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1. Wymaganie: 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności. 

 

2. Charakterystyka wymagania: 

Uczniowie nabywają kompetencje, aktywnie współuczestnicząc w tworzeniu wiedzy i 

krytycznej analizy. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych 

warunków i sposobów realizacji. W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego 

ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z 

tych analiz, które przyczyniają się do wzrostu uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów 

uczniów. 

 

3. Cel ewaluacji: 

Zebranie informacji, czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w 

podstawie programowej. Stwierdzenie, czy w szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia 

uczniów. Sprawdzenie, czy wdrożone wnioski z analiz przyczyniają się do poprawy wyników 

w nauce. 

 

4.  Pytania kluczowe: 

1. Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej? 

2. Czy i w jaki sposób oraz jak często diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów? 

3. Czy diagnozując i analizując osiągnięcia uczniów, uwzględnia się ich możliwości 

rozwojowe? 

4. Czy uczniowie i rodzice są informowani o osiągnięciach edukacyjnych? 

5. Jakie działania są podejmowane w celu uzyskania przez uczniów lepszych wyników w 

nauce? 

6. Czy formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce? 

 

5. Metody badawcze: 

Wywiad z dyrektorem szkoły. 

Ankiety dla: uczniów, rodziców, nauczycieli. 

Analiza dokumentacji (dzienniki lekcyjne i dzienniki zajęć pozalekcyjnych) 

 

6. Grupa badawcza: 

Dyrektor szkoły. Nauczyciele uczący w klasach I-III i IV-VI. Uczniowie klas III i VI (po 10 

osób z każdej klasy). Rodzice uczniów klas III i VI (po 10 osób z każdej klasy). 

 

7. Ramy czasowe: 

Wybór koordynatora zespołu do spraw ewaluacji, stworzenie projektu ewaluacji – X 2014.  

Opracowanie ankiet i pytań do wywiadów – XI 2014. 

Przeprowadzenie wywiadu i ankiet – I 2015. 

Analiza dokumentacji – II 2015.  

Opracowanie wyników analizy dokumentacji – III/IV 2015. 

Opracowanie raportu – V 2015. 

Przedstawienie raportu Radzie Pedagogicznej – VI 2015. 
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8. WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: 

  

  

8.1. Analiza ankiet skierowanych do nauczycieli uczących w klasach I-III 

(ankietowano 9 nauczycieli) 

  
 

1. Czy na początku roku zapoznaje Pan/-i uczniów z WSO i PSO? 

 

Tak 8 

Nie 1 

  

 
 

 

 

2. Czy na zajęciach realizuje Pan/-i wiadomości i 

umiejętności określane w podstawie programowej? 

 

Tak 9 

Nie 0 
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3. Czy wybrany przez Pana/-ią program nauczania 

uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów? 

 

Tak 9 

Nie 0 

  

 
 

4. Czy Pana/-i uczniowie aktywnie uczestniczą w tworzeniu 

wiedzy? 

 

Tak 9 

Nie 0 

  

 
 

 

Jeśli tak, to w jaki sposób? 

 

uczestnicząc w dyskusjach 9 100% 

samodzielnie wyszukując informacje dostępne w różnych 

źródłach wiedzy 7 78% 

proponując zagadnienia, które chcieliby zrealizować 6 67% 
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przygotowując projekty, referaty, lekcje itp. 5 56% 

w toku lekcji wynikające z zainteresowań ucznia 1 11% 

 

proponują wyjścia 1 11% 
 

  

    

  

 

 

   

 

5. Czy realizuje Pan/-i podstawę programową, 

wykorzystując zalecane warunki i sposoby jej realizacji? 

 

Tak 9 

Nie 0 
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6. Które z podanych form pomiaru dydaktycznego stosuje Pan/ -i na swoich zajęciach? 

 

domowa praca pisemna  9 100% 

aktywność 8 89% 

sprawdziany pisemne  7 78% 

kartkówki  5 56% 

projekty  5 56% 

testy  5 56% 

odpowiedzi przy tablicy  2 22% 

prezentacja pracy w grupach 1 11% 
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7. Czy przeprowadza Pan/-i diagnozę wiedzy i umiejętności uczniów z uwzględnieniem ich 

rozwojowych możliwości? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

sprawdziany diagnozujące w klasach  

I-III  6 67% 

przedmiotowe  

diagnozy wewnątrzszkolne 4 44% 

 

testy sprawności fizycznej 3 33% 

 

diagnoza przedszkolna 1 11% 

 

sprawdziany próbne w klasach VI  0 0% 
 

 

 

 

  

  

8. Czy formułuje Pan/-i i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, z  

uwzględnieniem możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce? 

 

Tak 9 

Nie 0 
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9. Czy wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów wykorzystuje Pan/-i w doskonaleniu 

swojej pracy? Jeżeli tak, to jakie działania Pan/-i podejmuje? 

częściej wykorzystuję metody aktywne 8 89% 

 

stosuję indywidualizację nauczania 8 89% 

modyfikuję własny plan zajęć 

edukacyjnych 6 67% 

 

modyfikuję testy i sprawdziany 3 33% 

organizuję dodatkowe zajęcia edukacyjne 3 33% 

 

udział w szkoleniach 1 11% 
 

 

  

 

   

  10. Jak wdrażane wnioski wpływają na poprawę wyników w szkole? 

podnosi się poziom umiejętności uczniów 8 89% 

osiągane są lepsze wyniki ze sprawdzianów 7 78% 

 

zwiększa się ilość chętnych do udziału w 

konkursach 5 56% 
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W badaniu wzięło udział 9 nauczycieli uczących w klasach I–III. Przeprowadzona 

ankieta składała się z 11 pytań; były to pytania zamknięte, niektóre z możliwością 

wielokrotnego wyboru. 

Z przytoczonych danych wynika, że wśród badanej grupy nauczycieli 89% zapoznaje 

uczniów na początku roku szkolnego z WSO i PSO. Natomiast jedna osoba tego nie robi, co 

stanowi 11% ankietowanych. 

Analiza wykresu wskazuje, iż 100% badanych nauczycieli realizuje na zajęciach 

wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

 

 11. Jak ocenia Pan/-i skuteczność wdrażanych przez siebie 

działań? (w skali od 1 do 5) 

 

1 0 

2 0 

3 1 

4 6 

5 2 
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Wszyscy ankietowani nauczyciele zadeklarowali, iż wybrany przez nich program 

nauczania uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów. 

Na pytanie, czy uczniowie aktywnie uczestniczą w zdobywaniu wiedzy, 100% 

nauczycieli odpowiedziało, że tak.  

Analizując dane z powyższej tabeli, można zauważyć, że wszyscy nauczyciele 

aktywizują uczniów poprzez czynny udział w dyskusjach. Wysoki procent stanowią 

nauczyciele, którzy zachęcają uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji 

dostępnych w różnych źródłach wiedzy – 78%. 6 nauczycieli daje uczniom możliwość 

proponowania zagadnień, które chcieliby zrealizować w toku lekcji, wynikających z ich 

zainteresowań, co stanowi 67% wszystkich badanych. 56 % ankietowanych aktywizuje 

uczniów poprzez zlecanie przygotowywania referatów, projektów, lekcji pokazowych. 

Natomiast jeden nauczyciel zadeklarował, iż daje uczniom możliwość proponowania wyjść. 

Wszyscy ankietowani nauczyciele (100%) realizują podstawę programową. 

wykorzystując zalecane warunki i sposoby jej realizacji. 

