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WSTĘP 

    

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w  naszym 

gimnazjum dotyczącej współpracy nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów 

edukacyjnych. W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z trzech źródeł: ankiet 

przeprowadzonych wśród nauczycieli, wywiadów z przewodniczącymi zespołów 

przedmiotowych oraz wywiadu z dyrektorem szkoły. 

Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono 

wyniki badań oraz wnioski do dalszej bardziej efektywnej pracy, zmierzającej do 

podniesienia jakości pracy szkoły. 

 

 

 

OPIS EWALUACJI 

Na początku roku szkolnego na zlecenie dyrektora Zespołu Szkół w Sulechowie 

zespół ewaluacyjny, po konsultacjach z zespołami przedmiotowymi, określił przedmiot 

ewaluacji w roku szkolnym 2016/2017. 

Plan ewaluacji   został sporządzony we wrześniu 2016 roku. W drugiej połowie 

września   na spotkaniu zespołu ewaluacyjnego przedyskutowany został przedmiot, obszary 

 i pytania kluczowe planowanej ewaluacji. Przedstawiono również do dyskusji projekt 

ewaluacji. Wspólnie sporządzono harmonogram prac . 

Przedmiotem badania ewaluacyjnego była kwestia współpracy nauczycieli 

w planowaniu  i realizowaniu procesów edukacyjnych.   

 Zdefiniowane zostały cele ewaluacji: 

 zbadanie, czy nauczyciele współdziałają  i wspomagają siebie nawzajem  

w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów 

edukacyjnych, 

 zbadanie, czy wprowadzanie zmian w tworzeniu, organizacji, realizacji  

i analizie procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń 

nauczycieli w celu poprawy efektywności pracy szkoły, 

 zbadanie, czy nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody  

i formy współpracy, pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu 

własnej pracy, 
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 poznanie przebiegu i efektów współpracy nauczycieli wynikających ze 

wspólnego organizowania i realizacji procesów edukacyjnych, 

 

 opis i ocena efektywności współdziałania nauczycieli na zachodzące procesy 

edukacyjne. 

 

Członkowie zespołu sformułowali pytania kluczowe, na które miała 

odpowiedzieć ewaluacja: 

 Na czym polega współpraca nauczycieli na etapie planowania, a na czym – na 

etapie realizacji i doskonalenia procesów edukacyjnych? 

 Czy grono pedagogiczne dostrzega potrzebę wewnętrznego doskonalenia 

opartego na wymianie doświadczeń i wdrażaniu zmian w warsztacie  

nauczycielskim, które wynikają z uczenia się od siebie? 

 Czy organizacja pracy w  szkole sprzyja powszechnemu uczestnictwu 

nauczycieli we współpracy? 

 Których elementów procesów edukacyjnych dotyczy współpraca nauczycieli? 

 Jakie są dominujące sposoby wspierania się nauczycieli w pracy z uczniami? 

Czy są przydatne? 

  

 Określono również odbiorców ewaluacji, osoby, do których mogą być skierowane 

rekomendacje, odpowiedzialne za ich wdrożenie ( nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja). 

Ustalono grupę badawczą:   nauczyciele, przewodniczący zespołów 

przedmiotowych i dyrekcja szkoły. 

   Określono także ramy czasowe ewaluacji - czerwiec  2017r.  

Podczas pisania projektu ewaluacji zdecydowano się na zastosowanie dwóch metod 

badania. Pierwszą z nich jest ankieta. Mimo jej rozlicznych wad, wynikających choćby  

 z faktu iż dostarcza raczej powierzchownych danych, jest po prostu metodą wygodną.  

W celu uniknięcia nieprzewidywalnych na etapie konstruowania kwestionariuszy trudności, 

przygotowywano najpierw wersję „pilotażową”, by sprawdzić jej wykonalność  

i jednoznaczność pytań. Po niezbędnej w takim wypadku korekcie, przeprowadzono 

ankietowanie na określonej wcześniej próbie. 

