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Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej 

w Szkole Podstawowej w Jackowie 

rok szkolny 2017/2018 

 

Podstawa prawna:  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 

11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Dz. U. 2017 poz. 1611 

 

W roku szkolnym 2017\2018 zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w szkole                                              

działał w składzie: 

 Dyrektor:     mgr Danuta Kulińska 

Nauczyciele:    

 mgr Ewa Bodanka -Zarychta 

 mgr Adam Burzyński  

 mgr Sylwia Całusińska 

 mgr Katarzyna Dąbrowska    

 mgr Katarzyna Dendek 

 ks. Grzegorz Dybaś 

 mgr Jolanta Kokoszka    

 mgr Aleksandra Kołaczkowska 

 mgr Agata Krok  

 mgr Danuta Kubik 

 mgr Izabela Możejko 

 mgr Katarzyna Musiał 

 mgr Iwona Pluta             

 mgr Katarzyna Skibińska                               

 mgr Katarzyna Stróż                                                          

 mgr Monika                                    

Przedmiot ewaluacji: 

Wymaganie: 

1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 
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2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

5. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji. 

6. Rodzice są partnerami szkoły. 

 

Cel ewaluacji :  

Uzyskanie informacji, czy w szkole uczniowie czują się bezpiecznie i czy respektowane są 

normy społeczne,  co można zrobić, by skuteczniej eliminować zagrożenia i wzmacniać 

zachowania pożądane . 

 

Metody, techniki i narzędzia badawcze: 

badanie ankietowe  -  ankiety przeprowadzane wśród grupy uczniów, rodziców i nauczycieli 

Grupy objęte badaniem: 

uczniowie -  39 osób (przeprowadzone zostały 2 ankiety) 

rodzice – 31 osób (przeprowadzone zostały 2 ankiety) 

nauczyciele – 8 osób 

 

Wyniki ankiet dla rodziców: 

Ankieta nr 1 

100% rodziców stwierdziło, że zostali zapoznani z dokumentacją szkolną dotyczącą 

respektowania norm społecznych przez dzieci.  

- 90% badanych stwierdziło, że nauczyciele prawidłowo reagują na niewłaściwe 

zachowania uczniów. 

-  6% - czyli 2 osoby były innego zdania.  

Jako najbardziej skuteczne sposoby reagowania nauczycieli na niewłaściwe zachowania 

uczniów w szkole rodzice wskazywali:  

- 48%  badanych – rozmowę dyscyplinująca z wychowawcą lub dyrektorem;  

- 61% - rozmowę z rodzicami; 

-  45% - upomnienie ustne;  
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- 29% - wyznaczenie kary i nagrody.  

93% rodziców stwierdziło, że w szkole są podejmowane działania wychowawcze mające 

na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, natomiast 2 z 

nich – 6% badanych, że „Nie”. Najczęściej wskazywali następujące działania:  

- 77% badanych – pogadanki z uczniami;  

- 35% - zajęcia lekcyjne;  

- 35% - tematyczne godziny wychowawcze;  

- 32% - akcje, kampanie profilaktyczne;  

- 45% - współpracę z rodzicami; 

-  32% - zakaz opuszczania budynku szkolnego w trakcie trwania zajęć oraz przerw.  

93% badanych stwierdziło, że badania podejmowane przez szkołę w kształtowaniu postaw 

i norm społecznych u uczniów są skuteczne. Tylko 1 osoba – czyli 3% badanych 

odpowiedziała, że „Nie”. 

Ankieta nr 2 

Na pytanie „Czy zostali państwo zapoznani z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami 

oceniania z poszczególnych przedmiotów” 96% badanych odpowiedziało twierdząco.  

- 100% badanych stwierdziło, że nauczyciele stosują się do podanych kryteriów, 

informują o postępach, trudnościach, umiejętnościach dzieci oraz planach do dalszej 

pracy  z dzieckiem. 

 - 96% respondentów potwierdziło, że nauczyciele informują o zaleceniach do dalszej 

pracy.   

- 93% badanych rodziców stwierdziło, że nauczyciele informują ich o możliwościach 

uczestniczenia w zajęciach rozwijających i wyrównawczych. 

 Informacje od nauczycieli otrzymują poprzez:  

zebrania ogólne – 90% badanych;  

spotkania indywidualne – 45% badanych;  

w trakcie dyżurów nauczycieli – 29%; 

 w formie pisemnej – 16% badanych. 

 80% pytanych rodziców stwierdziło, że w szkole dokonuje się analizy osiągnięć 

edukacyjnych uczniów.  

Na pytanie „ Jak nauczyciele sprawdzają wiedzę państwa uczniów rodzice odpowiadali:  

90% - odpowiedzi ustne oraz aktywność na lekcji;  
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87% - prace pisemne;  

83% prace domowe;  

71% testy sprawdzające;  

64% analiza wytworów. 

