
1 
 

 

 

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

PRZEPROWADZONEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 

W SULECHOWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

I. WSTĘP 

Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr3   

w Sulechowie  w roku szkolnym 2018/2019 

Głównym przedmiotem ewaluacji było wymaganie:  

PROCESY EDUKACYJNE SĄ ORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY 

UCZENIU SIĘ 

 

Charakterystyka  wymagania: 

 

 Planowania procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów. Nauczyciele, w tym 

nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, 

organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. Nauczyciele 

pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy. Organizacja procesów 

edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. 

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

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

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

Sposób  informowania ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom 

uczyć się i planować indywidualny rozwój. Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego 

uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. 

 

II. OPIS EWALUACJI 

 

Na początku roku szkolnego na zlecenie dyrektora Zespołu Szkół w Sulechowie zespół 

ewaluacyjny  określił cele ewaluacji w roku szkolnym 2018/2019, czyli: 

1. Pozyskanie informacji , czy procesy edukacyjne przebiegające  w szkole  są planowane, 

monitorowane i doskonalone z uwzględnieniem wymagań podstawy programowej, 

potrzeb uczniów i możliwości szkoły 

2. Określenie, czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole służą rozwojowi uczniów  

oraz czy planowane działania edukacyjne są efektywne.   

3.  Opracowanie wniosków do działań mających na celu zwiększenie skuteczności procesów 

edukacyjnych. 
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Plan ewaluacji został sporządzony w  październiku 2018 roku. 

W listopadzie  na spotkaniu zespołu ewaluacyjnego przedyskutowany został przedmiot, 

obszary i pytania kluczowe planowanej ewaluacji. Przedstawiono również do dyskusji projekt 

ewaluacji . Wspólnie sporządzono harmonogram prac. 

 Członkowie zespołu sformułowali pytania kluczowe, na które miała odpowiedzieć      

ewaluacja: 

  

1. Czy procesy edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem zalecanych warunków  

i sposobów  realizacji podstawy programowej? 

2. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone? 

Czy wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane  

w planowaniu tychże procesów? 

3. Czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się?  

4. Czy nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i monitorowania  uczniów  

w procesie uczenia się? 

5. Czy ocenianie uczniów daje im informacje o ich postępach w nauce oraz motywuje 

ich do dalszej pracy?  

Czy informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów 

pomaga im uczyć się i planować  swój indywidualny proces uczenia się? 

6. Czy w szkole analizuje się wyniki monitorowania  osiągnięć uczniów i wdraża się 

wnioski z ich analiz?   

7. Czy nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów 

edukacyjnych? Czy działania podejmowane w szkole są planowane, wdrażane  

i monitorowane z udziałem uczniów i adekwatne do ich potrzeb? 

8. Czy nauczyciele współdziałają w organizowaniu, realizacji i analizie procesów 

edukacyjnych, a wprowadzanie zmian w przebiegu tych procesów następuje  

w wyniku wspólnych ustaleń pomiędzy nauczycielami? 

 

 W badaniu wzięto pod uwagę następujące kryteria ewaluacyjne: 

 Zgodność z aktami prawnymi;  

 Zgodność z potrzebami uczniów i środowiska; 

 Dostępność; 
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 Atrakcyjność; 

 Efektywność podjętych działań. 

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

rekomendacje, odpowiedzialne za ich wdrożenie ( nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, 

dyrekcja). 

Szkolni ewaluatorzy określili metody badawcze: 

1. Analiza dokumentów szkolnych:  

Analiza Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, Planu nadzoru pedagogicznego Dyrektora 

Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki, Platformy Librus, 

protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej,  Przedmiotowych Systemów Oceniania, 

wyników diagnoz, próbnych egzaminów. 

2. Metoda sondażu diagnostycznego - narzędzia - ankiety skierowane do nauczycieli,  

uczniów,  rodziców uczniów. 

3. Wywiad -  wywiad z przedstawicielami dyrekcji, pedagogami szkolnymi.  

 Ustalono grupę badawczą: uczniowie  klas szkoły podstawowej , ich rodzice, rodzice dzieci 

 z oddziałów przedszkolnych, nauczyciele, pedagodzy, przedstawiciele dyrekcji. 

Określono ramy czasowe ewaluacji - sierpień  2018r.  

Odbiorcami ewaluacji będą: 

  -dyrektor szkoły,  

- nauczyciele, 

- uczniowie,  

- rodzice . 

Sposób upowszechniania wyników raportu to: 

 - prezentacja i dyskusja podczas zebrania Rady Pedagogicznej, 

- zamieszczenie na stronie internetowej szkoły,  

- prezentacja uczniom podczas godzin wychowawczych (najważniejsze informacje), 

- prezentacja rodzicom na zebraniach (najważniejsze informacje). 
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III. ANALIZA DANYCH: 

 

III.1.  WYWIAD Z PRZEDSTAWICIELAMI DYREKCJI, ANALIZA 

DOKUMENTACJI: 

1.  Czy procesy edukacyjne przebiegające w Szkole są zorganizowane, planowe i czy 

sprzyjają uczeniu się?   