Ewaluatorzy zdecydowali się także na metodę wywiadu, chodzi tu głównie  

o przewodniczących zespołów przedmiotowych i dyrektora szkoły. 
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ANALIZA DANYCH 

1. Analiza ankiet dla nauczycieli 

W badaniu ankietowym wzięli udział  nauczyciele uczący klasy gimnazjalne. 

Odpowiadali oni na pytania dotyczące form i sposobów współpracy nauczycieli  

w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych oraz korzyści wypływających z tej 

współpracy.  

Pierwsze pytanie dotyczyło zespołów nauczycielskich: 

 

W pracach jakich zespołów/komisji bierze Pan/Pani udział? 

 

 Niemal wszyscy badani nauczyciele  potwierdzili swój udział w pracach zespołów 

przedmiotowych (93%), zespołów nadzorujących konkursy przedmiotowe (80%) oraz 

zewnętrzne egzaminy gimnazjalne (77%). Ponad połowa ankietowanych (53%) współpracuje 

z nauczycielami uczącymi jeden zespół klasowy. Pozostałe wymienione w ankiecie zespoły  

i komisje są mniej liczne ze względu na swą specyfikę (np. zespół tworzący statut, 

nadzorujący egzaminy poprawkowe). Wyjątek stanowi zespół do spraw pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej, tu swój udział potwierdziło tylko 7% badanych. 

 Drugie pytanie dotyczyło współpracy nauczycieli przy tworzeniu dokumentacji 

szkolnej. 
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Jakie dokumenty organizujące pracę szkoły opracowałeś we współpracy 

 z innymi nauczycielami? 

 

 

 Najwięcej nauczycieli (43%) bierze udział w tworzeniu Wewnątrzszkolnego Systemu 

Ocenienia oraz  Programu Wychowawczego (27%). Nikt z ankietowanych nie uczestniczył  

w zespole opracowującym szkolny program profilaktyczny. 

 Kolejne zagadnienie dotyczyło zaangażowania nauczycieli w działania 

poszczególnych zespołów.  

W jakim stopniu Pan/Pani jest zaangażowana w prace ww. zespołów? 
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 Większość badanych (87%) deklaruje swój aktywny udział w pracach zespołów 

nauczycielskich, tylko 10% ocenia swą aktywność jako niewielką, 3% przyznaje, że wcale nie 

angażuje się w działania  jakiegokolwiek zespołu. Nikt nie udzielił odpowiedzi „trudno 

powiedzieć”. 

 Kolejne pytanie kwestionariusza dotyczyło preferowanych form współpracy. 

Jaka forma współpracy najbardziej Państwu odpowiada? 

 

 

 Ankietowani najbardziej cenią sobie pracę w zespołach przedmiotowych (63%), na 

drugim miejscu znalazły się rozmowy i dyskusje (57%) , następnie niesformalizowana 

wymiana doświadczeń (47%). Ponad połowa badanych (53%)  preferuje prace w małych 

grupach. 33% lubi współpracować  podczas organizowania wycieczek i konkursów,  

17% wymieniło przygotowania imprez szkolnych. Najmniej atrakcyjną (7%) wydaje się 

współpraca w rozmaitych komisjach. 

 W kolejnym pytaniu ankietowani wskazywali działania, jakie podejmują wspólnie  

z innymi nauczycielami. 
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Jakie działania podejmował/ła Pan/Pani z innymi nauczycielami? 

