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Przedmiot ewaluacji
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Cel ewaluacji
Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone
z uwzględnieniem zaleceń podstawy programowej, potrzeb uczniów i możliwości szkoły?

Pytania kluczowe
1. Czy procesy edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem zalecanych warunków
i sposobów realizacji podstawy programowej?
2. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane?
3. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone,
a wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu tych procesów?
4. Czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,
a nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie
uczenia się?
5. Czy ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz pomaga im
uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się?
6. Czy w szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów?
7. Czy w szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski
z tych analiz?
8. Czy działania podejmowane w szkole są planowane, wdrażane i modyfikowane
z udziałem uczniów i adekwatne do ich potrzeb?
9. Czy nauczyciele współdziałają w organizowaniu, realizacji i analizie procesów
edukacyjnych?
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Wprowadzenie
Jakość kształcenia, czyli jakość pracy szkoły, jest to stopień wykorzystania w działaniach
organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych możliwości uczniów, nauczycieli
oraz warunków materialnych i organizacyjnych do wspierania wszechstronnego rozwoju
ucznia, rozumianego także jako jego przystosowanie do życia w społeczeństwie (za: Klemens
Stróżyński).
Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009
r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) w roku szkolnym
2014/2015 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna, której celem było zbadanie czy
procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane
i doskonalone z uwzględnieniem zaleceń podstawy programowej, potrzeb uczniów
i możliwości szkoły? Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane zarówno do ustalenia mocnych
stron szkoły, jak też pozwolą na podjęcie stosownych działań niwelujących słabe strony
szkoły, co w rezultacie przyczyni się do poprawy jakości i efektywności kształcenia
w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym
uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki i języka polskiego.
Przebieg ewaluacji
Ewaluację przeprowadzono zgodnie z Projektem Ewaluacji Wewnętrznej sporządzonym
przez Zespół ds. Ewaluacji (Zał. 1.), a zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły.
Zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez Zespół.
Ewaluacja realizowana była od października 2014 do czerwca 2015r.
W trakcie badań przeprowadzono:
 ankietowanie uczniów klas IV -VI
(w listopadzie 2014 - 109 uczniów; w kwietniu 2015 - 109 uczniów (Zał. 2., 3.)),
 ankietowanie rodziców uczniów z w/w klas
(w listopadzie 2014 - 88 rodziców; w kwietniu 2015 - 70 rodziców (Zał. 4., 5.)),
 ankietowanie nauczycieli
(w listopadzie 2014 - 14 nauczycieli; w kwietniu 2015 - 17 nauczycieli (Zał. 6., 7.)),
 analizę dokumentacji prowadzonej przez szkołę,
 analizę wybranych warunków organizacyjnych niezbędnych do realizacji podstawy
programowej,
 diagnozę umiejętności uczniów klas I - VI,
 monitorowanie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, zawodach,
akcjach,
 rozmowy, wywiady, obserwację zajęć, pracy szkoły.
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w formie niniejszego raportu przedstawiono
Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2015 roku oraz umieszczono
na stronie internetowej szkoły.
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Analiza wyników ewaluacji

