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1. WSTĘP 

a) Cel ewaluacji: 

Udoskonalenie działań w celu podniesienia jakości pracy szkoły. 

 Powodem wyboru takiego celu było ustalenie w jakim stopniu podejmowane są  

w naszej szkole działania wspomagające rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.  
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Działania wspomagające rozwój uczniów  wpływają  korzystnie na wzmocnienie szkoły, rodzin                         

i edukację uczniów.  

 

b) Opis ewaluacji : 

Przystępując do ewaluacji postawiliśmy sobie następujące pytania: 

1.Czy w szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się 

oraz sytuację społeczną każdego ucznia? 

2.Czy w pracy nauczyciela i wychowawcy uwzględnia się potrzeby rozwojowe uczniów? 

3.Czy w szkole różnicuje się cele zajęć, metody nauczania i uczenia się, zadań w taki sposób aby każdy                  

z uczniów mógł dokonywać postępy na miarę swoich możliwości? 

4.Czy tworzy się warunki do rozwoju talentów, budzi się zainteresowania i pasje? 

5.Czy w szkole organizuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla 

uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej? 

6.Czy tworzy się warunki do wyrównywania braków i zaległości, pomocy w specyficznych trudnościach 

w nauce? 

7.Czy uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę? 

8.Czy szkoła troszczy się o uczniów i wspiera ich emocjonalnie i intelektualnie, przeciwdziała 

wykluczeniu z uwagi na status społeczny i ekonomiczny? 

9.Czy szkoła eliminuje wszelkie przejawy zachowań dyskryminujących uczniów w grupie rówieśniczej i 

uwrażliwia na to zjawisko członków społeczności szkolnej? 

10.Czy szkoła współpracuje z PPP i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom 

zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną? 

11.Czy w opinii rodziców otrzymują oni od szkoły odpowiednie wsparcie odpowiadające ich potrzebom? 

 

Chcąc odpowiedzieć na w/w pytania posłużyliśmy się następującymi metodami badawczymi : 

- analiza dokumentów 

- ankieta kierowana do nauczyciela 

- ankieta kierowana do rodziców 

- ankieta kierowana do uczniów 

- wywiad z przedstawicielami samorządów klasowych i SU 

 

Grupę badawczą stanowili: 

- nauczyciele (19 osób),  

- reprezentacja rodziców (53 osoby), 

- reprezentacja  uczniów biorących udział w ankiecie ( 65 osób, w tym 22 SP, 43 G) 

- reprezentacja uczniów biorących udział w wywiadzie (14 osób, w tym 9  SP, 5  G) 
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2.Prezentacja wyników badań 

1. Z przeprowadzonych badań oraz analizy dokumentacji szkolnej wynika, że w szkole rozpoznaje się 

możliwości psychofizyczne, potrzeby , sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną uczniów. 

Potwierdziło to 100% badanych nauczycieli. Również analiza dokumentacji szkolnej potwierdziła 

systematyczną realizację zadań  wynikających z planu badań edukacyjnych zawartych  w  planie nadzoru 

pedagogicznego na dany rok szkolny. Według ankietowanych uczniów nauczyciele sprawdzają 

możliwości  uczniów  (potwierdziło 48,8% uczniów gimnazjum i 54,5% SP, odpowiedź nie wiem 

zaznaczyło 14% uczniów gimnazjum i 31,8% SP). Ankietowani uczniowie na pytanie czy szkoła 

sprawdza sytuację rodzinną uczniów, w połowie  zaprzeczyli ( 51,2% uczniów gimnazjum, 50% uczniów 

SP). 

Uczniowie gimnazjum  biorący udział w wywiadzie( 100%)  zdają sobie sprawę z tego, że  

w szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne oraz sytuację społeczną każdego ucznia. Jako 

przykład podali ankietę przeprowadzaną przez wychowawców na początku nauki  

w gimnazjum, która dotyczyła sytuacji rodzinnej i indywidualnej każdego ucznia oraz testy 

diagnostyczne. Uczniowie szkoły podstawowej biorący udział w wywiadzie na pytanie: Czy w szkole 

rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację 

społeczną każdego ucznia?  100% odpowiedziało TAK.  Na początku roku zostaje przeprowadzona 

diagnoza, rozmowy z uczniami, rozmowy z rodzicami, nauczyciele zapoznają się z opiniami PPP 

 

2. W pracy nauczyciela, wychowawcy uwzględnia się potrzeby rozwojowe uczniów. Potwierdziło to 

90,6% badanych rodziców, 100% badanych nauczycieli. Według ankietowanych uczniów nauczyciele nie 

zawsze pytają w jakim kierunku uczniowie mają potrzebę się rozwijać (tak odpowiedziało 86% uczniów 

gimnazjum i 77,3% SP).  Na pytanie czy nauczyciele uwzględniają te potrzeby tylko 16,3% uczniów 

gimnazjum odpowiedziało twierdząco, zaprzeczyło 48,8 %,  uczniowie SP potwierdzili w 50%. 

Uczniowie gimnazjum biorący udział w wywiadzie stwierdzili, że w szkole zwraca się uwagę na 

problemy, uwzględniane są opinie i orzeczenia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, organizuje się 

pomoc takim uczniom. Respondenci zauważyli, że organizowana jest pomoc 

 i udzielana przez nauczycieli, wychowawców lub przez p. pedagog (indywidualna pomoc  

w nauce lub organizowanie pomocy koleżeńskiej). 

Uczniowie odpowiedzieli, że brane są pod uwagę, w większości przypadków trudności związane                         

z wiekiem i rozwojem uczniów. Nauczyciele starają się ich zrozumieć. Współpracują z wychowawcami 

w celu określenia sytuacji ucznia, poprawy ocen, określenia partii materiału do nadrobienia. Wyrażają też 

gotowość takiej pomocy: „nie rozumiesz tego, przyjdź po lekcji, to ci wytłumaczę”. Uczniowie mogą 

korzystać z przywilejów, jakimi są zgłaszanie nieprzygotowania, braku zadania. (50% odpowiedziało, że 

wszyscy, 50% , że prawie wszyscy nauczyciele się do tego stosują). 
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Uczniowie szkoły podstawowej biorący udział w wywiadzie na pytanie: Czy w pracy nauczyciela                     

i wychowawcy uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów,  100% powiedziało TAK, poprzez  

dostosowanie czasu pracy do potrzeb uczniów, obniżenie wymagań, przerwy śródlekcyjne, dodatkowe 

zadania dla uczniów zdolnych. 

 

3. W naszej szkole różnicuje się cele zajęć, wykorzystuje metody aktywizujące sprzyjające uczeniu się. 

Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów a system oceniania daje im 

informację o postępach i zachęca do nauki. 100% nauczycieli się z tym zgodziło. Ankietowani uczniowie 

stwierdzili, że szkoła nie sprawdza  jakie są ich sposoby uczenia się ( negatywnie odpowiedziało 74,4% 

uczniów gimnazjum, 31,8% SP). Na pytanie czy nauczyciele stosują różne metody nauczania, typy zadań 

aby każdy uczeń miał okazję się wykazać i dokonać postępu 37,2%  ankietowanych  uczniów gimnazjum 

oraz 77,3% uczniów SP  odpowiedziało  pozytywnie. 