 

 

 Najprężniej rozwija się współpraca nauczycieli w czasie organizowania rozmaitych 

konkursów (73%), szkoleń Rady Pedagogicznej (53%), przygotowań  akcji szkolnych, takich 

jak Gala Mistrzów, Plebiscyt na Najlepszego Sportowca. Prawie połowa (48%) współdziała, 

badając wyniki nauczania. 37% ankietowanych potwierdziło swą współpracę przy 

przeprowadzaniu egzaminów próbnych, opracowywaniu testów diagnozujących oraz  

organizowaniu wycieczek. 30% współdziała z innymi przy okazji zawodów sportowych, 

wyjść z uczniami do kina, teatru, filharmonii. 23% ankietowanych wspólnie z innymi 

opracowuje dostosowanie wymagań dla uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej, 17% współpracuje, organizując wszelkiego rodzaju akcje charytatywne, 10% 

- dyskoteki. Tylko 7% badanych przyznaje, że współpracuje z innymi nauczycielami, 

organizując pomoc psychologiczno- pedagogiczną. 

Kolejny problem dotyczył sfery typowo dydaktycznej, a mianowicie sposobów 

analizowania przez zespoły wyników kształcenia. 
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W jaki sposób zespoły nauczycieli dokonują analizy wyników kształcenia? 

 

 Zespoły przedmiotowe, analizując wyniki nauczania, opierają się głównie na 

sprawdzianach (87%), testach (73%), konkursach (53%), testach diagnozujących (53%)  

i obserwacji uczniów (53%). 40% badanych wymieniło także kartkówki. Najmniejszą 

popularnością cieszyły się tu  prace domowe (30%), wypowiedzi ustne (23%), analizy kart 

pracy (17%) i prace plastyczne (3%). 

 Bardzo ważnym zagadnieniem  jest świadomość celowości i efektywności współpracy 

nauczycieli, dlatego dwa ostatnie pytania ankiety dotyczyły wpływu współpracy na wyniki 

nauczania i zmiany procesów dydaktycznych. 

Czy Pana/Pani zdaniem współpraca nauczycieli wpływa na lepsze wyniki kształcenia? 
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Większość (57%)  ankietowanych uznało, że współpraca nauczycieli zdecydowanie 

wpływa na lepsze wyniki nauczania, 40 % uznało, że raczej wpływa, 3% badanych nie 

dostrzega związku współpracy nauczycieli z wynikami w nauce uczniów. 

Czy Pana/Pani zdaniem zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych następują  

w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami? 

 

  77% badanych uznało, że zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych 

raczej następują w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami,  tylko 7% zaznaczyło tu 

zdecydowane „tak”. 10%  uznało, że współpracujący nauczyciele raczej nie mają wpływu na 

zmiany w przebiegu procesów edukacyjnych,  7% nie dostrzega tu  jakiejkolwiek zależności.  

 

2.  Analiza wywiadu z przewodniczącymi zespołów 

Celem wywiadu było zebranie informacji na temat zaangażowania nauczycieli  

w planowanie  i doskonalenie zachodzących procesów edukacyjnych. 

 

 W jaki sposób dokumentowana jest praca zespołu? 

Przewodniczący zespołów po opracowaniu planów pracy dokumentują ich realizację  

w formie sprawozdań ze  spotkania zespołu (protokolarz). 

 

 W jakim zakresie wykorzystywane są efekty pracy zespołów? 

Efekty pracy zespołów wykorzystywane są do podnoszenia jakości kształcenia, 

motywowania  uczniów,   organizacji konkursów i zawodów sportowych, przygotowania do 

egzaminu gimnazjalnego oraz opracowania  dokumentacji. Na spotkaniach nauczyciele 

analizują wyniki nauczania, wymieniają się wiedzą i doświadczeniem. 
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 Kogo zespoły informują o efektach swojej pracy? 

Zespoły informują o efektach swojej pracy dyrekcję szkoły, rodziców i uczniów za 

pomocą strony internetowej szkoły, zainteresowanych nauczycieli. 

  

 W jaki sposób zespoły informują o efektach swojej pracy? 

Zespoły informują o efektach swojej pracy   podczas zebrań Rady Pedagogicznej, a także 

poprzez stronę internetową szkoły, w trakcie zebrań z rodzicami oraz godzin 

wychowawczych.   