Pytanie kluczowe
1. Czy procesy edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem zalecanych warunków
i sposobów realizacji podstawy programowej?
Metody, narzędzia
Wywiady z nauczycielami, analiza dokumentacji (dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych,
planów pracy dydaktyczno-wychowawczej), ankiety do rodziców, nauczycieli i uczniów.
Diagnoza
Na podstawie rozmów z nauczycielami można stwierdzić, że starają się oni wyposażyć
uczniów w podstawowy zasób wiadomości oraz umiejętności ich wykorzystywania podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, a także wykształcić postawy warunkujące
funkcjonowanie we współczesnym świecie. Wszyscy uczący kładą nacisk na rozwijanie
sprawności posługiwania się językiem ojczystym oraz wdrożenie uczniów do życia
w społeczeństwie informacyjnym. Dbają również o dalszy rozwój indywidualny i społeczny.
Na pytanie o osiągnięcia i umiejętności uczniów nauczyciele jako najistotniejsze wymieniają
najczęściej: uczciwość (100%), kreatywność (85,7%), samodzielność, aktywny udział w życiu
klasy i szkoły, prospołeczną postawę (po 71,4%), koleżeńskość (50%), jak też promocję
do następnej klasy (78,6%) czy bardzo dobre wyniki z nauczanego przedmiotu (50%).
Wyniki ankiety skierowanej do nauczycieli pokazują, że wszyscy nauczyciele znają zalecane
warunki i sposoby realizacji podstawy programowej w odniesieniu do nauczanego
przedmiotu/przedmiotów.
Nauczyciele wymienili, że systematycznie realizują następujące sposoby i warunki realizacji
podstawy programowej:
 dostosowywanie metod i środków dydaktycznych oraz tempa realizacji treści nauczania
do zróżnicowanych możliwości uczniów; dostosowanie sali (część zabawowa
i edukacyjna), biblioteczka i kąciki tematyczne, wyposażenie w środki, pomoce, gry
i zabawki edukacyjne; spiralne narastanie wiadomości w kolejnych latach; stwarzanie
możliwości prezentacji osiągnięć; łączenie nauki czytania z nauką pisania, rozwijanie
zamiłowań czytelniczych; dzielenie czasu w poszczególnych klasach na zabawowe formy
czynnościowe i pracę przy stolikach; stosowanie metod aktywizujących, obserwacji,
badań i dziecięcego eksperymentowania; korelacja pomiędzy wszystkimi obszarami
edukacji,
 motywowanie do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania,
w tym także do samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji; wyposażenie
ucznia w intelektualne narzędzia, a więc w umiejętności poprawnego mówienia, słuchania,
czytania, pisania, rozumowania, odbioru tekstów kultury w tym rozwijanie słownictwa
z różnych kręgów tematycznych; wprowadzanie ucznia w tradycję i sferę wartości
narodowych oraz kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur,
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czynny udział w zdobywaniu wiedzy matematycznej, rozwijanie kreatywności;
umożliwianie samodzielnego odkrywania związków i zależności; starania, by matematyka
nie odstraszała przesadnie skomplikowanymi i żmudnymi rachunkami, ale była przyjazna;
rozwijanie umiejętności wykonywania działań pamięciowych oraz szacowania; dbałość
o poprawność języka matematycznego, uczenie dokładnych sformułowań, dopuszczalność
pewnej swobody wypowiedzi; akceptowanie różnych poprawnych strategii rozwiązań
i dopuszczanie stosowania własnych, w miarę czytelnych, zapisów rozwiązania,
kształcenie poczucia więzi ze wspólnotą lokalną, narodową, europejską
i globalną; angażowanie w działania społeczne, udostępnianie i korzystanie z różnych
źródeł informacji; stosowanie dyskusji na forum klasy, poszerzanie zakresu treści;
stwarzanie warunków do poznawania świata przyrodniczego poprzez obserwowanie
i mierzenie, doświadczanie, prowadzenie doświadczeń, dokumentowanie i prezentowanie
oraz doświadczanie stawianie, pytań i poszukiwanie odpowiedzi; ciągłość lub okresowość
obserwacji; przeprowadzanie zajęć w terenie; wykorzystywanie przedmiotów
codziennego użytku oraz produktów stosowanych w gospodarstwie domowym.
kontynuowanie nauki języka angielskiego, umiejętność komunikowania się w języku
angielskim, zarówno w mowie, jak i w piśmie, wykorzystywanie słowników, pomocy
wizualnych, odtwarzacz płyt CD,
bezpieczne posługiwanie się komputerem i oprogramowaniem, wykorzystanie komputera
do poszerzania wiedzy, rozwiązywania problemów z pomocą komputera; wyszukiwanie
i korzystanie z różnych źródeł; komunikowanie się za pomocą komputera; zapewnienie
każdemu uczniowi stanowiska pracy z dostępem do Internetu,
umożliwianie czynnego uczestnictwa w kulturze, w wystawach i wydarzeniach
artystycznych, organizowanych w szkole i po za szkołą; odpowiednie przystosowanie
i wyposażenie pracowni w środki dydaktyczne, w tym reprodukcje dzieł sztuki;
organizowanie praktycznych metod działań technicznych uwzględnianie możliwości
uczniów i dostosowanie do nich wymagań edukacyjnych; przygotowanie do uzyskania
karty rowerowej,
otwieranie uczniów na świat muzyki (słuchanie utworów i ich interpretacja); odkrywanie
i rozbudzanie zainteresowań muzycznych dzieci (śpiew, gra na instrumentach);
ukazywanie różnorodnych odczuć płynących z obcowania muzyką; stwarzanie
możliwości udziału uczniów w koncertach, występach muzycznych w szkole
i w środowisku lokalnym; stwarzanie możliwości prezentacji umiejętności muzycznych
uczniów na zajęciach lekcyjnych, akademiach, koncertach w szkole i w środowisku
lokalnym,
wspieranie rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego oraz zdrowia uczniów;
kształtowanie obyczaju aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia;
uwzględnianie zalecanych bloków tematycznych: diagnoza sprawności fizycznej
i rozwoju fizycznego, trening zdrowotny, sporty całego życia i wypoczynek, bezpieczna
aktywność fizyczna i higiena osobista, sport, taniec; prowadzenie zajęć w sali
gimnastycznej, salce korekcyjnej , na boiskach szkolnych oraz w terenie; wyposażenie sal
w odpowiednie przybory i przyrządy.
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Podstawę programową najczęściej nauczyciele monitorują okresowo (71%) i na bieżąco
na lekcji (29%).
Pytani czy warunki lokalowe szkoły i wyposażenie sal lekcyjnych pozwalają na prawidłową
realizację podstawy programowej i przyjętego programu nauczania odpowiadają,
że zdecydowanie tak (14%) i raczej tak (86%).
Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania,
który, uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu
widzenia dydaktycznego. Nauczyciele wybierając program i podręczniki sprawdzają przede
wszystkim czy jest on dopuszczony przez MEN i zgodny z podstawa programową, a ponadto
biorą pod uwagę kontynuację programu. W ocenie 79% ankietowanych realizowany program
nauczania gwarantuje efektywne nauczanie wszystkich treści ujętych w podstawie
programowej, a 21% większości treści. Wszyscy nauczyciele są zgodni, że programy
nauczania zapewniają uczniom ciągły rozwój i dostęp do wiedzy.
Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu
zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb
i możliwości. Stwierdzono, że istnieją plany pracy dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych oraz plany zajęć dodatkowych, rozszerzających podstawę o dodatkowe
wiadomości i umiejętności. Każdego roku szkolnego budowana jest oferta zajęć dodatkowych
dla ucznia, wynikająca z jego potrzeb i możliwości, prowadzone są różnorodne kółka
i konsultacje przedmiotowe. Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy różnorodne metody
nauczania, aktywizując uczniów, a tym samym zwiększając efektywność procesu uczenia się,
nie ograniczając się do zajęć przedmiotowych.
Analizując dokumentację stwierdzono, że uczniowie realizują program kształcenia
dostosowany do potrzeb, aspiracji i możliwości, uwzględniający ich zainteresowania i pasje.
Zarówno Szkolny Zestaw Programów Nauczania, jak i Program Wychowawczy Szkoły oraz
Program Profilaktyki uwzględniają wymagania opisane w podstawie programowej i są
ze sobą ściśle skorelowane.
Wniosek
Procesy edukacyjne są realizowane w szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków
i sposobu realizacji podstawy programowej.
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Pytanie kluczowe
2. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane?
Metody, narzędzia
Analiza dokumentacji szkoły, (w tym dzienników pozalekcyjnych), wywiady z dyrektorem,
nauczycielami, ankieta do nauczycieli.
Diagnoza
Nauczyciele w wywiadzie wypowiedzieli się, że w oparciu o programy opracowują rozkłady
materiałów nauczania na poszczególnych poziomach edukacyjnych. W zespołach i komisjach
opracowywane są plany pracy szkoły, kalendarz imprez i uroczystości szkolnych, plan
wychowawczy, profilaktyki, plan doskonalenia zawodowego, plan ewaluacji wewnętrznej.
Zasadniczymi elementami planu procesów edukacyjnych szkoły są zajęcia dydaktyczne,
zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań, konkursy, uroczystości z udziałem rodziców,
spotkania wywiadowcze z rodzicami, wycieczki szkolne, przygotowanie uczniów
do sprawdzianu szóstoklasisty, planowanie i przygotowanie badań wyników uczniów.
W szkole opracowany jest arkusz organizacyjny, w którym planuje się obowiązkowe zajęcia
edukacyjne. Planuje się również przydział czynności dodatkowych dla nauczycieli.
Plany procesów edukacyjnych tworzy się na podstawie: programu wychowawczego,
programu profilaktyki i programów nauczania wyrastających z podstawy programowej. Są to
plany działań wychowawczych i profilaktycznych oraz plany wynikowe zajęć edukacyjnych
znajdujące swe odzwierciedlenie w planowanych do realizacji zagadnieniach.
Procesy edukacyjne są planowane również w opracowanych przez nauczycieli planach zajęć
dodatkowych. Plany te zawierają cele edukacyjne, treści programowe, zestaw
przewidywanych umiejętności. Z wywiadu z nauczycielami wynika, że w planowaniu
uwzględniają potrzeby i zainteresowania, które diagnozują co najmniej 2-3 razy w roku. Na
początku i pod koniec roku planując pracę na nowy rok szkolny, a także w ciągu roku, aby
na bieżąco i w miarę możliwości modyfikować swoje plany.
Planowanie nowego roku szkolnego uwzględnia wnioski z monitoringu i analizy
dokonywanych działań oraz ich efektów.
Wniosek
Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane.
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Pytanie kluczowe
3. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone, a wnioski
z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu tych procesów?
Metody i narzędzia badawcze
Wywiady z dyrektorem i nauczycielami, ankiety przeprowadzone wśród nauczycieli, analiza
dokumentacji (protokołów posiedzeń RP, dzienników lekcyjnych), obserwacja
Diagnoza
Działania określone w planach są monitorowane, a wnioski z monitoringu uwzględniane są
w planach na kolejny rok oraz w doskonaleniu bieżących działań. Uzyskane wyniki
wykorzystuje się do organizacji dalszej pracy oraz modyfikacji oferty programowej, w tym
do wyrównywania szans, planowania pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, indywidualizacji pracy z dziećmi, indywidualizacji kontaktów z rodzicami,
do planowania pracy kół zainteresowań.
Monitoring prowadzony jest systematycznie i planowo poprzez nadzór dyrektora. Przyjmuje
on formę obserwacji zajęć edukacyjnych oraz bieżącej pracy nauczycieli. Szczególnie
obejmuje podstawę programową, przeprowadzanie zewnętrznych i wewnętrznych
sprawdzianów kompetencji, analizę jakościową dokumentów, ilościową odbytych zajęć
edukacyjnych, jakość i częstotliwość oceniania oraz realizację dodatkowych godzin
wynikających z art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3).
Nauczyciele wskazują na prowadzenie w szkole monitoringu procesów edukacyjnych pod
kątem sprawdzania skuteczności i przydatności podejmowanych działań. Sprawdzają przebieg
realizacji podstawy programowej, gromadzą informację o uczniach i ich osiągnięciach oraz
dokonują okresowej i rocznej oceny uczniów.
Potwierdzeniem nadzoru są sprawozdania z przeprowadzonych badań wyników nauczania
i testów kompetencji, testów sprawdzających wiedzę, analizy wyników, notatki z zebrań
wywiadowczych i z rozmów z rodzicami. Monitoring odbywa się także na spotkaniach
zespołów przedmiotowych.
Kontrola obejmuje również analizę jakościową dokumentów celem zwiększenia efektywności
procesów edukacyjnych. Przejawem monitorowania są półroczne i roczne sprawozdania
z realizacji planów pracy. Są one przedstawiane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Służą
też planowaniu pracy dydaktycznej, opracowywaniu planu nadzoru pedagogicznego,
planowaniu pracy na zajęciach wyrównawczych, planowaniu pracy na zajęciach
przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych oraz planowaniu pracy kół
zainteresowań i innych zajęć dodatkowych.
Nauczyciele systematycznie, jak wynika z analizy zapisów w dziennikach dokonują również
ilościowego monitoringu odbytych zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych poprzez
odpowiednie wyliczenia i wpisy.
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Szczególnym przedmiotem monitoringu jest realizacja dodatkowych godzin wynikających
z art.42 KN. Z analizy dokumentacji wynika, że w naszej szkole prowadzone są następujące
zajęcia pozalekcyjne pozwalające wyrównywać szanse edukacyjne, jak również rozwijać
zainteresowania i uzdolnienia. Są to: zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice pracują
zawodowo, zajęcia wyrównawcze w klasach I - III, w klasach V-VI z matematyki, w klasie
V a z języka polskiego, z języka angielskiego w klasach VI, zajęcia logopedyczne i terapii
pedagogicznej, tyflopedagogiczne w klasie IIIa i Va, socjoterapeutyczne w klasie VIa, chór
szkolny, kółka przyrodniczo-ekologiczne, religijne, matematyczne w klasach, V ab, VI,
informatyczne oraz UKS.
Z analizy dokumentacji oraz wywiadu z dyrektorem i nauczycielami wynika, że zajęcia te
prowadzone są systematycznie oraz zaspokajają potrzeby opiekuńcze (świetlica) i edukacyjne
zarówno dzieci mających problemy z nauką lub borykających się z różnymi deficytami, jak
i tych którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności lub pogłębiać wiedzę.
Analiza wyników monitorowania oraz formułowanie i wdrażanie wniosków dokonywane są
samodzielnie przez nauczycieli w zakresie procesów, za które ponoszą oni odpowiedzialność
(100%) np. realizacji podstawy programowej, ilości zrealizowanych godzin, planów
wychowawczych, planów kółek i zajęć dodatkowych, osiągnięć i postępów w zakresie
nauczanego przedmiotu, często też w zespołach przedmiotowych i zadaniowych oraz
na posiedzeniach Rady Pedagogicznej w zakresie analizy wewnętrznych i zewnętrznych
sprawdzianów, ustalania szkolnego zestawu programów nauczania i jego modyfikacji, zadań
wynikających z planu pracy szkoły a realizowanych wspólnie z innymi nauczycielami.
Pani Dyrektor jako przykłady wykorzystania wniosków wynikających z monitoringu
w zakresie procesów edukacyjnych, podaje: dostosowanie planów do podstawy programowej
i zalecanych warunków jej realizacji, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz
specjalistycznych, tj. korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, tyflopedagogicznych,
socjoterapeutycznych dla uczniów mających różnorodne trudności oraz bogata oferta kół
zainteresowań dla uczniów zdolnych i zainteresowanych poszerzaniem wiadomości.
Wniosek
Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone, a wnioski
z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu tych procesów.
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Pytanie kluczowe
4. Czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, a nauczyciele
stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się?
Metody i narzędzia badawcze
Wywiady z dyrektorem i nauczycielami, ankiety do uczniów, rodziców i nauczycieli .
Diagnoza
Organizacja zajęć sprzyja uczeniu się i wewnętrznej motywacji. Nauczyciele stosują
zróżnicowanie metody wspierania i zachęcania uczniów. Jak wynika z rozmów i wyników
ankietowania najczęściej stosowane są: praca w grupach lub zespołach, dyskusje, metoda
projektu oraz praca indywidualna z uczniem. Często wykorzystują też gry dydaktyczne,
dramę, burzę mózgów, port folio, meta plan, analizę tekstu i pracę z podręcznikiem oraz
ćwiczenia praktyczne oraz korzystają ze sprawdzonych metod uczniów (uczniowie
wymieniają się sposobami uczenia się). Potwierdzają to także przeprowadzane 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, tworzyli sytuacje, w których uczniowie aktywnie
i chętnie uczestniczyli.
Uczący stosują także pozytywne wzmacnianie uczniów. Z wywiadu i wyników ankietowania
wynika, że są to pochwały (100 %), wzbudzanie ciekawości poznawczej (82,4%),
uświadamianie użyteczności wiedzy (70,6 %), stawianie zadań i pytań problemowych
(64,7 %), powiadamianie rodziców o wynikach w nauce (58,8 %), zachęcanie do rywalizacji
(52,9 %), konsekwencje nauczyciela w wymaganiach (52,9 %), stawianie ocen „na zachętę"
(41,2 %).
Wielu uczniów deklaruje poczucie wsparcia od nauczycieli: „nauczyciele we mnie wierzą” tak twierdzi 84,5% ankietowanych, „dają wskazówki jak należy się uczyć” - 84,5%,
przekonują, że uczniowie mogą nauczyć się trudnych dla nich rzeczy - 84,5%, „zachęcają do
nauki” - 83,5% badanych. 67% nauczycieli upewnia się, czy uczniowie właściwie zrozumieli
lekcję. Na pytanie czy nauczyciele zachęcają do nauki, rozwoju otrzymano 77,8%
twierdzących odpowiedzi. Uczniowie w pytaniu otwartym samodzielnie podają m.in. takie
sposoby: „zachęcają do konkursów”, „na lekcji mówią ciekawe rzeczy”, „mówią żeby się
uczyć dla siebie”, „zachęcają do chodzenia na kółka”, „pomagają rozwiązywać problemy”,
„rozmawiają z nami, pomagają, chwalą”, „wszystko tłumaczą”, „mówią nam, że to się przyda
jak będziemy dorośli”, „gdy coś mi nie wyjdzie mówią, że będzie dobrze tylko powinienem
się uczyć”, „tłumaczą nam do czego nam może się przydać dana dziedzina nauki”, „mówią
nam żeby się nie denerwować i że mi pomogą”.
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Myśląc o wynikach w nauce 31% uczniów odczuwa radość, 39% uważa, że wszystko jest
w porządku, zaś 22% czuje niezadowolenie z siebie. Nauczyciele podają, że rozmawiają
z uczniem na temat jego trudności w nauce zawsze (58,8%) lub prawie zawsze (41,2%),
natomiast 77,1% uczniów twierdzi, że pomoc jaką uzyskują od nauczyciela jest
wystarczająca. Pozostali twierdzą, że albo raczej niewystarczająca, albo nigdy jej nie
potrzebowali. 81,3% ankietowanych potwierdza, że nauczyciele pomagają im w przypadku
trudności. Wszyscy uczący rozmawiają z uczniami na temat ewentualnych trudności w nauce,
41,2% - zawsze i 10 58,8% - prawie zawsze.
Rodzice potwierdzają (96,25%), że uczący wskazują możliwości rozwoju ich dziecka.
Oceniają, że nauczyciele i wychowawcy służą radą i wsparciem w sytuacjach trudnych
dla dziecka - zawsze gdy jest taka potrzeba (51,1% n-le, 67% wych.), od czasu
do czasu (28,4% n-le, 14,8% wych.). Czworo rodziców stwierdziło, że pomimo potrzeby nie
otrzymali wsparcia, ani od nauczycieli, ani od wychowawców, jednak nie podają żadnych
szczegółów.
Analiza wyników ankiet do uczniów potwierdza, że chętnie uczestniczą oni w dodatkowych
zajęciach organizowanych przez szkolę. Dla 79,6% uczniów w szkole są zajęcia
pozalekcyjne, które są zgodne z ich zainteresowaniami. Mimo to chętnie wzięliby udział
w zajęciach na basenie oraz zajęciach sportowych i informatycznych, nauki tańca, gry
na instrumentach, malowania, gotowania, fotografii. Zauważalna jest także pozytywna opinia
rodziców. Podkreślają oni, że są to nie tylko rozwijające zajęcia przedmiotowe, ale też
związane z pasją i zainteresowaniami formy spędzania czasu w szkole. Ważne znaczenie mają
również zorganizowane koła przygotowujące do konkursów i sprawdzianu po klasie szóstej.
Według 87,5 % rodziców szkoła rozwija zainteresowania uczniów, a 80,2% uważa,
że zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb dzieci.
Uczniowie naszej szkoły zapytani o to czego najbardziej chcieliby się nauczyć w szkole
wskazywali na matematykę, język angielski i sport - po blisko 30% ankietowanych. Poniżej
20 % wymieniło dobrą obsługę komputera, język polski, historię i przyrodę. Były także
podane nieliczne przykłady: gra w piłkę nożną, gry na komputerze, malowanie, tańczenie,
śpiewanie, pływanie, akrobatyka, religia i ortografia oraz pojedyncze wskazujące na chęć
nauki porządku, dobrego wychowania, gry na gitarze, nauki o różnych sportach, przydatnych
rzeczy, techniki fotografowania, mówienia innymi językami, dyscypliny, nauczyć się czegoś
o świecie, o dojrzewaniu, szacunku, miłości, gry na organach elektronicznych, ładnego
mówienia, gotowania, biznesu, liczenia, przysposobienia obronnego, siatkówki, gimnastyki,
gry w koszykówkę, robienia prezentacji multimedialnych, rysowania. Zadowalający jest fakt,
że 81,3% uczniów odpowiedziało, że szkoła umożliwia im nauczenie się tych
najważniejszych dla nich rzeczy. Tylko pięciu uczniów odpowiedziało zdecydowanie,
że w szkole nie mogą nauczyć się istotnych dla nich rzeczy. Piszą oni: „nie są organizowane
różne kółka”, „nie ma przysposobienia obronnego”, „ponieważ nie”, „nie”, „po co”.
Niektórzy, ok. 1/3 respondentów, chcieliby dodatkowo jeszcze doskonalić umiejętności
matematyczne lub językowe.
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Również wysoki odsetek rodziców (91%) potwierdza, że szkoła zaspokaja potrzeby
edukacyjne dziecka. Spośród pozostałych 9 % niektórzy wymieniają jakich zainteresowań lub
aspiracji szkoła nie rozwija. Są to: po 4 odpowiedzi (5%): tanecznych, pływania,
dodatkowych zajęć nielekcyjnych, po 3 odpowiedzi: sportowych, humanistycznych,
matematycznych, muzycznych, językowych, 2 odpowiedzi-plastycznych, balet, szachy,
historycznych.
Nauczyciele planując procesy edukacyjne uwzględniają najczęściej możliwości rozwojowe
uczniów (92,8%) oraz potrzeby uczniów (71,4%). W większości dostosowują (70,6%)
wymagania dla uczniów posiadających opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
poprzez, np.: wydłużenie czasu pracy, łatwiejsze zadania i ćwiczenia, dostosowanie
wymagań do możliwości dziecka i zaleceń poradni, różne metody, obniżenie wymagań, brak
oceny za błędy wynikające z wady wymowy, wsparcie w pracy samodzielnej, poprzez
zmniejszenie ilość zadań, obniżenie stopnia trudności, ocenianie treści, a nie estetyki prac
pisemnych, czytania krótszych fragmentów czytanek, zwiększenie czcionki. Analizując
osiągnięcia uczniów 94% uczących bierze pod uwagę możliwości rozwojowe wszystkich,
a 5,95% większości uczniów.
Oferta edukacyjna, wynikająca z podstawy programowej, jest w miarę potrzeb i możliwości
modyfikowana i wzbogacana w celu zapewnienia właściwego rozwoju zainteresowań
uczniów, zaspokajania ich potrzeb.
Wniosek
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
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Pytanie kluczowe
5. Czy ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz pomaga im uczyć
się i planować swój indywidualny proces uczenia się?
Metody i narzędzia badawcze
Wywiady z nauczycielami, dyrektorem, ankiety do uczniów, rodziców i nauczycieli.
Diagnoza
Na podstawie wywiadu z wszystkimi nauczycielami stwierdza się, iż na początku roku
szkolnego uczniom i rodzicom przekazywana jest dokładna informacja o wymaganiach
edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen wynikających z realizowanego
programu nauczania oraz o możliwości otrzymania wyższej oceny. Zwiększa to aktywność
uczniów oraz poczucie odpowiedzialności za proces uczenia się. Uczniowie wiedzą, czego
nauczyciele od nich wymagają, za co ich oceniają. Kryteria wymagań są podawane podczas
pierwszych zajęć lekcyjnych, a rodzicom na zebraniu. 45,9 % uczniów stwierdziło, iż zna
kryteria ze wszystkich przedmiotów, 45% prawie ze wszystkich, 5,5% tylko z nielicznych,
3,6% nie zna kryteriów z żadnych przedmiotów.
Nauczyciele jasno i precyzyjne określają cele, wymagania i oczekiwania, co potwierdza
87,2% ankietowanych uczniów, natomiast 12,8% jest odmiennego zdania, jednak
nie uzasadnia swojego stanowiska.
Wszyscy ankietowani nauczyciele systematycznie oceniają uczniów oraz informują ich
o uzyskanych ocenach. Uczniowie w 70,9% potwierdzają systematyczność oceniania. Ponad
połowa twierdzi, że podczas wystawiania oceny nauczyciel ją uzasadnia oraz podaje
wskazówki do dalszej pracy (51,5%). W opinii nauczycieli przekazują oni uczniom
informację zwrotną, uzasadniającą ocenę zawsze (70,6 %) lub prawie zawsze (29,4%).
Informacja taka zawiera: wskazówki co należy poprawić uzupełnić, dopracować (35,3 %),
uzasadnienie oceny (23,5 %), opis poziomu zdobytych umiejętności i tego co było dobrze
(po 17,6 %), wskazówki do dalszej pracy, braki w wiadomościach, nad czym musi
popracować i termin poprawy (po 11,8 %).
W przeprowadzonych ankietach uczniowie określali swoje odczucia podczas oceniania.
Najczęściej wskazali te pozytywne: „jestem zadowolony" (21,9%), „wiem, co mam
poprawić” (20,2%), „postanawiam, że się poprawię” (18,4%), „mam ochotę się uczyć”
(14,6%). Uczucia negatywne towarzyszą im rzadziej: „czuję się zniechęcony" (8,6%), „jest
mi to obojętne" (7,3%), „nie chce mi się uczyć dalej" (4,3%), „nie wiem, co dalej robić"
(4,7%).
Na podstawie wywiadu z nauczycielami i dyrektorem stwierdza się, iż oceny wpisuje się
na bieżąco do dzienników i zeszytów przedmiotowych, dwa razy w roku rodzice otrzymują
wykazy wszystkich ocen, odbywają się rozmowy na spotkaniach wywiadowczych
i indywidualne.
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Ocenom towarzyszy często komentarz nauczyciela, ustny, bądź w formie pisemnej. Według
58% rodziców motywuje on w znacznym stopniu, w opinii 28% jest on decydujący
o motywacji do rozwoju czy organizowania uczenia się. Tylko jedna osoba stwierdziła, że nie
ma znaczenia. Większość rodziców (71,5%) określiła komentarze jako życzliwe i motywujące
do nauki, jedna osoba jako nieżyczliwe i zniechęcające do dalszej nauki. 21,4%
ankietowanych nie ma wiedzy na ten temat, a 5,7% twierdzi, że dziecko nie otrzymuje
komentarzy do ocen.
O uzyskanych ocenach uczniowie informowani są na bieżąco, co potwierdza 90,5% uczniów.
W opinii 67,1% rodziców z każdego przedmiotu są informowani na bieżąco, 27,1% tylko
z niektórych przedmiotów. Natomiast 55,7% rodziców uważa, że są systematycznie
i wyczerpująco informowani o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności a także o brakach.
Zdecydowanie uczeń ma prawo poprawić na lekcji ocenę jak twierdzi 70,6% ankietowanych
nauczycieli, 83,9% uczniów i 80% rodziców. Najczęściej ocenę cząstkową uczniowie
poprawiają pisemnie lub ustnie - po 64,7 %, poprzez zadania dodatkowe - 58,8 %
lub aktywność na lekcjach - 35,3 %.
Osiągnięcia uczniów prezentowane są na apelach, przy okazji uroczystości szkolnych oraz
publikowane na stronie internetowej szkoły i w gazetce "Echo szkoły" wydawanej na koniec
roku szkolnego. Wyróżniający się uczniowie otrzymują dyplomy i często drobne nagrody
rzeczowe.
Wniosek
Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz motywuje ich
do dalszej pracy.
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Pytania kluczowe
6. Czy w szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów?
7. Czy w szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski
z tych analiz?
Metody i narzędzia badawcze
Analiza dokumentacji, wywiady z nauczycielami, ankiety do nauczycieli i rodziców
Diagnoza
W szkole dokonywana jest analiza osiągnięć uczniów, analiza wyników nauczania
i sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych, analiza frekwencji poszczególnych klas
i uczniów (wyniki klasyfikacji i promocji uczniów poszczególnych klas), kontrola
dokumentacji.
Większość nauczycieli w ankiecie wypowiedziało się, że sprawdza nabyte przez ucznia
wiadomości i umiejętności w formie: ustnej wypowiedzi (70,6%), sprawdzianu (64,7%),
zadania domowego (41,2%), kartkówki (35,3%), testu (23,5%), ćwiczeń praktycznych
(23,5%). Nauczyciele wymienili też wiele innych sposobów kontroli efektów swojej pracy,
m. in.: aktywność (17,6%), praca indywidualna i w grupach (17,6%), zadania klasowe
(11,8%), projekty (11,8%).
Podobnie w swojej ankiecie wypowiedzieli się rodzice. Najwięcej ankietowanych jako formy
sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów stosowane przez nauczycieli wymieniają
odpowiedzi ustne (21,3%), sprawdziany, zadania klasowe, wypracowania, kartkówki (17,9%),
zadania domowe (15,9%), zadania dodatkowe (15,9%).
Większość ankietowanych rodziców (91,4%) jest zdania, że sposób sprawdzania wiadomości
daje dziecku możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami.
Z wywiadów z nauczycielami i analizy wyników ankiet wynika, że monitorowanie osiągnięć
uczniów odbywa sie systematycznie. W zależności od sposobu sprawdzania odbywa się
na każdej z lekcji, po opracowanym dziale, na półrocze, na koniec roku szkolnego.
Po przeprowadzeniu każdego sprawdzianu analizuje się jego wyniki pod kątem stopnia
opanowania materiału prze uczniów (100% nauczycieli), a szczególnie dokładnej analizie
ilościowej i jakościowej poddaje się testy diagnozujące wiedzę i umiejętności uczniów
na początku i na końcu roku szkolnego (76,5%). Analizuje się wyniki zarówno całej klasy jak
i pojedynczych uczniów, a w przypadku korzystania z diagnozy przedmiotowej udostępnianej
przez wydawnictwa również w odniesieniu do populacji badanych uczniów.
W klasach szóstych przeprowadzono w tym roku trzy próbne sprawdziany z języka polskiego
i matematyki (CKE, OPERON, GWO) i dwa sprawdziany z języka angielskiego CKE,
OPERON), których wyniki zapisano w dziennikach lekcyjnych i szczegółowo
przeanalizowano z uczniami, zapoznano z nimi rodziców podczas zebrania (Każdy rodzic
otrzymał na piśmie informację, jaki procent punktów zdobył uczeń); przedstawiono je też
Radzie Pedagogicznej.
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W pozostałych klasach przeprowadzono sprawdziany diagnozujące na początku i końcu roku
szkolnego - w klasach młodszych z edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej,
w lasach IV-V z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. W klasach trzecich
odbył sie sprawdzian OBUT.
Wyniki monitorowania analizuje każdy nauczyciel w ramach prowadzonych przez siebie
zajęć, co potwierdzają zapisy tematów w dziennikach lekcyjnych oraz zespoły nauczycieli
i dyrektor. Analiza wyników sprawdzianów przedstawiana jest Radzie Pedagogicznej
i zapisana w księdze protokołów.
Konsekwencją prowadzonego monitoringu są wdrażane wnioski przyczyniające się
do podnoszenia jakości i efektywności uczenia się uczniów. W odniesieniu
do ubiegłorocznych wniosków:
 w szkole doskonali się na wszystkich zajęciach edukacyjnych wiadomości
i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do języka polskiego, matematyki
i języka obcego nowożytnego,
 przeprowadza się próbne sprawdziany kompetencji w klasach szóstych i piątych oraz
prowadzi się szczegółową analizę wyników, na bieżąco wdraża się wnioski z tej analizy,
 szczegółowo omawia się wyniki sprawdzianów kompetencji z Radą Pedagogiczną
i rodzicami,
 mobilizuje się uczniów do systematyczności i osiągania lepszych wyników w nauce,
 doskonali się umiejętność kształtnego pisania z uwzględnieniem zasad ortograficznych,
interpunkcyjnych i językowych.
Podczas zajęć nauczyciele najczęściej kształtują umiejętność czytania – rozumienia,
wykorzystywania i przetwarzania tekstów (93%) myślenia naukowego – umiejętności
formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych (64,3%), pisania –
umiejętności poprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej (64,3%), umiejętności
komunikowania się (100%). Ponadto nauczyciele starają się odkrywać zainteresowania
uczniów i przygotowują ich do dalszej edukacji (85,7%). Bardzo często rozmawiają
z uczniami na temat umiejętności efektywnego uczenia się (100%) oraz użyteczności zdobytej
wiedzy i umiejętności praktycznych w codziennym życiu (70,6%).
Wszyscy nauczyciele zwracają uwagę na estetykę pisma w zeszytach uczniów. Nauczyciele
języka polskiego ponadto na bieżąco sprawdzają zeszyty uczniów pod kątem poprawności
ortograficznej, językowej i interpunkcyjnej zapisanych w nich notatek. Obowiązkiem każdego
ucznia jest dokonanie poprawy zaznaczonych błędów.
Wniosek
W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia uczniów oraz wdraża się wnioski z tych
analiz.
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Pytanie kluczowe
8. Czy działania podejmowane w szkole są planowane, wdrażane i modyfikowane z udziałem
uczniów i adekwatne do ich potrzeb?
Metody i narzędzia badawcze
Wywiad z nauczycielami, ankiety do nauczycieli, uczniów, obserwacja.
Diagnoza
Nauczyciele współpracują z uczniami w obszarze doskonalenia procesów edukacyjnych.
W ankiecie 57,1 % badanych deklaruje, że na niektórych zajęciach biorą pod uwagę opinie
uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć, 21,4 % na większości zajęć, 14,3% na wszystkich.
Uwzględnione propozycje uczniów dotyczą tematyki lekcji i terminów testów, sprawdzianów
(po 57,1%), metod pracy na lekcji (50%), zajęć pozalekcyjnych (28,6%) oraz sposobu
oceniania (21,4%). Współpraca między nauczycielami a uczniami dotyczy również
organizacji uroczystości szkolnych, apeli, konkursów, wycieczek, dyskotek i inicjatyw
uczniowskich. W opinii 66,7% uczniów nauczyciele zachęcają ich do wymyślania
i realizowania własnych pomysłów. Pomysły te uwzględniane są w planowaniu pracy
dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej i wdrażane często z udziałem pomysłodawców.
Ze względu na obserwowane i zgłaszane potrzeby, zainteresowania, trudności czy możliwości
uczniów planowana i modyfikowana jest także oferta zajęć dodatkowych wyrównujących
szanse edukacyjne oraz rozwijających uzdolnienia i zainteresowania.
Wniosek
Działania podejmowane w szkole są planowane, wdrażane i modyfikowane z udziałem
uczniów i adekwatne do ich potrzeb.
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Pytanie kluczowe
9. Czy nauczyciele współdziałają w organizowaniu, realizacji i analizie procesów
edukacyjnych?
Metody i narzędzia badawcze
Analiza dokumentacji, wywiady z dyrektorem i nauczycielami, ankieta do nauczycieli,
obserwacja.
Diagnoza
47,1% ankietowanych nauczycieli twierdzi, że całkowicie mają poczucie integracji w swoim
środowisku pracy, a 52,9% częściowo. Większość (70,6%) uważa, że ich głos jest brany pod
uwagę w trakcie podejmowania decyzji.
Nauczyciele współpracują w organizowaniu, realizacji i analizie procesów edukacyjnych oraz
odczuwają wzajemne wsparcie najczęściej poprzez wymianę doświadczeń i poglądów
(100%), przekazywanie informacji o uczniach / zespołach klasowych (88,2%), wspólne
analizowanie osiągnięć i problemów (82,4%), rozwiązywanie problemów wychowawczych,
opracowywanie wniosków do dalszej pracy oraz organizowanie i prowadzenie działań
(wycieczki, konkursy, imprezy) (po 76,5%), przekazywanie wiedzy zdobytej na szkoleniach
(70,6%), planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i wymianę pomocy dydaktycznych,
testów (po 52,9%), konsultacje, doradztwo (47,1%). W przekonaniu 70,6 % ankietowanych w
pracę zespołów angażuje się większość nauczycieli, a 29,4% wszyscy.
Na podstawie obserwacji i wywiadów można stwierdzić, że nauczyciele wspólnie opracowują
plany pracy, testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów, dokonują analizy wyników
przeprowadzanych sprawdzianów (sprawdziany próbne, sprawdziany półroczne i roczne),
przygotowują uroczystości i święta szkolne itp. Przygotowują uczniów do konkursów.
Organizują wycieczki krajoznawcze, do muzeów, kina, teatru, prowadzą akcje charytatywne,
przygotowują spotkania z ciekawymi ludźmi np. z podróżnikiem. Wymieniają się swoimi
doświadczeniami w pracy z uczniem słabym, jak i zdolnym. Dzielą się także uwagami
i spostrzeżeniami wyniesionymi z udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Nauczyciele preferują formy współpracy w małych grupach (2-3 osobowych), w zespołach
zadaniowych oraz zespołach przedmiotowych.
W wywiadach 82,4% nauczycieli oceniło, że współpraca między nimi zdecydowanie wpływa
na lepsze wyniki kształcenia, natomiast trzech nauczycieli uznało częściowy jej wpływ.
Z pewnością dzięki współdziałaniu nauczycieli uczniowie mają możliwość poszerzyć swoją
wiedzę o otaczającym świecie poprzez ujednolicony przekaz informacji, uzyskują poczucie
ciągłości wiedzy, logicznych połączeń pomiędzy przedmiotami. Mają również okazje
rozwijać swoje zainteresowania i pasje, wykazywać się wiedzą i umiejętnościami w różnego
rodzaju konkursach i uroczystościach szkolnych. Wymiana informacji o uczniach, zwłaszcza
mających trudności czy szczególną sytuację rodzinną ułatwia otoczenie ich efektywnymi
działaniami opiekuńczymi czy wspierającymi.
Wniosek
Nauczyciele współdziałają w organizowaniu, realizacji i analizie procesów edukacyjnych.
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Wnioski