Przedstawiciele gimnazjum w wywiadzie stwierdzili, że nauczyciele różnicują lekcje( 66% twierdzi, że 

wszyscy, 33%, że prawie wszyscy), by każdy uczeń mógł pracować na miarę swoich możliwości, 

trudniejsze zadania są dla uczniów zdolnych: Uczniowie zauważyli, że „mocniejszy, zdolniejszy idzie do 

odpowiedzi, żeby wytłumaczyć innym”. Są zadania zróżnicowane na miarę możliwości by ci słabsi też 

się wykazali. 

Nauczyciele dają wskazówki dotyczące uczenia się, np. zapamiętywania „słówek”, zadają partie 

materiału, które uczeń ma opanować. 

Uczniowie szkoły podstawowej biorący udział w wywiadzie na pytanie: Czy w szkole różnicuje się cele 

zajęć, metody nauczania i uczenia się, zadań w taki sposób, aby każdy  

z uczniów mógł dokonywać postępów w miarę swoich możliwości?  100% powiedziało TAK, poprzez  

dostosowanie czasu pracy do potrzeb uczniów, obniżenie wymagań,  dodatkowe zadania dla uczniów 

zdolnych. 

 

4. W szkole tworzy się warunki do rozwoju talentów, budzi się zainteresowania i pasje poprzez 

organizowanie kółek, zajęć dodatkowych. Szkoła umożliwia uczniom odnoszenie sukcesów w różnych 

dziedzinach, docenia i nagradza każde osiągnięcie. Nauczyciele diagnozują możliwości uczniów                        

i dostosowują do nich proces edukacyjny. Uczniowie są zadowoleni ze swoich możliwości, co 

potwierdzają wyniki wywiadu. Nauczyciele wskazywali, że diagnoza daje im informacje o dojrzałości 

szkolnej, zdolnościach, umiejętnościach i zainteresowaniach uczniów, także o preferowanym sposobie 

pracy oraz o tym, jakie braki mają uczniowie, co powinni doskonalić i ćwiczyć, a z czym nie mają 

problemów. 100% nauczycieli tak uważa, 83 % rodziców potwierdziło to stwierdzenie. Ankietowani 

uczniowie ( 41,9% uczniów gimnazjum oraz 77,3% uczniów SP) twierdzą, że szkoła pozwala im rozwijać 

swoje talenty oraz pasje, jak również zdobyć nowe zainteresowania. 

 Podejmowane  działania dla rozwoju dzieci: 
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- kółko humanistyczne 

- kółko matematyczne 

- kółko biologiczne 

- kółko geograficzne 

- kółka językowe (j. angielski, j. niemiecki) 

- chór kartuski 

- zespół wokalny 

- kółko dziennikarskie 

- kółko kronikarskie 

- kółko czytelnicze 

- kółko plastyczne 

- zajęcia sportowe (  w 3 grupach) 

- uczniowie należą do działających w szkole kół ( SKO, PCK, LOP, Caritas, koło biblijne) 

Uczniowie gimnazjum  biorący udział w wywiadzie wymienili: 

•zajęcia dodatkowe, konkursy, polecenie lektury, książki na dany temat, zadania dla chętnych, referaty, 

wykonywanie albumów. 

•uczniowie zdolni przygotowywani są indywidualnie do konkursów. 

•ponadto nauczyciele wskazują na dodatkową literaturę przedmiotu. 

•organizowane są wyjazdy do kina, teatru, funkcjonują koła zainteresowań. 

Uczniowie szkoły podstawowej biorący udział w wywiadzie na pytanie Czy tworzy się warunki do 

rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i kultywowania pasji uczniów? 100% powiedziało TAK, 

poprzez: udział w konkursach, udział w kółkach zainteresowań ,  występy uczniów, inscenizacje,  udział 

w programach np. „Świerszczykowy  Klub Pożeraczy Liter” gdzie chętni uczniowie rozwijają 

zamiłowania czytelnicze, lub Planeta Energii poprzez który zdobywają wiadomości o energii 

elektrycznej, sposobach jej oszczędzania „ Ożywić pola”- zainteresowania ekologiczne. 

 

5. W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, tworzy się warunki do 

wyrównywania braków i zaległości, pomocy poprzez 

- zajęcia dodatkowe: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ( 10 grup) oraz  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (6 

grup), jak również rewalidacyjne ( 7 osób) 

- pomoc koleżeńską 

- indywidualizację 

- dostosowanie wymagań do możliwości uczniów. 

W ankiecie rodzice potwierdzili ( 83 % zaznaczyło tak), że szkoła podejmuje starania umożliwiające 

uczniom osiągnięcie sukcesu poprzez organizację różnorodnych konkursów, umożliwienie udziału                   

w zawodach sportowych. Informacje o osiągnięciach uczniów są publikowane na stronie internetowej 
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szkoły i w prasie lokalnej. Efektem tych działań jest duża liczba uczestników konkursów, zawodów oraz 

motywacja do osiągania dalszych sukcesów. 

Uczniowie zdolni oraz posiadający opinie, orzeczenia z PPP, jak również inni, którzy mają problemy 

różnego rodzaju objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną ( wsparcie, zajęcia wyrównawcze                    

i specjalistyczne, pomoc koleżeńska).100% nauczycieli tak myśli. Ankietowani uczniowie                                  

(72,1%uczniów gimnazjum, 86,4% SP) potwierdzają, że szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla 

uczniów słabszych i wymagających specjalistycznej opieki. 

Uczniowie gimnazjum biorący udział w wywiadzie mają świadomość, że takie zajęcia są organizowane         

w szkole. Korzystają z nich ci, którzy potrzebują takiej pomocy. Również organizowana jest pomoc 

koleżeńska, rano przed lekcjami, lub w czasie ustalonym przez zainteresowane osoby. W pomoc 

zaangażowanych jest ok. 5 osób. Jak wynika z wypowiedzi przew. SU – pomoc ta organizowana jest na 

bieżąco. 

Uczniowie szkoły podstawowej biorący udział w wywiadzie na pytanie Czy w szkole organizuje się 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających 

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne 

dla uczniów niepełnosprawnych? 100% powiedziało TAK 

 

6. W szkole tworzy się warunki do wyrównywania braków i zaległości. (100%nauczycieli potwierdziło). 

Badani nauczyciele stwierdzili, że uczniowie nie uczą się systematycznie, zazwyczaj mają większe 

możliwości niż przeciętnie osiągane wyniki. Zdaniem badanych czynnikami sprawiającymi, że uczniowie 

nie osiągają sukcesów na miarę swoich możliwości są najczęściej czynniki społeczne ( rozstanie 

rodziców poprzez rozwód, czy emigrację zarobkową, ubóstwo, problemy rodzinne). Badani uczniowie 

potwierdzili, że szkoła pozwala na wyrównywanie braków i zaległości (55,8% uczniów gimnazjum, 

72,7% SP). 

Uczniowie gimnazjum biorący udział w wywiadzie odpowiedzieli: 

• Tak, są to zajęcia dodatkowe wyrównujące braki edukacyjne. 

odpowiada uczniom praca na tych zajęciach- zajęcia, treść, forma- każdy ma szanse , szczególnie 

uczniowie słabsi, którzy mają możliwość poprawy oceny, nauczyciel ma czas na to by wytłumaczyć, 

sprawdzić prace. 

• oraz zajęcia rozwijające – koła zainteresowań: 

- z j. niemieckiego, 

- dla uczniów słabych z matematyki, 

- przygotowanie do egzaminu z j. polskiego, 

- SKS, 

- kółko historyczne, 

-koło biologiczne, 
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Nauczyciele uwzględniają sytuację losową uczniów: po dłuższej nieobecności uczeń ma czas na 

uzupełnienie zaległości i wspólnie ustalany jest termin np. sprawdzianu. 

