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RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

 
PRZEPROWADZONEJ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

FUNDACJI „ELEMENTARZ” W JACKOWIE 

 

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

 
EWALUACJA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM OBEJMUJE 

WYMAGANIE: 

1.Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób 

sprzyjający uczeniu się. 

2.Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej. 

 EWALUACJA W SZKOLE OBEJMUJE WYMAGANIE : 

1.Procesy edukacyjne  są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 

2.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej. 

 

 

 
Opracowanie : 

dyrektor szkoły –mgr D.Kulińska 

zespół ds. ewaluacji wewnętrznej szkoły w składzie: 
mgr mgr A.Burzyński ,mgr I.Możejko, mgr D.Kubik, mgr K.Stróż, 

mgr J.Woldon, mgr J.Kokoszka, 
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SPIS TREŚCI: 

 

I.  Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej. 

1. Cele ewaluacji wewnętrznej. 

2. Przedmiot ewaluacji. 

3. Zakres diagnozowania i pytania kluczowe: 

a) W edukacji przedszkolnej; 

b) W szkole. 

4. Kryteria ewaluacji. 

II.  Informacje dotyczące organizacji ewaluacji. 

1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych 

ewaluacją. 

2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji. 

3. Terminy przeprowadzonych czynności ewaluacyjnych. 

III.  Prezentacja wyników ewaluacji. 

1. Opracowanie zbiorcze wyników ewaluacji w zakresie edukacji 

przedszkolnej. 

2. Opracowanie zbiorcze wyników ewaluacji w zakresie edukacji szkolnej. 

 

 IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy. 

1. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron. 

2. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz 

dalszych kierunków rozwoju szkoły. 

3. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu. 

V. Załączniki ( wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają 

informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu). 
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I.  Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej  

1. Cele ewaluacji wewnętrznej: 

a) w oddziale przedszkolnym: 

*Podniesienie jakości pracy oddziału przedszkolnego w zakresie opanowania  

umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i 

późniejszych sukcesów. 

b)w szkole: 

*Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie wyników nauczania, wyników egzaminów 

zewnętrznych, zachowań i postaw uczniów. 

 

2. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej: 

a) w oddziale przedszkolnym: 

 

b)w szkole: 

*Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

 

3. Zakres diagnozowania:   

a) w edukacji przedszkolne zakres diagnozowania obejmował następujące 

wymagania i wskaźniki: 

 
Wymaganie I.3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej. 

    

*Określenie mocnych i słabych stron pracy oddziału przedszkolnego w zakresie 

przygotowań dzieci do edukacji na wyższym etapie edukacyjnym.  

*Określenie mocnych i słabych stron pracy szkoły w zakresie przygotowań uczniów 

do egzaminów zewnętrznych.  

*Efekty pracy dydaktycznej - wyniki gotowości dziecka do podjęcia nauki na wyższym 

etapie edukacyjnym, rozwoju jego zainteresowań i predyspozycji, sukcesów dziecka  w 

różnorodnych formach współzawodnictwa.  

*Efekty pracy wychowawczej - oceny zachowania, frekwencja.  

*Ocenianie wewnętrzne  

*Przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej statutowej szkoły.  

*Realizacja treści programowych i wymagań w zakresie realizacji podstawy 

programowej. 

*Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w  wieku przedszkolnym.  

*Współpraca opiekuna grupy z rodzicami.  

*Efekty pracy dydaktycznej - wyniki nauczania, osiągnięcia uczniów w konkursach i 

olimpiadach.  

*Efekty pracy wychowawczej - oceny zachowania, frekwencja.  

*Ocenianie wewnątrzszkolne.  

*Przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej statutowej szkoły.  

*Realizacja treści programowych.  

*Działalność kół i organizacji szkolnych.  

*Działalność kulturalna. 

*Bezpieczeństwo uczniów.  
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Poziom B: 

Wskaźniki: 

1.Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do 

rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. 

2.Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają 

wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwoju ich zainteresowań. 

Poziom D: 

Wskaźniki: 

1.Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem 

zalecanych warunków i sposobu jej realizacji. 

2.W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem 

jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.  

 
Wymaganie I.2. Procesy wspomagania rozwoju edukacji dzieci są zorganizowane w 

sposób sprzyjający uczeniu się. 

Poziom B: 

Wskaźniki: 

1.Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci  

podnoszą efektywność tych procesów. 

2.W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci? 

Poziom D: 

Wskaźniki: 

1.Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym 

potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci.  

2.Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane , monitorowane i 

doskonalone. 

3.Wnioski z monitorowania  są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tych procesów. 

4.Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej. 

 

 b) w edukacji szkolnej zakres diagnozowania obejmował następujące 

wymagania i wskaźniki: 

 
Wymaganie II.3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej. 

Poziom B: 

Wskaźniki: 

1.Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do 

wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. 

2.Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap 

edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno – 

wychowawczych. 

    3.Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy. 

Poziom D: 

Wskaźniki: 

1.W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć 

uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. 
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2.Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i 

sposobów jej realizacji. 

3.W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z 

uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz  
 

Wymaganie II.2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 

Poziom B: 

Wskaźniki: 

1.Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązania różnych dziedzin 

wiedzy i jej  wykorzystanie. 

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

funkcjonować w społeczności lokalnej. 

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

4.Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. 

5. Uczniowie uczą się od siebie nawzajem. 

6.W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. 

Poziom D: 

Wskaźniki: 

1.Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów. 

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

oczekiwania. 

3.Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się 

i planować  ich indywidualny rozwój. 

4.Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. 

5.Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 

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

sytuacjach. 

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

 

4. Kryteria ewaluacji: 
 Ciągłość i trwałość prowadzonych analiz; 

 Użyteczność, trafność i efektywność stosowanych metod. 

 

II.  Informacje dotyczące organizacji ewaluacji. 

 

1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych 

ewaluacją: 
 Losowo wybrane grupy dzieci. 

 Losowo wybrani rodzice. 

 Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym i szkole. 
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 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 

2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji: 
 Ankiety – rodzice, nauczyciele, uczniowie; 

 Wywiady- grupowy z nauczycielami, grupowy z rodzicami, grupowy z dziećmi; 

 Karty gotowości dziecka z roku 2012/2013oraz 2013/2014; 

 Testy egzaminów zewnętrznych; 

 Analizy dokumentów-  dzienniki zajęć dodatkowych, dzienniki lekcyjne, 

dzienniki zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zeszyty uwag i nagan 

uczniów, arkuszy ocen, karty obserwacji dzieci, plany realizacji podstawy 

programowej, monitoring realizacji wewnętrznych zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów, wymagania edukacyjne, sprawozdania 

okresowe pracy z dziećmi z oddziału przedszkolnego, sprawozdania z pracy 

nauczycieli, protokoły posiedzeń szkolnych zespołów samokształceniowych , 

protokoły Rady Pedagogicznej, protokoły  posiedzeń Samorządu 

Uczniowskiego; 

 Ocena bazy dydaktycznej i metodyki nauczania – wyniki nadzoru 

pedagogicznego dyrektora szkoły. 

 

3. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych: 
 Opracowanie planu przeprowadzenia ewaluacji i przedstawienie radzie 

pedagogicznej- do 31.11.2013r.  

 Opracowanie narzędzi 01.12. 2013 do 14.01.2014r. 

  Zbieranie informacji- 01.02 -31.03.2014r. 

 Analiza zebranych informacji i pisanie raportu-01.04.-31.05.2014r. 

