
Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej 

Fundacji „Elementarz” w Jackowie 

 w roku szkolnym 2016/2017 

 

Wymagania: 

1. SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW I MOTYWUJE Z UWZGLĘDNIENIEM 

ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI 

2.   KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE 

 
Cele ewaluacji:  

Zebranie informacji na temat działań szkoły służących równomiernemu rozwojowi uczniów i 

motywowaniu z uwzględnieniem  ich indywidualnej sytuacji. 

  
Pozyskanie informacji na temat: działań nauczycieli zmierzających do rozpoznania indywidualnych 
potrzeb uczniów; sposobów indywidualizacji pracy nauczycieli z uczniami, stwarzających warunki do 

rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania braków; opinii rodziców i uczniów na temat sposobu i 

zakresu udzielania wsparcia uczniom uwzględniającego indywidualną sytuację ucznia. 

 

Charakterystyka wymagania 1: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i 

potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczna każdego ucznia. 
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i 

specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są 

odpowiednie do potrzeb każdego ucznia. 
Charakterystyka wymagania 2: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. W 

szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania 

wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie 
właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje. Placówka 

podejmuje zadania zmierzające do kształtowania postaw i zwiększenie zakresu respektowania norm 

społecznych poprzez: — zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówki — stworzenie warunków 

dla harmonijnego i zrównoważonego rozwoju wychowanków — wychowanie zgodne z przyjętymi 
normami i wartościami — budowanie postaw prospołecznych, naukę tolerancji i rozwój kultury 

osobistej — kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób — budowanie 

świadomości roli społecznej u wychowanków jako fundamentu świadomego społeczeństwa — 
uwrażliwienie na potrzeby innych — aktywizowanie młodzieży w życie społeczne i kulturalne — 

efektywne wykorzystanie czasu wolnego 

 

Z analizy ankiet dla rodziców: 

Zdecydowana większość rodiców-91% zna ofertę edukacyjną zajęć pozalekcyjnych. 19 z nich 

twierdzi, że ich dziecko uczestniczy w różnych zajęciach. Najwięcej w zajęciach sportowych-12, 8- w 

kółku języka angielskiego, 6- w zajęciach wyrównawczych oraz w zajęciach matematycznych i 
uważają, że są one dostosowane do potrzeb ich dzieci. 100% rodziców stwierdziło, że wychowawca 

rozmawia z nimi o możliwościach i potrzebach ich dziecka nawet kilka razy w roku. 19 osób uważa, 

że szkoła wspiera uczniów w osiąganiu sukcesów szkolnych, 2- twierdzi, że nie. Ankietowani zapytani 
o formy pomocy jakie stosuje szkoła w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce, wymieniali:  

- zajęcia dydaktyczne – 13 osób 

- zajęcia z logopedą – 12 osób 
- bieżąca praca na lekcji – 4 



- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne -4 

- zajęcia rewalidacyjne -2 

Na pytanie czy w szkole prowadzone są profilaktyczne działania antydyskryminacyjne  - 16 osób 
odpowiedziało twierdząco, natomiast 4 osoby stwierdziły, że szkoła nie prowadzi takich działań. Na 

pytanie o działania w celu pomocy rodzicom z trudną sytuacją rodzinną, tylko 3 osoby odpowiedziały 

że nie wiedzą, natomiast reszta ankietowanych  w ogóle nie udzieliła na to pytanie odpowiedzi. 
Rodzice w zdecydowanej większości stwierdzili, że szkoła wspomaga rozwój ich dziecka. 

Na pytanie czy dziecko czuje się bezpiecznie w szkole 11 rodziców stwierdziło, że – TAK, również 11 

– że RACZEJ TAK. Jeden rodzic stwierdził – RACZEJ NIE  i jeden że NIE. W pytaniu o zagrożenia, 

jakie wpływają na zmieszenie poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole rodzice zaznaczyli: 
- przezywanie – 9 osób 