Uczniowie szkoły podstawowej biorący udział w wywiadzie na pytanie Czy tworzy się warunki do 

wyrównywania braków i zaległości, pomocy w specyficznych trudnościach w nauce? 100% powiedziało 

TAK, poprzez: zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, dostosowanie wymagań  na   

zajęciach. 

 

7. Większość uczniów chętnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę, co 

potwierdza analiza dokumentacji szkolnej oraz przeprowadzone badania ( 67,9% rodziców potwierdziło, 

że ich dziecko uczestniczy w dodatkowych zajęciach, 32,1% rodziców zaznaczyła, że nie ponieważ nie 

ma takiej potrzeby). 96% badanych nauczycieli odpowiedziało twierdząco, 4% zaznaczyło „czasami” 

.Uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, tak wskazało 79% badanych  uczniów gimnazjum oraz 

77,3% SP. 

Uczniowie gimnazjum biorący udział w wywiadzie stwierdzili, że  szkoła posiada bogatą ofertę zajęć 

pozalekcyjnych  

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez szkołę, które ich interesują i które są 

im potrzebne, rozwijają ich zainteresowania. Niemniej jednak uczniowie zwrócili uwagę na problem 

dojazdu. Autobus dowozi uczniów na lekcje, natomiast nie ma dowozu na dodatkowe zajęcia przed 

lekcjami oraz po lekcjach. 

Uczniowie szkoły podstawowej biorący udział w wywiadzie na pytanie Czy uczniowie uczestniczą                 

w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę?  100% powiedziało TAK. 

 

8. Szkoła troszczy się o uczniów, wspiera ich emocjonalnie i intelektualnie, również przeciwdziała 

wykluczeniu z uwagi na status społeczny i ekonomiczny poprzez lekcje integracyjne, warsztaty dotyczące 

rozwijaniu umiejętności społecznych tj. tolerancja, szacunek, przyjaźń, pomoc uczniom ubogim ( 

kierowanie do GOPS, organizowanie pomocy rzeczowej, finansowanie przez RR wycieczek, zwolnienie 

z opłat), jak również wsparcie psychiczne. Potwierdza to 88, 7 % rodziców  oraz 100% nauczycieli. 

Uczniowie szkoły podstawowej czują, że szkoła się o nich troszczy (potwierdziło 72,7% badanych). 

Natomiast większość uczniów gimnazjum zaprzecza (60,5% badanych). 

Uczniowie gimnazjum biorący udział w wywiadzie stwierdzili, że  szkoła troszczy się o uczniów i ich 

wspiera. 

•Uczniowie z trudną sytuacją losową- społeczność szkolna zarówno nauczyciele, jak i uczniowie starają 

się zrozumieć, uwrażliwiać na słowa, zachowanie w ich otoczeniu, empatię i tolerancję. 

•Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, organizowanie kółek, przygotowanie do 

testów gimnazjalnych, praca w grupach, gdzie uczniowie mogą się wykazać, doświadczenia 

organizowane na lekcjach. 
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•Nauczyciele starają się zrozumieć sytuację ucznia, np. „mikołajki” klasowe organizowane są                            

z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej rodziny, ustalana jest kwota przez wychowawcę . 

 

Uczniowie szkoły podstawowej biorący udział w wywiadzie na pytanie Czy szkoła troszczy się                         

o uczniów i wspiera ich emocjonalnie i intelektualnie, przeciwdziała wykluczeniu z uwagi na status 

społeczny i ekonomiczny?  100% powiedziało TAK- z każdym problemem mogą zwrócić się do 

wychowawcy, który na bieżąco stara się go rozwiązać rozmawiając z uczniami, tłumacząc pewne sprawy 

popierając swoje stanowisko przykładami z literatury, filmu itp., włączają dzieci do wspólnych zabaw, 

przydzielając wspólne zadania. 

 

9. Szkoła stara się eliminować przejawy zachowań dyskryminujących uczniów w grupie rówieśniczej, 

uwrażliwia na to zjawisko członków społeczności szkolnej poprzez tematyczne lekcje, pogadanki, gazetki 

ścienne,  audycje przez szkolny radiowęzeł, organizowanie spotkań( uczeń rodzic, wychowawca, 

pedagog), kontrakty, umowy, uwagi, obniżenie zachowania, rozmowy. Potwierdzili to wszyscy  

nauczyciele (100% badanych). Uczniowie biorący udział w badaniu ankietowym mają podzielone zdania 

na temat walki szkoły z przypadkami poniżania i staraniom w celu zapobiegania im ( 27,9% uczniów 

gimnazjum potwierdziło, natomiast  zaprzeczyło 39,5%, w szkole podstawowej 68,2% uczniów  

potwierdziło). 

Uczniowie gimnazjum biorący udział w wywiadzie stwierdzili, że  sporadycznie zdarzają się, ale są 

rozwiązywane na bieżąco, promuje się postawy szacunku oraz równości. 

• Szkoła podejmuje działania zapobiegające takim zdarzeniom. Przede wszystkim są to przezwiska, 

wulgaryzmy- realizowane są pogadanki tematyczne ukazujące szkodliwość działań niepożądanych (np. 

„palenie jest słabe”- p. pedagog). 

• Tematyka antydyskryminacyjna realizowana jest na lekcjach i godzinach wychowawczych, uwrażliwia 

się na potrzeby drugiego człowieka, nie tylko w szkole ale i poza nią: zbiórka nakrętek na pomoc chorej 

Amelce. 

•Podział na wsie – antagonizmy wiejskie. 

•Zdarza się, że uczniowie dokuczają tym, którzy lepiej lub gorzej się uczą- te problemy rozwiązywane są 

na bieżąco. 

Uczniowie szkoły podstawowej biorący udział w wywiadzie na pytanie Czy szkoła eliminuje wszelkie 

przejawy zachowań dyskryminujących uczniów w grupie rówieśniczej i uwrażliwia na to zjawisko 

członków społeczności szkolnej?  100% powiedziało TAK, poprzez: pogadanki, włączanie uczniów do 

pomocy kolegom wymagającym szczególnej troski. 

 

10. Szkoła współpracuje z PPP i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom 

zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. Świadczy o tym analiza dokumentacji ( konsultacje z PPP, 
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pisanie  opinii, wniosków), uczestnictwo przedstawiciela placówki w działalności Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gminie, współpraca z GOPS w Świlczy, Policją, kuratorami sądowymi. 

Potwierdza to analiza dokumentacji szkolnej ( dzienniki klasowe, zeszyty wychowawcy, dokumentacja  

pedagoga szkolnego). 100% badanych nauczycieli  zgadza się z tym stwierdzeniem. Ankietowani 

uczniowie wskazują na fakt, że szkoła pozwala na uzyskanie pomocy ze strony pedagoga ( potwierdziło 

76,7% uczniów gimnazjum oraz 81,8% SP). 

Uczniowie gimnazjum biorący udział w wywiadzie stwierdzili, że  Tak, współpraca ta rozwija 

zainteresowania, potrzebę integracji z rówieśnikami, pomaga przygotować do dalszej edukacji oraz 

rozwiązywać bieżące problemy. 