Wnioski do uwzględnienia w roku następnym:
1. Kontynuowanie planowania, monitorowania i doskonalenia procesów edukacyjnych celem
stałego podnoszenia jakości pracy szkoły.
2. Ewaluacja prowadzonych działań i wdrażanie wniosków do planów pracy w przyszłości.
3. Dalsze doskonalenie i poszerzanie stosowanych metod nauczania oraz sposobów
wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się.
4. Zwrócenie uwagi na uczniów o obniżonej motywacji i słabym poziomie zaangażowania,
szukanie sposobów ich motywowania i zwiększania zakresu ich wsparcia.
5. Stosowanie oceniania wspierającego, kształtującego - rozwijanie samodzielności oraz
obiektywizmu w ocenie własnych możliwości.
6. Kontynuowanie monitorowania osiągnięć uczniów, doskonalenie sposobów i narzędzi temu
służących.
7. Analizowanie na bieżąco potrzeb i zainteresowań uczniów, planowanie i podejmowanie
działań z ich udziałem i adekwatnie do ich potrzeb, aby stwarzać im jak najlepsze warunki
rozwoju.
8. Systematyczne działania zmierzające do badania zapotrzebowania i rozwoju oferty zajęć
dodatkowych
9. Przedstawianie rodzicom działań podejmowanych przez szkołę (nauczycieli) i stopnia
korzystania z oferty szkoły przez uczniów oraz możliwości bardziej skutecznego
wykorzystania przez uczniów oferty zajęć dodatkowych.
10. Zwiększenie zakresu współdziałania nauczycieli w organizowaniu, realizacji i analizie
procesów edukacyjnych.
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Załączniki