Z danych zawartych w tabeli wynika, że najczęściej stosowanymi formami pomiaru 

dydaktycznego są – domowa praca pisemna, stosowana przez 100% badanych, oraz 

sprawdziany pisemne (78%). Dużo jest również nauczycieli, którzy oceniają aktywność na 

zajęciach –89%.  Kartkówki, projekty i testy preferuje odpowiednio po 56% ankietowanych.  

Z kolei odpowiedzi przy tablicy oraz prezentacja pracy w grupach są najrzadziej wybieraną 

formą pomiaru dydaktycznego, jedynie 22% i 11%. 

Wszyscy nauczyciele klas I-III przeprowadzają diagnozę wiedzy i umiejętności 

uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych. Z przytoczonych danych wynika, 

że najliczniejszą grupę stanowią  nauczyciele, którzy przeprowadzają sprawdziany 

diagnozujące w klasach I–III –67% badanych. Wysoki procent stanowią również nauczyciele 

przeprowadzający przedmiotowe diagnozy wewnątrzszkolne – 44%. 33% nauczycieli 

przeprowadza testy sprawności fizycznej, a 11% diagnozę przedszkolną. 

Jak wynika z danych, 100% ankietowanych nauczycieli formułuje i wdraża wnioski z 

analizy osiągnięć uczniów z uwzględnieniem możliwości uzyskiwania przez uczniów 

lepszych wyników w nauce. 

Nauczyciele w doskonaleniu swojej pracy wykorzystują wnioski wynikające z analizy 

osiągnięć uczniów. Odpowiednio po 89 % badanych stosuje indywidualizację nauczania oraz 

stara się częściej wykorzystywać metody aktywne. Dużo jest również nauczycieli, którzy 

modyfikują własny plan zajęć edukacyjnych – 67% (6 osób). 33 % nauczycieli modyfikuje 

testy i sprawdziany. Taką samą część badanych stanowią nauczyciele, którzy organizują 
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dodatkowe zajęcia edukacyjne. Najmniejsza część badanych – jedynie11% - bierze udział w 

szkoleniach. 

Na podstawie tabeli oraz wykresu zauważyć można, że wdrażane wnioski mają 

znaczący wpływ na poprawę wyników w szkole. Aż 89 % nauczycieli deklaruje, iż podnosi 

się poziom umiejętności uczniów. Zdaniem 78% badanych uczniowie osiągają są lepsze 

wyniki ze sprawdzianów. Natomiast 56% ankietowanych zauważa, iż zwiększa się ilość 

chętnych do udziału w konkursach. 

Wśród badanych nauczycieli aż 67% ocenia skuteczność swoich działań na 4. Jedna 

osoba ocenia działania na 3. Natomiast 22% ankietowanych, czyli jedynie 2 osoby oceniają 

skuteczność swoich działań na 5. 

 

8.2.   Analiza ankiet skierowanych do nauczycieli uczących w klasach IV-VI 

(ankietowano 9 nauczycieli) 

1. Czy na początku roku zapoznaje Pan/-i uczniów z WSO i 

PSO? 

Tak 9 

Nie 0 

   

 

 
 

 

 

 

2. Czy na zajęciach realizuje Pan/-i wiadomości i 

umiejętności określane w podstawie programowej? 

 

Tak 9 

Nie 0 
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3. Czy wybrany przez Pana/-ią program nauczania 

uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów? 

 

Tak 9 

Nie 0 

  

 
 

 

4. Czy Pana/-i uczniowie aktywnie uczestniczą w tworzeniu 

wiedzy? 

 

Tak 9 

Nie 0 
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Jeśli tak, to w jaki sposób? 

 

samodzielnie wyszukując informacje dostępne w 

różnych źródłach wiedzy 8 89% 

przygotowując projekty, referaty, lekcje itp. 7 78% 

 

uczestnicząc w dyskusjach 6 67% 

proponując zagadnienia, które chcieliby 

zrealizować 3 33% 

 

przedstawienia teatralne 1 11% 

 

przygotowanie prac plastycznych 1 11% 
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6. Które z podanych form pomiaru dydaktycznego stosuje Pan/ -i na swoich 

zajęciach? 

  aktywność 9 100% 

 

sprawdziany pisemne  8 89% 

 

kartkówki  8 89% 

 

domowa praca pisemna  7 78% 

 

testy  5 56% 

 

projekty  4 44% 

 

odpowiedzi przy tablicy  3 33% 

 

prezentacje multimedialne, 

doświadczenia 1 11% 

 

recytacja, odpowiedź ustna z miejsca 1 11% 
 

 

  

 

 

  

5. Czy realizuje Pan/-i podstawę programową, 

wykorzystując zalecane warunki i sposoby jej realizacji? 

 

Tak 9 

Nie 0 
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7. Czy przeprowadza Pan/-i diagnozę wiedzy i umiejętności uczniów z 

uwzględnieniem ich rozwojowych możliwości? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

 

 

    

  

 

 
 

8. Czy formułuje Pan/-i i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, z 

uwzględnieniem możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników 

w nauce? 

 

Tak      9 

przedmiotowe diagnozy 

wewnątrzszkolne 8 89% 

 

sprawdziany próbne w klasach VI  5 56% 

testy sprawności fizycznej 1 11% 

sprawdziany diagnozujące w klasach I–

III  0 0% 

  

9. Czy wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów wykorzystuje Pan/-i w 

doskonaleniu swojej  

pracy? Jeżeli tak, to jakie działania Pan/-i podejmuje? 

 

modyfikuję własny plan zajęć 

edukacyjnych 8 89% 

modyfikuję testy i sprawdziany 7 78% 

stosuję indywidualizację nauczania 6 67% 

częściej wykorzystuję metody aktywne 5 56% 

organizuję dodatkowe zajęcia 

edukacyjne 4 44% 
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10. Jak wdrażane wnioski wpływają na poprawę wyników w szkole? 

podnosi się poziom umiejętności uczniów 9 100% 

zwiększa się ilość chętnych do udziału w 

konkursach 5 56% 

osiągane są lepsze wyniki ze sprawdzianów 3 33% 
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  11. Jak ocenia Pan/-i skuteczność wdrażanych przez siebie działań? (w skali 1 do 5) 

1 0 

2 0 

3 2 

4 5 

5 2 

  

 
 

 

W badaniu wzięło udział 9 nauczycieli uczących w klasach IV-VI. Przeprowadzona 

ankieta składała się z 11 pytań; były to pytania zamknięte, niektóre z możliwością 

wielokrotnego wyboru. 

Z przytoczonych danych wynika, że 100% ankietowanych nauczycieli zapoznaje swoich 

uczniów na początku roku z WSO i PSO. 

Wszyscy nauczyciele realizują wiadomości i umiejętności określane w podstawie 

programowej. 
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Według wszystkich nauczycieli wybrane przez nich programy nauczania uwzględniają 

możliwości rozwojowe uczniów. 

Nauczyciele uznali, że w naszej szkole uczniowie aktywnie uczestniczą w tworzeniu wiedzy 

poprzez: 

- samodzielne wyszukiwanie informacji dostępnych w różnych źródłach wiedzy (89%) 

- przygotowując projekty, referaty, lekcje itp. (78%) 

- uczestnicząc w dyskusjach (67%) 

- proponując zagadnienia, które chcieliby zrealizować (33%) 

- uczestnicząc w przedstawieniach teatralnych (11%) 

- przygotowując prace plastyczne (11%) 

100% ankietowanych nauczycieli realizuje podstawę programową, wykorzystując zalecane 

warunki jej realizacji. 