Z wywiadu z Dyrekcją szkoły wynika, że planowanie procesów edukacyjnych odbywa się 

poprzez:  

- planowanie pracy szkoły z uwzględnieniem podstawowych kierunków polityki oświatowej 

państwa do realizacji w danym roku szkolnym - „Plan nadzoru pedagogicznego z planem 

pracy szkoły”,  

-  wybór tematyki pracy wychowawczej w oparciu o „Szkolny Program Wychowawczy  

i Profilaktyki”,  

- określenie przedmiotu ewaluacji wewnętrznej – „Plan i harmonogram ewaluacji 

wewnętrznej szkoły”,  

-  opracowanie tygodniowego planu zajęć szkolnych – „Tygodniowy plan lekcji”, 

„Harmonogram zajęć dodatkowych”, 

- przydział zadań dla poszczególnych nauczycieli – „Arkusz organizacyjny szkoły”, 

„Przydział zadań dodatkowych”, 

- wybór programów nauczania i podręczników szkolnych – „Szkolny zestaw programów 

nauczania oraz wykaz podręczników szkolnych”,  

- opracowanie harmonogramu organizacji pracy Szkoły – „Organizacja pracy szkoły  

w I i II półroczu”, w tym: 

 - ustalenie terminów spotkań z rodzicami, 

 - ustalenie zakresu i terminów diagnoz, 

- ustalenie kalendarza  akcji, imprez, uroczystości 

 i wycieczek ogólnoszkolnych, 

- „Harmonogram uroczystości, imprez i wycieczek ogólnoszkolnych”,  

- ustalenie zapotrzebowania na środki dydaktyczne i uzupełnienie bazy Szkoły,  

- przygotowanie materiałów dydaktycznych.  

  

2. Czy planowanie procesów edukacyjnych służy rozwojowi ucznia?  

 Procesy edukacyjne planuje się na podstawie Szkolnego Programu Wychowawczego  

i Profilaktyki  oraz przyjętych do realizacji programów nauczania, opartych na podstawie 

programowej. Planowane są również procesy edukacyjne dotyczące zajęć dodatkowych. 

Uwzględnia się przy tym potrzeby i możliwości uczniów, a zatem wszystko to, zdaniem 

Dyrekcji szkoły, służy rozwojowi ucznia.   

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole potwierdzają dokumenty:   protokoły posiedzeń 

Rady Pedagogicznej, plany pracy zespołów na dany rok szkolny,  analiza wyników diagnoz, 
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próbnych egzaminów, sprawozdania wychowawców z okresowej i rocznej klasyfikacji, 

dokumentacja wycieczek i wyjść dydaktycznych,  dokumentacja pracy pedagoga i psychologa 

szkolnego, dokumentacja pracy nauczycieli – bibliotekarzy. 

 

3. Czy przebieg procesów edukacyjnych jest monitorowany i doskonalony,  

a wnioski wdrażane?    

  

Analiza dokumentacji szkolnej potwierdza, że w szkole prowadzony jest monitoring 

procesów edukacyjnych. Monitorowane są: organizacja procesów edukacyjnych, dydaktyka, 

wychowanie i opieka oraz rozwój psychofizyczny uczniów. Bada  się osiągnięcia uczniów. 

Zespoły dokonują analizy wyników półrocznych i rocznych, wyników testów i diagnoz 

egzaminów.    

Dyrekcja  monitoruje skuteczność procesów edukacyjnych poprzez: obserwację zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz uroczystości, imprez klasowych i szkolnych, wycieczek,  

kontrolę płynności realizacji podstawy programowej,   częstotliwości oceniania uczniów, 

analizę wyników klasyfikacji okresowej i rocznej, analizę sukcesów uczniów w olimpiadach, 

konkursach i zawodach.  

 Celem prowadzonego monitoringu jest sprawdzanie skuteczności wszystkich procesów 

edukacyjnych przebiegających w szkole. Wdrażając sformułowane na tej podstawie wnioski, 

doskonali się działania w zakresie wszystkich obszarów funkcjonowania placówki. 

Analiza procesów edukacyjnych dotyczy: 

- analizowane są bieżące osiągnięcia uczniów, 

 - analizowane są wyniki diagnoz, próbnych egzaminów  

- analizowana jest sytuacja wychowawcza w klasach,  

- analizowane są osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach,  

-  badane są losy absolwentów.  

Wnioski z analizy efektów procesów edukacyjnych realizowanych w szkole są 

wykorzystywane w następujący sposób: 

a) pozwalają modyfikować  programy nauczania i plany wynikowe, 

b) doskonalić metody i formy pracy z uczniami, 

 c) wzbogacać ofertę edukacyjną szkoły,  

d) skuteczniej indywidualizować pracę z uczniami, 

e) trafniej dostosowywać tematykę i formy pracy wychowawczej do potrzeb uczniów,  

f) skuteczniej realizować wymagania edukacyjne,  

 g) zwiększyć intensywność współpracy z pedagogiem i psychologiem oraz   

z rodzicami uczniów.  
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4. Czy w szkole dokonuje się ewaluacji procesów edukacyjnych?   