 

 W jaki sposób współpraca nauczycieli wpływa na podniesienie jakości 

pracy szkoły? 

Współpraca nauczycieli pozwala korelować treści nauczania przedmiotów 

pokrewnych i pozwala  nauczycielom szybko rozpoznać, z jakimi zadaniami uczniowie mają 

problemy na poszczególnych przedmiotach. Skutkuje to lepszymi efektami nauczania, 

uczniowie otrzymują  wyższe oceny (przejrzyste zasady oceniania),   osiągają wysokie 

wyniki na egzaminach oraz odnoszą sukcesy w zawodach i konkursach. Współpraca 

wpływa również pozytywnie na   poziom organizacyjny konkursów i imprez szkolnych.   

 

  

3. Wywiad z dyrektorem. 

 

Kolejnym ze sposobów pozyskania informacji na temat ewaluowanego wymagania było 

przeprowadzenie wywiadu z dyrektorem szkoły. Uzyskano następujące odpowiedzi: 

 

Pytanie: Czy w zarządzanej przez Pana szkole  nauczyciele dzielą się wiedzą  

i doświadczeniami? 

Odpowiedź :    Tak. W ramach zaplanowanych działań zespołów przedmiotowych, np. 

konsultacje, spotkania samokształceniowe. Problemem jest zbyt mała skala obserwacji zajęć. 

 

Pytanie :W jaki sposób nauczyciele wspierają się wzajemnie w organizacji i realizacji 

procesów edukacyjnych?  

Odpowiedź:  Wzajemna wspieranie się nauczycieli w organizacji i realizacji procesów 

edukacyjnych odbywa się poprzez: 

 rozstrzyganie problemów dydaktycznych oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, 
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 obserwacje koleżeńskie zajęć, 

 zajęcia otwarte, 

 wspólna organizacja zadań i przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-wychowawczym 

(zespoły zadaniowe), 

 wspólne realizowanie innowacji pedagogicznych. 

 

Pytanie : Czy i w jakim stopniu nauczyciele wykorzystują w swojej działalności dydaktyczno-

wychowawczej wnioski wypływające ze współpracy? 

Odpowiedź : Nauczyciele   wykorzystują w swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej 

wnioski wypływające ze współpracy w ramach działań związanych z pracą zespołów 

zadaniowych powoływanych w celu rozwiązywania problemów dydaktycznych. Dzieje się to 

do momentu uzyskania pozytywnego efektu (rozwiązanie zaistniałego problemu).   

 

Pytanie: Jakie działania wspólnie podejmują nauczyciele? 

Odpowiedź : Nauczyciele wspólnie   podejmują działania, takie jak:  

  dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, 

 organizacja imprez, konkursów, przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, 

kulturalnym, wychowawczym. 

 innowacje pedagogiczne, 

 planowanie tematyki ewaluacji wewnętrznej, 

 zespołowe rozwiązywanie problemów w skali klasy czy szkoły, 

 formułowanie rekomendacji do wniosków ze sprawowanego nadzoru. 

 

Pytanie : Jakie efekty współpracy zespołowej są widoczne w praktyce szkolnej? 

Odpowiedź :  : Efekty współpracy zespołowej nauczycieli widoczne  poprzez: 

 poprawę funkcjonowania zespołów klasowych posiadających problemy, 

 wysoki poziom organizowanych imprez, konkursów, przedsięwzięć, 

 pozytywną ocenę z uwagi na uzyskane efekty działań innowacyjnych, 

 sformułowane rekomendacje do wniosków ze sprawowanego nadzoru oraz tematy 

ewaluacji wewnętrznej, 

Problemem pozostają zajęcia otwarte, koleżeńskie. Prowadzone są one na niewielką skalę 

i przynoszą niewystarczające efekty z powodu barier osobowościowych (obawy 

nauczycieli). 
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Pytanie :Jakie korzyści dla uczniów wynikają ze współpracy nauczycieli? 