Nauczyciele klas IV-VI stosują różnorodne formy pomiaru dydaktycznego na swoich 

zajęciach, takie jak: 

- domowa praca pisemna 78% 

- sprawdziany pisemne  89% 

- kartkówki 89%  

- projekty 44% 

- odpowiedzi przy tablicy 33% 

- testy 56% 

- aktywność 100% 

- prezentacje multimedialne, doświadczenia 11% 

- recytacja, odpowiedź ustna z miejsca 11% 

Nauczyciele przeprowadzają diagnozę wiedzy i umiejętności  uczniów z uwzględnieniem ich 

możliwości rozwojowych poprzez: 

- przedmiotowe diagnozy wewnątrzszkolne 89% 

- sprawdziany diagnozujące w klasach I-III  0% 

- sprawdziany próbne w klasach VI 56% 
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- testy sprawności fizycznej  11% 

Wszyscy ankietowani nauczyciele formułują i wdrażają wnioski z analizy osiągnięć uczniów 

z uwzględnieniem możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce. 

Nauczyciele wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć uczniów w doskonaleniu swojej pracy 

i uzyskiwaniu lepszych efektów wdrażając następujące działania: 

- modyfikują własny plan zajęć edukacyjnych 89% 

- modyfikują testy i sprawdziany 78%  

- częściej wykorzystują metody aktywizujące 56% 

- stosują indywidualizację nauczania67% 

- organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne  44% 

Wdrażane przez nauczycieli  wnioski wpływają na poprawę wyników w szkole: 

- podnoszą poziom umiejętności uczniów 100% 

- zwiększają ilość chętnych do udziału w konkursach 56% 

- uczniowie osiągają lepsze wyniki na sprawdzianach 33% 

Nauczyciele dość wysoko oceniają skuteczność wdrażanych przez siebie działań. 56% 

ankietowanych określa go jako poziom 4 w skali 1-5, 22% na poziom 5, a 22% na poziom 3. 

PORÓWNANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 11  

W OBU GRUPACH NAUCZYCIELI: 

  

11. Jak ocenia Pan/-i skuteczność wdrażanych przez siebie działań? (w skali od 1 do 5) 

 

                                                                   klasy I-III                                 klasy IV-VI 

    1                                              0                                  0 

    2                                              0                                  0 

    3                                             1                                  2 

    4                                             6                                  5 

    5                                             2                                  2 
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8.3. Analiza ankiet skierowanych do uczniów klas III 

(ankietowano 30 uczniów) 
 

1.      Co czujesz, myśląc o swoich wynikach w 

nauce w szkole? 

Radość 8 

Uważam, że wszystko jest w porządku 18 

Niezadowolenie  4 

  

 
 

2. Zajęcia w szkole są dla Ciebie: 

 

Łatwe 11 

Dostosowane do możliwości 18 

 

Trudne 1 
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3. Jakie formy oceniania są stosowane w szkole? 

  Praca domowa 28 93,3% 

 

Aktywność na lekcji  23 76,7% 

 

Kartkówka 22 73,3% 

 

Odpowiedź ustna 20 66,7% 

 

Praca pisemna 19 63,3% 

 

Prace dodatkowe 3 10,0% 

 

Prace w grupach 1 3,3% 

 

Praca w książkach 1 3,3% 

 

Ortografia 1 3,3% 
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  4. Czy otrzymujesz informację o wynikach 

swojej pracy? 

 

Tak 30 

Nie 0 

  

 
 

 

5. Czy nauczyciele pomagają Ci uczyć się, gdy 

masz trudności z nauką? 

 

Tak 28 

Nie 2 
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6. Czy  w swojej szkole możesz liczyć na 

wsparcie w rozwijaniu zainteresowań? 

 

Tak 28 

Nie 2 

  

 
 

 

Ankietę wypełniło 30 losowo wybranych uczniów klas III, po 10 osób z każdej klasy. 

Kwestionariusz składał się z 6 pytań; były to pytania zamknięte, jedno (nr 3) z możliwością 

wielokrotnego wyboru. 

 Ośmioro uczniów odczuwa radość, myśląc o swoich wynikach w nauce, 

osiemnaścioro uważa, że wszystko jest w porządku, a tylko czworo odczuwa niezadowolenie.

 Osiemnaścioro uczniów uznało, że zajęcia w szkole są dostosowane do ich 

możliwości, jedenastu uznało je za łatwe, natomiast jeden uczeń uznał, że są trudne.  

 Uczniowie zostali też poproszeni o wskazanie, jakie formy oceniania są stosowane w 

szkole. W pytaniu tym mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Jako najczęstszą formę 

wskazali kolejno: zadania domowe – 28 osób, aktywność na lekcji – 23 osoby, kartkówka – 

22 osoby, odpowiedź ustna – 20 osób, praca pisemna – 19 osób, prace dodatkowe – 3 osoby, 

praca w grupach – 1 osoba, praca w książkach – 1 osoba, ortografia – 1 osoba.  
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 Wszyscy uczniowie, zapytani, czy są informowani o wynikach swojej pracy, 

odpowiedzieli pozytywnie.  

 Aż 28 uczniów odpowiedziało, że nauczyciele pomagają im się uczyć, gdy mają 

problemy z nauką, tylko dwoje stwierdziło, że nie.  

 W taki sam sposób uczniowie ocenili wsparcie szkoły w rozwoju ich zainteresowań. 

  

 

8.4. Analiza ankiet skierowanych do uczniów klas VI 

(ankietowano 30 uczniów) 
  

1. Czy nauczyciele na pierwszych lekcjach zapoznali Cię z 

programem nauczania, wymaganiami i kryteriami 

oceniania? 

 

Zdecydowanie tak 20 

Raczej tak 10 

Raczej nie 0 

Zdecydowanie nie 0 

  

 
 

2. Czy jesteś systematycznie oceniany? 

 

Tak, ze wszystkich przedmiotów 10 

Tak, z większości przedmiotów 16 

Tylko z niektórych przedmiotów 4 

Nie 0 
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3. Czy jesteś na bieżąco informowany o uzyskanych 

ocenach? 

 

Zdecydowanie tak 10 

Raczej tak 16 

Raczej nie 4 

Zdecydowanie nie 0 

  

 
 

 

 

 

4. Czy podczas wystawiania oceny nauczyciel ją uzasadnia 

(ustnie lub pisemnie) i podaje wskazówki do dalszej pracy? 

 

Tak, zawsze 4 

Tak, zazwyczaj 13 

Czasami 11 

Nigdy 2 
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5. Czy uważasz, że nauczyciele naszej szkoły motywują Cię 

do nauki, pracy, aktywności? 

 

Zdecydowanie tak 6 

Raczej tak 11 

Raczej nie 11 

Zdecydowanie nie 2 

  

  

 
 

 

 

 

6. Czy aktywnie uczestniczysz w zajęciach lekcyjnych? 

 

Tak 22 

Nie 8 
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Jeśli tak, to w jaki sposób? 

 

uczestnicząc w dyskusjach 19 63% 

przygotowując projekty, referaty, 

lekcje itp. 14 47% 

samodzielnie wyszukując informacje 

dostępne w różnych źródłach wiedzy 8 27% 

proponując zagadnienia, które 

chciałbyś zrealizować 3 10% 

czytanie prac domowych i prac na 

lekcji 1 3% 

nie wagaruję 1 3% 
 

 

  

 

 

  7. Czy nauczyciele pomagają Ci, gdy masz trudności w 

nauce? 