- wyśmiewanie – 5 

- obrażanie, ośmieszanie – 8 
- rozpowszechnianie plotek – 4 

- izolowanie w klasie – 2 

- grożenie – 3 
- okradanie – 2 

- niszczenie własności dziecka – 2 

- wymuszanie pieniędzy – 1 

- bicie, kopanie lub popychanie – 4 osoby. 
Prawie 100% rodziców twierdzi, że zna dokumenty szkoły. Na pytanie o normy społeczne, które nie 

są respektowane w szkole tylko jeden rodzic napisał „poczucie bezpieczeństwa”, reszta rodziców nie 

wypełniła tej rubryki. Większość rodziców – 18 stwierdziła, że w szkole podejmuje się działania 
wychowawcze mające na celu wyeliminowanie zagrożeń  poprzez: pogadanki z policją – 4 osoby, 

psychologiem -1, rozmowy z nauczycielami – 2, dyżury nauczycieli – 1. 18 rodziców stwierdziło, że 

nauczyciele wzmacniają u uczniów właściwe zachowania, m.in. poprzez pogadanki, pochwały, uwagi, 

lekcje wychowawcze. Jedna z nich stwierdziła, że nauczyciele zastraszają dzieci stwierdzeniem, że nie 
zda do następnej klasy. Na pytanie o to, w jaki sposób nauczyciele reagują na zagrożenia i 

niewłaściwe zachowania uczniów, rodzice wymieniali: uwagi – 6 osób, rozmowy – 10, apele – 1. 

Również jedna osoba stwierdziła, że nauczyciele ignorują zagrożenia. Na pytanie, co powinna zrobić 
szkoła aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów, wielu  nich nie potrafiło udzielić odpowiedzi. 2 z nich 

stwierdziło, że należy więcej rozmawiać z dziećmi, zorganizować spotkania z policjantem, strażakiem,  

a jeden proponuje zatrudnić ochronę. 
Prawie wszyscy rodzice – 23 osoby, znają realizowany przez szkołę program wychowawczy i 

twierdzą, że podejmowane działania wychowawcze wspomagają rozwój ich dzieci. Większość 

stwierdziła- 20 osób, że szkoła uczy postaw obywatelskich, bycia członkiem rodziny, postaw 

patriotycznych, przywiązania do regionu, przeciwdziałania agresji, zdrowego stylu życia, 
zapobiegania patologiom.15 z nich stwierdziło, że miało wpływ na realizację szkolnego programu 

wychowawczego, 6 osób stwierdziło, że nie miało na to wpływu. Przeważająca większość – 19 osób, 

uważa, że szkoła zauważa problemy uczniów, oraz, że w szkole przestrzegane są prawa ucznia. 
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że postawa uczniowska jest uwzględniana do oceny zachowania 

uczniów. Stwierdzili również że na lekcjach poruszane są tematy związane z wychowaniem. Prawie 

wszyscy wiedzą, że w szkole odbywają się zarówno uroczystości i imprezy szkolne z różnych okazji, 
jak i akcje charytatywne oraz promujące zdrowie. Jednak 8  z nich zwróciło uwagę na to, że szkoła nie 

bierze udziału w akcji „Lekki plecak”. Rodzice zgodnie przyznali, że w szkole realizowany jest 

program profilaktyczny, oraz , że uczniowie uczestniczą w różnych imprezach kulturalnych, tj. 

wyjścia do teatru, kina, lekcje muzealne, wycieczki szkolne, basen, zielone szkoły. Wielu z nich 
zaznaczyła, że nie odbywają się zajęcia w Bibliotece Gminnej .Rodzice zgodnie stwierdzili, że szkoła 

umożliwia realizację zainteresowań ich dziecka oraz umożliwia rozwój ich zdolności. 

 
 

Z analizy ankiet dla uczniów: 

Z ankiet wynika że połowa uczniów  uważa  iż w szkole występuje zjawisko agresji i jako główne 

zachowania agresywne wymieniają: wyśmiewanie, bicie i przezywanie oraz popychanie. Rzadko 
zdarza się grożenie czy zastraszanie. Połowa z pośród ankietowanych twierdzi iż doświadczyła tego 



osobiście. Połowa również uczestniczyła w bójkach. Jako najbardziej niebezpiecznie miejsce 

uczniowie wskazali szkolną toaletę ,a 4 osoby jako agresora wskazały jednego ucznia ze szkoły. 

Według uczniów do zachowań agresywnych skłaniają głównie: chęć zwrócenia uwagi na siebie innych 
osób, zemsta oraz  pragnienie władzy i dominowania nad słabszym. Uczniowie radzą sobie z agresja 

skierowaną do nich i innych osób poprzez zaalarmowanie nauczycieli, wezwanie pomocy innych lub 

obronę samodzielną.  Jako główne czynniki wywołujące stres uczniowie wskazują: zbyt duże 
obciążenie nauką, wzywanie do tablicy,  wyśmiewanie przez kolegów oraz nieprzygotowanie się do 

zajęć. Jednakowoż większość lubi chodzić do szkoły i czuje się w niej bezpiecznie a połowa nie ma 

żadnych problemów szkolnych. W trudnej sytuacji uczniowie najchętniej zwróciliby się do rodziców, 

następnie wychowawców i nauczycieli a dopiero później kolegów.  
 