 Przedstawienie raportu  radzie pedagogicznej – czerwiec 2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyniki badań gotowości dziecka oraz sprawdzianów 

zewnętrznych.                                             

 Wyniki obserwacji dydaktycznej prowadzonej przez 

wychowawcę  i opiekuna grupy przedszkolnej oraz 

badań osiągnięć uczniów śródrocznych i rocznych. 

 Wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej uczniów.  

 Wyniki obserwacji śródrocznej i rocznej dzieci . 

 Oceny zachowania.  

 Klasowe zestawienia frekwencji.  

 Monitoring realizacji treści programowych wszystkich 

przedmiotów.  

 Monitoring pracy kół i organizacji szkolnych.  

 Realizacja planów pracy wychowawców w zakresie 

działalności kulturalnej.  



 

7 

 

III. Prezentacja wyników ewaluacji. 

 

1.Opracowanie zbiorcze wyników ewaluacji w zakresie edukacji 

przedszkolnej. 
 

W zakresie wymagania :I.3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w 

podstawie programowej. 
 

Poziom B 
Wskaźnik: 

1.Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich 

umiejętności i zainteresowań. 

 

Na podstawie  analiza dokumentacji nadzoru dyrektora szkoły, analizy śródrocznych  i rocznych kart gotowości 

dzieci, przeglądu protokołów Rady Pedagogicznej z lat 2011-2014 oraz wyników wywiad ustnego z 

nauczycielami prowadzącym zajęcia w oddziale przedszkolny oraz  z rodzicami dzieci uczęszczających do 

oddziału przedszkolnego należy odpowiedzieć twierdząco na następujące pytania kluczowe: 

 

1.Czy monitoruje się i analizuje osiągnięcia dzieci ? 

2.Czy monitoruje się i analizuje zainteresowania  dzieci? 
3.Czy wnioski wynikające z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci są wdrażane? 

4. Czy wnioski wynikające z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwoju ich 

zainteresowań i umiejętności? 

 

Według nauczyciela prowadzącego zajęcia w oddziale przedszkolnym osiągnięcia każdego dziecka są 

monitorowane i analizowane wg. określonego schematu. 

Schemat badania osiągnięć dzieci: 

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej, 

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, 

wspomaganie rozwoju, 

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej, 

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań. Analiza, wniosku do dalszej pracy, 

- bieżące wspieranie rozwoju dziecka, praca wg. indywidualnego planu wspomagania (w razie 

konieczności), dokumentowanie wyników obserwacji, 

- przeprowadzanie diagnozy koniecznej, wnioski do dalszej pracy. 

Sposoby monitorowania osiągnięć: 

- arkusze obserwacji rozwoju dziecka, 

-teczki prac dzieci, 

-wystawy prac dzieci, 

- udział dzieci w akcjach, uroczystościach . 

Zdaniem  tegoż nauczyciela wnioski formułowane na podstawie prowadzonych analiz są wdrażane. 

W toku monitoringu i analizy uwzględniane są możliwości rozwojowe każdego dziecka. Formułuje się wnioski z 

przeprowadzonych analiz. Wnioski z monitoringu i analiz osiągnięć dzieci oraz rozwoju ich zainteresowań 

wdraża nauczyciel oddziału przedszkolnego wykorzystując je do planowania pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej. Wnioski te wykorzystywane są również do planowania procesów wspomagania 

rozwoju dzieci. Nauczyciel oddziału przedszkolnego podnosi swoje kwalifikacje w zakresie wspomagania 

rozwoju dzieci uczestnicząc w kursach i warsztatach dotyczących tego zagadnienia. 

Wniosek : oddział przedszkolny spełnia powyższe wymaganie na poziome B. 

 

Wskaźnik: 

2.Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z 

monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwoju ich zainteresowań. 
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Na podstawie analiza zapisów w dokumentacji szkolnej m.in. protokołów Rady Pedagogicznej  z lat 

2011-2014 oraz rozmowy z nauczycielami prowadzącym zajęcia w oddziale przedszkolny należy stwierdzić iż 

programy wychowania  przedszkolnego  są modyfikowane. 

 

Wniosek : oddział przedszkolny   spełnia powyższe wymaganie na poziome B 

 

Poziom D 
 

Wskaźnik: 

1.Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych 

warunków i sposobu jej realizacji. 

 

Na podstawie przeglądu dokumentacji  prowadzonej przez nauczycieli (planów wynikowych, miesięcznych 
planów  pracy ) ,analiza zapisów w dokumentacji szkolnej ( dzienników zajęć),  analizy zapisów w protokołach 

Rady Pedagogicznej za okres 2011 -2014 , w tym szczegółowo wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora 

szkoły i  sprawozdań okresowe nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziale przedszkolnym, jak również 

wniosków z obserwacji zajęć w oddziale przedszkolnym należ odpowiedzieć twierdząco na następujące pytania 

kluczowe: 

1.Czy realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego? 

2.Czy realizowane są w toku realizacji podstawy programowej zalecane warunki i sposoby jej realizacji? 

Wniosek : oddział przedszkolny spełnia powyższe wymaganie na poziome D 
 

 

 

Wskaźnik: 

2.W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego 

możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. 

 

Na podstawie analizy wyników wywiadu ankietowego  z nauczycielami  prowadzącym zajęcia w oddziale 

przedszkolnym należy stwierdzić:  

* monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka; 
*uwzględnia się w toku monitoringu i analizy możliwości rozwojowe każdego dziecka; 

*formułuje się wnioski z prowadzonych analiz, 

* formułowane na podstawie prowadzonych analiz wnioski są wdrażane, 

*wnioski wdrażane są przez nauczycieli prowadzących zajęcia z tymi dziećmi. 

 
Na podstawie analizy wyników wywiadu ankietowego  wśród 10 losowo wybranych rodziców dzieci 

uczęszczających   na zajęcia w oddziale przedszkolnym należy stwierdzić:  

* w przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci; 

* w przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości 

rozwojowych, oraz że formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz, oraz że podnoszą one efektywność  

procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci; 

*procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym 

i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci, są one planowane, monitorowane oraz doskonalone, 
oraz że są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tych procesów. 

*stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej. 

Wniosek : oddział przedszkolny spełnia powyższe wymaganie na poziome D 
 
 

W zakresie wymagania I.2. Procesy wspomagania rozwoju edukacji dzieci są 

zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 

 

Poziom B 

 
Wskaźnik 
1.Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci  

podnoszą efektywność tych procesów. 

 

? 
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Na podstawie analizy wyników wywiadu ankietowego  z nauczycielami  prowadzącym zajęcia w oddziale 

przedszkolnym należy stwierdzić iż procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane 

indywidualnym potrzebom edukacyjnym  i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. 

Stosowane przez nauczyciela metody pracy są dostosowane do potrzeb grupy przedszkolnej. Nauczyciel 

przydziela dzieciom zadania o różnym poziomie trudności oraz wymagające od nich różnych aktywności. 

Rodzice często dostają informacje o tym jak dziecko funkcjonuje w przedszkolu. W celu wsparcia 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz psychofizycznych nauczyciel opracowuje plany pracy 

indywidualnej z dziećmi. Dzieci mają możliwość prezentowania swoich osiągnięć podczas uroczystości 

szkolnych i klasowych. Czynnie uczestniczą w życiu szkoły. Dzieci mają możliwość terapii logopedycznej na 
terenie placówki. 