 

Zdecydowanie tak 6 
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Raczej tak 11 

Raczej nie 11 

Zdecydowanie nie 2 

  

  

  

 
Ankietę wypełniło 30 losowo wybranych uczniów klas VI, po 10 osób z każdej klasy . 

Kwestionariusz składał się z 7 pytań; były to pytania zamknięte, prócz drugiej części jednego 

(nr 6), które było pytaniem wielokrotnego wyboru. 

Wszyscy uczniowie stwierdzili, że nauczyciele na pierwszych lekcjach informują ich z 

programem nauczania, wymaganiami i kryteriami oceniania. 

53% zauważyło, że jest systematycznie oceniane z większości przedmiotów, 34% 

uznało, że ze wszystkich przedmiotów, lecz 13% (4 uczniów) przyznało, że jedynie niktórzy 

nauczyciele oceniają ich systematycznie. Dokładnie takich samych odpowiedzi udzielili 

uczniowie spytani o bieżące informowanie ich o ocenach. 

43% uczniów stwierdziło, że podczas wystawiania oceny nauczyciel zazwyczaj ją 

uzasadnia (pisemnie lub ustnie) i podaje wskazówki do dalszej pracy. 37% ankietowanych nie 

jest już tego tak pewna, stwierdzając, że nauczyciele robią to czasami. 13% uczniów (4 

osoby) uznało, że nauczyciele zawsze tak postępują, a 7% (2 osoby), że nigdy. 

Tylko nieco połowa szóstoklasistów czuje się zmotywowana do nauki, pracy i 

aktywności przez nauczycieli (36% raczej tak, 20% zdecydowanie tak). Prawie połowa 

wypowiada się przeciwnie – 37% twierdzi, że nauczyciele raczej ich nie motywują, a 7% (2 

osoby) są tego pewne. 

Zdecydowana większość uczniów (73%) deklaruje aktywne uczestnictwo w lekcjach, 

zaś 27% stwierdza odwrotnie. 63% aktywnych uczniów uczestniczy w dyskusjach, 47% 

przygotowuje projekty, referaty, lekcje, 27% samodzielnie wyszukuje informacje dostępne w 
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różnych źródłach wiedzy, 10% uczniów proponuje zagadnienia, które chcieliby zrealizować 

na lekchach. Pojedyncze osoby (2) uznały, że ich formą aktywności na lekcji jest czytanie 

prac domowych i niewagarowanie. 

Tylko nieco ponad połowa uczniów stwierdza, że nauczyciele pomagają im, gdy mają 

trudności w nauce (36% twierdzi, że raczej tak, 20% - że zdecydowanie tak). Prawie połowa 

twierdzi, że jest wręcz przeciwnie (37% uznaje, że raczej nie, a 7% - 2 osoby – uważa, że 

zdecydowanie nie). 

 

 

 

 

 

 

8.5. Analiza ankiet skierowanych do rodziców uczniów klas III 

(ankietowano 30 rodziców) 

1. Kto decyduje o treściach programowych realizowanych w naszej szkole? 

Rozporządzenie MEN „Podstawa 

programowa dla szkolnictwa ogólnego” 26 87% 

Nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów 14 47% 

Dyrektor szkoły 4 13% 

Brak odpowiedzi 1 3% 
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2. Jakie jest źródło informacji dla Rodziców odnośnie treści realizowanych na  

poszczególnych przedmiotach? 

  informacje przekazywane przez wychowawców podczas 

spotkań 30 100% 

 

strona internetowa szkoły 6 20% 

 

Rodzice sami powinni dowiedzieć się, czego będą się uczyły 

ich dzieci 

 

5 
 
 17% 
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4. Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania 

uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów? 

 

Tak 21 

Nie 2 

Nie wiem 5 

Brak odpowiedzi 3 

 

 
 

5. W jaki sposób Rodzice uzyskują informacje na temat poziomu osiągnięć 

ucznia? 

 

ustnie bezpośrednio od nauczyciela 30 100% 

z informacji pisemnej przygotowywanej przez nauczycieli 

na spotkania z Rodzicami 26 87% 

 

3. Czy sposób realizacji podstawy programowej ma wpływ 

na osiągnięcia edukacyjne uczniów? 

 

Tak 30 

Nie 0 

Nie wiem 1 
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z informacji umieszczanej na pracach pisemnych, 

sprawdzianach, kartkówkach i innych, przynoszonych 

przez ucznia do domu 26 87% 

 

ze świadectwa szkolnego 18 60% 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

6. Czy, Państwa zdaniem, otrzymane oceny motywują 

dziecko da dalszej pracy? 

 

zdecydowanie tak 11 

raczej tak 16 

raczej nie 1 

zdecydowanie nie 1 
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7. W jaki sposób, według Państwa, w naszej szkole dokonuje się analizy osiągnięć 

uczniów? 

poprzez analizę bieżących osiągnięć ucznia 

(sprawdzianów, kartkówek, prac domowych) 

 30 100% 

poprzez analizę przeprowadzanych testów 

diagnozujących 

 25 83% 

poprzez analizę wyników olimpiad i konkursów 

przedmiotowych  18 60% 

poprzez analizę testów przeprowadzanych na 

zakończenie roku szkolnego 15 50% 

 

rozmowa z dzieckiem 1 3% 
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8. Jakie działania, Państwa zdaniem, podejmują nauczyciele po analizie wyników 

osiągnięć dydaktycznych uczniów? 

 

 indywidualizują pracę z uczniem 20 67% 

modyfikują plany wynikowe i rozkłady materiału 16 53% 

organizują dla ucznia pomoc psychologiczno-

pedagogiczną 15 50% 

częściej wykorzystują metody aktywne 11 37% 

 

modyfikują testy i sprawdziany 9 30% 

wybierają odpowiednie programy nauczania 8 27% 

 

żadne 1 3% 

 

inne 1 3% 

 

brak odpowiedzi 1 3% 
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9. Jak oceniacie Państwo skuteczność podejmowanych 

przez nauczycieli działań w skali od 1 (działania mało 

skuteczne) do 5 (działania bardzo skuteczne)? 

 

1 0 

2 0 

3 6 

4 15 

5 9 

  

 

 

 

 

   

 

W badaniu wzięło udział 30 losowo wybranych rodziców uczniów klas III, po 10 osób 

z każdej klasy. Przeprowadzona ankieta składała się z 9 pytań; były to pytania zamknięte, 

niektóre z możliwością wielokrotnego wyboru. 

Z przytoczonych danych wynika, że 87% ankietowanych wskazuje na Rozporządzenie MEN, jako 

dokument, w którym zawarte są treści programowe realizowane podczas zajęć, 47% wskazuje, że to 

nauczyciele decydują o ich doborze, 13% wskazuje na Dyrektora szkoły.  

100% ankietowanych uważa, że źródłem informacji dla Rodziców odnośnie treści realizowanych na 

poszczególnych przedmiotach są informacje przekazywane przez wychowawców klas podczas 

spotkań, 20% szuka informacji na stronie internetowej szkoły, 17% uważa, że to rodzice mają 

obowiązek dowiedzieć się samodzielnie, czego będą uczyły się ich dzieci. 

100% ankietowanych twierdzi, że sposób realizacji podstawy programowej przez nauczycieli w 

klasach I-III ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów.  