 Jako sposoby motywacji uczniów przez nauczycieli do uzyskiwania lepszych wyników w 

nauce rodzice wskazywali następująco:  

- 80% badanych - chwalenie za dobrze wykonana pracę;  

- 74% - chwalenie do rodziców, na forum klasy i szkoły;  

- 71% - rozmowy indywidualne;  

- 67% - zachęcanie do udziału  w zajęciach dodatkowych, konkursach i zawodach;  

- 58% badanych – zadawanie dodatkowych prac;  

- 42% - stosowanie ciekawych metod pracy.  

80% respondentów stwierdziło, że uczniowie mają możliwość prezentowania swoich 

osiągnięć. 

 Na pytanie: Jakie umiejętności Państwa zdaniem są kształtowane przez szkołę?” 

wskazywano następująco:  

- 90% - czytanie; 

-  77% - rozumowanie;  

- 80% - myślenie matematyczne, komunikowanie się w języku ojczystym, uczenie się; 

-  55% - myślenie naukowe oraz przygotowanie do dalszej nauki; 

-  58% - umiejętność formułowania wniosków; 

-  67% - komunikowanie się w języku obcym oraz korzystanie z technologii informacyjnej;-  -

-  

- 64% - wyszukiwanie i korzystanie z informacji; 

-  87% - umiejętność pracy zespołowej.  

Na pytanie „Czy Państwa dziecko uczestniczyło w organizowanych przez szkołę formach 

aktywności?” badani odpowiadali następująco: 

 -74% badanych wymieniło wycieczki. 

 – 80% badanych – lekcje poza budynkiem. 
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 – 48% badanych spektakl teatralny. 

 – 58% badanych – seans filmowy. 

 – 52% badanych – wyjazd na basen i lodowisko. 

Analiza ankiet dla rodziców: 

Z przeprowadzonych ankiet wynika, iż wszyscy rodzice zostali zapoznani z 

dokumentacją szkolną dotyczącą respektowania norm społecznych przez dzieci.  Większość 

rodziców uważa, że nauczyciele prawidłowo reagują na złe zachowania wśród uczniów ,a  

podejmowane przez szkołę działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń 

oraz wzmacnianie właściwych zachowań są prawidłowe i skuteczne.  

Wszyscy rodzice są zdania, że nauczyciele stosują się do podanych kryteriów, 

informują o postępach, trudnościach, umiejętnościach dzieci oraz planach do dalszej pracy  z 

dzieckiem. Nauczyciele informują o zaleceniach do dalszej pracy oraz o możliwościach 

uczestniczenia w zajęciach rozwijających i wyrównawczych. Informacje o takich zajęciach 

uczniowie i rodzice otrzymują od nauczycieli najczęściej poprzez zebrania ogólne oraz 

spotkania indywidualne. 

Zdecydowana większość pytanych rodziców stwierdziło, że w szkole dokonuje się 

analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wg badanych najczęściej wiedza uczniów 

sprawdzana jest poprzez odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, prace pisemne, prace 

domowe, testy sprawdzające oraz analizę wytworów. 

Jako sposoby motywacji uczniów przez nauczycieli do uzyskiwania lepszych 

wyników w nauce rodzice wskazywali chwalenie za dobrze wykonana pracę w szczególności 

na forum klasy i szkoły, rozmowy indywidualne oraz zachęcanie do udziału  w zajęciach 

dodatkowych, konkursach i zawodach. Większość badanych uważa, iż uczniowie mają 

możliwość prezentowania swojej wiedzy i umiejętności. 

Jako umiejętności najbardziej kształtowane przez szkołę rodzice wskazują na czytanie, 

rozumowanie, myślenie matematyczne, komunikowanie się w języku ojczystym, uczenie się 

oraz nabywanie umiejętności pracy w grupie. Dzieci chętnie korzystają z wycieczek i 

wyjazdów oraz lekcji organizowanych poza budynkiem szkoły. 

Wyniki ankiet dla ucznia: 

Ankieta nr 1 

1. Czy znasz zasady właściwego zachowania się w szkole? 

TAK     100%                NIE 0% 

2. Czy przestrzegasz właściwego zachowania w szkole? 

ZAWSZE        79%      CZASAMI    21%        NIGDY 8% 
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3. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie? 

TAK         93%           NIE 7% 

4. Która z postaw Twoim zdaniem dominuje w szkole? 

KOLEŻEŃSKA      87%       OBOJĘTNA      10%      AGRESYWNA 2% 

Inne(jakie?)………brak odpowiedzi 

5. Jakie znasz sposoby reagowania nauczycieli na niewłaściwe zachowania uczniów? 

Upomnienie ustne 94% 

Upomnienie pisemne 67% 

Ocena z zachowania 82% 

Rozmowa z rodzicami 72% 

Rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą , dyrektorem 58% 

Wyznaczenie kary 46% 

6. Czy wiesz jakich zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole? 

TAK         93%             NIE  0%            CZĘŚCIOWO 7% 

7. W   jaki sposób dowiedziałaś się / dowiedziałeś się jakich zachowań oczekuje się od 

Ciebie w szkole? 