W szkole monitoruje się procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Wnioski z monitorowania procesów 

wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są wdrażane przez nauczyciela oddziału przedszkolnego wg  planu 

utworzonego na ich podstawie. Wdrażane wnioski podnoszą efektywność procesów wspomagania rozwoju i 

edukacji dzieci 

Wniosek : oddział przedszkolny nie / spełnia powyższe wymaganie na poziome B 

 

Wskaźnik 
2.W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. 

 

Na podstawie analizy wyników wywiadu ankietowego   rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia oddziału 

przedszkolnego należy stwierdzić:  

* nauczyciele prowadzą zajęcia stosując nowatorskie rozwiązania ; 

*stosowane nowatorskie rozwiązania  pozwalają na rozwój dzieci; 

*stosowane przez nauczycieli rozwiązania mają charakter metodyczny i narzędziowy.  

Zdaniem nauczyciela prowadzącego zajęcia w oddziale przedszkolnym stwierdza się iż nauczyciele prowadzą 

zajęcia stosując nowatorskie rozwiązania. Nauczyciele prowadzą zajęcia stosując nowatorskie rozwiązania 

adekwatnie do potrzeb rozwojowych dzieci. Nowatorskie rozwiązania dotyczą metod i form pracy i są to: 

metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labona, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborna, metoda nauki 

globalnego czytania Glena Domana, metoda Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz, metoda twórczego 

myślenia, pedagogika zabawy Klanza, techniki parateatralne (drama, technika zmiany ról, pantomima), techniki 

relaksacyjne. Stosowane nowatorskie rozwiązania pozwalają na rozwój dzieci. 

Wniosek : oddział przedszkolny nie/ spełnia powyższe wymaganie na poziome B 

 

Poziom D 
 

Wskaźnik 

1.Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom 

edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. 
 

Na podstawie analizy wyników wywiadu ankietowego  z  grupą 10 rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia 

oddziału przedszkolnego należy stwierdzić:  

* w procesie edukacji dzieci uwzględnia się ich indywidualne potrzeby edukacyjne ; 

*w procesie edukacji dzieci uwzględnia się ich indywidualne potrzeby rozwojowe; 

*w procesie edukacji dzieci uwzględnia się ich możliwości psychofizyczne. 

 

Zdaniem nauczyciela prowadzącego zajęcia w oddziale przedszkolnym 

*w procesie edukacji przedszkolnej uwzględnia się indywidualne potrzeby dzieci; 

*w procesie edukacji przedszkolnej uwzględnia się indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci; 

* w procesie edukacji przedszkolnej uwzględnia się możliwości psychofizyczne dzieci. 

Wniosek : oddział przedszkolny nie/ spełnia powyższe wymaganie na poziome D 
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Wskaźnik: 

2.Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane , monitorowane i doskonalone. 

 

Na podstawie analizy wyników wywiadu ankietowego  z nauczycielem  prowadzącym zajęcia w oddziale 

przedszkolnym należy stwierdzić:  

 

*procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane przez nauczyciela; 

*nauczyciel planuje pracę dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczą dla poszczególnych grup wiekowych oraz 

dla dzieci wymagających wsparcia indywidualnych potrzeb rozwojowych; 
*procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są monitorowane przez nauczyciela w następujący sposób: 

-prowadzona jest diagnoza wstępna i końcowa; 

-analizowane są wytwory dzieci; 

- analizowane są karty przyrostu umiejętności dziecka; 

- prowadzone są rozmowy z rodzicami; 

- rodzice wg potrzeb uczestniczą w zajęciach. 

*Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są doskonalone przez nauczyciela w oparciu o monitoring i 

analizę rozwoju postępów dzieci. 

Wniosek : oddział przedszkolny n spełnia powyższe wymaganie na poziome D 
 

Wskaźnik 

3.Wnioski z monitorowania  są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tych procesów. 

 

Na podstawie analizy wyników wywiadu ankietowego  z nauczycielem  prowadzącym zajęcia w oddziale 

przedszkolnym  oraz dyrektorem szkoły należy stwierdzić:  

*procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są monitorowane przez nauczyciela: 

-prowadzona jest diagnoza wstępna i końcowa; 

-analizowane są wytwory dzieci; 
- analizowane są karty przyrostu umiejętności dziecka; 

- prowadzone są rozmowy z rodzicami; 

- rodzice wg potrzeb uczestniczą w zajęciach; 

*dyrektor monitoruje procesy wspomagania i edukacji dzieci poprzez sprawozdania z pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela składane dwa razy w ciągu roku szkolnego oraz obserwację 

systematyczną, zaplanowaną zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym; 

*wnioski z monitorowania procesów wspomagania i edukacji dzieci są wykorzystywane przez nauczyciela w 

planowaniu i realizowaniu tego procesu. 

Wniosek : oddział przedszkolny spełnia powyższe wymaganie na poziome D 
 

Wskaźnik 

4.Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy szkolnej. 

Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z nauczycielem prowadzącym zajęcia w oddziale przedszkolnym 

należy stwierdzić: 

*nauczyciel oddziału przedszkolnego stosuje metody pracy dostosowane do potrzeb indywidualnych dzieci; 

*nauczyciel oddziału przedszkolnego w swej pracy stosuje metody oglądowe, słowne, aktywizujące, 

problemowe, podające, praktyczne oraz metody nowatorskie wymieniane w /w. 

 
Na podstawie analizy wyników wywiadu ankietowego  z nauczycielami  prowadzącym zajęcia w oddziale 

przedszkolnym  oraz rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia oddziału przedszkolnego  

oraz wniosków z obserwacji prowadzonej przez dyrektora szkoły należy stwierdzić:  

*nauczyciel prowadzący stosuje metody pracy dostosowane do potrzeb indywidualnych dzieci ; 

* nauczyciel prowadzący stosuje metody pracy dostosowane do potrzeb grupy ; 

Wymienione przez rodziców metody stosowane przez  nauczyciela w swej pracy to:  nauka przez zabawę , 

zajęcia indywidualne, zajęcia muzyczne, plastyczne i zajęcia ruchowe. 

Większość rodziców nie potrafiła wskazać jednak przykładów stosowanych przez nauczyciela metod pracy. 

Wniosek : oddział przedszkolny spełnia powyższe wymaganie na poziome D 
Należy uświadamiać rodziców w zakresie stosowanych form i metod pracy z jego dzieckiem. 
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2.Opracowanie zbiorcze wyników ewaluacji w zakresie edukacji szkolnej. 

 
W zakresie wymagania: I.3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone 

w podstawie programowej. 

 
Poziom B 

Wskaźnik: 
1.Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu 

efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. 

Na podstawie analizy dokumentów szkolnych  - wyników badań efektów kształcenia i oraz sprawdzianów 

zewnętrznych uczniów klas VI( zestawień liczbowych, wykresów ( czyli dokumentacji analizy wyników 

nauczania i sprawdzianów zewnętrznych) za okres 2011/2012/3013, jak również obserwacji pracy nauczycieli 

należy stwierdzić iż monitorowane są i analizowane osiągnięcia uczniów. Wnioski z tych analiz są wdrażane 

przez nauczycieli i uwzględniane zarówno w planowaniu pracy dydaktycznej ,jaki i  realizacji poszczególnych 

wskaźników. Tak więc uzyskuje się następujące odpowiedzi na pytania kluczowe do w/w wymagania: 
* Monitoruje się i analizuje osiągnięcia uczniów; 

*Uzyskane wnioski w  wyniku analiz  są wdrażane; 

*Uzyskane w  wyniku analiz wnioski w niewielkim stopniu przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i 

osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. 