Załącznik 1. - Projekt Ewaluacji Wewnętrznej
Zespół ds. ewaluacji
Filar Halina, Gabor Magdalena , Gadecka Renata, Jurkiewicz Alina, Kozioł Aneta, Król
Aldona, Miłkowska Małgorzata, Sikora Irena, Szydłowska Jadwiga, Zagórska Jolanta,
Roczniak Joanna – koordynator
Przedmiot ewaluacji
Poprawa jakości i efektywności kształcenia w zakresie umiejętności określonych w podstawie
programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki i języka
polskiego.
Cel ewaluacji
Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone
z uwzględnieniem zaleceń podstawy programowej, potrzeb uczniów i możliwości szkoły?
Pytania kluczowe
10. Czy procesy edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem zalecanych warunków
i sposobów realizacji podstawy programowej?
11. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane?
12. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone,
a wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu tych procesów?
13. Czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,
a nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie
uczenia się?
14. Czy ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz pomaga im
uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się?
15. Czy w szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów?
16. Czy w szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski
z tych analiz?
17. Czy działania podejmowane w szkole są planowane, wdrażane i modyfikowane
z udziałem uczniów i adekwatne do ich potrzeb?
18. Czy nauczyciele współdziałają w organizowaniu, realizacji i analizie procesów
edukacyjnych?
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Źródła danych i narzędzia badawcze