Z  dokumentacji wynika, że systematycznie dokonywana jest ewaluacja  procesów 

edukacyjnych.  Dokonuje się analizy wyników diagnoz osiągnięć uczniów i efektów 

nauczania (np. egzaminów próbnych i właściwych) oraz sytuacji wychowawczej. Formułuje 

się wnioski do dalszej pracy i opracowuje programy naprawcze.  Analizuje się także 

skuteczność stosowanych form i metod pracy z uczniem oraz arsenału środków 

dydaktycznych. Proponuje się nowe, sprawdzone rozwiązania i wzbogaca bazę dydaktyczną.  

Ocenia się trafność doboru programów nauczania oraz podręczników i innych zalecanych 

źródeł pod kątem realizacji podstawy programowej, a także możliwości  i potrzeb uczniów. 

Poszukuje się innych, lepszych propozycji, wprowadzając zmiany na kolejny cykl kształcenia, 

wzbogaca się istniejący zestaw o nowe opracowania. Wprowadza się także innowacyjne 

rozwiązania pedagogiczne.  

 

III.2. WYWIAD Z PEDAGOGAMI SZKOLNYMI 

 

Jakie działania są realizowane w szkole w celu wspomagania rozwoju ucznia? 

W szkole podejmowane są działania mające na celu rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych, potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej każdego ucznia poprzez: 

rozmowy indywidualne z uczniami, obserwacje, przeprowadzanie diagnozy wstępnej 

dotyczącej poziomu wiedzy, analizę informacji zawartych w dokumentach złożonych  

w szkole podczas rekrutacji, monitorowanie postępów, rozmowy z rodzicami i opiekunami, 

rozmowy z wychowawcą oraz innymi nauczycielami, analizę dokumentacji medycznej 

dostarczonej przez rodziców do szkoły. 

Dzięki rozpoznawaniu indywidualnej sytuacji uczniów i ich potrzeb szkoła wspomaga ich 

rozwój. 

Szkoła podejmuje działania w zakresie wspierania uczniów ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji: 

- wymagania nauczycieli wobec poszczególnych uczniów uwzględniają zalecenia zawarte  

w opiniach PPP, nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do możliwości uczniów, 

- uczniowie i ich rodzice, zgodnie z potrzebami, objęci są indywidualnym wsparciem 

pedagoga, wychowawcy, a w razie konieczności psychologa i Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej.  

- uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno- 

wyrównawczych, zajęciach rozwijających uzdolnienia, kołach zainteresowań. Są one 

odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia, 

- uczniowie wymagają wsparcia z powodu posiadania opinii z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, występowania zachowań 

trudnych, problemów emocjonalnych, agresji, dysleksji, dysortografii, trudnej sytuacji 

materialnej i rodzinnej, wsparcia wymagają także ci, którzy osiągają słabe wyniki w nauce. 

Nauczyciele podejmują działania w stosunku do  uczniów zdolnych,  rozwijając ich 

zainteresowania, uzdolnienia i talenty. 
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Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

z uwagi na niepełnosprawność tworzone są Indywidualne Programy Edukacyjno – 

Terapeutyczne. W oparciu o nie nauczyciele dostosowują wymagania wobec uczniów. 

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą w zajęciach 

rewalidacyjnych, prowadzonych przez specjalistów – logopedy, tyflopedagoga, psychologa. 

Diagnozowane są przez nauczycieli możliwości i postępy edukacyjne uczniów. 

Prowadzona jest diagnoza wychowawcza, rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów przez 

wychowawcę klasy i pedagoga. 

Na bieżąco analizowane są opinie psychologiczno - pedagogiczne nowych uczniów i na 

koniec roku ewaluowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielona w trakcie 

nauki. 

Szkoła dostosowuje warunki egzaminu maturalnego i zawodowego do potrzeb uczniów  

( dysleksja, choroby przewlekłe, niepełnosprawność). 

Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów.  

Szkoła prowadzi działania mające na celu pomoc rodzinom z trudną sytuacją rodzinną. 

Nauczyciele podejmują szereg działań, aby móc skutecznie wyrównywać szanse 

edukacyjne swoich uczniów i wspierać ich rozwój, angażując do udziału w akcjach 

charytatywnych, profilaktycznych, konkursach (szkolnych, międzyszkolnych oraz 

ogólnopolskich), uroczystościach szkolnych, imprezach okolicznościowych organizowanych 

na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.   

Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami lokalnymi świadczącymi poradnictwo i 

pomoc uczniom zgodnie z ich potrzebami  i sytuacją społeczną. Są to:  

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 

 Biuro Pełnomocnika ds. uzależnień w Sulechowie 

 Oddział PCK, 

 Sąd Rejonowy, 

  Komisariat Policji w Sulechowie,   

 Straż Miejska, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie, 

 Hufiec Babimojsko- Sulechowski, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Sulechowie, 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego Relacja w Zielonej Górze. 

 

III.3. WYNIKI ANKIET 

 

Analiza dokumentów, wywiad z dyrektorem i badania ankietowe przyniosły odpowiedzi na 

pytania kluczowe.  