 *Analizy wyników odnoszą się do kontekstu lat poprzednich. Porównuje się wyniki z różnych lat . 

 *Prowadzone analizy wyników i wynikające z nich wnioski wskazują niewielką tendencje zmian w kierunku 

wzrostu efektów kształcenia. 

Wniosek: wymaganie nie jest spełnione na poziomie B 

 

Wskaźnik: 
2.Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, 

potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno – wychowawczych. 

Na podstawie analizy dokumentacji szkolnej dotyczącej wyników opracowanych przez OKE i nauczycieli z 

uwzględnieniem wyników na wejściu i wyjściu, testów sprawdzianów i badania osiągnięć uczniów oraz 

obserwacji pracy uczniów uzyskuje się następujące odpowiedzi na pytania kluczowe w/w wymagania: 

*W szkole stosuje się analizę jakościową i ilościowa wyników.  

*Szkolna analiza wyników sprawdzianów zewnętrznych jest przeprowadzana przez nauczycieli –tzn. zespół ds. 

analizy wyników nauczania i opracowania planów działań poprawiających efekty kształcenia. 

*Opracowania wyników  i wynikające z nich wnioski przekazywane są wszystkim nauczycielom ( zarówno 

poszczególnych przedmiotów jak i edukacji i wychowania przedszkolnego ) na posiedzeniach plenarnych rady 
pedagogicznej. W każdym roku zespół nauczycieli ds. analizy wyników nauczania opracowuje wewnątrzszkolny 

plan działań poprawy efektów kształcenia, a w nim zadania do realizacji dla poszczególnych nauczycieli. Plan 

ten jest również przedstawiany na posiedzeniu  rady pedagogicznej na początku każdego roku szkolnego i 

udostępniany w  formie papierowej nauczycielom. 

* Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny potwierdzają 

skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno – wychowawczych 
Wniosek: wymaganie  jest spełnione na poziomie B 

 

Wskaźnik: 
3.Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy. 

Na podstawie analiza danych pozyskanych z wywiadu z dyrektorem  gimnazjum w Kruszynie oraz analizy 

dokumentacji szkoły (karty ” Losy absolwentów”, wpisów do  kronik  szkolnych ,teczki „Sukcesy szkoły”)oraz 

wywiad z rodzicami absolwentów należy odpowiedzieć następująco na pytania kluczowe w/w wymagania: 

*Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższych etapach edukacyjnych; 

 *Udział w konkursach, zawodach i olimpiadach wpływa na wzrost efektów kształcenia, gdyż im liczniejszy 

udział uczniów w różnorodnych formach współzawodnictwa tym większa ilość  uczniów uzyskujących lepsze 

wyniki nauczania; 

*Uczniowie biorą udział w różnych formach współzawodnictwa; 

* Najczęściej uczniowie biorą udział we współzawodnictwie typu sportowego i artystycznego, rzadziej 

przedmiotowego. Są to najczęściej współzawodnictwa na poziomie wewnątrzszkolny i gminnym, a rzadziej 
wojewódzkim, powiatowym i ogólnopolskim. 

Wniosek: wymaganie  jest spełnione na poziomie B 
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Poziom D 
Wskaźnik: 
1.W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z 

poprzedniego etapu edukacyjnego. 

Analiza dostępnych dokumentów wewnątrzszkolnych m.in. dzienników lekcyjnych, protokoły posiedzeń rady 

pedagogicznej oraz protokołów posiedzeń zespołów samokształceniowych nauczycieli , kart hospitacji 

prowadzonych przez dyrektora (za okres 2011-2013) oraz obserwacji pracy nauczycieli stwierdza się: 

*W szkole realizuje się podstawę programową; 
*W prowadzonej realizacji podstawy programowej nauczyciele uwzględnia się osiągnięcia uczniów z 

poprzedniego etapu edukacyjnego;  

*Nauczyciele analizują po każdym okresie nauki całościowo realizację treści z podstawy programowej w danej 

klasie oraz postępy  indywidualne każdego z uczniów ,określając stopień realizacji przez tych uczniów 

wskazanych w podstawie treści i wymagań i na tej podstawie opracowują plany  pracy dydaktycznej. Również w 

ciągu danego okresu nauki w miarę potrzeb modyfikują swe plany pracy w  wyniku tzw. bieżącej analizy pracy 

uczniów i ich osiągnięć. 

Wniosek: wymaganie  jest spełnione na poziomie D 

 

Wskaźnik: 
2.Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej 

realizacji. 

Na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród  nauczycieli  zatrudnionych w szkole  

należy wnioskować iż  w czasie realizacji podstawy programowej realizuje się zalecane warunki i sposoby 

realizacji, każdy nauczyciel  zna podstawę programową,  sale są odpowiednio przystosowane i wyposażone w 

środki dydaktyczne, zajęcia prowadzone są zgodnie z podstawą programową, dostosowuje się ćwiczenia i 

zadania do potrzeb i możliwości uczniów;  dzieci mają możliwość pozostawienia w klasie książek, przyborów, 

są zorganizowane kąciki tematyczne, w salach są podręczne biblioteczki; według zaleceń rozplanowano czas 

pobytu w oddziale przedszkolnym, nauczyciel prowadzi na bieżąco obserwacje pedagogiczne dzieci, 

przeprowadzana jest analiza wstępna i końcowa oraz przygotowywana analiza gotowości dziecka do podjęcia 

nauki w klasie I, rodzice na bieżąco zapoznawani są z analizą obserwacji pedagogicznej, rodzice zachęcani są do 

współpracy . 

Wniosek: wymaganie  jest spełnione na poziomie D 

 

Wskaźnik: 
3.W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego 

możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. 

Na podstawie analizy dokumentów wewnątrzszkolnych m.in. dzienników lekcyjnych, arkusze analizy pracy 

własnej nauczycieli, wyników badań osiągnięć uczniów – śródrocznych i rocznych, protokołów Rady 

Pedagogicznej( za okres 2011-2013) oraz rozmowy przeprowadzonej z każdym z nauczycieli  i bieżącej 
obserwacji ich pracy stwierdza się iż w szkole: 

* analizuje się i monitoruje okresowo osiągnięcia uczniów; 

*takiej analizie poddawany jest każdy z uczniów przez swego wychowawcę oraz nauczyciela danego 

przedmiotu; 

*wyniki i analizy są przedstawiane na śródrocznym i końcowym posiedzeniu klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej; 

* w prowadzonych analizach uwzględnia się możliwości rozwojowe uczniów; 

*w szkole prowadzona jest praca indywidualna z uczniem zdolnym i słabym; 

*nauczyciele dostosowują zakres zadań do wykonania oraz poziom ich trudności do możliwości uczniów 

zarówno w toku zajęć jak i w pracach domowych; dla uczniów zdolnych , jak i mających trudności 

organizowane są zajęcia pozalekcyjne; organizowane są również na terenie szkoły zajęcia specjalistyczne; 

* uczniowie i ich rodzice są informowani o osiągnięciach edukacyjnych   na bieżąco( przekaz ustny lub pisemny 
do dzienniczka ucznia, spotkania indywidualne lub grupowe z rodzicami, spotkania przed klasyfikacyjne 

umożliwiające rodzicom zapoznanie się z ocenami proponowanymi dla ich dzieci). 