70% ankietowanych uważa, że wybrane programy nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe 

uczniów, 27% badanych nie wie lub nie udziela odpowiedzi na to pytanie, 1 osoba uważa, że wybrane 

programy nauczania nie uwzględniają możliwości rozwojowych uczniów. 
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100% ankietowanych uzyskuje informacje o osiągnięciach uczniów ustnie bezpośrednio od 

nauczyciela, 87% z informacji umieszczanej na sprawdzianach, kartkówkach, pracach ucznia oraz z 

informacji  pisemnej przygotowywanej na zebrania z rodzicami, 60% z oceny opisowej umieszczonej 

na świadectwie szkolnym. 

93% badanych stwierdza, że otrzymywane oceny motywują dzieci do dalszej pracy, 7% uważa, że 

raczej lub zdecydowanie nie motywują. 

100% ankietowanych wskazuje analizę bieżących osiągnięć ucznia (sprawdzianów, kartkówek, prac 

domowych) jako głównego źródła informacji, na podstawie którego nauczyciele oceniają osiągnięcia i 

postępy uczniów, 83% wskazuje analizę przeprowadzanych testów diagnozujących, 60% analizę 

wyników olimpiad i konkursów przedmiotowych, 50% analizę testów przeprowadzanych na 

zakończenie roku szkolnego. 

67% ankietowanych uważa, że nauczyciele po analizie wyników osiągnięć dydaktycznych uczniów 

indywidualizują pracę z uczniem. Ponad połowa stwierdza, że nauczyciele modyfikują plany 

wynikowe i rozkłady materiału oraz organizują dla ucznia pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 37% 

wskazało, że częściej wykorzystują metody aktywne, 30%, że  modyfikują testy i sprawdziany, 27% 

wskazuje, że nauczyciele wybierają odpowiednie programy nauczania. 

80% ankietowanych wskazało skuteczność podejmowanych działań na bardzo skuteczne lub 

skuteczne, tylko 20% uznało, że działania nauczycieli po analizie wyników osiągnięć uczniów są 

średnio skuteczne. 

 

  

 

 

 

8.6. Analiza ankiet skierowanych do rodziców uczniów klas VI 

(ankietowano 30 rodziców) 

1. Kto decyduje o treściach programowych realizowanych w naszej szkole? 

Rozporządzenie MEN „Podstawa 

programowa dla szkolnictwa ogólnego” 20 67% 

Nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów 14 47% 

Dyrektor szkoły 6 20% 

Brak odpowiedzi 1 3% 
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  2. Jakie jest źródło informacji dla Rodziców odnośnie treści realizowanych na poszczególnych 

przedmiotach? 

 

informacje przekazywane przez wychowawców podczas 

spotkań 24 80% 

 

strona internetowa szkoły 8 27% 

 

Rodzice sami powinni dowiedzieć się, czego będą się uczyły 

ich dzieci 4 13% 

 

Brak odpowiedzi 1 3% 
 

  

 
 

  3. Czy sposób realizacji podstawy programowej ma wpływ 

na osiągnięcia edukacyjne uczniów? 

 

Tak 24 

Nie 0 

Nie wiem 6 
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4. Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania 

uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów? 

 

Tak 12 

Nie 6 

Nie wiem 12 

  

 
 

 

5. W jaki sposób Rodzice uzyskują informacje na temat poziomu osiągnięć ucznia? 

 

ustnie bezpośrednio od nauczyciela 19 63% 

z informacji umieszczanej na pracach pisemnych, sprawdzianach, 

kartkówkach i innych, przynoszonych przez ucznia do domu 19 63% 
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z informacji pisemnej przygotowywanej przez nauczycieli na spotkania z 

Rodzicami 18 60% 

ze świadectwa szkolnego 15 50% 

 

Librus 10 33% 

 

od dziecka 1 3% 

 

internet, e-mail 1 3% 
 

 

  

 
6. Czy, Państwa zdaniem, otrzymane oceny motywują 

dziecko da dalszej pracy? 

 

zdecydowanie tak 3 

raczej tak 23 

raczej nie 3 

zdecydowanie nie 1 
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7. W jaki sposób, według Państwa, w naszej szkole dokonuje się analizy osiągnięć uczniów? 

poprzez analizę bieżących osiągnięć ucznia (sprawdzianów, 

kartkówek, prac domowych) 27 90% 

poprzez analizę przeprowadzanych testów diagnozujących 19 63% 

poprzez analizę testów przeprowadzanych na zakończenie 

roku szkolnego 11 37% 

poprzez analizę wyników olimpiad i konkursów 

przedmiotowych  10 33% 
 

  

 
 

 
8. Jakie działania, Państwa zdaniem, podejmują nauczyciele po analizie wyników  

osiągnięć dydaktycznych uczniów? 

modyfikują plany wynikowe i rozkłady materiału 9 30% 

indywidualizują pracę z uczniem 9 30% 

częściej wykorzystują metody aktywne 9 30% 

modyfikują testy i sprawdziany 7 23% 

wybierają odpowiednie programy nauczania 5 17% 

organizują dla ucznia pomoc psychologiczno-

pedagogiczną 5 17% 

nie wiem 5 17% 

nic nie robią 1 3% 

podpowiadają kierunek pracy z uczniem 1 3% 

brak odpowiedzi 1 3% 
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  9. Jak oceniacie Państwo skuteczność podejmowanych 

przez nauczycieli działań w skali  

od 1 (działania mało skuteczne) do 5 (działania bardzo 

skuteczne)? 

 

1 1 

2 2 

3 11 

4 15 

5 0 

Brak odpowiedzi 1 
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W badaniu wzięło udział 30 losowo wybranych rodziców uczniów klas VI, po 10 osób 

z każdej klasy. Przeprowadzona ankieta składała się z 9 pytań; były to pytania zamknięte, 

niektóre z możliwością wielokrotnego wyboru. 

Według rodziców klas VI o treściach programowych realizowanych w naszej szkole 

decydują: 

- nauczyciele poszczególnych przedmiotów – 42% 

- rozporządzenie MEN „Podstawa programowa dla szkolnictwa ogólnego” – 67% 

- dyrektor szkoły – 20% 

- 3% rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie 

Źródłem informacji dla Rodziców odnośnie treści realizowanych na poszczególnych 

przedmiotach są: 

- informacje przekazywane przez wychowawców podczas spotkań – 80% 

- strona internetowa szkoły – 27% 

- 13% rodziców uważa, że sami powinni się dowiedzieć, czego będą się uczyły ich dzieci, a 

3% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 

80% rodziców uważa, że sposób realizacji podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia 

edukacyjne uczniów. 20% zaznaczyło odpowiedź „Nie wiem”. 

Jedynie 40% rodziców klas VI uważa, że wybrane przez nauczycieli programy nauczania 

uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów. 20% udzieliło negatywnej odpowiedzi na to 

pytanie, a 40% nie zna odpowiedzi na to pytanie. 

Głównym źródłem informacji dla rodziców na temat poziomu osiągnięć ucznia jest 

informacja od nauczyciela przekazywana ustnie lub pisemnie podczas zebrania oraz 

umieszczana na pracach pisemnych przynoszonych przez ucznia do domu. Jedynie niewielki 

procent rodziców (33%) uzyskuje te informacje, korzystając z dziennika internetowego lub 

poprzez e-mail. 

Zdaniem 77% rodziców otrzymane oceny raczej motywują dziecko do dalszej pracy, ale 

zdecydowaną pewność co do tego ma jedynie 10% rodziców. Pozostała część ankietowanych 

rodziców (13%) odpowiedziała negatywnie na to pytanie. 