W badaniu ankietowym wzięli udział  wszyscy nauczyciele ,   uczniowie  szkoły 

podstawowej, rodzice tych uczniów oraz rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych.   

 Pierwsze pytanie, skierowane do nauczycieli i rodziców, dotyczyło organizacji procesów 

edukacyjnych w naszej placówce. 
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1. Czy organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się?  

 

W tym przypadku odpowiedzi obu badanych grup były dość zbieżne. Większość (60-

61%) uznała, że organizacja procesów edukacyjnych w naszej szkole raczej sprzyja 

uczeniu się. 25% nauczycieli i 12 % rodziców stwierdziło, że zdecydowanie sprzyja.  

Aż 22% ankietowanych rodziców nie miało zdania na ten temat. Największą zgodność 

(6% - rodziców i nauczycieli) możemy zaobserwować wśród sceptyków zaznaczających 

odpowiedź  „raczej nie”. 

2. Czy nauczyciele wspomagają rozwój uczniów, uwzględniając ich sytuację 

indywidualną?  

 

          Większość nauczycieli  (42%+48%) uznało, że  zdecydowanie wspomagają lub raczej 

wspomagają rozwój uczniów, uwzględniając ich sytuację indywidualną.   60% badanych 

rodziców również zaznaczyło „raczej tak”, 12 % „zdecydowanie tak”, a 22% nie ma na ten 

temat zdania, 6% uznało, że ich dzieci raczej nie otrzymują wsparcia ze względu na swą 

indywidualną sytuację. Zupełnie inaczej odnoszą się do tej kwestii uczniowie.  Tylko 26% 

uznało, że nauczyciele zdecydowanie wspomagają rozwój uczniów, uwzględniając ich 

indywidualną sytuację, 38% stwierdziło, że raczej tak, a aż 30 procent , że raczej nie. 

Pojedynczy uczniowie  zaznaczyli odpowiedź „zdecydowanie nie”. 
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3. Czy uczniowie otrzymują od nauczycieli wskazówki pomagające się uczyć? 

 

 

Większość badanych nauczycieli (96%), 71% rodziców i 67% uczniów stwierdziło (bardziej 

lub mniej zdecydowanie), że nauczyciele  udzielają wskazówek pomagających się uczyć. 

 21 % ankietowanych uczniów i ich rodziców nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie, 

a 8%  odpowiedziało  przecząco („raczej nie”). 

4. Czy uczniowie są informowani o celu podejmowanych na lekcji działań? 

Na to pytanie odpowiadali uczestnicy lekcji, czyli nauczyciele i uczniowie. 

 

Większość ankietowanych nauczycieli ( 39% zdecydowanie, 57 %- raczej)  przyznaje, że 

informuję uczniów  o celu podejmowanych na lekcji działań , 2% nie umie odpowiedzieć 

na to pytanie, a 2% odpowiedziało przecząco ( „raczej nie). Wielu uczniów (25% - 

zdecydowanie, 57% - raczej) uznało, że znają cel podejmowanych na lekcji działań, 20 % 

nie ma zdania, 19 % twierdzi, że „zdecydowanie” lub „raczej” nikt ich nie informuje, po 

co podejmują działania podczas zajęć. 

5. Jakie działania podejmują nauczyciele w celu zwiększenia efektywności 

nauczania? 

Kolejne pytanie skierowane było wyłącznie do nauczycieli. Oto, jak odpowiadali 
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Wszyscy ankietowani nauczyciele, przyznają, że podejmują działania   w celu zwiększenia 

efektywności nauczania. Są to najczęściej: 

- przekazywanie celu uczenia się podczas lekcji, 

- przekazywanie informacji o przydatności nabywanej wiedzy i umiejętności na dalszym 

etapie kształcenia, 

-   przekazywanie informacji o przydatności nabywanej wiedzy i umiejętności w życiu 

codziennym, 
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-  stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych, 

- wykorzystywanie technologii komunikacyjno-informacyjnych i zasobów multimedialnych, 

- przekazywanie informacji, czego i jak się uczyć, 

- motywowanie uczniów do rozwijania własnych zainteresowań, 

- analogii i łączenia wcześniej zdobytej wiedzy, także na innych przedmiotach. 

Mniejszą popularnością wśród nauczycieli cieszą się metody: 

- omawianie  postępów w nauce.   

- zadawanie pytań dotyczących trudności i zrozumienia omawianych problemów, 

Na samym końcu uplasowały się:  

- ocenianie kształtujące (wskazanie mocnych stron, braków, sposobów poprawy itd. – 50%.), 

- zalecanie dodatkowej literatury  (18%). 

6. Czy  w trudnych sytuacjach  uczniowie mogą liczyć na nauczycieli. 

 Na to pytanie odpowiadali uczniowie i ich rodzice. 

 

Większość ankietowanych uznało, iż w trudnych sytuacjach uczniowie mogą liczyć na swych 

nauczycieli, 40% badanych nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie, 17% uczniów i 5 % 

rodziców udzieliło nieprzychylnej nauczycielom odpowiedzi. 

7. Czy w szkole zapewnia się uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne? 

Z kolejnym pytaniem zwróciliśmy się do wszystkich trzech badanych grup. Oto ich opinie: 
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W tym przypadku najspokojniejsi o bezpieczeństwo uczniów w szkole okazali się rodzice. 