 

Na podstawie analizy  wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród nauczycieli szkoły stwierdza się 

również iż   nauczyciele dokonują analizy wyników nauczania poprzez sprawdziany ,badania wyników za 

pomocą kartkówek, odpowiedzi ustnych, prezentacji, projektów, oceniania bieżącego poprzez systematyczną 

pracę na zajęciach i w domu, ocenianie pracy indywidualnej i grupowej uczniów, aktywności uczniów w czasie 
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lekcji, rozmowę z uczniami, kontrolę nabytych umiejętności na zajęciach, sprawdzanie pracy domowej, bieżącą 

obserwację możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, opracowywanie indywidualnych programów 

wspomagania i korygowania rozwoju dzieci .Obserwacje te są dokumentowane i do wglądu rodziców. 

 

Nauczyciele stwierdzają również iż w prowadzonych analizach uwzględnia się możliwości rozwojowe uczniów 

poprzez następujące działania: 

* uczeń zdolny otrzymuje dodatkowe zadania i prace; 

* uczniem słabym na zajęciach pracuje się indywidualnie;  

*dostosowuje trudność zadań do możliwości ucznia;  
* dostosowuje wymagania do możliwości uczniów; 

*wyrównuje braki w wiadomościach na zajęciach wyrównawczych, 

* uczniowie zdolni biorą udział w różnorodnych konkursach;  

*uczniów zdolnych zachęca do korzystania z technologii komputerowej: 

* nauczyciel wskazuje i naprowadza dzieci na różnorodne sposoby rozwiązywania problemów; 

*wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych; 

*dla uczniów słabych opracowuje się indywidualne programy wspomagania rozwoju. 

Nauczyciele stwierdzają również, że uczniowie są informowani i oceniani na bieżąco na zajęciach, a ich rodzice 

w trakcie zebrań z rodzicami i spotkań indywidualnych wpisy do  poprzez zeszytów korespondencji .Osiągnięcia 

uczniów są umieszczane na stronie internetowej szkoły. 

Zespoły przedmiotowe nauczycieli opracowują testy badania wyników śródrocznych i rocznych. Po 
przeprowadzeniu badań w poszczególnych klasach dokonują analizy tych badań i formułują wnioski. 

Wnioski z analiz są przedstawiane w formie ustnej i papierowej na radzie klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej. 

 

Na podstawie analiza dokumentów wewnątrzszkolnych (dzienniki lekcyjne, arkusze analizy pracy własnej 

nauczycieli) oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród 10 nauczycieli  można uzyskać  

odpowiedzi na następujące pytania kluczowe do w/w wymagania: 

W jaki sposób wnioski z prowadzonych analiz przekładają się na formy doskonalenia zawodowego 

podejmowane przez nauczycieli? 

W jaki sposób wdraża się wnioski wynikające z prowadzonych analiz. 

Na ile wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia? 

Jak uczniowie i ich rodzice są informowani o osiągnięciach edukacyjnych? 
W jaki sposób analizuje się wyniki nauczania? 

W jaki sposób przebiega praca indywidualna z uczniem zdolnym i słabym? 

Z przeprowadzonej analizy wymagania wynika, że nauczyciele wybierają formy doskonalenia zawodowego 

uwzględniając wyniki analiz osiągnięć i sukcesów uczniów, braki w ich wiedzy i umiejętnościach, aktywizują 

nauczycieli w zakresie poszukiwania własnych braków  w zakresie metodyki nauczania i możliwości ich 

niwelowania; że szkoła prowadzi kompleksową i zróżnicowaną pod względem form i metod analizę ilościową i 

jakościową  oraz interpretację badań wyników nauczania, sprawdzianów  oraz formułuje wynikające z niej 

wnioski do dalszej pracy. Uzyskane informacje pozwalają stwierdzić, że wdrażane wnioski przynoszą wymierne 

efekty, są prowadzone ciągle. W świetle informacji uzyskanych od dyrektora i nauczycieli oraz wniosków 

wynikających z analizy dokumentów w szkole analizuje się wyniki uzyskane przez uczniów na sprawdzianie 

przy zastosowaniu jakościowych i ilościowych metod analizy. Prowadzi się je na poziomie wyników 

pojedynczych uczniów i zespołów klasowych, a wszyscy  nauczyciele deklarują, że otrzymują pełną informację 
na temat wynikających z niej wniosków. Wstępną analizę przeprowadzają zespoły przedmiotowe, które ustalają 

średnią liczbę punktów zdobytych przez ucznia, za daną umiejętność i za cały test oraz wynik procentowy dla 

ucznia i klasy. Określają również, które zadania wypadły słabo i określają współczynnik łatwości. Jak wskazuje 

analiza raportów podawana jest również liczba uczniów piszących test, w tym uczniów z dysfunkcjami, 

podawane są wyniki procentowe uczniów uzyskane za badane umiejętności w poszczególnych klasach . Kolejne 

kroki związane z analizą jakościową według dyrektora i dokumentacji wiążą się z analizą umiejętności 

opisanych w standardach w porównaniu ze wskaźnikami dla populacji zdającej w gminie, województwie, okręgu 

i kraju oraz wynikami szkoły uzyskanymi w latach poprzednich. Ponadto zestawiane i porównywane są wyniki 

uzyskiwane przez uczniów na sprawdzianie, podczas badań  śródrocznych i rocznych wyników nauczania. 

Dokonywana jest analiza porównawcza wyniku sprawdzianu ze średnią ocen uzyskaną z przedmiotów 

wiodących dla określenia poziomu, który osiągnął indywidualny uczeń. Na podstawie analizy związanej z 
określeniem umiejętności bardzo dobrze i słabo opanowanych przez uczniów opracowywany jest plan poprawy 

efektywności pracy szkoły. Warto podkreślić, że z wypowiedzi dyrektora, nauczycieli oraz z analizy 

dokumentów wynika, że oba sposoby analizowania wyników sprawdzianów prowadzone są na wielu poziomach, 

pojedynczego nauczyciela, zespołów przedmiotowych i rady pedagogicznej, a formułowane wnioski służą 

ewaluacji indywidualnych planów pracy nauczycieli oraz wyznaczaniu nowych zadań w planie pracy szkoły. 

Należy zauważyć, że jak wskazuje materiał badawczy analiza wyników sprawdzianu prowadzona jest w celu 
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poprawy jakości pracy. Z wywiadów z dyrektorem i nauczycielami wynika, że głównym celem jest określenie 

poziomu wiedzy, słabych i mocnych stron ucznia, klasy oraz wyznaczanie kierunków planowania pracy 

nauczycieli. Daje również wiedzę o efektach ich pracy, o wymaganiach egzaminacyjnych oraz informacje, co w 

swojej pracy powinni zmienić, poprawić lub dostosować. Według nauczycieli służy to również określeniu 

umiejętności słabo przez uczniów opanowanych, przekazywaniu informacji dla rodziców oraz samych uczniów, 

które są potrzebne do dalszej ich edukacji. Ponadto według dyrektora umożliwia to zaplanowanie zajęć 

pozalekcyjnych, a według nauczycieli pozwala modyfikować działania, metody i formy pracy np. poprzez 

zwiększanie ilości ćwiczeń w umiejętnościach, które słabiej wypadły. Warto podkreślić fakt, że wnioski z 

analizy wyników sprawdzianu są wdrażane, na co wskazują wypowiedzi dyrektora oraz nauczycieli udzielane 
podczas wywiadu. Jako przykłady wdrożonych wniosków zgodnie podali działania związane z pracą 

indywidualną z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce,  intensyfikacją ćwiczeń doskonalących 

umiejętności słabo opanowane na zajęciach lekcyjnych np. doskonalenie sprawności ortograficznej, 

rachunkowej,  zwiększanie ćwiczeń dotyczących krótkich form wypowiedzi i ćwiczeń praktycznych, pracę na 

zajęciach pozalekcyjnych i konsultacje indywidualne.  Nauczyciele wprowadzają wnioski wynikające z analizy 

wyników sprawdzianów i badań wyników  do swoich planów wynikowych podają cele takich działań. Wśród 

nich znalazły się: 