Podczas rozmowy z wychowawca klasy 94% 

 Podczas oceny z zachowania 58% 

W czasie spotkań z policjantem 62% 

Z akcji profilaktycznych w szkole 67% 

Z lektury dokumentów szkolnych (statutu, programu wychowawczego, programu 

profilaktycznego 64% 

8. Czy uczniowie w szkole, Twoim zdaniem , przestrzegają zasad dobrego zachowania? 

ZAWSZE    28%  CZĘSTO   41% CZASAMI   28%   NIGDY 2%   

Z analizy ankiet wynika, że uczniowie znają zasady zachowania się w szkole (97%) i w 

większości starają się przestrzegać właściwego zachowania. Zdecydowana większość czuje 

się w szkole bezpiecznie(93%), uważają, że w szkole dominuje postawa koleżeńska(93%). 

Nauczyciele reagują na niewłaściwe zachowania uczniów najczęściej upominając ich 

ustnie(94%), podczas wystawiania oceny z zachowania(82%), rozmawiają z rodzicami 
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uczniów(72%), upominają pisemnie(67%), przeprowadzają rozmowy dyscyplinujące z 

wychowawcą, dyrektorem(58%) oraz niekiedy wyznaczają kary(46%). 

O tym, jakich zachowań oczekuje się od uczniów w szkole dowiedzieli się podczas rozmowy 

z wychowawca klasy( 94%), podczas oceny z zachowania (58%), w czasie spotkań z 

policjantem (62%) ,z akcji profilaktycznych w szkole( 67% )i z lektury dokumentów 

szkolnych (statutu, programu wychowawczego, programu profilaktycznego( 64%) 

Ankieta nr 2 

1.Czy na początku roku zostałeś-(aś) zapoznany(-a) z kryteriami oceniania i wymaganiami 

edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów? 

TAK 100%           NIE 0% 

2.Czy nauczyciele stosują się do podawanych kryteriów? 

TAK    100%         NIE 0% 

3.Czy wiadomości przekazywane na lekcjach są dla Ciebie zrozumiałe?  

TAK      100%        NIE 0% 

4.Czy masz możliwość wykazania się na lekcjach swoja wiedzą i umiejętnościami? 

TAK      97%      NIE 3% 

5.Czy zdobyta wiedza pomaga Ci w wykonywania zdań i rozwiązywania 

problemów? 

TAK        97%       NIE 3%  

 6. Jak nauczyciele sprawdzają Twoją wiedzę ? 

Prace pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki)  94%  

Odpowiedzi ustne  97%  

Prace domowe  94%  

Referaty 46%  

Aktywność na lekcji  82%  

Analiza wytworów (np. prace plastyczne, multimedialne itp.) 97%  

Testy sprawnościowe 84%  

Inne:..................................................................................................   
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 7.Czy w Twoim odczuciu, nauczyciele oceniają cię sprawiedliwie? 

 TAK        94%        NIE 6% 

8.Czy jesteś informowany o tym, co już umiesz, a co powinieneś poprawić? 

TAK   97%            NIE 3% 

 9.Czy masz możliwość poprawienia swoich ocen? 

  TAK     97%            NIE 3% 

10. W jaki sposób nauczyciele motywują Cię do uzyskania lepszych wyników w nauce? 

Rozmawiają ze mną indywidualnie, 69%  

Zachęcają do udziału w zajęciach dodatkowych, 76%  

Zadają dodatkowe zadania, 69%  

Stosują ciekawe metody pracy 89%  

Chwalą za dobrze wykonane zadanie 92%  

Zachęcają do udziału w konkursach, zawodach itp. 87%  

Mówią o naszych sukcesach rodzicom i na forum klasy lub szkoły. 74%  

11. Czy masz w szkole możliwość prezentowania swoich osiągnięć? 

TAK        97%          NIE 3% 

 

Po analizie wyników stwierdzić należy, że wszyscy  uczniowie zostali zapoznani z 

przedmiotowym systemem oceniania.  

Wszyscy uczniowie stwierdzili również, że w szkole nauczyciele stosują się do 

podawanych kryteriów. 

 Ankietowani uczniowie uważają, że przekazywane przez nauczycieli wiadomości są w 100% 

zrozumiałe. 

Uczniowie stwierdzają, że mają możliwość wykazania się na lekcjach swoja wiedzą i 

umiejętnościami, a nauczyciele oceniają ich sprawiedliwie. Wszyscy uczniowie wypowiadają 

się, że w szkole nauczyciele sprawdzają wiedzę stosując różnorodne formy oceniania 

uczniów. Najczęściej stosowane formy oceniania wg uczniów, to: prace pisemne – 94%, 

odpowiedzi ustne – 97%, prace domowe- 94%, aktywność na zajęciach – 82%, testy 

sprawnościowe – 84%, analiza wytworów -97%. 
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Wszyscy uczniowie są informowani przez nauczycieli o tym, co już umieją,  

a nad czym powinni jeszcze popracować. 