Żaden z nich nie dostrzega zagrożeń, tylko 14% nie ma zdania. Nauczyciele udzielali 

podobnych odpowiedzi, choć 5% uznało, że szkoła raczej nie zapewnia uczniom 

bezpieczeństwa. Uczniowie, najbardziej zainteresowana grupa, są mniej optymistyczni. 

Aż 17% nie czuje się w szkole bezpiecznie. 

8. Czy uczniom w szkole towarzyszy stres? 

 

 

O towarzyszący uczniom w szkole stres zapytaliśmy uczniów i rodziców. 

 Ich opinie nieco się różnią. 50% rodziców uznało, że ich dzieciom w szkole towarzyszy stres 

( 35% - zdecydowanie, 15% - raczej), takiej samej odpowiedzi udzieliło również  

50% uczniów ( 27% - zdecydowanie, 23% - raczej). Aż 40% ankietowanych rodziców  

 i 20 % uczniów nie wie, czy szkoła  stresuje uczniów. Wspomniane różnice w opiniach 

badanych grup dotyczą odpowiedzi zaprzeczającym stresowi szkolnemu. 30% uczniów 

twierdzi, że w szkole nie towarzyszy im stres (19% - raczej nie, 11% - zdecydowanie nie). 

Rodzice nie podzielają tej opinii. 

9. Czy w szkole panują otwarte, nacechowane wzajemnym szacunkiem, 

pozytywne relacje między nauczycielami i uczniami? 

Na kolejne pytanie odpowiadały wszystkie badane grupy .  Dotyczyło ono relacji 

międzyludzkich panujących w szkole. Oto ich opinie: 
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Jak widzimy, najbardziej optymistyczną grupą są tu nauczyciele. 87% dobrze ocenia relacje 

panujące między nauczycielami i uczniami (14% - zdecydowanie, 73 % - raczej). Na drugim 

miejscu plasują się uczniowie, 78% z nich również pozytywnie ocenia swoje relacje  

z nauczycielami ( 18% - zdecydowanie , 60% raczej) . Najbardziej sceptyczni okazali się 

rodzice, tylko połowa pozytywnie odnosi się do badanego problemu   ( 13% - zdecydowanie, 

37%- raczej). Sporo ankietowanych nie potrafi w tym przypadku udzielić konkretnej 

odpowiedzi – 36% rodziców, 20% uczniów i 11% nauczycieli.  

Tylko 2% badanych nauczycieli i uczniów uważa, iż panujące w szkole relacje raczej nie są 

otwarte i nacechowane wzajemnym szacunkiem.  Aż 14% ankietowanych rodziców 

negatywnie ocenia relacje nauczycieli i uczniów ( 9% - raczej, 5% - zdecydowanie). 

 

10.  Ocena atmosfery panującej w szkole. 

Uczniowie i rodzice w ocenili atmosferę panującą w szkole. Większość rodziców (59%) 

uznało, że sprzyja ona nauce, jest dobra, 18% nazwało ją przyjazną i bardzo dobrą, 19% nie 

miało zdania na ten temat, tylko 4% badanych rodziców określiło ją jako nieprzyjemną.  

17% ankietowanych uczniów określiło atmosferę panującą w szkole jako przyjazną i bardzo 

dobrą, 35% jako sprzyjającą nauce, dobrą tytle samo badanych uczniów nie miało zdania na 

ten temat, 10 % uznało ją z nieprzyjemną, a 3% zaznaczyło „inną”, dopisując określenie 

„stresująca”. 
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11. Czy uczniowie i ich rodzice są zapoznani z programem nauczania, 

wymaganiami oraz kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów? 

Kolejne pytanie dotyczyło wszystkich badanych grup. Oto ich odpowiedzi: 

 
 

W tym przypadku odpowiedzi były zgodne. Niemal wszyscy ankietowani stwierdzili, że 

zarówno uczniowie, jak i ich rodzice zostali zapoznani z programem nauczania, 

wymaganiami oraz kryteriami oceniania  z poszczególnych przedmiotów. 

 

12. Czy podczas zajęć uczniowie mają możliwość zadawania pytań, prezentacji 

wiedzy i sądów? 

Kolejne pytanie dotyczyło organizacji lekcji, dlatego skierowane zostało wyłącznie do 

uczniów i nauczycieli. Oto ich odpowiedzi: 
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Wszyscy nauczyciele twierdząco odpowiedzieli na zadane pytanie (75%-zdecydowanie,  

25 % - raczej). Uczniowie nieco inaczej oceniają sytuację. Co prawda 76% udzieliło 

podobnych odpowiedzi jak nauczyciele ( 37% - zdecydowanie, 39% - raczej), jednak 21% nie 

ma zdania na ten temat, 3% udzieliło negatywnych odpowiedzi. 

13. Czy na lekcji stwarzane są sytuacje umożliwiające uczniom samodzielne 

dochodzenie do wiadomości i umiejętności poprzez działanie, badanie, 

odkrywanie i przeżywanie? 