- higienistka szkolna (pomoc, pogadanki dotyczące zdrowia), 

- OSP, 

- Szkoła muzyczna, 

- Zespół Szkół Techniczno- Weterynaryjnych, 

- Parafia. 

Uczniowie szkoły podstawowej biorący udział w wywiadzie na pytanie Czy szkoła współpracuje                     

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc 

uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną?  100% powiedziało TAK – PPP, Policja, Straż 

Pożarna, Ośrodek Zdrowia (higienistka szkolna). 

 

11.  Rodzice otrzymują  od szkoły odpowiednie wsparcie odpowiadające ich potrzebom. Tak uważa 92 % 

nauczycieli.  88,7% rodziców potwierdziło, że nauczyciele, wychowawcy podejmują różnego rodzaju  

działania, aby ich dziecko w szkole czuło się dobrze. 88,7 % rodziców stwierdziło, że ich dziecko nie 

wymaga pomocy w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczności uczniowskiej, tylko 11,3% rodziców 

zaznaczyła konieczność takiej pomocy, z tego 94% z nich zapewnia, że szkoła oferowała im tę pomoc. 

Rodzice ( 5,7% badanych)  wskazali na oczekiwania w stosunku do szkoły: 

-więcej lekcji dodatkowych z matematyki, j. angielskiego 

-klarowne przekazywanie wiedzy 

-bardziej otwarci, elastyczni, postępowi nauczyciele 

-nowe metody przekazywania wiedzy. 

Badani uczniowie gimnazjum potwierdzają tylko w 11,6%, natomiast w szkole podstawowej 40,9%. 

Uczniowie gimnazjum biorący udział w wywiadzie   udzielili twierdzącej odpowiedzi. 
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Podsumowanie 
 

Wyniki dobre / zadowalające :  

- w szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz 

sytuację społeczną  ucznia w zadowalającym stopniu 

- w pracy nauczyciela i wychowawcy w większości przypadków ( ale nie zawsze)  uwzględnia się 

potrzeby rozwojowe uczniów 

- w szkole w zadowalającym stopniu  różnicuje się cele zajęć, metody nauczania i uczenia się, zadań w 

taki sposób aby każdy z uczniów mógł dokonywać postępy na miarę swoich możliwości 

- tworzy się warunki do rozwoju talentów, budzi się zainteresowania i pasje dzieci i młodzieży 

- w szkole organizuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów 

wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

- tworzy się warunki do wyrównywania braków i zaległości, pomocy w specyficznych trudnościach                   

w nauce 

- uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę 

- szkoła troszczy się o uczniów i wspiera ich emocjonalnie i intelektualnie, przeciwdziała wykluczeniu               

z uwagi na status społeczny i ekonomiczny w dużym stopniu 

- szkoła eliminuje w zadowalającym stopniu  wszelkie przejawy zachowań dyskryminujących uczniów             

w grupie rówieśniczej i uwrażliwia na to zjawisko członków społeczności szkolnej 

- szkoła współpracuje z PPP i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom zgodnie      

z ich potrzebami i sytuacją społeczną w bardzo dobrym stopniu 

- w opinii rodziców otrzymują oni od szkoły odpowiednie wsparcie odpowiadające ich potrzebom 

 

Wnioski do realizacji  /rekomendacje/ : 

- zwiększyć zainteresowanie nauczycieli tym, w jakim  kierunku uczniowie gimnazjum  mają potrzebę się 

rozwijać  

- zwiększyć uwzględnianie przez nauczycieli gimnazjum potrzeb rozwojowych uczniów 

- w większym stopniu sprawdzać przez nauczycieli sposoby uczenia się uczniów 

- sprawdzać sytuację rodzinną uczniów mającą wpływ na funkcjonowanie dzieci  w szkole 

- bardziej różnicować metody nauczania w gimnazjum. 

 



 11 

 

Wymaganie: 

 

PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ 

 

Cel ewaluacji:  

 

� Sprawdzenie, czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 

 

 Pytania kluczowe: 

 

1. Czy planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów? 

2. Czy uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich 

oczekiwania?  

3. Czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się?  

4. Czy ocenianie uczniów daje im informacje o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej 

pracy?  

5. Czy w szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów? Czy wnioski z monitoringu są wykorzystywane 

do planowania procesów  edukacyjnych?  

6. Czy nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych 

sytuacjach? 

7. Czy nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału? 

8. Czy organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy  

i ich wykorzystanie? 

9. Czy uczniowie i rodzice mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się? 

10.  Czy uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój? 

11. Czy w szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów? 

12. Czy uczniowie i rodzice informowani są o postępach w nauce? 

13. Czy nauczyciele respektują opinie PPP? 
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Zespół ewaluacji: 
 

• A. Szumilas,   
• A. Woźny,  
• A. Małozięć,  
• J. Grodecki,  
• D. Majka,  
• M. Pietryka,  
• D. Łoboda,  
• K. Selwet 

 
 
Dobór metod badawczych:  

1. Ankieta  

• dla rodziców - ucz.: kl. III a i b SP,  VI a i b SP, kl. II a i b G ,  

• uczniów - kl. III a i b SP,  VI a i b SP, kl. II a i b G ,  

• nauczycieli - wszyscy. 

2. Wywiad z dyrektorem szkoły. 

3. Analiza dokumentacji szkolnej. 

 

Harmonogram:  

1. Przygotowanie narzędzi badawczych – październik 2013 . 

2. Przeprowadzenie badania – listopad  2013 . 

3. Zebranie wyników i opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej – styczeń/ luty  2014. 
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Cel ewaluacji: 

� Sprawdzenie, czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 

 

Charakterystyka wymagania: 

- Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów. 

- Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania. 

- Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 

- Ocenianie uczniów daje im informacje o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy. 

- W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów. Wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania 

procesów  edukacyjnych. 

- Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach. 

- Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału. 

- Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i ich 

wykorzystanie. 

- Uczniowie i rodzice mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. 

- Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój. 

- W  szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. 

- Uczniowie i rodzice informowani są o postępach w nauce. 

- Nauczyciele respektują opinie PPP. 

 

Na podstawie następującej dokumentacji: 

• protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych, 

• dokumentacji zespołów przedmiotowych, 

• dzienników lekcyjnych, 

• ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

• wywiadów z nauczycielami i dyrektorem szkoły, 

• obserwacji szkoły, 

stwierdza się, że: 

1. Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów. 

Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane1. Corocznie ustalane są i zatwierdzane do 

realizacji plany pracy. Zasadniczymi elementami planu procesów edukacyjnych szkoły są zajęcia dy-

daktyczne, zajęcia dodatkowe,  koła zainteresowań,  uroczystości i konkursy, uroczystości z  udziałem ro-  

1 Ankieta dla nauczycieli, pyt.1, tak – 100% 
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dziców, spotkania z rodzicami, wycieczki, przygotowanie uczniów do sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego. Plany procesów edukacyjnych tworzy się na podstawie: programu wychowawczego, 

programu profilaktyki i programów nauczania. Programy nauczania z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych realizowane są w warunkach sprzyjającej i dobrze wyposażonej bazy lokalowej oraz 

pomocy dydaktycznych2. Baza dydaktyczna uzupełniana jest przez nauczycieli, którzy samodzielnie 

przygotowują materiały dydaktyczne, co potwierdza się w trakcie obserwacji zajęć, jak również przez 

nauczyciel i Dyrektora. Procesy edukacyjne są planowane również w opracowanych przez nauczycieli 

planach zajęć dodatkowych. Plany te zawierają cele edukacyjne, treści programowe, zestaw 

przewidywanych umiejętności. Opracowano tygodniowy rozkład zajęć, który uwzględnia zalecenia 

dotyczące planowania takiego rozkładu.  