Większość ankietowanych 97% potwierdziła, że mają możliwość poprawienia swoich 

ocen. 

Uczniowie zauważają, że nauczyciele motywują ich do uzyskania lepszych wyników 

w nauce poprzez: zachęcanie do udziału w dodatkowych zajęciach ( 76%), zachęcanie do 

udziału w konkursach, zawodach itp. 87%, przekazywanie informacji  

o sukcesach rodzicom i na forum klasy lub szkoły 74%, przeprowadzanie rozmów 

indywidualnych 69%, zadawanie dodatkowych zadań 69%, chwalenie za dobrze wykonane 

zdania 92%. 

Uczniowie wiedza, że mają możliwość prezentowania swoich osiągnięć na terenie 

szkoły, zdecydowanie tak uważa 97% ankietowanych. 

Wyniki ankiety dla nauczycieli: 

1. Czy w szkole diagnozuje się zachowania uczniów? 

 

TAK    -100%     NIE- 0% 

            Jeśli tak , to kto taką diagnozę przeprowadza?. 

Nauczyciele-75% 

Wychowawcy-88% 

Dyrektor szkoły- 50% 

Pedagog – 38 % 

2.  W jaki sposób diagnozuje się zachowania uczniów? 

Obserwacja 88% 

Ankiety 100% 

Rozmowy 88% 

Wywiad 88% 

Testy 25% 

3. Które działania pomagają w diagnozowaniu zachowań uczniów? 

Spotkania z rodzicami 88% 

Spotkania zespołów przedmiotowych-wymiana doświadczeń i wniosków 38% 

Obserwacja 62% 

Rozmowy nauczycieli 12% 

Wszystkie w punkcie 2 – 25% 
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4. W jaki sposób wykorzystuje Pani/Pan wyniki diagnozy zachowań uczniów? 

Do eliminowania nieodpowiednich zachowań 100% 

Do dobierania form i metod pracy 100% 

W pracy indywidualnej z uczniami 100% 

Do integrowania zespołu klasowego 100% 

W rozmowach z rodzicami 100% 

Do doboru tematyki godzin wychowawczych 25% 

Do rozmowy 12% 

Do opracowania wniosków prowadzących do poprawy zachowania uczniów 12% 

Do rozwiązywania konfliktów 12% 

 

5. W jaki sposób promuje Pani/Pan pozytywne zachowania uczniów? 

Pochwały ustne 100 % 

Nagrody 88% 

Wyższa ocena z zachowania 88% 

Udział w konkursach profilaktycznych 88% 

Angażowanie uczniów do udziału w życiu klasy i szkoły 88% 

Udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych 12% 

Przydzielanie dodatkowych funkcji w klasie 12% 

Wyższa ocena z przedmiotu 12% 

 

6. Jak realizuje Pani/Pan cele określone w programie wychowawczym szkoły? 

Omówienie obowiązków i praw uczniów 88% 

Informowanie jakie zachowania są właściwe 88% 

Informowanie o konsekwencjach działań niewłaściwych 88%  

Organizowanie wycieczek i imprez 75% 

Pochwały właściwych zachowań  88% 

Zachęta do udziału w zajęciach dodatkowych 12% 

Organizowanie apeli i imprez środowiskowych 12% 

Zapoznanie ze statutem szkoły  12% 

Omówienie planu pracy dydaktycznej i wychowawczej 12% 

Wdrażanie przyjętych zadań 12% 

Ewaluacja planu i wnioski do poprawy 12% 

Monitorowanie działań wychowawczych  12% 

 

7. Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne podejmuje Pani/Pan w celu poprawy 

postaw i zachowań uczniów? 

Rozmowy z uczniami 88% 

Współpraca z rodzicami 88% 

Udział w realizacji programu profilaktycznego 88% 

Współpraca z innymi nauczycielami 88% 

Obserwacja uczniów 12% 
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Przykłady dobrych praktyk/ zachowań pozytywnych 12% 

Omawianie sytuacji nieprawidłowych czy zachowań- wspólne wnioskowanie co do 

właściwego zachowania 12% 

Organizacja konkursów, prelekcji i udział dzieci w akcjach na trenie szkoły o 

charakterze profilaktycznym 12%  

 

8. Jakie efekty przynoszą podjęte działania? 

Poprawa zachowania uczniów 100% 

Poprawa świadomości w zakresie respektowania norm społecznych 100% 

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 50% 

Eliminowanie złych zachowań 38% 

Rozwiązywanie przez uczniów drobnych konfliktów 75% 

Integracja zespołu klasowego12% 

Uczniowie są bardziej tolerancyjni 12% 

Uczniowie potrafią przewidywać konsekwencje i niebezpieczeństwa 12% 

 

9. W jaki sposób współpracuje Pani/Pan z rodzicami w realizacji działań 

wychowawczych? 