Odpowiedź : Dzięki współpracy nauczycieli uczniowie zyskują :  

  lepsze funkcjonowanie zespołów klasowych (zwłaszcza trudnych), 

 dobre samopoczucie uczniów w szkole za sprawą możliwości uczestniczenia  

w bogatym życiu szkolnym, 

 korzyści edukacyjne wynikające z uczestniczeniach w innowacjach. 

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW EWALUACJI 

 

WNIOSKI: 

1. Nauczyciele współpracują ze sobą w różnych zespołach, najczęściej wymieniane to: 

zespół przedmiotowy, komisje nadzorujące konkursy przedmiotowe i egzaminy 

gimnazjalne. 

2. Dokumentem obowiązującym w szkole w którego opracowanie zaangażowało się 

najwięcej nauczycieli jest Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

3. Znaczna większość   nauczycieli w  dużym stopniu angażuje się w prace zespołów. 

4. Preferowaną formą współpracy jest praca w zespołach, rozmowa, dyskusja i wymiana 

doświadczeń .  

5. Analiza wyników kształcenia dokonywana jest głównie poprzez: sprawdziany, testy, 

testy diagnostyczne, obserwację uczniów, konkursy, kartkówki. 

6. Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują wnioski wypływające z analizy wyników 

kształcenia. 

7. Nauczyciele wspierają się i współdziałają w planowaniu i realizowaniu procesów 

edukacyjnych. Współpraca ta dotyczy zwłaszcza organizacji konkursów 

przedmiotowych, uroczystości szkolnych, badania  wyników nauczania. 

8. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych,  

co korzystnie wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły oraz na rozwój  

i osiągnięcia uczniów. 

 

MOCNE STRONY: 

 Zdecydowana większość nauczycieli angażuje się w znacznym stopniu w prace 

różnych zespołów; 

 Nauczyciele chętnie wymieniają się swoim doświadczeniem z innymi; 
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 Nauczyciele wspierają się i współdziałają w organizacji i analizie procesów 

edukacyjnych. Współpraca ta dotyczy wymiany doświadczeń, doskonalenia warsztatu 

pracy, wyboru szkolnego zestawu programów i podręczników, organizacji wycieczek, 

imprez szkolnych. 

 Nauczyciele dokonują analizy wyników kształcenia i wyciągają z niej wnioski; 

 Współpraca nauczycieli pozytywnie wpływa na wyniki kształcenia; 

 Zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych następują w wyniku wspólnych 

ustaleń między nauczycielami; 

 Na spotkaniach zespołów przedmiotowych nauczyciele wymieniają się 

doświadczeniami. 

  

 SŁABE STRONY: 

 Bardzo niewielu nauczycieli (7%) angażuje się w prace zespołów do spraw pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej. 

 Tylko 23% ankietowanych wspólnie z innymi opracowuje dostosowanie wymagań dla 

uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 

  Nie wszyscy nauczyciele angażują się w prace zespołów przedmiotowych. 10% 

ocenia swą aktywność jako niewielką, 3% przyznaje, że wcale nie angażuje się  

w działania  jakiegokolwiek zespołu.   

 Tylko  53% nauczycieli pracuje w zespole klasowym.    

 

ZALECENIA: 

 należy w dalszym stopniu kontynuować współpracę nauczycieli celem dalszej 

poprawy efektywności pracy szkoły,  

 wypracować plan działań zmierzających do zaangażowania nauczycieli w prace 

zespołów do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

 położyć większy nacisk na rozwój współpracy nauczycieli pracujących z tym samym 

zespołem klasowym, 

   zwiększyć zaangażowanie niektórych nauczycieli w pracę zespołów, gdyż   nie 

wszyscy w równym stopniu angażują się w realizację planów pracy szkoły. 