Ustalane są corocznie: 

• posiedzenia i tematyka rad pedagogicznych, w tym szkoleniowych, 

• imprezy i uroczystości szkolne, 

• wycieczki szkolne, 

• przydział czynności dodatkowych dla wszystkich nauczycieli, 

• wnioski do pracy na dany rok szkolny; 

• plan wychowawczy i profilaktyki z celami edukacyjnymi, jakie szkoła sobie stawia w danym roku 

szkolnym. 

Plany te uwzględniają wnioski z monitoringu i analizy dokonywanych działań oraz ich efektów.  

 
2.  Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 
 
W szkole procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Nauczyciele stosują 

różnorodne, często aktywizujące metody uczenia. Najczęściej stosowane są: praca w grupach lub 

zespołach  problemowych, dyskusje, metoda projektu, pogadanki oraz praca indywidualna z uczniem. 

Stosuje się też wykład, metody problemowe, gry dydaktyczne, burzę mózgów, drzewo decyzyjne, port 

folio, dramę, inscenizację,  analizę tekstu i pracę z podręcznikiem oraz ćwiczenia praktyczne.3
 Do 

dyspozycji nauczycieli i uczniów jest sprzęt audiowizualny stały (3 pracownie wyposażone w tablice 

multimedialne) i przenośny (odtwarzacze CD oraz DVD, telewizory, projektor z laptopem), dwie 

pracownie komputerowe z dostępem do Internetu oraz 2 multimedialne centra informacji. Szkoła 

wyposażona jest w materiały audiowizualne do prowadzenia zajęć z różnych przedmiotów. W szkole jest 

dostępny Internet. Szkoła ma też aparaty fotograficzne. Wszystko to pozwala na takie zorganizowanie 

procesów edukacyjnych, które będzie sprzyjało zróżnicowaniu metod nauczania. 

 

2 Ankieta dla nauczycieli, pyt.3, zdecydowanie tak, raczej tak – 100% 
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Dyrektor jako przykłady decyzji dotyczących procesów edukacyjnych, które wynikają z monitoringu tych 

procesów podaje: dostosowanie planów pracy do podstawy programowej i zalecanych warunków jej 

realizacji, ewolucja oferty zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce oraz kół 

zainteresowań dla uczniów zdolnych i zainteresowanych poszerzaniem wiadomości. Nauczyciele w tej 

kwestii wymieniają: zmiany w zależności od potrzeb programu i podręczników, szeroką ofertę zajęć 

wyrównawczych i dodatkowych, zmianę metod nauczania dostosowana do potrzeb uczniów. Dla 

młodzieży organizuje się wycieczki, wyjścia do kina i teatru oraz zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie we 

współpracy z nauczycielami tworzą stronę internetową szkoły. Uczniowie mają możliwość skorzystania z 

pomocy nauczycieli, mogą uczestniczyć w kołach przedmiotowych i zajęciach wyrównawczych. Każdy 

uczeń może poprawić niską ocenę - jest stworzona taka możliwość. Rodzice twierdzą, że nauczyciele 

starają się przekonywać ich dzieci do tego, aby uczyły się więcej. Nauczyciele stosują zróżnicowanie 

metody wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się, poprzez elastyczne wykorzystywanie 

różnych metod nauczania oraz pozytywne wzmacnianie uczniów. W szkole ma miejsce indywidualizacja 

pracy z uczniem. Według nauczycieli uczniowie często pracują na lekcjach w grupach, wykorzystują 

nowoczesną technologię komunikacyjną, badają i rozwiązują problemy. Nauczyciele są zdania, że metody 

i formy, które stosują, są adekwatne do celów lekcji. Na wybór metody pracy z uczniami mają wpływ: 

cele zajęć, treści zajęć, możliwości uczniów, potrzeby uczniów, liczba uczniów, dostęp do pomocy, 

miejsce realizacji zajęć oraz inicjatywy uczniów 4. Potwierdzają to także przeprowadzone obserwacje 

wybranych zajęć edukacyjnych. Podczas obserwowanych zajęć uczniowie pracowali w grupach, 

rozwiązywali problemy, byli zaangażowani w proces edukacyjny.  Elementem motywującym uczniów do 

pracy, jak wskazali nauczyciele, jest stwarzanie na zajęciach sytuacji problemowych umożliwiających 

rozwiązywanie zadań w sposób twórczy. Na obserwowanych zajęciach nauczyciele, stwarzali sytuacje            

w których uczniowie aktywnie i chętnie uczestniczyli.  Obserwacja prowadzonych zajęć wykazała także, 

że nauczyciele tworzą serdeczną atmosferę, pozytywnie wzmacniają stosując pochwały. Organizacja zajęć 

sprzyja uczeniu się i wewnętrznej motywacji. Wielu uczniów deklaruje poczucie wsparcia od nauczycieli: 

„nauczyciele we mnie wierzą” (50% - G, 56,25% SP )5.  Myśląc o wynikach w nauce tylko 6,25% SP / 

6,25% G uczniów odczuwa radość, 65,56% SP / 55,5% G uważa, że wszystko jest w porządku, zaś 25% 

SP / 27,7% G czuje niezadowolenie z siebie, czuje, że mogło zrobić więcej. 3%  SP / 11,1% G jest 

obojętnych na swoje wyniki w nauce6. Więcej  70% rodziców (71 % SP ,76% SP) uważa, że szkole 

podejmuje się starania, by dziecko miało poczucie sukcesu w nauce, na miarę jego możliwości 7. 

 
 

3 Ankieta dla nauczycieli, pyt.4,  
4 Ankieta dla nauczycieli, pyt.5,  
5 Ankieta dla uczniów, pyt.11,  
6 Ankieta dla uczniów, pyt.10,  
7 Ankieta dla rodziców, pyt.17 (SP - raczej tak 61%, zdecydowanie tak - 10%; SP - raczej tak 66,6%, zdecydowanie tak 
 - 10%) 
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W opinii rodziców nauczyciele wzmacniają u uczniów poczucie wartości poprzez ich mobilizacje do 

udziału w konkursach i zawodach sportowych, a w opinii nauczycieli przez indywidualizacje, wspieranie 

i nagradzanie. Nauczyciele deklarują bieżące weryfikowanie stosowanych metod i form pracy w za-

leżności od potrzeb i możliwości uczniów. W opinii nauczycieli do sukcesów w ramach procesów 

edukacyjnych zachodzących w szkole można zaliczyć: 

•  stosowanie na zajęciach w szerokim zakresie technologii komputerowej (zestaw multimedialny, 

pracownie komputerowe, programy edukacyjne), 

• stosowanie przez nauczycieli samodzielnie wykonanych pomocy dydaktycznych, 

• dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne. 

Rodzice uczestniczą w konsultacjach, (które odbywają się 1 raz w miesiącu) dotyczących postępów i tru-

dności ucznia, a szkoła wspiera ich w tym zakresie. 

 

3. Ocenianie uczniów daje im informacje o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej 

pracy. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich 

oczekiwania. Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych 

sytuacjach. 