Kolejne pytanie również dotyczyło przebiegu lekcji, więc odpowiedzi na nie udzielali tylko 

jej uczestnicy. 

 

 

W tym przypadku nauczyciele również okazali się większymi optymistami. 

Niemal wszyscy uznali, iż uczniowie w czasie lekcji mogą samodzielnie dochodzić do 

wiadomości i umiejętności poprzez działanie, badanie, odkrywanie  i przeżywanie ( 48% - 

zdecydowanie, 48% - raczej). Tylko 4% ankietowanych nauczycieli nie miało zdania na ten 

temat. Opinie części uczniów nieco się różniły. 53% badanych odpowiedziało, podobnie jak 

nauczyciele, twierdząco ( 16% - zdecydowanie, 37% -raczej), jednak aż 27% nie ma zdania 

na ten temat, a 14% uważa, że raczej nie stwarza się uczniom sytuacji umożliwiających 

samodzielne dochodzenie do wiadomości i umiejętności poprzez działanie, badanie, 

odkrywanie i przeżywanie. 
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14. Czy nauczyciele, oceniając uczniów, biorą pod uwagę ich wkład pracy  

i możliwości? 

To pytanie zadaliśmy wszystkim badanym grupom. 

 

Wszyscy ankietowani nauczyciele uważają, iż, oceniając swych uczniów, biorą pod uwagę 

ich wkład pracy i możliwości ( 68% -zdecydowanie, 32% - raczej).  

77% badanych rodziców udzieliło takich samych odpowiedzi (18% - zdecydowanie, 49% - 

raczej), 26% rodziców nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie, 7% uznało, że nauczyciele 

raczej nie uwzględniają możliwości i wkładu pracy przy ocenie ucznia. 

61% uczniów stwierdziło, iż nauczyciele, oceniając, biorą bod uwagę ich wkład pracy 

 i możliwości, 23% nie ma zdania, a 16% negatywnie ocenia badany problem ( 13% -raczej, 

3% - zdecydowanie). 

15. Czy uczniowie otrzymują informacje uzasadniające ocenę? 

 

 

Większość ankietowanych nauczycieli i uczniów twierdząco odpowiedziało na zadane pytanie 

( nauczyciele- 28%-zdecydowanie, 37% - raczej; uczniowie – 16% - zdecydowanie, 37% - 

raczej). Zdania nie wyraziło 27% uczniów i 18% nauczycieli. 14% badanych uczniów  
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i 13% nauczycieli uznało, że uczniowie raczej nie otrzymują uzasadnienia oceny, 6% uczniów 

i 4% nauczycieli, że zdecydowanie nie otrzymują uzasadnienia. 

1. Czy uczniowie znają kryteria oceniania? 

Zapytaliśmy uczniów, czy znają kryteria oceniania i czy są one jasne i powszechnie 

stosowane. 

 

Większość ankietowanych uczniów przyznało, że nauczyciele stosują jasne kryteria oceniania 

z poszczególnych przedmiotów ( 33% - zdecydowanie, 42%-raczej), 17% nie zajęło 

wyraźnego stanowiska, tylko 8% wystawiło ocenę negatywną ( 7%-raczej, 1% - 

zdecydowanie). 

2. Czy ocenianie motywuje ucznia do dalszej pracy? 

W serii pytań dotyczących oceniania nie mogło zabraknąć funkcji motywacyjnej oceny 

szkolnej. Zapytaliśmy o nią uczniów i rodziców. 
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71% rodziców dostrzega motywującą funkcję oceny szkolnej (23% zdecydowanie, 48% - 

raczej), 18% nie ma zdania, a 7% raczej nie widzi związku oceny z motywacją ucznia do 

dalszej nauki. 

Nieco mniej, bo 54% badanych uczniów ( 21% zdecydowanie, 33% - raczej), wiąże ocenę z 

motywacją do dalszej pracy, 27% nie ma zdania, a 19% udzieliło negującej odpowiedzi ( 9%- 

raczej, 10%-zdecydowanie). 

 

3. Czy ocenianie daje informacje o postępach w nauce? 

Kolejne pytanie dotyczące związku oceny z informacjami o postępach w nauce zadaliśmy 

nauczycielom i uczniom.                

 

 74% badanych nauczycieli i 51% uczniów odpowiedziało twierdząco na to pytanie, 27% 

uczniów i 21% nauczycieli nie miało zdania na ten temat, 19% uczniów i 5% nauczycieli 

uważa, że ocenianie raczej lub zdecydowanie nie daje informacji o postępach w nauce. 

4. Czy informacje o postępach w nauce pozwala uczniom planować indywidualny 

rozwój? 
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Większość ankietowanych nauczycieli uważa, że ocenianie daje informacje  

o postępach w nauce ( 36%-zdecydowanie, 55% - raczej), 7% nie ma zdania na ten temat,  

a 2% stwierdza, że ocena raczej nie informuje o postępach w nauce. 

Większość badanych uczniów (34%) nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 

47% dostrzega w ocenie informacje o postępach w nauce. 19% uczniów, wręcz przeciwnie, 

nie widzi tej zależności (15% - raczej, 4% - zdecydowanie). 