Rozmowy podczas dyżurów 12% 

Rozmowy indywidualne 75% 

Pedagogizacja rodziców 75% 

Reagowanie na zgłaszane problemy 75% 

Ustalenia dotyczące organizowania imprez klasowych i szkolnych, wyjść oraz 

wycieczek 75% 

Rozmowy na spotkaniach ogólnych, analiza sytuacji problematycznych 12% 

Przedstawienie szkolnego i klasowego programu wychowawcy 12% 

 

10.   Co świadczy o skuteczności działań wychowawczych szkoły? 

Poprawne rozpoznawanie problemów uczniów 75% 

Właściwe i adekwatne sposoby udzielania pomocy 75% 

Wzrasta poczucie bezpieczeństwa uczniów 75% 

Wzrasta pozytywne nastawienie do rówieśników 75% 

Mała ilość konfliktów 25% 

Wzrasta akceptacja 12% 

Umiejętność przyznawania się do błędów przez uczniów 12% 

Uczniowie nie korzystają z środków szkodliwych (narkotyki, papierosy, alkohol) 12% 

Umiejętność zmiany negatywnego zachowania 12% 

Pytanie i odpowiedzi Odp. % 

1.Czy zna Pan/Pani rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego i kształcenia ogólnego? 

Tak. 8 100% 
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Nie - - 

2.Jeżeli tak, to którego etapu kształcenia ona dotyczy?( można podkreślić kilka) 

Wychowania przedszkolnego, 6 75% 

Kształcenia ogólnego I etapu,  7 88% 

Kształcenia ogólnego II etapu, 4 50% 

Kształcenia ogólnego III etapu. 1 12% 

3.Z jakich źródeł czerpie Pan/Pani swoją wiedzę? (można podkreślić kilka) 

Publikacje MEN, 8 100% 

Udział w szkoleniach RP 8 100% 

Udział w zewnętrznych formach doskonalenia, 7 88% 

Lektura czasopism oświatowych, 6 75% 

Przeglądanie edukacyjnych serwisów internetowych. 8 100% 

4.Czym Pan/Pani się kieruje przy wyborze programu nauczania? (można podkreślić kilka) 

Zgodnością programu z podstawa programową 8 100% 

Poprawnością pod względem merytorycznym, dydaktycznym i wychowawczy 8 100% 

Dostosowaniem programu do potrzeb i możliwości uczniów, środowiska 8 100% 

Podanymi szczegółowymi celami kształcenia i wychowania  7 88% 

Opracowanymi kryteriami oceniania i metod sprawdzania osiągnięć uczniów 7 88% 

 5.Kiedy dokonuje Pan/Pani analizy podstawy programowej?(można podkreślić kilka) 

Opracowywanie wymagań edukacyjnych 8 100% 

Tworzenie rozkładu materiału 8 100% 

Opracowanie scenariuszy lekcji 8 100% 

Planowanie zajęć edukacyjnych 8 100% 

Opracowywanie dostosowywania programu do potrzeb i możliwości uczniów. 8 100% 

 6.Czy monitoruje Pan/Pani realizację podstawy programowej? 

Tak, na każdej lekcji,  7 88% 
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Tak, raz w miesiącu - - 

Tak, przed nowym cyklem tematycznym 3 38% 

Tak, raz w semestrze,  1 12% 

Tak, na koniec roku szkolnego,  1 12% 

Nie monitoruję.  - - 

 7.Które z zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej według Pana 

/Pani opinii realizowane są w państwa placówce i w jakim stopniu? 

Szkoła zapewnienia środki dydaktyczne potrzebne do realizacji PP. 

W wysokim stopniu 

W średnim stopniu 

W niskim stopniu 

 

6 

2 

- 

 

75% 

25% 

- 

W szkole wykorzystuje się urządzenia TiK. 

W wysokim stopniu 

W średnim stopniu 

W niskim stopniu 

 

8 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

W szkole można korzystać z księgozbioru biblioteki szkolnej. 

W wysokim stopniu 

W średnim stopniu 

W niskim stopniu 

 

3 

5 

- 

 

38% 

62% 

- 

Wyposażenie sal odpowiada liczebności uczniów. 

W wysokim stopniu 

W średnim stopniu 

W niskim stopniu 

 

6 

2 

- 

 

75% 

25% 

- 

W szkole istnieją odpowiednie warunki do nauczania. 

W wysokim stopniu 

W średnim stopniu 

W niskim stopniu 

 

4 

4 

- 

 

50% 

50% 

- 

Szkoła przygotowuje uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania 

mediów. 
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W wysokim stopniu 

W średnim stopniu 

W niskim stopniu 

 

7 

1 

- 

 

88% 

12% 

- 

Szkoła tworzy możliwości rozwijania uczniowskich zainteresowań. 