Obserwacja zajęć, w tym diagnozująca, we wszystkich klasach.
Analiza diagnozy wstępnej i końcowej w klasach I-V, sprawdzianów próbnych
i właściwych w kl.VI.
Analiza wybranych warunków organizacyjnych niezbędnych do realizacji podstawy
programowej.
Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
rozmów, wywiadów, obserwacji szkoły.
Analiza dokumentów szkoły: protokołów RP, dzienników zajęć, dokumentacji ppp.
Monitorowanie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, zawodach,
akcjach.

Harmonogram działań zespołu
Działanie

Wykonawca Odpowiedzialni

Termin

Szczegółowa analiza pytań kluczowych

Zespół

Koordynator

X 2014

Dobór narzędzi i metod badawczych

Zespół

Koordynator
Zespół

X 2014

Przydział zadań członkom zespołu

Zespół

Koordynator

X 2014

Ustalenie terminów poszczególnych badań

Zespół

Koordynator

X 2014

Konstruowanie narzędzi diagnostycznych

Zespół

Koordynator

X/XI
2014

Przeprowadzenie badań umożliwiających
odpowiedź na pytania kluczowe

Podzespoły

Podzespoły

X 2014 –
VI 2015

Diagnoza wstępna w kl. I-III,
z języka polskiego,
matematyki,
języka angielskiego w kl. IV-V

Nauczyciele
uczący

Szydłowska J.
Gadecka R.
Filar H.
Król A.

X 2014

Analiza wyników, przedstawienie
na posiedzeniu RP

Nauczyciele
uczący

Szydłowska J.
Gadecka R.
Filar H.
Król A.

XI 2014

Próbne sprawdziany z języka polskiego,
języka angielskiego,
matematyki w kl.VI

Nauczyciele
uczący

Gadecka R.
Król A.
Filar H.

XI-XII
2014

Analiza wyników, przedstawienie
na posiedzeniu RP

Nauczyciele
uczący

Gadecka R.
Król A.
Filar H.

I 2015
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Ankietowanie uczniów, rodziców
i nauczycieli

Podzespoły

Gabor M.

XI-XII
2014

Analiza wyników ankiet, przedstawienie
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Podzespoły

Podzespoły

XII 2014

Analiza dokumentacji, wywiady, rozmowy,
obserwacja

Podzespoły

Podzespoły

XI 2014 –
IV 2015

Ankietowanie uczniów, rodziców
i nauczycieli

Podzespoły

Gabor M.

IV-V
2015

Analiza wyników ankiet, przedstawienie
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Podzespoły

Podzespoły

V 2015

Diagnoza końcowa porównawcza w kl. I-III,
z języka polskiego,
matematyki,
języka angielskiego w kl. IV-V

Nauczyciele
uczący

Szydłowska J.
Gadecka R.
Filar H.
Król A.

V 2015

Analiza porównawcza wyników,
przedstawienie na posiedzeniu RP

Nauczyciele
uczący

Szydłowska J.
Gadecka R.
Filar H.
Król A.