• monitorowanie umiejętności, które słabo wypadły na sprawdzianie poprzez dokonywanie porównań stopnia ich 

opanowania podczas diagnoz na wejściu, w trakcie roku szkolnego i na jego zakończenie, 

• zwracanie szczególnej uwagi na samodzielność uczniów, 

• modyfikowanie własnych metod pracy, 
• bieżące przekazywanie informacji na temat wyników i postępów w nauce rodzicom i uczniom, które służą 

modyfikacji sposobów uczenia się, 

• motywowanie uczniów do dodatkowej pracy, 

• wybieranie form doskonalenia zawodowego, aby właściwe wykorzystać je w pracy. 

Ponadto, jak wynika z ewaluacji wewnętrznej formułowane wnioski są podstawą do: opracowywania planu 

podnoszenia efektów kształcenia, ustalania szkolnych priorytetów doskonalenia nauczycieli oraz podnoszenia 

jakości narzędzi do przeprowadzania diagnoz szkolnych, monitorowania ich poziomu i jakości. Z uzyskanych 

informacji od dyrektora i nauczycieli oraz z analizy wyników nauczania poszczególnych klas, dzienników 

lekcyjnych, protokołów posiedzeń rad pedagogicznych  i zespołów samokształceniowych wynika, że szkoła 

wdraża wnioski z analizy wyników sprawdzianu, które przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia, rodzice 

i ich dzieci są na bieżąco informowani o osiągnięciach edukacyjnych, a nauczyciele stosują indywidualizacje w 
pracy z uczniem zdolnym  i mającym trudności w nauce. 

Wniosek: wymaganie  jest spełnione na poziomie D 
 

W zakresie wymagania:  II.2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób 

sprzyjający uczeniu się. 

 

Poziom B 
Wskaźnik: 
1.Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązania różnych dziedzin wiedzy i jej  

wykorzystanie. 

Według  nauczycieli pracujących w szkole w czasie realizacji podstawy programowej  umożliwiają oni 

korzystanie uczniom z wiadomości i umiejętności pozyskiwanych przez nich w toku nauki  z innych 

przedmiotów, nauczyciele czerpią  wiedzę z zakresu różnorodnych przedmiotów  prowadząc własne zajęcia oraz  

umożliwiają uczniom wykorzystywanie z różnych dziedzin wiedzy w odpowiednim stopniu w zależności od 

tematyki zajęć i potrzeb danej jednostki lekcyjnej oraz samych uczniów. 

Wniosek: wymaganie  jest spełnione na poziomie B 
 

Wskaźnik: 
2.Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w 

społeczności lokalnej. 

Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród 20 uczniów szkoły( spośród 40)  uzyskano 

następujące odpowiedzi na pytania kluczowe do w/w wymagania-przebadana grupa uczniów w 100 % uważa: 
- nauczyciele umożliwiają uczniom korzystanie z różnych dziedzin wiedzy w toku zajęć, 

- przekazywana w szkole wiedza pozwala im lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej, 

- przekazywana w szkole wiedza pozwala  zrozumieć świat. 

 

Według nauczycieli  przekazana w szkole wiedza pozwala uczniom lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej 

oraz lepiej zrozumieć świat. Zdaniem nauczycieli kształtują oni u uczniów umiejętność uczenia się poprzez  
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demonstrację sposobu wykonania ćwiczenia,  powtarzanie i automatyzację ćwiczeń, wskazanie sposobów 

szybkiego zapamiętywania, kojarzenia wydarzeń,   zadawanie pracy domowej,  ćwiczenia pamięci, pokaz metod 

uczenia się, organizację samooceny dziecka, informowanie o sposobach i metodach pracy samodzielnej, 

wskazanie odpowiednich źródeł i materiałów do samodzielnej pracy, nauka efektywnego zarządzania czasem i 

informacjami oraz wiary we własne możliwości.  

Wniosek: wymaganie  jest spełnione na poziomie B 
 

Wskaźnik: 
3.Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. 

Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród 20 uczniów szkoły stwierdza się ,że 100% uważa 
iż mają wpływ na sposób i przebieg organizacji zajęć w szkole. 

 

Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród  nauczycieli stwierdza się iż wszyscy nauczyciele 

informują uczniów o ich postępach w nauce. Informacja ta jest przekazywana w następujący sposób :na bieżąco, 

podczas lekcji, po wykonaniu zadania,  z odpowiednim wyprzedzeniem przed wystawianiem ocen śródrocznych 

i rocznych, codziennie. Informacje te przekazywane są po omawianym zakresie materiału, w czasie zajęć, w 

czasie lekcji, po sprawdzianach i kartkówkach, po wykonaniu zadań, podczas diagnozy wstępnej i końcowej. 

Zdaniem nauczycieli rodzice uczniów również informowani są o postępach ich dzieci. Odbywa się to  podczas 

spotkań i rozmów indywidualnych, na zebraniach z rodzicami, poprzez dzienniczki ucznia. 

Zdaniem wszystkich badanych nauczycieli informacje te  pomagają uczniom uczyć się i planować swój rozwój.  

Wnioskuje się stąd  iż uczniowie mają wpływ na sposób organizacji zajęć i ich przebieg. 

Wniosek: wymaganie  jest spełnione na poziomie B 
 

Wskaźnik: 
4.Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój. 

Uczniowie odpowiadali na następujące pytania kluczowe: 

1.Czy uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój? 

2.Co sprawia ,że uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój? 

3.Kto w szkole ma największy wpływ na to iż uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój? 

Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród 20 uczniów szkoły stwierdza się: 

*większość uczniów czuje się odpowiedzialna za własny rozwój – 85%, jednak troje napisało, że nie czuje takiej 

odpowiedzialności; 

*zdaniem uczniów, największy wpływ w szkole na to, że  czują się odpowiedzialni za własny rozwój mają: 

dyrektor, nauczyciele, koledzy, inni  uczniowie. 

Wniosek: wymaganie nie  jest spełnione na poziomie B 

 

Wskaźnik: 
5. Uczniowie uczą się od siebie nawzajem 

Uczniowie odpowiadali na następujące pytania kluczowe: 

1.Czy uczniowie uczą się od siebie nawzajem? 

2.W jakich sytuacjach jest możliwa nauka uczniów od siebie nawzajem? 

Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród 20 uczniów spośród 40 szkoły stwierdza się: 

*zdaniem zdecydowanej większości  uczniowie w szkole uczą się od siebie nawzajem. Tylko jedna osoba jest 

odmiennego zdania. 
*uczniowie uczą się od siebie w wymienionych sytuacjach: praca w grupie, gdy ktoś nie wie a ktoś inny jest 

lepszy, pomoc w odrabianiu pracy domowej, gry, podawanie zeszytów, gdy ktoś jest chory.  