Zdecydowana większość uczniów zna program wychowawczy i uważa że działania wychowawcze 

wspierają jego rozwój oraz uczą: postaw patriotycznych i obywatelskich, bycia członkiem rodziny,  
przywiązania do regionu, przeciwdziałania agresji, zdrowego stylu życia i zapobiega patologiom. 

Większość również uważa iż szkoła zauważa problemy i przestrzega praw ucznia, a także uwzględnia 

postawę uczniowską podczas oceny zachowania, a na lekcjach poruszane są tematy związane z 
zachowaniem. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w uroczystościach  i imprezach 

kulturowych i akcjach charytatywnych a także promujących zdrowy tryb życia jak również 

profilaktycznych np. spotkania z policjantem. Szkoła również, według większości umożliwia 

realizację zainteresowań, poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz rozwój  zdolności, poprzez 
udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych. Uczniowie wiedzą iż w szkole 

prowadzone są zajęcia wyrównawcze, sportowe, koła zainteresowań ,a także konsultacje nauczycieli i 

uczestniczą w tych zajęciach zależnie od ich indywidualnych potrzeb lub zainteresowań. Uczniowie 
wysoko też oceniają swój udział w tych zajęciach uznając iż motywują ich do nauki oraz poprawiają 

wyniki w nauce. 

  

  Analiza ankiet dla nauczycieli: 

Wszyscy nauczyciele stwierdzili iż w szkole dokonuje się analizy i diagnozy zachowania uczniów 

a wyniki wykorzystuje się : przy proponowaniu zadań  oraz  tworzeniu programu, wychowawczego i 

profilaktyki szkoły, przy opracowywaniu tematyki godzin z wychowawcą, w pracy indywidualnej z 
uczniami na zajęciach, w czasie przerw i dyżurów,  do indywidualizacji pracy z uczniami, do 

skonstruowania zasad zachowania w klasie i szkole,  w celu ukierunkowania planu  pracy 

wychowawcy, wyłonienie dzieci z grupy ryzyka i objęcie ich działaniami profilaktycznymi, 
nawiązywanie do spraw związanych z zachowaniem w trakcie realizacji lektur i innych tekstów, w 

celu opracowania działań  zapobiegających negatywnym zachowaniom wśród uczniów. 

 

Na rzecz poprawy bezpieczeństwa nauczyciel podejmują się różnorodnych działań np. :  
pogadanki, prelekcje, ukazywanie pozytywnych zachowań, wzorów,  wykorzystywanie filmów  

edukacyjnych, nagrody, pochwały, upomnienia, rozmowy indywidualne z uczniami, wychowawcą, 

nauczycielami i rodzicami, współpraca z rodzicami w rozwiązaniu zaistniałego problemu organizacja 
pomocy osób  instytucji wspomagających, aktywne pełnienie dyżurów, ciągła obserwacja uczniów i 

analiza ich zachowań, wizyta policjantów w szkole, wspólne gry i zabawy, odpowiednia organizacja 

zajęć, odtwarzanie filmów o bezpieczeństwie i częste przypominanie ,uczenie zasad bhp, akcja” 
Ratujemy i uczymy ratować”. Działania te przynoszą efekty w postaci:  zmniejsza się ilość sytuacji i 

problemów wychowawczych, dzieci lepiej dbają o bezpieczeństwo swoje i innych, uczniowie bardziej 

zwracają uwagę na wzajemne bezpieczeństwo w szkole,  potrafią przewidzieć skutki swoich 

zachowań, poprawia się świadomość uczniów w respektowaniu norm społecznych oraz ich 
zachowanie, wiedzą co mogą robić w szkole,  a czego nie mogą, znają zasady udzielania pierwszej 

pomocy przedlekarskiej  i bhp, wykształcenie u uczniów umiejętności analizy własnych zachowań i 

kolegów oraz odpowiedniej reakcji. 
Nauczyciele komunikują uczniom jakie zachowania są pożądane i oczekiwane a właściwe zachowania 

uczniów są nagradzane: pochwałą indywidualną, przed całą klasą lub na apelu szkolnym w zależności 

od sytuacji, przekazane i omówienie zachowania z rodzicami, pochwały ustne, wpisanie uwagi 

pozytywnej, angażowanie uczniów do udziału w życiu klasy i szkoły, podawanie właściwego 
zachowania  i postępowania z literatury, wskazywanie wzorców do naśladowania, ocena zachowania, 



zakup książek o dobrym zachowaniu  do biblioteki szkolnej, nagrody rzeczowe. 