W wysokim stopniu 

W średnim stopniu 

W niskim stopniu 

 

4 

4 

- 

 

50% 

50% 

- 

W szkole docenia się sukcesy uczniów. 

W wysokim stopniu 

W średnim stopniu 

W niskim stopniu 

 

8 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

Uczniowie mają możliwość pracy zespołowej. 

W wysokim stopniu 

W średnim stopniu 

W niskim stopniu 

 

8 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

8.Czy realizacja podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne ucznia? 

Tak 8 100% 

Nie - - 

 9.Czy przeprowadza Pan/Pani diagnozę wiadomości i umiejętności oraz analizę osiągnięć 

edukacyjnych uczniów? 

Tak 8 100% 

Nie - - 

10. Jakiego typu jest to diagnoza? 

Diagnoza gotowości szkolnej   1 12% 

Diagnoza wstępna na początku etapu kształcenia 7 88% 

Diagnoza wiadomości i umiejętności na koniec etapu kształcenia 7 88% 

Diagnoza z poszczególnych przedmiotów 7 88% 
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Diagnoza bieżąca podczas codziennych zajęć. 8 100% 

11. W jaki sposób bada (diagnozuje i analizuje) Pani / Pan osiągnięcia uczniów? 

Prace pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki)  8 100% 

Odpowiedzi ustne  7 88% 

Prace domowe  7 88% 

Referaty 4 50% 

Aktywność na lekcji  8 100% 

Obserwacja ucznia  8 100% 

Analiza wytworów ucznia (np. prace plastyczne, multimedialne itp.)  6 75% 

Testy sprawnościowe  5 62% 

Inne:.................................................................................................. - - 

12. Czy badając osiągnięcia uczniów uwzględnia Pan / Pani ich możliwości rozwojowe? 

Tak  8 100% 

Nie  - - 

13. Czy formułuje i wdraża Pani / Pan wnioski z analizy osiągnięć uczniów? 

Tak  8 100% 

Nie  - - 

14. Jeżeli wykorzystuje Pan / Pani wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów, to jakie 

działania Pan / Pani podejmuje? 

Modyfikuję plan wynikowy (rozkład materiału)  7 88% 

Modyfikuję pomoce dydaktyczne, testy, sprawdziany  7 88% 

Dobieram właściwe metody pracy  8 100% 

Zwiększam indywidualizację nauczania  8 100% 

Organizuję dodatkowe zajęcia 5 62% 

Określam mocne i słabe strony ucznia 7 88% 

Tworzę informację zwrotną dla rodzica i ucznia 6 75% 
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Uczestniczę w szkoleniach, by zwiększyć własną wiedzę 8 100% 

Inne …………………………………………. - - 

15. W jaki sposób motywuje Pan/Pani uczniów do uzyskania lepszych wyników w nauce? 

Rozmawiam indywidualnie z uczniem, 8 100% 

Zachęcam do udziału w zajęciach dodatkowych, 7 88% 

Wprowadzam dodatkowe zadania domowe, 8 100% 

Daję szansę poprawy oceny, 8 100% 

Stosuję różnorodne metody pracy z uczniem, 7 88% 

Wyróżniam uczniów za osiągnięcia poprzez pochwałę, 8 100% 

Zachęcam do udziału w konkursach, zawodach itp. 8 100% 

Eksponuję sukcesy uczniów na forum klasy lub szkoły  8 100% 

 

Wszyscy nauczyciele stwierdzają, że diagnozuje się zachowania uczniów. Diagnozę tą 

dokonują nauczyciele, wychowawcy, pedagog oraz dyrektor szkoły poprzez obserwacje, 

rozmowy, wywiad, ankiety i testy. Przez większość ankietowanych (88%) stwierdzono, że 

rozmowa z rodzicami przynosi największe efekty, jeśli chodzi o poprawę zachowań uczniów. 

Wg 62% skuteczna jest również obserwacja ucznia. Wszyscy nauczyciele używają wyników 

diagnozy do eliminowania nieodpowiednich zachowań, dobierania form i metod pracy, w 

pracy indywidualnej z uczniami, do integrowania zespołu klasowego oraz w rozmowach z 

rodzicami- 100% respondentów. Diagnozy wykorzystywane są również do doboru tematyki 

godzin wychowawczych 25%, do rozmowy 12%, do opracowania wniosków prowadzących 

do poprawy zachowania uczniów 12%, do rozwiązywania konfliktów 12%. 

Pozytywne zachowania uczniów promowane są poprzez pochwały ustne- 100 %, 

nagrody 88%, wyższą oceną z zachowania 88%, udział w konkursach profilaktycznych 88%, 

angażowanie uczniów do udziału w życiu klasy i szkoły 88%. 12 % ankietowanych proponuje 

udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych, przydzielanie dodatkowych funkcji w klasie 

oraz wyższą ocenę z przedmiotu. 