Wniosek: wymaganie   jest spełnione na poziomie B 

 

Wskaźnik 
6.W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów 

Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród 20 uczniów spośród 40 szkoły, którzy mieli 

podpowiedzieć na następujące  pytania kluczowe: 
1.Czy w szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów? 

2.Jakiego typu są to rozwiązania? 

Stwierdza się , że uczniowie uważają  iż  nauczyciele stosują nowatorskie rozwiązania służące  rozwojowi 

ucznia . Podają następujące przykłady: projekty, praca w grupie, wycieczki, korzystanie z komputerów, zajęcia 

dodatkowe. 

Wniosek: wymaganie   jest spełnione na poziomie B 
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Poziom D 
Wskaźnik 
1.Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów. 

Zdaniem nauczycieli  planują oni procesy edukacyjne poprzez zapoznawanie się z podstawą programową , 

programami nauczania, baza szkoły, możliwościami uczniów oraz opracowanie planów wynikowych , ich 

wdrażanie i monitorowanie realizacji w kontekście sukcesów dzieci i ich rozwoju. Planowane przez nauczycieli 

procesy służą rozwojowi uczniów. 

Wniosek: wymaganie   jest spełnione na poziomie D 
 

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

Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród  nauczycieli  stwierdza się iż  uczniowie 

zapoznawani są  z celami uczenia się oraz  nauczyciele formułują wobec uczniów swe oczekiwania. Nauczyciele 

dokonują tego na początku każdego z okresów nauczania ,jak i przed każda z lekcji. 

Wniosek: wymaganie   jest spełnione na poziomie D 
 

Wskaźnik: 
3.Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować  

ich indywidualny rozwój. 

Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród 20   uczniów  uzyskano następujące odpowiedzi 

na pytania kluczowe do w/w wymagania:  

- nauczyciele informują o postępach w nauce; 
- informacje o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować swój rozwój. 

Takich samych informacji udzielili również nauczyciele. 

Wniosek: wymaganie   jest spełnione na poziomie D 

 

Wskaźnik: 
4.Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. 

Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród 20   uczniów  uzyskano następujące odpowiedzi 

na pytania kluczowe do w/w wymagania:  
- nauczyciele kształtują w uczniach umiejętność uczenia się; 

- uczniowie podają  następujące przykłady sposobów kształtowania umiejętności uczenia się : prace domowe, 

lekcje o tematyce ,, jak się uczyć’’,  wskazywanie metody zdobywania wiedzy, stosowanie metody skojarzeń, 

wskazywanie sposobów rozwiązania , wykłady na ten temat, ćwiczenia pamięci. 

Wniosek: wymaganie   jest spełnione na poziomie D 

 

Wskaźnik: 
5.Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 

Zdaniem 20 ankietowanych  uczniów nauczyciele tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się, 
Zdaniem nauczycieli , zarówno oni jak i sami uczniowie wprowadzają atmosferę sprzyjającą uczeniu się.  

Wniosek: wymaganie   jest spełnione na poziomie D 
 

Wskaźnik: 
6.Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych  sytuacjach. 

Zdaniem 20 ankietowanych uczniów  

*nauczyciele motywują ich do aktywnego uczenia się, podając  następujące przykłady form motywacji: zajęcia 

pozalekcyjne, zajęcia dodatkowe,  kartkówki, oceny bieżące, pochwały, wskazania  błędów, pomoc w 

wykonaniu zadań, pozostawianie  po lekcjach , nagradzanie. 

- nauczyciele wspierają uczniów w trudnych sytuacjach, najczęściej poprzez rozmowę, zajęcia dodatkowe, 

pocieszanie, wskazywanie możliwości wyjścia z trudnej sytuacji. 

 

Zdaniem nauczycieli  motywują oni swych uczniów do pracy poprzez  pochwałę, ocenę motywacyjną, 
informację zwrotną po wykonaniu ćwiczenia, projektu lub po sprawdzianie, poprzez zajęcia dodatkowe, 

projekty, uwzględnianie pomysłów uczniów, udział w konkursach, ciekawe metody pracy jak np. metaplan, 

burza mózgów, organizowanie gier i zabaw, prace w grupach i zespołach. Według nauczycieli wspierają  oni   
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swych uczniów w trudnych sytuacjach, przede wszystkim poprzez  rozmowę indywidualną, pracę indywidualną, 

pomoc w odrabianiu lekcji, poprzez radę i pomoc 

Wniosek: wymaganie   jest spełnione na poziomie D 

 

Wskaźnik: 
7.Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału. 
Zdaniem 20 uczniów szkoły : 

- nauczyciele stosują różne metody pracy, 

- stosowane przez nauczycieli metody pracy są dostosowane do ich potrzeb. 

 

Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród   nauczycieli można wnioskować iż stosują oni 

różne metody pracy. Nauczyciele podają następujące przykłady: metoda projektu, praca w grupie, drama, 

metody oglądowe, metody bezpośrednie, wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych, metody 

aktywne. Wybrane przez nauczycieli  metody pracy są dostosowane do potrzeb indywidualnych uczniów, grup, 

jak i oddziałów 

Wniosek: wymaganie   jest spełnione na poziomie D 
 

 

IV.  Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy. 

 

1. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron 

 

a) w obszarze edukacji przedszkolnej: 
 
W edukacji przedszkolnej w zakresie wymagania: I.3 „ Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone 

w podstawie programowej” wskaźnik 1 i 2 został osiągnięty na poziomie B oraz D. 

 

Należy wskazać następujące mocne strony edukacji przedszkolnej: 
*szkoła monitoruje analizuje osiągnięcia i zainteresowania dzieci w wieku przedszkolnym; 

*wnioski wynikające z prowadzonych  analiz  są wdrażane i przyczyniają się do rozwoju zainteresowań i 
osiągnięć dzieci; 

*w oddziale przedszkolnym modyfikuje się programy wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem wyników 

prowadzonych analiz osiągnięć i zainteresowań dzieci; 

*w oddziale przedszkolnym realizuje się podstawę programową  oraz uwzględnia zalecane warunki i sposoby jej 

realizacji; 

*szkoła monitoruje się i analizuje osiągnięcia i zainteresowania każdego dziecka w wieku przedszkolnym z 

uwzględnieniem jego potrzeb rozwojowych; 

* na podstawie prowadzonych analiz formułuje się wnioski i je wdraża  poprzez opracowanie planów działań i 

pracy nauczycieli umożliwiające niwelowanie braków wśród dzieci w zakresie  umiejętności określonych w 

podstawie programowej 

 

W zakresie wymagania I.2. Procesy wspomagania rozwoju edukacji dzieci są zorganizowane w sposób 

sprzyjający uczeniu się” wskaźniki 1 i 2 uzyskały poziom B, oraz wskaźniki 1,2,3 na poziomie D. Nie 

uzyskano w pełni poziomu D w zakresie wskaźnika 4. 

 

Należy wskazać następujące  mocne strony edukacji przedszkolnej w zakresie w/w wymagania: 

*w procesie edukacyjnym uwzględnia się indywidualne potrzeby edukacyjne, rozwojowe i możliwości 

psychofizyczne dzieci; 
*procesy wspomagania rozwoju  i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone  przez nauczycieli 

i dyrektora w różnorodny sposób, a uzyskiwane wnioski są wdrażane i wykorzystywane do planowania pracy w 

oddziale przedszkolnym; 

*nauczyciele prowadza zajęcia w oddziale przedszkolnym metodami dostosowanym do potrzeb indywidualnych 

dzieci oraz do grupy. 