 Łamanie zasad skutkuje rozmowa z uczniem oraz jego rodzicami, wspólne rozwiązywanie  problemu  

zwaśnionych stron, udzielanie upomnień,  wpisy do zeszytu  uwag. 
 

Według nauczycieli bezpieczeństwo można zwiększyć poprzez przestrzeganie przyjętych zasad, 

reguł właściwego postępowania, realizować zaplanowane działania wychowawcze i profilaktyczne 
szkoły, często rozmawiać z rodzicami i uczniami w celu analizy każdego zaistniałego problemu, 

konsekwentnie przestrzegać obowiązujące regulaminy, przepisy  bhp, zasady i obowiązujące  normy, 

zwracać uwagę na konsekwencje i następstwa dobrych i złych zachowań  uczniów, podawać  

przykłady, karać za zachowania agresywne. 
Wszyscy nauczyciele deklarują i iż biorą udział w tworzeniu programu wychowawczego i 

profilaktycznego szkoły, w szkole przeprowadza się diagnozę potrzeb wychowawczych a uczniowie 

uczestniczą w planowaniu działań wychowawczych, profilaktycznych oraz tematyki godzin 
wychowawczych. W szkole istnieje spis pożądanych postaw uczniów  a nauczyciele organizują 

dyskusje z uczniami na temat odpowiednich zachowań i postaw. Nauczyciele wymieniają następujące 

instytucje wspierające działania wychowawcze szkoły: PPP , policję, straż pożarną, radę rodziców, 
GOPS, ZMW.  Uczniowie chętnie biorą udział w przygotowywaniu imprez szkolnych/klasowych, w 

akcjach charytatywnych, wycieczkach, zielnych szkołach, imprezach środowiskowych. 

Nauczyciele dzięki obserwacji uczniów , rozmowom z rodzicami, kartom obserwacji,  analizie 

osiągnięć, testom diagnozującym, analiza orzeczeń i opinii oraz spotkaniom zespołów rozpoznają  
możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe swoich uczniów. 

Nauczyciele indywidualizują proces nauczania poprzez: dostosowywanie wymagań edukacyjnych do 

możliwości dziecka, projekty tematyczne, praca indywidualna z uczniem, opieka indywidualna na 
lekcji, stosowanie różnorodnych form pracy w czasie zajęć oraz stwarzają uczniom szanse 

wyrównywania zaległości oraz stwarzają warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań. Nauczyciele 

prowadzą zajęcia pozalekcyjne, motywują do udziału w imprezach, uroczystościach szkolnych, 

konkursach różnego szczebla i rodzaju, przygotowują dodatkowe zadania dla chętnych uczniów, 
proponują odpowiednią literaturę i korzystanie z właściwych stron internetowych. 

W swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciele uwzględniają indywidualną sytuację 

ucznia oraz współpracują min. z PPPP, GOPS, ośrodkiem zdrowia, OSP, firmami sponsorującymi 
realizację potrzeb uczniów, Fundacją Ekologiczną wychowanie i sztuka „ Elementarz”, Radą 

Rodziców, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie w związku z realizacją potrzeb uczniów. 

 
 

 

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ  
- Analizując wyniki przeprowadzonych badań można stwierdzić, że szkoła sprzyja wyrównywaniu 
szans edukacyjnych.  

- Szkoła wspomaga rozwój uczniów poprzez organizowanie i przeprowadzanie zajęć dodatkowych. 

 - Uczniowie mają możliwość wyboru zajęć, w których chcą uczestniczyć. 
 - Niektórzy uczniowie biorą udział w kilku rodzajach zajęć dodatkowych.  

-  Zajęcia organizowane w szkole rozwijają zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz wspomagają 

uczniów wymagających pomocy, w zależności od indywidualnych potrzeb.  
-  Według ankietowanych przeprowadzane zajęcia w szkole wspomagają w znaczny sposób postępy 

uczniów w nauce.  

- Rodzice w zdecydowanej większości stwierdzili, że szkoła wspomaga rozwój ich dziecka. 

- Nauczyciele są przygotowani do zajęć i mobilizują uczniów do pracy.  
- Prawie 100% rodziców twierdzi, że zna dokumenty szkoły. 