VI 2015

Szkoła

Gadecka R.
Król A.
Filar H.

VI 2015

Analiza porównawcza wyników,
przedstawienie na posiedzeniu RP

Nauczyciele
uczący

Gadecka R.
Król A.
Filar H.

VI 2015

Przedstawienie wyników ewaluacji w zespole
Dyskusja nad wnioskami
Zaproponowanie ewentualnych modyfikacji
działań szkoły

Podzespoły

Podzespoły

Zespół

Zespół

V-VI
2015

Koordynator

Koordynator

VI 2015

Zespół

Koordynator

VI 2015

Sprawdzian kompetencji z języka polskiego,
języka angielskiego,
matematyki w kl.VI

Przygotowanie raportu z ewaluacji dla rady
pedagogicznej w celu poprawy działań
służących podnoszeniu jakości pracy szkoły
Sformułowanie propozycji wniosków
końcowych z ewaluacji
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Zakres badań podzespołów ds. ewaluacji

Pytania kluczowe

1. Czy procesy edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem
zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej?
2. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane?

Wskaźniki

1. Procesy edukacyjne są realizowane w szkole z wykorzystaniem
zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej.
2. Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane.

Metody i narzędzia
badawcze

Wywiad z dyrektorem, nauczycielami
Ankieta do nauczycieli
Analiza dokumentacji szkoły

Odpowiedzialni

Gabor Magdalena
Król Aldona

Pytania kluczowe

1. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane
i doskonalone, a wnioski z monitorowania są wykorzystywane
w planowaniu tych procesów?
2. Czy działania podejmowane w szkole są planowane, wdrażane
i modyfikowane z udziałem uczniów i adekwatne do ich potrzeb?

Wskaźniki

1. Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane
i doskonalone.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się.

Metody i narzędzia
badawcze

Wywiad z nauczycielami
Ankiety do nauczycieli, uczniów
Obserwacja

Odpowiedzialni

Jurkiewicz Alina
Miłkowska Małgorzata
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Pytania kluczowe

1. Czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się, a nauczyciele stosują różne sposoby wspierania
i motywowania uczniów w procesie uczenia się?
2. Czy ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce
oraz pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces
uczenia się?

Wskaźniki

1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się.
2. Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce
oraz motywuje ich do dalszej pracy.

Metody i narzędzia
badawcze

Wywiady z nauczycielami , dyrektorem
Ankiety do uczniów, rodziców i nauczycieli

Odpowiedzialni

Kozioł Aneta
Zagórska Jolanta

Pytania kluczowe

1. Czy w szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów?
2. Czy w szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć
uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz?

Wskaźniki

W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia uczniów oraz wdraża
się wnioski z tych analiz.

Metody i narzędzia
badawcze

Analiza dokumentacji
Wywiady z nauczycielami

Odpowiedzialni

Filar Halina
Gadecka Renata

Pytania kluczowe

Czy nauczyciele współdziałają w organizowaniu, realizacji i analizie
procesów edukacyjnych?

Wskaźniki

Nauczyciele współdziałają w organizowaniu, realizacji i analizie
procesów edukacyjnych.

Metody i narzędzia
badawcze

Analiza dokumentacji
Wywiady z nauczycielami
Ankieta do nauczycieli

Odpowiedzialni

Sikora Irena
Szydłowska Jadwiga
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Załącznik 2.

(listopad 2014)

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI
1. Czego najbardziej chcesz się nauczyć w szkole (wymień trzy najważniejsze rzeczy)?
……………………………………………….............................................................................................
.2. Czy szkoła umożliwia Ci nauczenie się tych najważniejszych dla Ciebie rzeczy?
 zdecydowanie nie,
ponieważ........................................................................................................................................
 raczej nie
 raczej tak
 zdecydowanie tak
3.Czy nauczyciele zachęcają Cię do nauki, rozwoju?
 zdecydowanie nie
 raczej nie
 raczej tak
 zdecydowanie tak
4. Jeżeli odpowiedziałeś tak lub raczej tak napisz w jaki sposób?..........................................................
5. Czy nauczyciele pomagają Ci, gdy masz trudności w nauce:
 zdecydowanie nie
 raczej nie
 raczej tak
 zdecydowanie tak
6. Do jakiej części Twoich zajęć w szkole pasują poniższe zdania?
Czuję, że nauczyciel wierzy w moje możliwości.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
 do wszystkich
 do większości
 do połowy
 do mniej niż połowy
 do żadnego
Nauczyciel upewnia się, czy właściwie zrozumiałam/em to, o czym mówiliśmy na lekcji.
 na wszystkich zajęciach
 na większości zajęć
 na połowie zajęć
 na mniej niż połowie zajęć
 na żadnych
Nauczyciel daje wskazówki, które pomagają mi się uczyć
 na wszystkich zajęciach
 na większości zajęć
 na połowie zajęć
 na mniej niż połowie zajęć
 na żadnych
7. Jak często rozmawiasz z nauczycielami o tym, w jaki sposób się uczyć?
 bardzo często
 często
 rzadko
 nigdy
8. Czy nauczyciele mówią Ci, że możesz się nauczyć nawet trudnych rzeczy?
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2014/2015

str. 26

Szkoła Podstawowa im. S. Sempołowskiej w Ciężkowicach

9. Czy w szkole są zajęcia pozalekcyjne, które Cię interesują?
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie
Jeżeli wybrałaś/wybrałeś odpowiedź raczej nie lub zdecydowanie nie napisz, jakie
chciałabyś/chciałbyś zajęcia pozalekcyjne .................................................................................................
10. Do jakiej części Twoich zajęć w szkole pasują poniższe zdania?
Lubię się uczyć na tej lekcji.
 do wszystkich zajęć
 do większości zajęć
 do połowy zajęć
 do mniej niż połowy zajęć
 do żadnych zajęć
Wiem dlaczego czegoś się uczę na tej lekcji.
 do wszystkich zajęć
 do większości zajęć
 do połowy zajęć
 do mniej niż połowy zajęć
 do żadnych zajęć
Nauczyciel zachęca mnie do wyrażania własnego zdania na tematy poruszane na lekcji.
 do wszystkich zajęć
 do większości zajęć
 do połowy zajęć
 do mniej niż połowy zajęć
 do żadnych zajęć
11. Czy pomoc jaką uzyskujesz od nauczyciela jest wystarczająca?
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie, ponieważ .........................................................................................................
 nigdy nie potrzebowałem pomocy
12. Czy nauczyciele traktują równie dobrze wszystkich uczniów?
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie
Jeżeli zaznaczyłeś odpowiedź raczej nie lub zdecydowanie nie podaj przykład ........................................
13. Czy twoim zdaniem nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia?
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie,
ponieważ ........................................................................................................................................
14. Czy podczas zajęć nauczyciele zachęcają Cię do wymyślania i realizowania własnych
pomysłów?
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie
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15. Czy podczas lekcji myślisz tylko o zajęciach, na których jesteś?
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie
Jeżeli odpowiedziałaś/odpowiedziałeś raczej nie lub zdecydowanie nie napisz, o czym myślisz na
zajęciach .....................................................................................................................................................
16. Jak często na lekcjach zdarzają się opisane poniżej sytuacje: Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
Pracowałam/em w grupach lub parach:
 na wszystkich zajęciach
 na większości zajęć
 na połowie zajęć
 na mniej niż połowie zajęć
 na żadnych zajęciach
Wiem, co było celem lekcji.
 na wszystkich zajęciach
 na większości zajęć
 na połowie zajęć
 na mniej niż połowie zajęć
 na żadnych zajęciach
Zadawałam/em pytania.
 na wszystkich zajęciach
 na większości zajęć
 na połowie zajęć
 na mniej niż połowie zajęć
 na żadnych zajęciach
Podczas zajęć byłam/em dzisiaj zaangażowana/ny:
 na wszystkich zajęciach
 na większości zajęć
 na połowie zajęć
 na mniej niż połowie zajęć
 na żadnych zajęciach
Brałem udział w dyskusji
 na wszystkich zajęciach
 na większości zajęć
 na połowie zajęć
 na mniej niż połowie zajęć
 na żadnych zajęciach
Pracowałam/em samodzielnie
 na wszystkich zajęciach
 na większości zajęć
 na połowie zajęć
 na mniej niż połowie zajęć
 na żadnych zajęciach
Notowałam/em
 na wszystkich zajęciach
 na większości zajęć
 na połowie zajęć
 na mniej niż połowie zajęć
 na żadnych zajęciach
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Słuchałam/em
 na wszystkich zajęciach
 na większości zajęć
 na połowie zajęć
 na mniej niż połowie zajęć
 na żadnych zajęciach
17. Od czego najbardziej zależą Twoje wyniki w nauce:
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
 mojego zaangażowania
 czasu, jaki poświęcam na naukę
 pomocy rodziców
 atmosfery w klasie
 pomocy kolegów/ koleżanek
 pracy nauczycieli
 korepetycji
 szczęścia
 innych czynników,
jakich ?...............................................................................................................................
18. Myśląc o swoich wynikach w nauce:
 czujesz radość
 uważasz, że wszystko jest w porządku
 nie obchodzi Cię to
 czujesz niezadowolenie, bo mogłeś/mogłaś zrobić więcej
 czujesz niezadowolenie, że nie mogłeś/mogłaś zrobić więcej
19. Jak oceniasz siebie jako ucznia?
(zaznacz kółkiem odpowiednią liczbę 0-bardzo słaby, 6- wzorowy)
0123456
20. Jak oceniają Twoje wyniki w nauce nauczyciele?
(zaznacz kółkiem odpowiednią liczbę 0-bardzo słaby, 6- wzorowy)
0123456
21. Czy odnosisz sukcesy w szkole?
 tak, w dziedzinie………………………. .....................................................................................
 nie
22. Ile czasu poświęcasz na odrabianie lekcji? (zaznacz właściwą odpowiedź)
 wcale
 mniej niż jedna godzina
 1-2 godziny
 2-3 godziny
 3-4 godziny
 powyżej 4 godzin
23. Na czyją pomoc w nauce możesz liczyć? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
 rodzice
 rodzeństwo
 koleżanki, koledzy
 korepetycje
 nauczyciel uczący danego przedmiotu
 inni ....................................................................................................................................
Proszę wpisać:
 Klasa ....................,
Płeć ......................
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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Załącznik 3.