 
Ocenianie uczniów daje im informacje o ich postępach w nauce. Informacje zwrotne przekazywane przez 

nauczycieli zawierają: wskazanie błędów, sposób ich poprawy, punktację, kryteria oceniania, mocne i sła-

be strony pracy 8. Wszyscy nauczyciele przekazują informacje zwrotne uczniom uzasadniające 

wystawiane oceny, 100% ankietowanych nauczycieli wyraża pogląd, że ocenianie raczej motywuje 

uczniów do dalszej pracy i planowania procesu uczenia się 8. Przekazywanie informacji zwrotnej 

dotyczącej wystawianych ocen potwierdza 90,6% uczniów SP i 93,8% G 9. Wg prawie połowy uczniów 

gimnazjum i ponad połowy badanych uczniów szkoły podstawowej nauczyciele, wystawiając ocenę nie 

rozmawiają z nimi na temat przyczyn i trudności w nauce 10.  Tylko część uczniów wykorzystuje 

informacje z oceniania do dalszej pracy, np. uzupełnienie i utrwalenie swojej wiedzy w wybranym 

obszarze, tylko 9,3% SP, 36% G uczniów wie co ma poprawić.  Natomiast ponad połowa uczniów G i SP 

postanawia się poprawić (61% G, 62,5% SP). Ocenianie wywołuje wśród uczniów najczęściej uczucie 

zadowolenia (53% SP; 36% G), mają ochotę się uczyć (40,6% SP, 25% G). Uczucia negatywne 

towarzyszą im rzadziej: obojętność (6,25% SP; 27,7% G), zniechęcenie (25% G; 15,6% SP), nie wiedzą 

co mają dalej robić (6,25% SP; 2,7% G), nie chce im się uczyć dalej (9,3% SP ; 22,2% G)11. 

 

 

8 Ankieta dla nauczycieli, pyt. 6,7,8 
9 Ankieta dla uczniów, pyt.6 (SP prawie zawsze 50%, zawsze 40,6%; G prawie zawsze 63,3%, zawsze 30,5%) 
10 Ankieta dla uczniów, pyt.8 (SP rzadko 56,25%; G rzadko 47,2%) 
11 Ankieta dla uczniów, pyt.9  
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Rodzice uważają (około 80%), że informacja o wynikach dziecka, uzyskana od nauczycieli pomaga mu 

się uczyć12. Na początku roku szkolnego przekazywana jest uczniom dokładna informacja o wyma-

ganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen wynikających z realizowanego 

programu nauczania oraz o możliwości otrzymania wyższej oceny, według nauczycieli zwiększa to 

aktywność uczniów oraz poczucie odpowiedzialności za proces uczenia się. Uczniowie wiedzą, co 

nauczyciele od nich wymagają, za co ich oceniają. Znają system nagród i kar. Wiedzą, że na koniec roku 

szkolnego można dostać jako nagrodę książkę za naukę i frekwencję, dyplom oraz statuetki za aktywność 

sportową. Rodzice są informowani, jakie postępy edukacyjne osiągają się ich dzieci podczas spotkań               

z wychowawcą, dni otwartych drzwi szkoły i rozmów indywidualnych. Osiągnięcia uczniów są 

publikowane są (np. strona internetowa szkoły, gazetki), a dla wyróżniających się fundowane są nagrody. 

Ocena zachowania uczniów odbywa się na bieżąco oraz semestralnie w odniesieniu do ustalonych 

pożądanych postaw społecznych na podstawie regulaminu oceniania zachowania zawartego w Wewnąt-

rzszkolnym Systemie Oceniania. 

 
4. W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów. Wnioski z monitoringu są wykorzystywane do 
planowania procesów  edukacyjnych 
 
W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów w celu podnoszenia jakości i efektywności kształcenia. 

Dokonywana jest analiza osiągnięć uczniów, analiza wyników nauczania i egzaminów zewnętrznych                  

i wewnętrznych w kontekście całego oddziału i pojedynczych uczniów, analiza frekwencji 

poszczególnych klas i uczniów (wyniki klasyfikacji i promocji uczniów poszczególnych klas), kontrola 

dokumentacji. Jeśli chodzi o zakres monitoringu, to wszyscy nauczyciele twierdzą, że monitoring dotyczy 

osiągnięć wszystkich uczniów 13. Systematyczną analizę prowadzi bądź próbuje prowadzić większość 

nauczycieli. 

W szkole monitoruje się konkursy i turnieje, w których biorą udział uczniowie. W protokołach Rady 

Pedagogicznej i Zespołów Przedmiotowych zawarte są zapisy o osiągnięciach poszczególnych uczniów, 

analiza wyników poszczególnych klas i wyniki z poszczególnych przedmiotów. W opinii nauczycieli 

analizy te dokonywane są przez nich samych (indywidualnie i zespołowo) oraz przez dyrektora szkoły.      

W szkole widoczne są informacje o sukcesach uczniów, nagrody, osiągnięcia najlepszych uczniów, prace 

plastyczne uczniów, itp. W szkole ocenia się poziom wiedzy i umiejętności uczniów. Nauczyciele 

kontrolują efekty swojej pracy poprzez sprawdziany, karty pracy, odpowiedzi ustne, aktywność uczniów 

na zajęciach, prace domowe, prace dodatkowe, etc.  

Na podstawie wniosków z przeprowadzonej analizy wyników sprawdzianów czy egzaminów 

gimnazjalnych wprowadzane są zmiany w planach pracy i organizacji procesów edukacyjnych.  

 

 
12 Ankieta dla rodziców, pyt.6 ( SP raczej tak 58%, zdecydowanie tak 29%; G raczej tak 66,6%, zdecydowanie tak 
 13,3%) 
13 Ankieta dla nauczycieli, pyt.6,7,8  
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Nauczyciele potwierdzają prowadzenie analizy wyników monitoringu osiągnięć uczniów przez dyrektora, 

radę pedagogiczną oraz zespoły nauczycieli. Konsekwencją prowadzonego monitoringu są wdrażane 

wnioski przyczyniające się do podnoszenia jakości i efektywności uczenia się uczniów. Zdaniem 

Dyrektora monitoring prowadzony jest poprzez analizę działań szkoły w poszczególnych zespołach, 

analizę wyników nauczania prowadzoną indywidualnie i zespołowo przez nauczycieli. Raporty z tych 

analiz przedstawiane są wraz z wnioskami na posiedzeniach zespołów, a później na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej, następnie są dyskutowane i przyjmowane do realizacji. Dzięki wnioskom z moni-

torowania osiągnięć uczniów, w celu zaspokojenia ich potrzeb oraz podniesienia poziomu nauczania 

wprowadzono zajęcia dodatkowe, które mają wpływ na wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

Na zajęciach dodatkowych, po wcześniejszej analizie tematyki, która sprawia uczniom problemy, 

przygotowuje się uczniów do egzaminów zewnętrznych oraz konkursów przedmiotowych. W celu 

oswojenia uczniów z procedurą sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz jego tematyką i formą                

w szkole przeprowadza się próbne egzaminy, których wyniki są potem analizowane i na ich podstawie 

wyciągane są wnioski do dalszej pracy. 

 

5. Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału. 

Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i ich 

wykorzystanie. 

Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału 14. 

Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować 

ich indywidualny rozwój (udział w kółkach zainteresowań, zajęciach dydaktyczno – wychowawczych,  

itp.). Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej 

wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej 

funkcjonować w społeczności lokalnej. Badani nauczyciele twierdzili, że wspierają swoich uczniów                  

w realizacji procesów edukacyjnych poprzez 15: rozmowę, organizację pomocy koleżeńskiej, wsparcie              

w sytuacjach problemowych, dostarczanie dodatkowych materiałów, pomocy dydaktycznych. Uczniowie 

mają możliwość korzystania podczas lekcji z tego czego się nauczyli na innych przedmiotach lub poza 

szkołą, tak wynika z przeprowadzonych rozmów z uczniami oraz ankiet w SP, niestety w G zdania 

uczniów są podzielone 16. Zdaniem 90% rodziców SP i 79,6% G szkoła zaspakaja potrzeby edukacyjne 

ich dzieci 17.  

14 Ankieta dla nauczycieli, pyt.5  

15 Ankieta dla nauczycieli, pyt.13, 14 
16 Ankieta dla uczniów, pyt. 1, 2 (SP raczej tak 59%, zdecydowanie tak 25%, G raczej tak 33,3%, zdecydowanie tak  
   11,1%, zdecydowanie nie 16,6%, raczej nie 30,5%) 
17 Ankieta dla rodziców, pyt.1,2 (SP raczej tak 73%, zdecydowanie tak 17%; G raczej tak 66,6%, zdecydowanie tak 
   13%)  
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Zdobywana w szkole wiedza jest przydatna dla uczniów w codziennym życiu. Podczas zajęć uczniowie 

mają  możliwość odwołania się do wiedzy przedmiotowej, wiedzy z innych przedmiotów lub 

doświadczeń pozaszkolnych. Uczniowie mają możliwość odwołania się do swoich doświadczeń 

związanych np. z bezpiecznym poruszaniem się po drogach oraz wykorzystania umiejętności 

matematycznych podczas innych niż matematyka zajęć. Nauczyciele dbając o wskazywanie związku 

między tym, czego uczniowie uczą się na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, 

Polsce i świecie, włączają aktualną problematykę wydarzeń w tematykę lekcji, modyfikują dobór tekstów 

i środków dydaktycznych, organizują akcje społeczne i charytatywne oraz uroczystości szkolne. 

Uświadamiają uczniom znaczenie i konsekwencje wydarzeń. Planując pracę dydaktyczną i wychowawczą 

w klasie uwzględniają osiągnięcia uczniów i wyniki prowadzonych sprawdzianów. Wspólnie ustalają 

priorytetowe umiejętności kształtowane u uczniów podczas zajęć z różnych przedmiotów, dokonują 

wyboru treści i sposobów ich realizacji (wycieczki, konkursy interdyscyplinarne, projekty edukacyjne, 

akcje społeczne). Podczas zajęć uczniowie dostrzegają związki omawianych zagadnień z zagadnieniami    

z innych przedmiotów (matematyka, język polski, plastyka, wychowanie fizyczne). Planując lekcje 

nauczyciele uwzględniają realizację zagadnień związanych z takimi przedmiotami jak: język polski, 

matematyka, przyroda, plastyka oraz treści wychowawczych.  

 

6. Uczniowie i rodzice mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się.  

Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój. 

Organizacja i przebieg procesów edukacyjnych w szkole jest ciągle dostosowywany do bieżącego 

zachowania i funkcjonowania uczniów w środowisku szkolnym. Współpraca między nauczycielami                  

a uczniami w obszarze doskonalenia procesów edukacyjnych dotyczy zajęć pozalekcyjnych, metod pracy 

na lekcji, terminów sprawdzianów, tematyki lekcji, organizacji uroczystości szkolnych, apeli i inicjatyw 

uczniowskich. 80% ankietowanych nauczycieli było zdania, że bierze pod uwagę opinie uczniów o tym, 

jak jak chcieliby się uczyć na wszystkich zajęciach lub na większości zajęciach lekcyjnych, zaś 20% 

twierdziło, że na niektórych zajęciach 18. Pomysły uczniów, które były brane pod uwagę to: 

� terminy testów, bądź sprawdzianów, 

� zajęcia pozalekcyjne, 

� tematyka i metody pracy na lekcji. 

Zdecydowana większość uczniów ma poczucie, że czas poświęcony na naukę i własne zaangażowanie 

istotnie wpływa na wyniki w nauce. Nauczyciele na większości zajęć zachęcają uczniów do 

pomysłowości. 

 

18 Ankieta dla nauczycieli, pyt.13,14 
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Podczas większości zajęć nauczyciele rozmawiają z uczniami o tym jak będzie przebiegać lekcja i stwa-

rzają możliwość zastanowienia się czego się nauczyli. Umożliwiając uczniom wpływ na przebieg procesu 

uczenia, nauczyciele przedstawiają plan zajęć, akceptują sposób doboru grup, koncentrują uwagę 

uczniów na ważnych zagadnieniach pozwalając na wybór tempa uczenia się i kolejności wykonywania 

zadań. Uczniowie mają wpływ, choć nie bezpośredni, na organizację procesów edukacyjnych. 

Nauczyciele prowadząc obserwacje uczniów podejmują działania uwzględniające ich propozycje i opinie. 

Do takich działań można zaliczyć np. zajęcia pozalekcyjne adekwatne do zainteresowań. 

Zdaniem 70%  ankietowanych uczniów SP szkoła pozwala rozwijać im ich zainteresowania, w G 44 % 

ankietowanych uczniów jest tego zdania. W gimnazjum 30% uczniów stwierdziło, że  szkoła raczej nie 

pozwala im rozwijać ich zainteresowania 19.  Natomiast ankietowani rodzice w  80% zarówno w SP jak                

i G stwierdzili, że szkoła pozwala rozwijać ich dzieciom zainteresowania 20.  

Współpracę i możliwość wpływania na sprawy szkoły wspominają rodzice. Niektórzy z nich mają stały 

kontakt ze szkołą. Podkreślają, że nauczyciele są chętni do pomocy, także wtedy, kiedy ich dzieci mają 

kłopoty z nauką. Doskonaleniu procesów edukacyjnych służą ugruntowane zasady i oferta szkoły: 

ocenianie zgodnie z przedmiotowym ocenianiem, prowadzenie kół zainteresowań, prowadzenie zajęć 

dodatkowych i wyrównawczych, organizacja wycieczek, organizacja różnych konkursów i zawodów 

zarówno wewnątrzszkolnych, jak i tych na wyższym szczeblu, nagradzanie uczniów za osiągnięcia we 

wszelkich dziedzinach, działania wychowawców klas, współpraca z rodzicami - indywidualna i ze-

społowa. Działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane, wdrażane i modyfikowane                 

z udziałem uczniów i adekwatne do ich potrzeb 21.  

 

 

7. W  szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów 

Do działań nowatorskich służących rozwojowi uczniów dyrektor szkoły zaliczył realizację innowacji 

pedagogicznych: "Przez region w  świat - spotkania językowo dziennikarskie"- kl. I a i b G, "Tradycje 

naszego regionu na tle kultury innych narodów europejskich" - kl. II a  i b G, jak również realizację 

programów i projektów edukacyjnych m.in.: program "Ożywić pola", Szkoła Promująca Zdrowie, 

"Internetowy Teatr TVP", program "Palenie jest słabe" w klasach I-III G, Polski Program Rozwoju 

Sportu 2024r., "Trzymaj formę". W działania te angażuje się ponad 75% nauczycieli. 