Cele zawarte w programie wychowawczym szkoły realizowane są w następujący 

sposób: Omówienie obowiązków i praw uczniów, informowanie uczniów jakie zachowania są 

właściwe, pochwały właściwych zachowań oraz informowanie o konsekwencjach działań 

niewłaściwych proponowane są przez 88% respondentów. 75% nauczycieli zaproponowało 

organizację wycieczek i imprez szkolnych. Zachęta do udziału w zajęciach dodatkowych, 

organizacja apeli i imprez środowiskowych, zapoznanie ze statutem szkoły, omówienie planu 

pracy dydaktycznej i wychowawczej, wdrażanie przyjętych zadań i ewaluacja planu w celu 

ułożenia wniosków zaproponowane zostały przez 12% respondentów. 
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W celu poprawy postaw i zachowań uczniów nauczyciele podali rozmowy z uczniami, 

współprace z rodzicami, udział w realizacji programu profilaktycznego oraz współpracę z 

innymi nauczycielami jako bardzo pomocne-88% respondentów. Obserwacja uczniów, 

podawanie przykładów dobrych zachowań, omawianie sytuacji nieprawidłowych, organizacja 

konkursów i prelekcji o charakterze profilaktycznym zostały podane przez 12% nauczycieli. 

Efektami podjętych działań są poprawa zachowania uczniów oraz poprawa 

świadomości w zakresie respektowania norm społecznych, co zostało wskazane przez 100% 

ankietowanych. 75% nauczycieli zauważyło samodzielne rozwiązywanie konfliktów przez 

uczniów, 50% zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,38% eliminowanie złych zachowań. 

12% nauczycieli zauważyło integrację zespołu klasowego, większą tolerancję wśród uczniów 

oraz świadomość konsekwencji czynów. 

Współpraca z rodzicami w celu realizacji programu wychowawczego odbywa się w 

czasie rozmów indywidualnych, przez pedagogizację rodziców oraz ustalenia organizacji 

imprez, wyjść i wycieczek (75%). Rozmowy podczas dyżurów, rozmowy na spotkaniach 

ogólnych, analiza sytuacji problematycznych, przedstawienie szkolnego i klasowego 

programu wychowawcy zostało wskazane przez 12% nauczycieli.  

O skuteczności działań wychowawczych szkoły świadczy poprawne rozpoznawanie 

problemów uczniów, właściwe i adekwatne sposoby udzielania pomocy, wzrost poczucia 

bezpieczeństwa uczniów oraz pozytywne nastawienie do rówieśników (75%). 25% 

ankietowanych wskazuje małą ilość konfliktów. 12% wskazuje umiejętność przyznawania się 

do błędów, fakt, że uczniowie nie korzystają z środków szkodliwych oraz umiejętność zmiany 

negatywnego zachowania.  

Wszyscy nauczyciele pracujący w szkole (100%) znają rozporządzenie MEN  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. 

Wśród ankietowanych nauczycieli 75% zna podstawę wychowania przedszkolnego, 

88% kształcenia ogólnego I etapu, 50% kształcenia ogólnego II etapu, 12% kształcenia 

ogólnego III etapu. 

Nauczyciele czerpią swoją wiedzę z edukacyjnych serwisów internetowych (100%), z 

publikacji MEN (100%), 88% korzysta z zewnętrznych form doskonalenia,  

 100% ze szkoleń RP, a 75% z czasopism oświatowych. 

Ankietowani nauczyciele przy wyborze programu nauczania kierują się 

zgodnością programu z podstawa programową, jak również z dostosowaniem programu do 

potrzeb i możliwości uczniów, środowiska. Nauczyciele zwracają również uwagę na 

dostosowanie programu do potrzeb i możliwości uczniów-100% respondentów. Wybierając 

program zwracają również uwagę na poprawność pod względem merytorycznym, 

dydaktycznym i wychowawczym-100 % respondentów. 88% kieruje się kryteriami oceniania 

i metodami sprawdzania osiągnięć uczniów oraz podanymi szczegółowymi celami kształcenia 

i wychowania.  



18 
 

Wszyscy nauczyciele analizują podstawę programową podczas opracowywania 

wymagań edukacyjnych oraz tworzenia rozkładu materiału, scenariuszy lekcji, planowania 

zajęc edukacyjnych i opracowywania dostosowania programu do potrzeb i możliwości 

uczniów- 100% respondentów.  

Monitorowanie realizacji podstawy programowej u 88% nauczycieli odbywa się na 

każdej lekcji. Przed rozpoczęciem nowego cyklu tematycznego deklaruje 38% 

ankietowanych, 32% respondentów robi to na każdej lekcji lub raz w miesiącu, a 12% na 

koniec roku. 