Zdaniem rodziców w szkole dokonuje się analizy osiągnięć uczniów głównie poprzez : 

- analizę bieżących osiągnięć ucznia (sprawdzianów, kartkówek, prac domowych) – 90% 
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- analizę przeprowadzonych testów diagnozujących – 63% 

- analizę testów przeprowadzanych na koniec roku  szkolnego – 37% 

- analizę wyników olimpiad i konkursów przedmiotowych – 33% 

Według rodziców nauczyciele podejmują różnorodne działania po analizie wyników 

osiągnięć dydaktycznych uczniów, takie jak; 

- modyfikacja planów wynikowych i rozkładów materiału – 30% 

- indywidualizacja pracy z uczniem – 30% 

- częstsze wykorzystanie aktywizujących metod nauczania – 30 % 

- modyfikacja testów i sprawdzianów – 23% 

- wybór odpowiedniego programu nauczania – 17% 

- organizacja dla ucznia pomocy psychologiczno- pedagogicznej – 17% 

Jedynie 3% rodziców zaznaczyło odpowiedź, że nauczyciele „podpowiadają kierunek pracy z 

uczniem”.  Również 3% rodziców uważa, że nauczyciele „nic nie robią” po analizie wyników 

osiągnięć uczniów, 17%  z nich nie wie, jakie działania podejmuje nauczyciel, a 3% nie 

udzieliło żadnej odpowiedzi. 

Połowa ankietowanych rodziców uważa, że podjęte przez nauczycieli działania przynoszą 

skutek na poziomie 4 w skali od 1-5. 37%  rodziców ocenia skutek tych działań na poziomie 

3, 7% na poziomie 2 i 3% na poziomie 1. Żaden z rodziców nie ocenił podejmowanych 

działań na poziomie 5, a 3% rodziców nie ma zdania na ten temat. 

 

 

 

PORÓWNANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2, 3, 4, 6 i 9 

W OBU GRUPACH RODZICÓW: 

 

2. Jakie jest źródło informacji dla Rodziców odnośnie treści 

realizowanych na poszczególnych przedmiotach? 

  

 

   klasa III        klasa VI 

 

strona internetowa szkoły 6 8 

informacje przekazywane przez wychowawców podczas spotkań 30 24 

 

Rodzice sami powinni dowiedzieć się, czego będą się uczyły ich 

dzieci 5 4 
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Brak odpowiedzi 0 1 

 

 
 

3. Czy sposób realizacji podstawy programowej ma 

wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów? 

 

 

 

klasa III        klasa VI 

 

Tak 30 24 

Nie 0 0 

Nie wiem 1 6 

   

   

   

   

  
 

 

 

4. Czy wybrane przez nauczycieli programy 

nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe 

uczniów? 

 

 

klasa III klasa VI 

 21    12 
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Tak 

Nie 2      6 

Nie wiem 5    12 

Brak odpowiedzi 3      0 

 

 
 

 

6. Czy, Państwa zdaniem, otrzymane oceny 

motywują dziecko da dalszej pracy? 

 

 

klasa III        klasa VI 

 

zdecydowanie tak 11 3 

raczej tak 16 23 

raczej nie 1 3 

zdecydowanie nie 1 1 

   

   

 
 

9. Jak oceniacie Państwo  skuteczność 

podejmowanych przez nauczycieli działań w skali  

od 1 (działania mało skuteczne) do 5 (działania 

bardzo skuteczne)? 

 

 

klasa III        klasa VI 

 

1 0 1 
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2 0 2 

3 6 11 

4 15 15 

5 9 0 

Brak odpowiedzi 0 1 

   

 
 

 

 

8.7. Analiza dokumentacji szkolnej i wywiadu z dyrektorem szkoły 
 

 

 
Po zapoznaniu z niżej wymienioną dokumentacją: 

- protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, 

− dokumentacja zespołów przedmiotowych, 

− dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne, 

- wywiad z dyrektorem szkoły 

stwierdza się, iż procesy edukacyjne są realizowane w szkole z wykorzystaniem zalecanych 

warunków i sposobu realizacji podstawy programowej. Procesy edukacyjne są planowane i 

realizowane z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu realizacji zamieszczonych w 

podstawie programowej. Poza tym uwzględniają bazę i możliwości placówki szkolnej. Na 

podstawie tych zaleceń dokonuje się decyzji w sprawie wyboru programu nauczania oraz 

podręczników, jak również sporządza plan pracy. 

W czasie obrad Rady Pedagogicznej omawia się problemy odnoszące się do realizacji 

podstawy programowej w oparciu o plany pracy. W szkole planuje się obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne oraz odbywa się kontrola ich realizacji na podstawie opracowanego arkuszu 

organizacyjnego. Uczący opracowują również plan pracy w ramach obowiązkowych zajęć 

wynikających z Karty Nauczyciela. Cele i harmonogram zajęć wpisany jest do prowadzonego 
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dziennika zajęć pozalekcyjnych. Podstawa programowa realizowana jest również poprzez 

przygotowywanie uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych. 

Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone. Czynności 

określone w planach pracy są monitorowane, natomiast wnioski z monitoringu uwzględnia się 

w planach na następny rok oraz w doskonaleniu pracy bieżącej. Szczególną uwagę zwraca się 

na planowanie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, indywidualizację 

pracy z uczniem zdolnym, a także planowanie pracy kół zainteresowań. Monitoring obejmuje 

zwłaszcza zmienioną podstawę programową. Prowadzony jest przez dyrekcję. Obejmuje 

obserwację zajęć edukacyjnych i analizę jakościową dokumentów, również analizę ilościową 

odbytych zajęć edukacyjnych. Oprócz tego monitoruje się częstotliwość oceniania oraz 

realizację godzin dodatkowych wynikających z zapisu ustawy Karty Nauczyciela. 

Nauczyciele prowadzą w placówce szkolnej monitoring procesów edukacyjnych pod kątem 

sprawdzania skuteczności i przydatności podejmowanych działań. Posługują się takimi 

narzędziami jak: sprawdziany wiadomości i umiejętności, odpowiedzi ustne, prace pisemne 

domowe, testy, zadania wykonywane przez uczniów na lekcjach, prace indywidualne i w 

grupach, aktywność na zajęciach, przygotowanie materiałów źródłowych wykorzystywanych 

w trakcie lekcji.  

Bieżący nadzór nad przebiegiem realizacji podstawy programowej sprawują również sami 

nauczyciele. W ramach pracy zespołów przeprowadzane są lekcje koleżeńskie, badania 

wyników nauczania, opracowywane są szczegółowe raporty wyników sprawdzianów 

zewnętrznych uwzględniające wnioski do dalszej pracy. Celem prowadzonego monitoringu 

jest weryfikacja przebiegu realizacji podstawy programowej, zyskiwanie informacji o 

uczniach, ich osiągnięciach, a także ocenianie śródroczne i roczne uczniów. 

Z przeprowadzonej analizy dokumentów oraz wywiadu wynika, że procesy edukacyjne 

przebiegające w szkole są planowane, mają charakter zorganizowany. Procesy edukacyjne 

przebiegające w szkole uwzględniają potrzeby i możliwości uczniów, czego wynikiem są: 

zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów, praca z uczniem zdolnym, zajęcia 

rozwijające zainteresowania. 

Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane. Corocznie są ustalane i 

zatwierdzane do realizacji plany pracy. Zasadniczymi elementami planu procesów 

edukacyjnych szkoły są zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań, 

działania przedsiębiorcze (Samorząd Uczniowski), uroczystości i konkursy, uroczystości z 

udziałem rodziców, spotkania z rodzicami, przygotowanie uczniów do sprawdzianów 

zewnętrznych, wdrożenie innowacji pedagogicznych, wycieczki przedmiotowe i integracyjne. 

Na początku każdego roku szkolnego Dyrektor dokonuje przydziału czynności dla 

poszczególnych pracowników szkoły oraz tworzony jest harmonogram pracy szkoły na dany 

rok szkolny. Zawiera on pełne informacje związane z przebiegiem roku szkolnego. Powstaje 

on w oparciu o potrzeby i możliwości szkoły, uwzględnia wnioski z lat poprzednich oraz 

wzbogacany jest o nowe inicjatywy. Zmiany w regulaminach, statucie, szkolnym programie 
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profilaktycznym i wychowawczym dokonywane są w miarę potrzeb przez powoływane 

doraźnie zespoły. 

Procesy edukacyjne są planowane. Nauczyciele w oparciu o programy opracowują rozkłady 

materiałów nauczania na poszczególnych poziomach edukacyjnych, nauczyciele pracujący w 

zespołach opracowują kalendarz imprez i uroczystości szkolnych, plan doskonalenia 

zawodowego, plan ewaluacji wewnętrznej. Potwierdzeniem ww. działań są: plany, 

opracowania, sprawozdania dostępne u Dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły, u 

przewodniczących zespołów, na stronie szkoły, tablicach informacyjnych w szkole oraz w 

dziennikach. Nauczyciele, realizując wytyczone zadania, dobierają podręczniki zgodne z 

nową podstawą programową, określają kryteria oceniania przedmiotowego oraz modyfikują 

zaplecze i bazę pomocy dydaktycznych. 

Realizacja podstawy programowej jest  monitorowana przez dyrektora szkoły, który na 

posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawia zestawienia zrealizowanych godzin w 

poszczególnych klasach w stosunku do minimalnej liczby godzin w cyklu kształcenia z 

poszczególnych przedmiotów.   

O nabywaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności świadczą średnie ocen, jakie 

uczniowie uzyskują  w toku swojej nauki.  Analizując dokumentację szkolną  ustalono,  że w 

szkole jest bardzo mały odsetek  lub nie ma wcale osób niepromowanych. 

Analiza dzienników lekcyjnych wykazała, że uczniowie  w większości  uzyskują oceny 

pozytywne, co świadczy o opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej.  Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że wychowawcy klas, dwa 

razy w roku szkolnym, dokonują analizy ocen zachowania, frekwencji i postępów w nauce 

swoich uczniów (analiza średnich ocen śródrocznych i rocznych). Wychowawca każdej klasy 

raz w semestrze przygotowuje sprawozdanie z pracy wychowawczej, które przedstawia na 

posiedzeniu  rady pedagogicznej. W sprawozdaniu zamieszczone są dane dotyczące  realizacji 

programu wychowawczego, planu pracy wychowawczej oraz innych planów i zamierzeń 

wychowawczych, a także analiza mocnych stron klasy (sukcesy  i osiągnięcia uczniów, udział 

uczniów w konkursach i wycieczkach, prace uczniów na rzecz klasy i szkoły), słabych  strony 

klasy (problemy wychowawcze, sposoby i metody ich rozwiązywania ze zwróceniem uwagi 

na ich efektywność),  współpraca z rodzicami oraz z innymi instytucjami oraz wnioski do 

dalszej pracy.  

Nauczyciele przedstawiają wnioski w swoich sprawozdaniach z realizacji zajęć 

dydaktycznych z poszczególnych  przedmiotów, w sprawozdaniach z realizacji zajęć 

pozalekcyjnych, z analizy wyników testów i sprawdzianów, analizy wyników sprawdzianów 

zewnętrznych. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach rad pedagogicznych. Nauczyciele 

danego przedmiotu formułują wnioski o charakterze dydaktycznym, a wychowawcy 

formułują wnioski dotyczące pracy z danym zespołem klasowym.  

Na podstawie analizy dokumentacji szkolnej (sprawozdań z zajęć pozalekcyjnych oraz 

sprawozdań z realizacji dodatkowych zajęć w ramach Karty Nauczyciela) stwierdzono, że 
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szkoła proponuje dużą ofertę zajęć pozalekcyjnych. W szkole funkcjonują następujące koła 

zainteresowań:  zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów klas I-III, koło 

szachowe, zajęcia plastyczne i zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla klas I-III, zajęcia 

z języka angielskiego dla klas VI, koło polonistyczne, koło matematyczne, koło przyrodnicze, 

koło historyczne, koło plastyczne, chór szkolny, zajęcia sportowe.  Szkoła oferuje także 

zajęcia o charakterze wyrównawczym  - zajęcia z języka polskiego, języka angielskiego, 

matematyki i edukacji wczesnoszkolnej. 

Z dokumentacji wynika, że w szkole istnieje także system motywacyjny taki jak:  nagrody 

książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce, nagrody rzeczowe za osiągnięcia sportowe i 

działania podejmowane przez uczniów na rzecz szkoły, listy gratulacyjne dla rodziców .          

Uczniowie osiągający bardzo dobre  wyniki w nauce i sporcie otrzymują stypendia pieniężne. 

Sukcesy uczniów są upubliczniane  w szkole poprzez podanie informacji na apelach 

szkolnych, eksponowanie zdobytych pucharów w gablocie, umieszczenie dyplomów na 

gazetce ściennej, a także  informacja o sukcesach zamieszczana jest na stronie internetowej 

szkoły. 

 

 

9. Podsumowanie 

 

Wnioski: 
 

Kl. 1-3 

 

1. Większość nauczycieli zapoznaje swoich uczniów z WSO i PSO. 

 

2. Na zajęciach są realizowane wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej, a wybrane przez nich programy uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów. 

Podczas realizacji podstawy programowej wykorzystywane są zalecane warunki i sposoby jej 

realizacji. 

 

3. Uczniowie aktywnie uczestniczą w tworzeniu wiedzy, w głównej mierze biorąc udział w 

dyskusjach. 

 

4. Nauczyciele sprawdzają wiedzę uczniów najczęściej poprzez sprawdzanie prac domowych 

oraz aktywność i  sprawdziany pisemne. 

5. Nauczyciele formułują i wdrażają wnioski z analizy osiągnięć uczniów, z uwzględnieniem 

możliwości uzyskiwania przez nich lepszych wyników. 

 

6. Uczniowie mają pozytywne odczucia pod względem wyników w nauce; zajęcia w szkole są 

dostosowane do ich możliwości; potrafią wskazać za jakie formy pracy są oceniani; znają 

wyniki swojej pracy; mogą liczyć na pomoc w nauce ze strony nauczycieli; mają możliwość 

rozwijania zainteresowań w szkole.  

 

7. Większość rodziców wie, że dokumentem decydującym o treściach programowych jest 

Rozporządzenie MEN „Podstawa programowa dla szkolnictwa ogólnego”. Prawie połowa rodziców 
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uważa, że nauczyciele mają wpływ na dobór realizowanych treści, myląc prawdopodobnie dobór  z 

możliwościami organizacji zajęć. 

