyrektor. Pytano również o wizję idealnego ucznia danej szkoły oraz 

o zakładaną sylwetkę idealnego absolwenta. Z dyrektorami podejmowano także kwestię organizacji pracy 

szkoły oraz współpracy z innymi instytucjami, w tym z jednostką nadzorującą pracę szkoły. Proszono ich 

również o opisanie funkcjonowania „demokracji” szkolnej – tj. samorządu uczniowskiego, rady szkoły 

oraz rady rodziców. 

W rozmowach z pedagogami szkolnymi skupiano się na problemach uczniów uczęszczających 

do badanej szkoły oraz na sposobach ich rozwiązywania. Zastanawiano się również nad rolą pedagoga 

w szkole. 

Przedstawiciele władz lokalnych byli pytani o postrzeganie badanej szkoły w kontekście innych 

nadzorowanych szkół. Proszono ich o opinie na temat nauczycieli, dyrekcji, uczniów, rodziców, a także 

o ogólną ocenę szkoły. Przedstawiciele instytucji nadzorującej byli również pytani o to, czy wysłaliby 

swoje dzieci do danej szkoły lub czy poleciliby ją dzieciom swoich przyjaciół, członków rodziny. 

Analizowano również temat współpracy między jednostką nadzorującą a badaną szkołą.  

Rozmowy z rodzicami dotyczyły przede wszystkim powodów wyboru przez ich dzieci badanej szkoły, 

sposobu podejmowania decyzji, oczekiwań oraz wyobrażeń na temat szkoły. Rozmawiano także 

o kontaktach ze szkołą, o angażowaniu się w życie szkoły, o sposobach wpływania na decyzje 

podejmowane przez dyrekcję. Pytano także o kontakty z innymi rodzicami oraz o ewentualną współpracę.  

W wywiadach grupowych starano się wykorzystać potencjał wynikający z pracy w grupie i proszono 

osoby badane (zarówno uczniów, jak i nauczycieli) o wspólne narysowanie struktury szkoły i omówienie 

jej. Analizowano także mocne i słabe strony badanej szkoły. Ponadto badani wspólnie tworzyli portret 

typowego – dla danej placówki – ucznia oraz nauczyciela.  

Uczniowie z kolei byli proszeni o opowiedzenie, dlaczego uczą się w tej szkole, dlaczego ją wybrali, 

dlaczego wybrali konkretną klasę (profil). Czym się kierowali przy podejmowaniu decyzji i czy są z niej 

zadowoleni? Analizowano też przebieg typowej lekcji, proszono o opisanie najciekawiej i najsłabiej – ich 

zdaniem – prowadzonych zajęć. W czasie tych spotkań rozmawiano również o tym, jak wyglądają i jak 

przygotowywane są uroczystości szkolne. Podejmowano też kwestię tego, co dzieje się w szkole po 

lekcjach, jak wygląda oferta zajęć dodatkowych i czy uczniowie z nich korzystają.  

Nauczyciele byli natomiast pytani o to, na czym – ich zdaniem – polega rola nauczyciela, jakie są 

pozytywne, a jakie negatywne strony wykonywania tego zawodu. Proszono ich również o ocenę 

egzaminów zewnętrznych i o to, jak wpłynęło to na ich pracę na lekcjach i sposób podejścia do ucznia.  

Poza wywiadami i dyskusjami grupowymi badacze prowadzili również obserwacje w szkole i zbierali 

informacje na jej temat w innych źródłach. Podstawą dla tych obserwacji była karta obserwacji szkoły, 

która obejmowała następujące elementy:  

 podstawowe informacje o miejscowości, w której zlokalizowana jest szkoła (w tym 

o konkurencyjnych szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach wyższych);  

 charakterystyka budynku oraz otoczenia – w tym bardzo szczegółowa charakterystyka wnętrza 

szkoły z uwzględnieniem zaplecza sportowego, wyposażenia pracowni, sprzętu komputerowego, 

zaplecza socjalnego (stołówka, barek, gabinet lekarski); 

 zachowania uczniów oraz nauczycieli; 
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 funkcjonowanie szkoły po godzinach lekcyjnych; 

 analiza strony internetowej oraz gazetki szkolnej (jeśli takowa była wydawana). 

 

 