(kwiecień 2015)

Ankieta dla uczniów
1. Czy jesteś systematycznie oceniany?
 Tak, ze wszystkich przedmiotów
 Tak, z większości przedmiotów
 Tylko z niektórych przedmiotów
 Nie
2. Czy wg Ciebie jesteś oceniany sprawiedliwie i obiektywnie?
 Tak, ze wszystkich przedmiotów
 Tak, z niektórych przedmiotów
 Nie, nie jestem
3. Czy jesteś na bieżąco informowany o uzyskanych ocenach?
 Zdecydowanie tak
 Raczej tak
 Raczej nie
 Zdecydowanie nie
4. Czy podczas wystawiania oceny nauczyciel ją uzasadnia?
 Tak, zawsze
 Tak, zazwyczaj
 Czasami
 Rzadko
 Nigdy
5. Czy podczas wystawiania oceny nauczyciel podaje wskazówki do dalszej pracy?
 Tak, zawsze
 Tak, zazwyczaj
 Czasami
 Rzadko
 Nigdy
6. Czy masz możliwość poprawy oceny?
 Tak, ze wszystkich przedmiotów
 Tak, z większości przedmiotów
 Z niektórych przedmiotów
 Nie mam takiej możliwości
7. Czy wg Ciebie wszyscy uczniowie są oceniani sprawiedliwie?
 Tak
 Nie
 Jeśli wybrałeś nie – podaj przykład niesprawiedliwego oceniania …………............…………..
8. Wybierz opisy, które najlepiej pasują do Ciebie, gdy jesteś oceniana/y:
Zaznacz kilka odpowiedzi.
 jestem zadowolona/y
 czuję się zniechęcona/y
 jest mi to obojętne
 mam ochotę się uczyć
 postanawiam, że się poprawię
 nie chce mi się uczyć dalej
 nie wiem, co dalej robić
 wiem, co mam poprawić
9. Czy znasz kryteria wymagań z poszczególnych przedmiotów:
 Tak, ze wszystkich przedmiotów
 Prawie ze wszystkich przedmiotów
 Tylko z nielicznych przedmiotów
 Z żadnego przedmiotu
10. Własne spostrzeżenia ……………………………………………………………………..
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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Załącznik 4.

(listopad 2014)

ANKIETA DLA RODZICÓW
1. Jakie są potrzeby edukacyjne Pana(i) dziecka?
…………………………………………………….....................................................................................
2. Czy szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne Pana(i) dziecka?
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
 zdecydowanie nie
 raczej nie
 raczej tak
 zdecydowanie tak
3. Czy szkoła pomaga rozwijać zainteresowania i aspiracje Pana(i) dziecka?
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
 zdecydowanie nie
 raczej nie
 raczej tak
 zdecydowanie tak
4. Jeżeli zaznaczył (a) Pan(i) odpowiedź nie lub raczej nie proszę wymienić jakich zainteresowań
lub aspiracji nie rozwija: ..........................................................................................................................
5. Czy Pan(i) zdaniem, Pan(i) dziecko umie się uczyć? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie
6. Kto informuje Pan(i) dziecko jak należy się uczyć? Można zaznaczyć więcej odpowiedzi.
 my, rodzice
 nauczyciele, uczący danych przedmiotów
 wychowawca
 koleżanka, kolega
 starsze rodzeństwo
7. Ile czasu, przeciętnie zajmuje Pana(i) dziecku nauka ?
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
 mniej niż 1 godzinę dziennie
 od 1 do 2 godzin
 powyżej 2 godzin dziennie
8. Czy Pana(i) dziecko potrafi samodzielnie odrobić pracę domową i przygotować się do lekcji?
 tak, potrafi
 nie , zawsze ktoś mu(jej) pomaga
 nie, ale może liczyć na pomoc przy odrabianiu lekcji w szkole
 czasem ktoś mu(jej) pomaga
9. Kto Pan(i) zdaniem najbardziej motywuje dziecko do nauki.
Można zaznaczyć więcej odpowiedzi.
 my, rodzice
 dziecko samo się motywuje
 kolega, koleżanka
 wychowawca
 nauczyciele uczący
10. Czy nauczyciele traktują uczniów w równy sposób?
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
 zdecydowanie nie
 raczej nie
 raczej tak
 zdecydowanie tak
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11. Czy nauczyciele rozmawiają z Panią/Panem o możliwościach i/lub potrzebach Pani/Pana
dziecka? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
 przynajmniej kilka razy w roku
 przynajmniej raz w roku
 rzadziej niż raz w roku
 nigdy
 nigdy, ponieważ nie ma takiej potrzeby
12. W jakim stopniu zajęcia pozalekcyjne w szkole są dostosowane do potrzeb Pani/Pana
dziecka? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
 są dostosowane
 są raczej dostosowane
 są raczej niedostosowane
 są niedostosowane
 moje dziecko nie uczęszcza na żadne zajęcia
13. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi zdaniami?
Nauczyciele uczący moje dziecko, wskazują możliwości jego rozwoju:
 zdecydowanie się zgadzam
 raczej się zgadzam
 raczej sie nie zgadzam
 zdecydowanie się nie zgadzam
Nauczyciele uczący moje dziecko, służą radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla mojego
dziecka:
 zawsze gdy jest taka potrzeba
 od czasu do czasu
 zdarzało się, że pomimo potrzeby nie otrzymaliśmy wsparcia
 nigdy
 nie ma takiej potrzeby
Wychowawca służy radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla mojego dziecka:
 zawsze gdy jest taka potrzeba
 od czasu do czasu
 zdarzało się, że pomimo potrzeby nie otrzymaliśmy wsparcia
 nigdy
 nie ma takiej potrzeby
14. Czy to, jak nauczyciele oceniają Pani/Pana dziecko, zachęca je do uczenia się?
Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie
15. Do jakiej części nauczycieli Pani/Pana dziecka pasują poniższe opisy?
Nauczyciele chwalą moje dziecko częściej niż krytykują:
 do wszystkich
 do większości
 do około połowy
 do mniej niż połowy
 do żadnego
 trudno powiedzieć
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Nauczyciele wierzą w możliwości mojego dziecka:
 do wszystkich
 do większości
 do około połowy
 do mniej niż połowy
 do żadnego
 trudno powiedzieć
Nauczyciele dbają o dobre relacje między moim dzieckiem a innymi uczniami:
 do wszystkich
 do większości
 do około połowy
 do mniej niż połowy
 do żadnego
 trudno powiedzieć
Nauczyciele szanują moje dziecko:
 do wszystkich
 do większości
 do około połowy
 do mniej niż połowy
 do żadnego
 trudno powiedzieć
Nauczyciele traktują wszystkich uczniów równie dobrze:
 do wszystkich
 do większości
 do około połowy
 do mniej niż połowy
 do żadnego
 trudno powiedzieć
16. Czy Państwa dziecko chętnie chodzi do szkoły:
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie
 trudno powiedzieć
17. Jak ocenia Pan(i) sposób przekazywania informacji o postępach dziecka ?
 Informacja o postępach mojego dziecka jest rzetelna i wyczerpująca
 Zwykle dowiaduję się jedynie o ocenach dziecka
 Najczęściej szkoła informuje jedynie o niedociągnięciach w nauce dziecka
 Praktycznie nie jestem informowany(a) o postępach dziecka
 Jest jeszcze inaczej. Jak ? ……………………………………………………….............………
18. Jeśli ma Pan(i) jakieś uwagi (pozytywne lub negatywne ) związane z funkcjonowaniem
szkoły, proszę je wpisać poniżej:
.....................................................................................................................................................................
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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Załącznik 5.

(kwiecień 2015)

Ankieta dla rodziców
1.Czy znają Państwo system oceniania funkcjonujący w naszej szkole?
a. znam
b. częściowo znam
c. nie znam
2. Czy Państwa dziecko oceniane jest systematycznie?
a. zawsze
b. rzadko
c. nigdy
3. Czy Państwa dzieci mają możliwość poprawienia niekorzystnej oceny?
a. z każdego przedmiotu
b. tylko z niektórych przedmiotów
c. nie mają takiej możliwości, np. z ……………………………………………………...............………
4. Jakie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności stosują nauczyciele?
a. odpowiedzi ustne
b. zadania domowe
c. zadania klasowe, wypracowania
d. sprawdziany
e. kartkówki
f. zadania dodatkowe
g. inne……………………………………………………………………………………..............………
5. W jakim stopniu sposób sprawdzania wiadomości daje dziecku możliwość wykazania się
wiedzą i umiejętnościami?
a. w wysokim
b. w niskim
c. nie stwarza możliwości wykazania się rzeczywistą wiedzą i umiejętnościami
6. Czy Państwa zdaniem zadawane prace domowe pozwalają dziecku na samodzielne wykazanie
się wiedzą i umiejętnościami?
a. tak, są przemyślane i związane z lekcją
b. tylko czasami
c. nie, są zbyt trudne
7. Czy są Państwo na bieżąco informowani o postępach swojego dziecka?
a. z każdego przedmiotu
b. tylko z niektórych przedmiotów
c. z żadnego przedmiotu
8. Czy wg Państwa dzieci oceniane są w szkole sprawiedliwie?
a. zdecydowanie tak
b. raczej tak
c. raczej nie
d. zdecydowanie nie, proszę podać przykład …………………………………………….................……
9. Jakie mają Państwo spostrzeżenia dotyczące oceniania uczniów oraz ilości i jakości
zadawanych prac domowych?.................................................................................................................
10. Czy uzyskujecie Państwo informacje o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności,
a także o brakach?
a. tak, systematycznie i wyczerpujące
b. tak, sporadycznie i ogólnikowe
c. nie jesteśmy informowani
11. W jakim stopniu komentarz nauczyciela do oceny motywuje ucznia
do rozwoju/organizowania uczenia się?
a. jest decydujący
b. w znacznym stopniu
c. w minimalnym stopniu
d. nie ma znaczenia
12. Proszę ocenić komentarze (ustne, pisemne) nauczyciela do uzyskiwanej przez Państwa
dziecko oceny:
a. są życzliwe i motywujące do nauki
b. są nieżyczliwe i zniechęcające do dalszej nauki
c. nie mam wiedzy na ten temat
d. moje dziecko nie otrzymuje komentarzy do ocen
e. inne …………………………………………………………………………….................……………
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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Załącznik 6.