8. Od kompetencji i umiejętności wychowawcy zależy wiedza rodziców o tym, co dzieje się w szkole. 

Tylko niewielki odsetek rodziców poszukuje informacji poza przekazem wychowawcy. Wychowawca 

jest obdarzany bardzo dużym zaufaniem przez rodziców, ciąży na nim jednocześnie największa 

odpowiedzialność za to, co i jak przekazuje rodzicom. 

9. Rodzice oczekują od nauczyciela, że zorganizuje naukę w taki sposób, aby uczeń osiągał sukcesy 

edukacyjne na miarę swoich możliwości. 

10. Dość duża grupa rodziców (1/3) zakłada, że wybór programów nauczania jest kompetencją 

nauczycieli. W związku z dyskusją, np. w mediach, na temat obniżenia wieku obowiązku szkolnego, 

rodzice wiedzą, że programy nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów. 

11. Rodzice interesują się postępami dzieci, wiedzą, że mogą informację na ten temat uzyskać z 

różnych źródeł. Nauczyciel jest najlepszym źródłem informacji dla rodzica. Nauczyciele wykorzystują 

różne możliwości poinformowania rodzica o osiągnięciach ucznia. 

12. Stosowany system oceniania jest satysfakcjonujący i skuteczny dla uczniów i rodziców. 

13. Nauczyciele stosują różne sposoby, aby dokonać analizy osiągnięć uczniów. Rodzice potrafią 

wskazać różne możliwości sprawdzania wiedzy uczniów, z których korzystają nauczyciele. Bieżąca 

informacja na temat osiągnięć uczniów jest najważniejsza, najbardziej zapisuje się w świadomości 

rodziców. 

14. Nauczyciele, po analizie wyników osiągnięć dydaktycznych uczniów, podejmują różnorodne 

działania, o których  są informowani rodzice. 

15. Rodzice wysoko oceniają skuteczność działań podejmowanych przez nauczycieli na rzecz 

uczniów, doceniają ich różnorodność  i rodzice mają świadomość, że nie zawsze podejmowane 

działania są skuteczne i przekładają się na sukcesy uczniów. 

 

 

Kl. 4-6 

 

1. Nauczyciele realizują wiadomości i umiejętności określane w podstawie programowej oraz 

zapoznają  swoich uczniów na początku roku z WSO i PSO.  

 

2. Wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe 

uczniów.  

 

3. Nauczyciele realizują podstawę programową, wykorzystując zalecane warunki jej 

realizacji.   

 

4. W szkole prowadzona jest diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów uwzględniająca ich 

możliwości rozwojowe. Nauczyciele stosują w tym celu różnorodne działania i formy 

pomiaru dydaktycznego. Następnie analizują wyniki i wdrażają wynikające z nich wnioski 

celem poznania wiedzy i umiejętności uczniów.  
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5. Zdecydowana większość nauczycieli uważa, że wdrażane wnioski z analizy osiągnięć i 

możliwości uczniów przekładają się na wzrost efektów kształcenia. 

 

6. Większość nauczycieli w sposób systematyczny ocenia postępy swoich uczniów. 

 

7. Rodzice mają świadomość realizowania przez nauczycieli podstawy programowej i  

uważają w większości, że sposób jej realizacji ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów. 

Niewielka, ale jednak nie marginalna część rodziców, nie czuje się informowana w tym 

temacie w odpowiedni sposób. 

 

8. Część rodziców nie zauważa podejmowanych przez nauczycieli działań naprawczych ani 

ich efektów. 

 

 

 

Rekomendacje: 
 

Kl. 1-3 
 

1. Wszyscy nauczyciele powinni zapoznawać swoich uczniów z WSO i PSO.  

2. Nauczyciele powinni zwrócić większą uwagę także na inne formy aktywności uczniów niż 

dyskusje.  

3. Przeprowadzając diagnozę wiedzy, należy uwzględniać możliwości rozwojowe ucznia nie tylko w 

sprawdzianach diagnozujących. 

4. Należy częściej stosować i oceniać pracę w grupach jako formę pomiaru dydaktycznego, ucząc 

jednocześnie uczniów postaw społecznych, współpracy. 

5. W dalszym ciągu trzeba  analizować osiągnięcia uczniów oraz formułować i wdrażać wnioski 

służące doskonaleniu pracy i dające możliwość uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce. 

6. Nauczyciele powinni mieć więcej wiary w siebie i swoje umiejętności.  

7. Wychowawcy klas na pierwszym zebraniu z rodzicami w każdym roku szkolnym powinni 

zapoznawać rodziców z Rozporządzeniem MEN „Podstawa programowa dla szkolnictwa ogólnego”. 

8. Należy zwiększać kompetencje wychowawcze poprzez udział w kursach i szkoleniach oraz dbać o 

prawidłowy przepływ informacji w szkole. 

9. Należy dostosować wymagania edukacyjne do możliwości uczniów, zwiększać kompetencje 

edukacyjne poprzez udział w kursach, szkoleniach, studiach itd., dokształcać w ramach WDN, 

sprawować baczną opiekę nad nauczycielami-stażystami. 

10. Wychowawcy klas na pierwszym zebraniu z rodzicami w każdym roku szkolnym powinni 

zapoznać rodziców z wybranym programem nauczania. 
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11. Należy stosować  różne możliwości, w ramach obowiązującego prawa dot. oceniania uczniów 

(Rozporządzenie ws. warunków oceniania…, WSO, system „zachętek”), do przekazywania rodzicom 

informacji na temat poziomu osiągnięć ucznia. 

12. Powinno się stosować różnorodne metody do dokonywania analizy osiągnięć uczniów i 

systematyczne, na bieżąco informowanie rodziców o wynikach tych analiz. 

13. Należy podejmować różnorodne działania mające na celu wykorzystanie wyników analizy 

osiągnięć dydaktycznych, systematyczne informować o podejmowanych działaniach rodziców, 

dostosowywać wymagania do możliwości uczniów wykazanych po analizie wyników osiągnięć 

dydaktycznych. 

14. Powinno się podejmować różnorodne działania w porozumieniu z rodzicami uczniów,  

monitorować skuteczność podejmowanych działań i je ewentualnie modyfikować w celu zapewnienia 

największej skuteczności. 

 

Kl. 4-6 

1. Należy bardziej urozmaicać narzędzia pomiaru dydaktycznego oraz zintensyfikować 

analizę wyników edukacyjnych w celu uzyskania lepszych efektów. 

2. Należy zwrócić uwagę na systematyczność oceniania,  bieżącego informowania uczniów o 

uzyskanych ocenach oraz uzasadniania (ustnego bądź pisemnego) wystawianej oceny, 

podając uczniowi wskazówki do dalszej pracy. 

3. Należy zintensyfikować stosowanie metod motywujących uczniów do nauki, pracy i 

aktywności. 

4. Należy baczniej przyjrzeć się problemom uczniów z nauką i częściej oferować im 

skuteczną pomoc. 

5. Należy w większym zakresie informować rodziców o treściach realizowanych na 

poszczególnych przedmiotach i programach nauczania ze szczególnym naciskiem na 

informację, że wybrane programy uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów. 

6. Należy również pracować nad podniesieniem świadomość rodziców na temat poziomu 

osiągnięć uczniów, sposobów ich analizy oraz środków podjętych po ich analizie.  

7. Nauczyciele zdecydowanie częściej powinni podpowiadać rodzicom kierunek pracy z 

uczniem i konsultować metody pracy do stosowania w szkole i w domu, aby umożliwić 

uzyskanie lepszych efektów i pogłębić współpracę z rodzicami. 

 