-Prawie wszyscy znają realizowany przez szkołę program wychowawczy i twierdzą, że podejmowane 

działania wychowawcze wspomagają rozwój ich dzieci. 
- Wszyscy zgodnie stwierdzili, że postawa uczniowska jest uwzględniana do oceny zachowania 

uczniów. Stwierdzili również że na lekcjach poruszane są tematy związane z wychowaniem.  

- Prawie wszyscy wiedzą, że w szkole odbywają się zarówno uroczystości i imprezy szkolne z różnych 

okazji, jak i akcje charytatywne oraz promujące zdrowie. 



- Większość rodziców  stwierdziła, że w szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu 

wyeliminowanie zagrożeń na różne sposoby. 

-Uczniowie zauważają w szkole zjawisko agresji. 
- W szkole dokonuje się analizy i diagnozy zachowania uczniów a wyniki wykorzystuje się, 

- Na rzecz poprawy bezpieczeństwa nauczyciele podejmują się różnorodnych działań, 

- Nauczyciele komunikują uczniom jakie zachowania są pożądane i oczekiwane a właściwe 
zachowania uczniów są nagradzane,  

- Nauczyciele biorą udział w tworzeniu programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, 

- W szkole indywidualizuje się  proces nauczania, 

- Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami w związku z realizacją potrzeb uczniów. 
 

 

 

MOCNE I SŁABE STRONY  
- Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów.  

- Organizowane zajęcia rozwijają zainteresowania uczniów.  
- Systematyczne uczęszczanie w zajęciach wspomaga postępy uczniów w nauce.  

- Nauczyciele i wychowawcy prowadzą indywidualne rozmowy z rodzicami na temat możliwości 

uczniów, ich bieżącej sytuacji szkolnej, a także, w zależności od rozpoznanych potrzeb, udzielają 

wsparcia. 
- Uczniowie wymagający wsparcia uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno - 

kompensacyjnych, konsultacjach, dzięki czemu mogą osiągnąć sukces na miarę ich indywidualnych 

możliwości. Nauczyciele wychowania fizycznego indywidualizują proces dydaktyczny z 
uwzględnieniem przeciwwskazań zdrowotnych i ograniczeń fizycznych uczniów. 

- Uczniowie uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych kołach zainteresowań, 

pozalekcyjnych zajęciach sportowych oraz konsultacjach. W ich opinii ilość zajęć jest wystarczająca, 

a przeważająca część dostrzega pozytywny wpływ na wyniki w nauce i czują się odpowiednio 
motywowani do pracy. 

- Wszyscy znają realizowany przez szkołę program wychowawczy i twierdzą, że podejmowane 

działania wychowawcze wspomagają rozwój ich dzieci. 
- W szkole dokonuje się analizy i diagnozy zachowania uczniów a wyniki wykorzystuje się. 

- Na rzecz poprawy bezpieczeństwa nauczyciele podejmują się różnorodnych działań. 

- Nauczyciele komunikują uczniom jakie zachowania są pożądane i oczekiwane a właściwe 
zachowania uczniów są nagradzane. 

- Uczniowie mimo iż czują się w szkole bezpiecznie i prawie wszyscy lubią do niej chodzić zauważają 

zjawisko agresji w szkole, wskazują również powody i źródła agresji.  

- Nie wszyscy rodzice posiadają wiedzę nt prowadzonych przez szkołę działań 
antydyskryminacyjnych. 

- Kilkoro rodziców na pytanie, co powinna zrobić szkoła aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów, 

stwierdziło, że należy więcej rozmawiać z dziećmi, zorganizować spotkania z policjantem, strażakiem,  
a jeden proponuje zatrudnić ochronę. 

-Cześć rodziców zwróciło uwagę na to, że szkoła nie bierze udziału w akcji „Lekki plecak” 

 

REKOMENDACJE  
-  Utrzymać dobry poziom działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz dać uczniom 

możliwość wyboru zajęć w których chcą uczestniczyć. 

- Utrzymać bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, gdyż udział w nich przekłada się na osiąganie 
sukcesu szkolnego i motywuje uczniów do działania. 

- Informować rodziców o przeprowadzanych akcjach antydyskryminacyjnych na terenie szkoły.  

- zgodnie z życzeniem rodziców dodać do kalendarza szkoły dodatkowe spotkania z przedstawicielami 
policji i straży pożarnej. 

-przeanalizować możliwość przystąpienia do akcji „Lekki plecak”. 

Utrzymać bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, gdyż udział w nich przekłada się na osiąganie sukcesu 

szkolnego i motywuje uczniów do działania. 
- Podjęcie działania w celu zmniejszenia przejawów agresji  i  nieprzestrzegania norm społecznych. 



 

 

 

 