5. Czy uczniowie mają poczucie odpowiedzialności za własny rozwój? 

          Kolejne pytanie dotyczące dalszego rozwoju naszych uczniów skierowaliśmy do 

wszystkich trzech badanych grup: uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

W tym przypadku odpowiedzi ankietowanych grup były zbliżone. Najczęstsza odpowiedzią 

było tu „raczej tak” – uczniowie – 43%, rodzice – 52%, nauczyciele – 39%. „Zdecydowanie 

tak” zaznaczyło 32% uczniów, 22% rodziców i 16% nauczycieli. Problem  

z zajęciem konkretnego stanowiska miało 32% nauczycieli, 21% rodziców, 18% uczniów.  

W to, że uczniowie mają poczucie odpowiedzialności za własny rozwój, powątpiewało 11% 

nauczycieli, 5% uczniów, 4% rodziców. 

16. Czy uczniowie postrzegają zdobywaną wiedzę jako użyteczną w życiu 

codziennym? 
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62% badanych nauczycieli i 58% rodziców wierzy, iż uczniowie postrzegają zdobywaną 

wiedzę jako użyteczną w życiu codziennym, 34% nauczycieli i 26% rodziców nie ma zdania 

na ten temat, a 12 % rodziców i 4% nauczycieli  uważa, że uczniowie nie dostrzegają 

użyteczności w codziennym życiu wiedzy szkolnej.  

Inaczej problem postrzegają uczniowie. Połowa z nic, co prawda, odpowiedziała twierdząco 

na zadane pytanie, 27% nie miała zadania, lecz aż 24% badanych uważa, że zdobywana w 

szkole wiedza nie przyda im się w codziennym życiu.  

 

17. Czy w szkole istnieje międzyprzedmiotowa współpraca nauczycieli  

w planowaniu procesów dydaktycznych? 

Zapytaliśmy nauczycieli o współpracę nauczycieli różnych przedmiotów  

w planowaniu procesów edukacyjnych. 

 

 

 

Tylko 14% nauczycieli odpowiedziało zdecydowanie twierdząco na zadane pytanie, 45% 

zaznaczyło „raczej tak”, 32% badanych nie potrafiło udzielić konkretnej odpowiedzi, 

 a 9% uznało, że raczej nie istnieje współpraca międzyprzedmiotowa nauczycieli  

w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 

14% 

45% 

32% 

9% 

0% 

   22. Czy w szkole istnieje współpraca 
międzyprzedmiotowa nauczycieli   

w planowaniu zagadnień i realizowaniu procesów 
edukacyjnych?   

zdecydowanie tak 

raczej tak 

trudno powiedzieć 

raczej nie  

zdecydowanie nie 



22 
 

18. Czy uczniowie podczas lekcji korzystają z tego, czego nauczyli się na innych 

przedmiotach lub poza szkołą? 

 

 

 Zdecydowana większość nauczycieli (59% - raczej, 25% zdecydowanie)  i większość 

uczniów ( 40% - raczej, 23% - zdecydowanie) uważa, że uczniowie wykorzystują na lekcjach 

to, czego nauczyli się na innych przedmiotach lub poza szkołą. 24% uczniów i 16% 

nauczycieli nie ma zdania na ten temat, 13% badanych uczniów nie dostrzega 

wykorzystywania wiedzy zdobytej na innych przedmiotach lub poza szkołą na lekcjach 

 ( 10%-  raczej nie, 3% - zdecydowanie nie). 

19. Czy uczniowie wdrażani są do samooceny? 

 

W przypadku umiejętności samooceny zdania są podzielone. Nauczyciele  

i rodzice, w większym lub mniejszym stopniu, uważają, że uczniowie są wdrażani do 

samooceny (nauczyciele – 40%- zdecydowanie, 56% - raczej; rodzice- 22% - zdecydowanie, 

46% - raczej). 18% badanych rodziców i tylko 4% nauczycieli nie ma zdania na ten temat, 

13% rodziców  twierdzi, że ich dzieci raczej nie są wdrażani do samooceny. 
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Uczniowie są bardziej pesymistyczni. 42% stwierdza, że szkoła rozwija ich umiejętność 

samooceny,  38% nie potrafi zająć stanowiska w tej sprawie, aż 31% badanych uczniów 

uważa, że nie są wdrażani do samooceny (30%  - raczej, 1% - zdecydowanie). 

 

20. Czy uczniowie współpracują ze sobą? 

 

 

 

Większość badanych uczniów (28% - zdecydowanie, 40% - raczej)  i nauczycieli  

(14% - zdecydowanie, 45%- raczej) uważa, że uczniowie potrafią współpracować ze sobą. 

Zdania nie wyraziło 32% nauczycieli i 17% uczniów. 14% uczniów i 9% nauczycieli 

stwierdziło, że uczniowie raczej nie potrafią ze sobą współpracować, 9% uczniów, bardziej 

radykalnie, mówi, że uczniowie zdecydowanie nie umieją ze sobą współpracować. 
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WNIOSKI I REKOMENDACJE 

MOCNE STRONY: 

1. Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są zorganizowane i planowane.  