Ankietowani wypowiedzieli się również, co do zalecanych warunków podstawy 

programowej i sposobów ich realizacji w szkole. Wszyscy ankietowani nauczyciele (100%) 

stwierdzili, że w szkole docenia się sukcesy wychowanków, wykorzystuje się urządzenia TiK 

oraz to, że w szkole uczniowie mają możliwość pracy zespołowej. Wg 75% respondetntów 

wyposażenie sal odpowiada liczebności uczniów, a dla 50% w placówce istnieją odpowiednie 

warunki do nauczania. Zdecydowana mniejszość 38% uważa, że szkoła w wysokim stopniu 

zapewnienia dostęp do księgozbioru biblioteki szkolnej a 75% uważa, że szkoła zapewnia  

środki dydaktyczne potrzebne do realizacji PP. pozostała Badani stwierdzają, ze placówka 

przygotowuje uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów, oraz tworzy 

możliwości rozwijania uczniowskich zainteresowań, przy czym 88% uważa, że dokonuje tego 

w wysokim stopniu, a 12%, że w stopniu średnim. 

 Wszyscy nauczyciele (100%) stwierdzają, że realizacja podstawy programowej ma 

wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów.  

Wszyscy ankietowani nauczyciele dokonują diagnozy umiejętności  

i wiadomości oraz analiz osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wszystkie wymienione  

w ankiecie sposoby badania osiągnięć uczniów są wykorzystywane w pracy przez 

respondentów, gdzie 100% badanych wykorzystuje prace pisemne, obserwacje ucznia, 

aktywność na lekcjach, odpowiedzi ustne i prace domowe 88%, 75% analizę wytworów 

uczniów, 62% testy sprawnościowe i 50% referaty. Wszyscy ankietowani przeprowadzają 

dignozę bieżącą podczas codziennych zajęć, 88% dokonuje diagnozy z poszczególnych 

przedmiotów, diagnozy wstępnej na początku etapu kształcenia oraz na koniec etapu. 12% 

dokonuje diagnozy gotowości szkolnej.   

Wszyscy ankietowani (100%) potwierdzili zdecydowanie, że badając osiągnięcia 

uczniów uwzględniają ich możliwości rozwojowe. 

Wszyscy ankietowani nauczyciele (100%) formułują i wdrażają wnioski  

z analizy osiągnięć uczniów oraz wykorzystują je w doskonaleniu swojej pracy.  

W związku z tym podejmują następujące działania: 100% dobiera właściwe metody pracy, 

uczestniczy w szkoleniach oraz zwiększa indywidualizację ucznia. 88% modyfikuje plan 

wynikowy oraz pomoce dydaktyczne i określa mocne i słabe strony uczniów. 5% tworzy 

informację zwrotną dla rodzica, a 692% organizuje zajęcia dodatkowe. 
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Respondenci wykorzystują wszystkie wymienione w ankiecie sposoby motywacji uczniów: 

100% zachęca uczniów podczas rozmów indywidualnych, wprowadza dodatkowe zadania 

domowe, daje szansę poprawy oceny, wyróżnia uczniów chwaląc ich, zachęca do udziału w 

konkursach i eksponuje sukcesy uczniów na forum klasy lub szkoły. 88% zachęca do udziału 

w zajęciach dodatkowych i stosuje różnorodne metody pracy z uczniem. 

 

Wnioski z przeprowadzonych ankiet: 

Mocne strony: 

1. Rodzice są zapoznawani z dokumentacja szkolną dotyczącą respektowania norm 

społecznych. 

2. Nauczyciele prawidłowo reagują na niewłaściwe zachowania uczniów. 

3. W szkole są podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 

4. Badania podejmowane przez szkołę w kształtowaniu postaw i norm społecznych u 

uczniów są skuteczne. 

5. Rodzice są zapoznawani z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania z 

poszczególnych przedmiotów. 

6. Nauczyciele stosują się do podanych kryteriów, informują o postępach, trudnościach, 

umiejętnościach dzieci oraz planach do dalszej pracy  z dzieckiem oraz możliwościach 

uczestniczenia w dodatkowych zajęciach rozwijających i wyrównawczych. 

7. Nauczyciele znają i realizują podstawę programową z uwzględnieniem 

osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.  

8. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i 

sposobów jej realizacji. 

9. W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia uczniów,  z uwzględnieniem ich 

możliwości rozwojowych. 

10. Formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.  

11. Do  badania  przyrostu  wiedzy  i  umiejętności  uczniów  stosuje  się  różne formy  

pomiaru dydaktycznego. 

12. Nauczyciele systematycznie diagnozują i oceniają osiągnięcia uczniów. 

Rekomendacje: 

1. Wzmacniać właściwe zachowania dzieci i młodzieży. 

2. Podejmować działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń. 

3. Kontynuować prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z aktualnymi potrzebami 

uczniów. 

4. Kontynuować przeprowadzanie analiz oraz formułowanie i wdrażanie  wniosków. 

5. Mobilizować uczniów do systematycznej pracy i nauki. 

6. W dalszym ciągu analizować osiągnięcia edukacyjne uczniów. 
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