 

 

 
19 Ankieta dla uczniów, pyt.4 (SP raczej tak 50%, zdecydowanie tak 21,9%; G raczej tak 33,3%, zdecydowanie tak  
   11,1%, raczej nie 30,5%) 
20 Ankieta dla rodziców, pyt.5 (SP raczej tak 61%, zdecydowanie tak 15%; G raczej tak 73%, zdecydowanie tak  
   13,3%) 
21 Ankieta dla nauczycieli, pyt.19 
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Przyjęte przez szkołę rozwiązania wpływają na poprawę bezpieczeństwa, otwarcie uczniów na kulturę, 

tradycję, obrzędowość i regionalizm. Umożliwiają uczniom wykorzystanie uzdolnień, zdobytej wiedzy                  

i umiejętności w konkursach.   

Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w swojej pracy deklarują prawie wszyscy  nauczycieli. 

Realizowane przez szkołę i wskazywane przez dyrektora i  nauczycieli programy profilaktyczne z zakresu 

bezpieczeństwa są standardowymi i powszechnie stosowanymi w szkołach rozwiązaniami.  

 

8. Uczniowie i rodzice informowani są o postępach w nauce 

Uczniowie i rodzice informowani są o postępach w nauce. Według uczniów rodzice uzyskują  informacje 

o postępach w nauce: ustnie od nauczyciela, pisemnie od nauczyciela. Na pytanie skierowane podczas 

indywidualnych rozmów: „Czy znasz swoje oceny?” twierdząco odpowiedziało  (90%) ankietowanych 

uczniów, a na pytanie: „Czy wiesz dlaczego dostałeś taką, a nie inną ocenę?”, tak -  odpowiedziała 

większość ankietowanych uczniów 22.   Informacja o osiągnięciach uczniów w szkole przekazywana jest  

rodzicom. Preferowaną przez rodziców formą są zebrania z rodzicami, indywidualne spotkania oraz  

wpisy do zeszytu w młodszych klasach.  Najsłabszym nośnikiem informacji jest wpis do dzienniczka.  

Ankietowani rodzice uważają, że informacja zwrotna o wynikach dziecka pomaga mu się uczyć 23. 

Większość rodziców uważa, że w szkole podejmuje się działania, by dziecko miało poczucie sukcesu na 

miarę jego możliwości. W szkole w  wielu miejscach  prezentowane są informacje o sukcesach uczniów: 

na korytarzach (dyplomy za udział  w konkursach i w przedsięwzięciach, puchary)  i stronie internetowej 

szkoły. Również w wielu miejscach prezentowane są prace dzieci wykonane różnorodną techniką.  

 

 

9. Nauczyciele respektują opinie PPP 

Na podstawie analizy dokumentów: dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

przeprowadzonych ankiet, stwierdza się, że  nauczyciele zapoznają się  zaleceniami  PPP. Wszyscy 

ankietowani nauczyciele (100%) stwierdzili, że biorą pod uwagę zalecenia PPP, dokładnie analizują jej 

zalecenia, dostosowują wymagania, sprawdziany i testy 24. Ankietowani rodzice ( 67% SP, 50% G)  

również wyrażają opinię, że w większości  nauczyciele respektują opinie i zalecenia PPP 25.   

 
 
22 Ankieta dla uczniów, pyt.6 (SP prawie zawsze 50%, zawsze 40,6%; G prawie zawsze 63,3%, zawsze 30,5%) 
23 Ankieta dla rodziców, pyt.6 ( SP raczej tak 58%, zdecydowanie tak 29%; G raczej tak 66,6%, zdecydowanie tak 
 13,3%) 
24 Ankieta dla nauczycieli, pyt.23 
25 Ankieta dla rodziców, pyt.19 ( SP  tak 42%, w większości tak 25%; G tak 25%, w większości tak 25%) 
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Podsumowanie 
 

Wyniki dobre / zadowalające :  

 
Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej badającej wymaganie  - procesy edukacyjne są 

zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się  można stwierdzić, że procesy edukacyjne przebiegające 

w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone.  

• Nauczyciele planują procesy edukacyjne, uwzględniając zalecane warunki i sposoby ich realizacji. 

Realizacja tych procesów jest monitorowana, a wnioski z monitoringu są wdrażane i sprzyjają 

doskonaleniu procesów edukacyjnych.  

• W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów, a efekty tego monitoringu i wnioski z jego analizy 

wykorzystuje się w dalszym planowaniu pracy oraz w motywowaniu uczniów do dalszej nauki.  

• Ważnym aspektem w przebiegu procesów edukacyjnych jest współpraca całego środowiska 

szkolnego (uczniów, nauczycieli i rodziców) w realizacji tych procesów.  

• Nauczyciele respektują zalecenia PPP i dostosowują wymagania dla uczniów z opinią                              

i orzeczeniem.  

• Nauczyciele w zespołach dokonują ewaluacji rozkładów nauczania dostosowując je do potrzeb 

klasy i uczniów. 

• Działania podejmowane w szkole sprzyjają uczeniu się.  

• Na bieżąco monitoruje się postępy uczniów w nauce. Udziela się pomocy uczniom mającym 

trudności.  

• Szkoła wyróżnia uczniów zdolnych.  

• Rodzice na bieżąco informowani są o postępach ucznia w nauce.  

 

 

 

Wnioski do realizacji  /rekomendacje/ : 

 

1. Doskonalenie i poszerzanie stosowanych metod nauczania oraz sposobów wspierania                

i motywowania uczniów w procesie uczenia się. 

2. Zwrócenie uwagi na uczniów o obniżonej motywacji i słabym poziomie zaangażowania oraz 

podnoszenie poczucia sukcesu u uczniów adekwatnego do ich możliwości. Szukanie sposobów 

motywacji u uczniów obojętnych lub niezadowolonych ze swoich wyników w nauce. Przeprowadzanie 

rozmów z uczniami na temat przyczyn ich trudności w nauce. 
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3. Stosowanie na lekcjach, w celu zwiększenia skuteczności uczenia się, oceniania wspierającego- 

motywowanie uczniów do samodzielności oraz obiektywizmu w ocenie własnych możliwości (na koniec 

lekcji do uzupełnienia karta - dokończ zdania: Na dzisiejszej lekcji nauczyłem się ...; z tematu 

dzisiejszych zajęć zrozumiałem, że....). 

4. Przeprowadzić wśród uczniów lekcje wychowawcze nt. zasad efektywnego nauczania w domu               

z zachowaniem higieny pracy i odpoczynku. 

5. Ograniczyć ilość zadawanych prac domowych na wolne dni. 

6. Kontynuacja monitorowania osiągnięć uczniów, doskonalenie narzędzi temu służących                             

i wdrażanie wniosków z analiz do pracy w przyszłości. 

7. Konsekwentne planowanie i podejmowanie działań (w zakresie procesów edukacyjnych oraz oferty 

szkoły wykraczającej poza zalecenia programowe) z udziałem uczniów i adekwatne do ich potrzeb. 

Analizowanie na bieżąco potrzeb i zainteresowań młodzieży (przede wszystkim w Gimnazjum), aby 

stwarzać jej jak najlepsze warunki rozwoju. 

8. Kontynuacja współdziałania nauczycieli w organizowaniu, realizacji i analizie procesów edukacyjnych. 

9. Przedstawić rodzicom działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jako instytucji 

wspierającej  rodziców i szkołę w procesie nauczania i wychowania. 

10. Zachęcać rodziców do stałego angażowania się w życie szkoły (przyjęcie wpajanych przez szkołę 

zasad jako własne). 

 

 

 

 