(listopad 2014)

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
1. Czy zna Pan/Pani podstawę programową nauczanego przez siebie przedmiotu?
 tak
 nie
2. Które z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej wykorzystuje
Pan/Pani systematycznie? ...............................……………………………................…………………
3. Czy monitoruje Pan/Pani realizację podstawy programowej?
 tak, na lekcji
 tak, okresowo ( co tydzień, co miesiąc)
 tak, na koniec półrocza
 tak, na koniec roku szkolnego
 nie monitoruję
4. Czy realizowany przez Pana/Panią program nauczania gwarantuje efektywne nauczanie treści
ujętych w podstawie programowej?
 tak, wszystkich treści
 tak, większości treści
 tylko niektórych treści
 nie gwarantuje
5. Czy warunki lokalowe szkoły i wyposażenie sal lekcyjnych pozwalają Panu/Pani
na prawidłową realizację podstawy programowej i przyjętego programu nauczania?
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie
6. Co uwzględnia Pan/Pani w planowaniu procesów edukacyjnych w odniesieniu do przedmiotu,
którego Pan(i) naucza?
 potrzeby uczniów
 możliwości uczniów
 możliwość realizacji
 czas
 inne, jakie .......................................................................................................................................
7. Jakie metody sprzyjające uczeniu się stosuje Pan/Pani w pracy z uczniami?
……………………………………….........................................................................................................
8. Czy monitoruje Pan/Pani postępy uczniów?
 prowadzę analizę systematycznie w sposób zorganizowany
 próbuję prowadzić systematyczną analizę
 prowadzę analizę, gdy pojawia się taka potrzeba
 nie monitoruję
9. Jaki jest zakres monitoringu osiągnięć uczniów?
 dotyczy wszystkich uczniów
 dotyczy wybranych roczników
 dotyczy wybranych klas
 dotyczy wybranych uczniów
10. Które z wymienionych poniżej osiągnięć/umiejętności Twoich uczniów są dla Pana/Pani
najistotniejsze:
 promocja do następnej klasy
 bardzo dobre wyniki z nauczanego przedmiotu
 osiągnięcia w konkursach przedmiotowych
 bardzo dobrze napisany sprawdzian po klasie trzeciej /szóstej
 aktywny udział w życiu klasy/ szkoły
 samodzielność
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 kreatywność
 prospołeczna postawa
 uczciwość
 koleżeńskość
 przygotowanie do podjęcia nauki na wyższym etapie
 jak najlepsze opanowanie kluczowych umiejętności
 inne.................................................................................................................................................
11. Czy Pan/Pani bierze pod uwagę opinie uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć?
 na wszystkich zajęciach
 na większości zajęć
 na niektórych zajęciach
 nigdy
12. Czego dotyczyły pomysły uczniów, które Pan/Pani uwzględnił (a)?
 metod pracy na lekcji
 tematyki lekcji
 sposobu oceniania
 terminów testów, sprawdzianów itp.
 zajęć pozalekcyjnych
 inne – jakie?....................................................................................................................................
13. Jak często daje Pan/Pani swoim uczniom możliwość kształtowania poniższych umiejętności:
1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów:
 na wszystkich zajęciach
 bardzo często, na większości zajęć
 od czasu do czasu, na niektórych zajęciach
 sporadycznie
 wcale
2) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach
empirycznych:
 na wszystkich zajęciach
 bardzo często, na większości zajęć
 od czasu do czasu, na niektórych zajęciach
 sporadycznie
 wcale
3) umiejętność pracy zespołowej:
 na wszystkich zajęciach
 bardzo często, na większości zajęć
 od czasu do czasu, na niektórych zajęciach
 sporadycznie
 wcale
4)umiejętność odkrywania swoich zainteresowań i/lub przygotowania do dalszej edukacji:
 na wszystkich zajęciach
 bardzo często, na większości zajęć
 od czasu do czasu, na niektórych zajęciach
 sporadycznie
 wcale
5) umiejętność uczenia się:
 na wszystkich zajęciach
 bardzo często, na większości zajęć
 od czasu do czasu, na niektórych zajęciach
 sporadycznie
 wcale
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6) umiejętność komunikowania się, posługiwania się poprawną polszczyzną:
 na wszystkich zajęciach
 bardzo często, na większości zajęć
 od czasu do czasu, na niektórych zajęciach
 sporadycznie
 wcale
7) pisanie – umiejętność poprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej, budowania pisemnej
wypowiedzi:
na wszystkich zajęciach
 bardzo często, na większości zajęć
 od czasu do czasu, na niektórych zajęciach
 sporadycznie
 wcale
Dziękuję za wypełnienie ankiety
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Załącznik 7.

(kwiecień 2015)

Ankieta dla nauczycieli – ocenianie, współpraca z nauczycielami
1. W jaki sposób sprawdza Pan/Pani nabyte przez ucznia wiadomości i umiejętności?
………………………………………………………………………………................…………………
2. Czy ocenia Pan/Pani ucznia systematycznie?
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie
3. Czy na bieżąco informuje Pan/Pani ucznia o uzyskanych ocenach?
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie
4. Czy uczeń ma na Pana/Pani lekcji możliwość poprawy każdej oceny?
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie
5. W jaki sposób najczęściej umożliwia Pan/Pani uczniom poprawę oceny?
 poprawa pisemna
 poprawa ustna
 projekt/referat
 dodatkowe zadanie
 oceniam aktywność na lekcjach
 nie umożliwiam poprawy oceny
6. Czy analizując osiągnięcie uczniów bierze Pan/Pani pod uwagę ich możliwości rozwojowe?
 tak, wszystkich
 tak, większości
 tak, w wybranych przypadkach
7. Czy rozmawia Pan/Pani z uczniem na temat jego trudności w nauce?
 nigdy
 rzadko
 prawie zawsze
 zawsze
8. W jaki sposób przebiega u Pana/Pani analiza osiągnięć uczniów?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
 sformułowanie wniosków do dalszej pracy
 określenie mocnych i słabych stron
 ocena sprawdzianów pod kątem ilościowym i jakościowym
 analiza stopnia opanowania materiału - po przeprowadzonych
 sprawdzianach, odpowiedziach ustnych
 monitorowanie osiągnięć uczniów poprzez obserwację
 sprawdzian, sprawdzanie prac domowych
9. Czy przekazuje Pan/Pani uczniom informację zwrotną, uzasadniającą ocenę?
 zawsze
 prawie zawsze
 rzadko
 nigdy
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10. Co zawiera informacja zwrotna?
…………………………………………………………………………………………………................
11. Jakiego rodzaju pomoc uzyskuje Pan/Pani od innych nauczycieli w swojej pracy
z uczniami? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
 wymiana doświadczeń, konsultacje, doradztwo, wymiana poglądów
 wymiana pomocy dydaktycznych, testów
 korelacja międzyprzedmiotowa
 przekazywanie wiedzy zdobytej na szkoleniach
 wspólne organizowanie i prowadzenie działań (wycieczki, konkursy imprezy)
 wspólne prowadzenie zajęć lekcyjnych
 lekcje koleżeńskie/otwarte
 przekazywanie informacji o uczniach/zespołach klasowych
 planowanie i/lub opracowywanie materiałów
 nie uzyskuję wsparcia
 inne…………………………………………………………………………………...............….
12. Jak ocenia Pan/Pani zaangażowanie nauczycieli w pracę zespołów?
 angażują się wszyscy
 angażuje się większość
 angażuje się połowa
 angażuje się mniejszość
 angażują się pojedyncze osoby
 nie wiem
13.W jaki sposób nauczyciele wspierają siebie w realizacji procesów edukacyjnych?
…………………………………………………………………………………………..................……..
14. Czy dostosowuje Pan/Pani wymagania dla uczniów posiadających opinię z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej?
 tak, zawsze np……………………………………………………………..............…………….
 bardzo często np. ……………………………………………………….............……………….
 raczej nie, ponieważ………………………………………………….............…………………..
 nie, ponieważ………………………………………………………...............…………………..
15. Które z przedstawionych sposobów motywowania stosuje Pan/Pani w swojej pracy?
 zaniżanie ocen
 oceny „na zachętę”
 wzbudzanie ciekawości poznawczej
 stawianie zadań i pytań problemowych
 odpytywanie ustne i pisemne
 uświadamianie na temat użyteczności wiedzy
 zachęcanie do rywalizacji
 konsekwencja nauczyciela w wymaganiach
 straszenie złą oceną
 pochwały i nagany
 powiadamianie rodziców o wynikach w nauce
 inne………………………………………………………………………………………
Dziękuję za wypełnienie ankiety

Koordynator Zespołu ds. ewaluacji
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