 

Należy wskazać następujące słabe  strony edukacji przedszkolnej w zakresie w/w wymagania: 
* Większość rodziców nie potrafiła wskazać jednak przykładów stosowanych przez nauczyciela metod pracy. 
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a) w obszarze edukacji szkolnej: 
 

W edukacji szkolnej w zakresie wymagania: I.3 „ Uczniowie nabywają wiadomości i 

umiejętności określone w podstawie programowej” wskaźnik 2 i 3został osiągnięty na 

poziomie B i w niepełnym stopni wskaźnik 1. 

 

Należy wskazać następujące mocne strony edukacji szkolnej: 
* monitoruje się i analizuje osiągnięcia uczniów, a uzyskane w ten sposób wnioski  są wdrażane; 

*analizy tych wyników odnoszą się do kontekstu lat poprzednich. Porównuje się wyniki z różnych lat . 
*szkoła analizuje jakościowo i ilościowo wyniki sprawdzianów zewnętrznych uczniów;  

*z wynikami tych analiz zapoznawani są nauczyciele; 

* wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny potwierdzają 

skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno – wychowawczych; 

*uczniowie odnoszą sukcesy na wyższych etapach edukacyjnych; 

 *udział w konkursach, zawodach i olimpiadach wpływa na wzrost efektów kształcenia; 

*uczniowie biorą udział w różnych formach współzawodnictwa. 

 

Należy wskazać następujące słabe  strony edukacji szkolnej: 
*uzyskane w  wyniku analiz wnioski w niewielkim stopniu przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i 

osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów; 

*prowadzone analizy wyników i wynikające z nich wnioski wskazują niewielką tendencje zmian w kierunku 

wzrostu efektów kształcenia. 

 

 

W edukacji szkolnej w zakresie wymagania: I.3 „ Uczniowie nabywają wiadomości i 

umiejętności określone w podstawie programowej” wskaźnik 1,2 i 3został osiągnięty na 

poziomie D  

Należy wskazać następujące mocne strony edukacji szkolnej: 
*w szkole realizuje się podstawę programową; 

*w prowadzonej realizacji podstawy programowej nauczyciele uwzględniają  osiągnięcia uczniów z 

poprzedniego etapu edukacyjnego; 

*  w czasie realizacji podstawy programowej realizuje się zalecane warunki i sposoby realizacji tej podstawy; 

* w szkole analizuje się i monitoruje okresowo osiągnięcia każdego z uczniów , a wyniki tych analiz są 

przedstawiane członkom  rady pedagogicznej szkoły; 

* w prowadzonych analizach uwzględnia się możliwości rozwojowe uczniów; 

*w szkole prowadzona jest praca indywidualna z uczniem zdolnym i słabym; 

*nauczyciele dostosowują zakres zadań do wykonania oraz poziom ich trudności do możliwości uczniów; 

* uczniowie i ich rodzice są informowani o osiągnięciach edukacyjnych   na bieżąco. 
 

 

W edukacji szkolnej w zakresie wymagania:II.2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w 

sposób sprzyjający uczeniu się. wskaźnik 1,2, 3,4.5,6 został osiągnięty na poziomie B  

 

Należy wskazać następujące mocne strony edukacji szkolnej: 
*nauczyciele umożliwiają korzystanie uczniom z wiadomości i umiejętności pozyskiwanych przez nich w toku 

nauki  z innych przedmiotów oraz z różnych dziedzin wiedzy, a  przekazywana w szkole wiedza pozwala im 
lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej oraz   zrozumieć świat; 

*uczniowie mają wpływ na sposób oraz przebieg organizowanych zajęć; 

* uczniowie czują się odpowiedzialni za swój rozwój i dostrzegają  wpływ innych członków społeczności 

szkolnej na ten rozwój; 

* uczniowie uczą się w szkole wzajemnie od siebie w równych sytuacjach;  

* w szkole stosuje się różnorodne, nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów; 
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Należy wskazać następujące słabe  strony edukacji szkolnej: 
*  nie wszyscy uczniowie szkoły czuja się odpowiedzialni za własny rozwój; 

 

W edukacji szkolnej w zakresie wymagania:II.2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w 

sposób sprzyjający uczeniu się. wskaźnik 1,2, 3,4.5,6 i 7 został osiągnięty na poziomie D  

 

Należy wskazać następujące mocne strony edukacji szkolnej: 
*nauczyciele planują procesy edukacyjne w różnorodny sposób; 

* planowanie procesów edukacyjnych służy rozwojowi uczniów; 

*uczniowie zapoznawani są z celami  uczenia się oraz z oczekiwaniami w zakresie danej jednostki lekcyjnej , 

jak i z danego okresu nauki; 

*nauczyciele formułują swe oczekiwania w stosunku do uczniów; 

*nauczyciele informują uczniów o ich  postępach w nauce; 

*informacje o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować swój rozwój; 

*nauczyciele kształtują w uczniach umiejętność uczenia się; 

*nauczyciele wprowadzają na lekcjach atmosferę sprzyjającą  uczeniu się oraz motywują swych uczniów do 

pracy, wspierają w trudnych sytuacjach; 

* nauczyciele stosują różne metody pracy, które są  stosowane dostosowane do ich potrzeb indywidualnych , jak 
i grupy /oddziału. 

 

2. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz 

dalszych kierunków rozwoju oddziału przedszkolnego i szkoły 

 

1.Należy uświadamiać rodziców w zakresie stosowanych form i metod pracy z 

jego dzieckiem –zorganizować spotkania indywidualne z rodzicami w danym 

dniu pracy w celu omówienia zakresu i sposobu pracy indywidualnej z 

dzieckiem oraz  z grupą.  

2.Dokonać zmian w zakresie analizy wyników efektów kształcenia i osiągnięć 

uczniów . 

3.Opracować i wdrożyć nowatorskie metody pracy z uczniem w  celu poprawy 

efektów kształcenia oraz wzrostu jakości pracy szkoły , poprawy wyników 

uczniów. 

 

 

3. Formy/ sposoby/  upowszechniania raportu 

 

 Fragmenty z  Raportu  -Rekomendacje -na tablicy ogłoszeń. 

 Całość Raportu opublikowany na stronie internetowej szkoły. 

 

V. Załączniki.  

1. Zastosowane narzędzia badawcze do przeprowadzenia ewaluacji. 

a)ankieta dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w oddziale przedszkolnym-

Załącznik Nr 1.1. 

b)ankieta dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego- Załącznik Nr 1.2. 

c)ankieta dla nauczycieli prowadzących zajęcia w szkole-Załącznik Nr 1.3. 

d)ankieta dla uczniów szkoły-Załącznik nr 1.4. 

? 
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e)ankieta dla rodziców uczniów uczęszczających do szkoły-Załącznik Nr 

1.5. 

 

2. Zgromadzone dokumenty zawierające informacje i wyniki badań 

ankietowych. 

a)analiza wyników badania ankietowego-Załącznik 2.1. 

b)analiza wyników badania ankietowego- Załącznik Nr 2.2. 

c)analiza wyników badania ankietowego wśród nauczycieli prowadzących 

zajęcia w szkole-Załącznik nr 2.3. 

d)analiza wyników badania ankietowego wśród uczniów szkoły-Załącznik 

nr 2.4. 

e)analiza wyników badania ankietowego wśród rodziców uczniów 

uczęszczających do szkoły-Załącznik nr 2.5. 

 

 

 

 

 

 