2. Planując procesy edukacyjne, uwzględnia się podstawę programową, warunki 

organizacyjne szkoły oraz potrzeby rozwojowe uczniów.   

3. Przebieg procesów edukacyjnych jest monitorowany i doskonalony, a wnioski 

wdrażane.  

4.  W szkole dokonuje się ewaluacji procesów edukacyjnych.  

5. Organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się.  

6. Nauczyciele, w większości, wdrażają uczniów do autoedukacji.  

7. Szkoła  zapewnia  uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.  

8. Uczniowie i ich rodzice , w większości, oceniają atmosferę panującą w szkole jako  

dobrą. 

9.   W szkole panują otwarte, nacechowane wzajemnym szacunkiem, pozytywne 

relacje między nauczycielami i uczniami sprzyjające uczeniu się. 

10. W trudnych sytuacjach często uczniowie mogą liczyć na pomoc nauczycieli.  

11.  Nauczyciele zapoznają uczniów oraz ich rodziców z programem nauczania, 

wymaganiami oraz kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

12. Nauczyciele stwarzają uczniom możliwość zadawania pytań, prezentacji wiedzy  

i sądów.  

13. Nauczyciele stwarzają sytuacje dydaktyczne umożliwiające uczniom samodzielne 

dochodzenie do wiadomości i umiejętności poprzez działanie, badanie, 

odkrywanie, przeżywanie.  

14.  Podczas lekcji i innych zajęć w szkole uczniowie mają możliwość realizowania 

własnych pomysłów, mogą wykazać się samodzielnością i kreatywnością.  

15. Nauczyciele respektują zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

16. Uczniowie mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli w przypadku 

problemów edukacyjnych.   

17. Uczniowie są systematyczne oceniani.  

18.  Uczniowie podczas lekcji mają możliwość korzystania z tego, czego nauczyli się  

na innych przedmiotach lub poza szkołą.  

19. Uczniowie mają poczucie odpowiedzialności za własny rozwój. 

20. W szkole uczniowie uczą się współpracy z innymi uczniami.  
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SŁABE STRONY 

 

1. Duży odsetek liczby badanych uczniów i ich rodziców nie dostrzega 

uwzględniania przez nauczycieli indywidualnej sytuacji uczniów.  

2. Wskazówki, które pomagają uczniom uczyć się, są zbyt słabo akcentowane 

przez nauczycieli. 

3. Uczniowie zbyt często nie są świadomi celów realizowanych przedsięwzięć.  

4. Sporej grupie uczniów podczas pobytu w szkole towarzyszy stres.  

5.  Za mało przeprowadza się zajęć dotyczących stresu i sposobów radzenia sobie 

z nim. Uczniowie nie znają technik relaksacyjnych.  

6.  Podczas wystawiania ocen nauczyciele zbyt słabo akcentują uwzględnianie 

wkładu pracy, zaangażowania i możliwości uczniów.  Ocena często nie 

motywuje ucznia do dalszej pracy. 

7.  Zbyt rzadko uczniowie otrzymują rady, jak powinni pracować dalej oraz 

informacje o mocnych stronach ocenianej pracy.  

8. Wielu uczniów nie dostrzega poznawanej w szkole wiedzy  

i kształtowanych umiejętności jako przydatnych w codziennym życiu. 

9.  Istotna część uczniów nie jest wdrażana do  samooceny.  

10. Nie wszyscy nauczyciele dostrzegają międzyprzedmiotową współpracę 

nauczycieli w planowaniu procesów dydaktycznych. 
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REKOMENDACJE 

W planowaniu kierunków dalszego rozwoju szkoły i realizacji podejmowanych  w tym celu 

działań proponuje się:  

1. Zadbać, w szerszym niż dotychczas zakresie, o przekazywanie uczniom i ich 

rodzicom informacji dotyczących codziennej praktyki uwzględniania 

indywidualnej sytuacji uczniów we wszystkich działaniach szkoły.   

2.  Zwiększyć liczbę zajęć poświęconych technikom i stylom uczenia się.   

3. Podczas codziennej pracy z uczniami wyraźniej akcentować wskazówki, które 

pomagają uczniom uczyć się.  

4.  Skuteczniej informować uczniów o celach podejmowanych działań.   

5.  Wprowadzić zdecydowanie więcej zajęć dotyczących istoty stresu, sposobów 

radzenia sobie z nim, w tym ćwiczeń relaksacyjnych.  

6.  Oceniając uczniów mocniej akcentować uwzględnianie ich wkładu pracy, 

zaangażowania i możliwości.   

7.   Podczas wystawiania ocen częściej udzielać rad, jak uczniowie powinni 

pracować dalej oraz informować o mocnych stronach ocenianej pracy.  

8. W działaniach edukacyjnych zwiększyć znaczenie aspektu użyteczności 

poznawanej wiedzy i zdobywanych umiejętności w życiu codziennym.   

9.  Częściej, we wszystkich działaniach pedagogicznych, stosować samoocenę 

uczniów opartą na jasno sprecyzowanych kryteriach.  

10. Większy nacisk położyć na międzyprzedmiotową współpracę nauczycieli  

w planowaniu procesów dydaktycznych. 

  

  

 


