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Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez
zespół nauczycieli do spraw ewaluacji.
Ewaluacja wewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania
szkoły w obszarach wyznaczonych w planie nadzoru na rok szkolny 2013/2014.

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się.

Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
Poziom D– oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
Poziom C– oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
Poziom B– oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
Poziom A– oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Opis metodologii
Badanie było realizowane od listopada 2013 r. do lutego 2014r. przez zespół ds. ewaluacji
w składzie: Lidia Olszewska, Urszula Kusek, Jolanta Ociepka, Renata Wypych. Badaniem
objęto 54 uczniów(ankieta „Mój dzień”, „Moja szkoła” i wywiad po obserwacji lekcji),
10 nauczycieli (ankieta, wywiad po obserwacji lekcji) i 46 rodziców (ankieta).
Przeprowadzono
wywiad
indywidualny
z
dyrektorem
szkoły
i
wywiad
z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na
podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary
badanego wymagania.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Nauczyciele rozpoznają potrzeby swoich uczniów na podstawie obserwacji,
wyników diagnoz przedmiotowych, sugestii rodziców, analizy osiąganych wyników
w nauce oraz zaleceń poradni specjalistycznych, wyłaniają uczniów uzdolnionych
i tych z trudnościami w nauce. Na bieżąco zbierają i analizują sygnały, na jakim
etapie pracy znajdują się aktualnie poszczególni uczniowie i jak w związku z tym
należy dalej pracować. Nauczyciele stosują podczas zajęć wiele ciekawych metod
nauczania, kształtują u uczniów umiejętność uczenia się przez wyjaśnianie im, jak
się uczyć, uświadamianie, czego się nauczyli, stwarzanie sytuacji do wyrażania
własnych opinii oraz podejmowania indywidualnych decyzji. Zdaniem rodziców
nauczyciele dbają o dobre relacje ich dzieci z rówieśnikami, szanują i traktują
wszystkich uczniów jednakowo, dlatego dzieci chętnie chodzą do szkoły. Uczniowie
znają stawiane przed nimi cele uczenia się oraz jasno formułowane wobec nich
oczekiwania. Nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób
organizowania i przebieg procesu uczenia się.

Poziom D
I Obszar badania: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów,
nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia i oddziału.
Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują
różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia. Na początku roku szkolnego
przeprowadzane są diagnozy wstępne. Postępy i osiągnięcia uczniów są systematycznie
sprawdzane i monitorowane. Nauczyciele na bieżąco zbierają i analizują sygnały, na jakim
etapie pracy znajdują się poszczególni uczniowie i jak należy z nimi pracować. Na bieżąco
modyfikują metody i formy pracy, a w razie potrzeby obejmują ich pomocą psychologiczno –
pedagogiczną. Uczniowie podają, że nauczyciele potrafią ich zainteresować tematem lekcji,
zrozumiale tłumaczą zagadnienia, motywują do nauki, zachęcają do współpracy
z innymi.
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Wykres nr 1
Ankieta dla uczniów: „Mój dzień”
Jak często dzisiaj w szkole zdarzyły się Tobie opisane poniżej sytuacje?
Treść pytania: Współpracowałam/em z innym uczniami

Wykres nr 2
Ankieta dla uczniów: „Moja szkoła”
Wybierz opisy, które najlepiej pasują do Ciebie
Treść pytania: Moi nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia:

II Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się stosując wiele ciekawych metod
nauczania, poprzez wyjaśnianie im, jak się uczyć, uświadamianie im, czego się nauczyli,
stwarzanie sytuacji do wyrażania własnych opinii oraz podejmowania indywidualnych
decyzji.
Nauczyciele obserwują prace uczniów, chwalą, zachęcają do poszukiwania treści
w dostępnych materiałach oraz samodzielnej pracy, zgodnie z wytycznymi nauczyciela.
Dzieci rozmawiają z nauczycielami o tym, czego się nauczyły, jak się dobrze uczyć, analizują
przyczyny porażek i sukcesy.
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Wykres nr 3
Ankieta dla nauczycieli
Treść pytania: Wobec jakiej części Pani uczniów poniższe zdanie jest prawdziwe?
Potrafią się samodzielnie uczyć.

Wykres nr 4
Ankieta dla uczniów: „Mój dzień”
Jak często dzisiaj w szkole zdarzyły się Tobie opisane poniżej sytuacje?
Treść pytania: Czy ktoś pomógł Ci dzisiaj zastanowić się, czego się nauczyłeś?

Wykres nr 5
Ankieta dla uczniów: „Moja szkoła”
Wybierz opisy, które najlepiej pasują do Ciebie
Treść pytania: Moi nauczyciele wyjaśniają nam, jak się uczyć.

5

Wykres nr 6
Ankieta dla uczniów: „Moja szkoła”
Treść pytania: Czy zgadzasz się z poniższymi zdaniami, czy nie?
1) Potrafię się uczyć

III Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się.
Pracownicy niepedagogiczni szkoły uważają, że w szkole panuje atmosfera wzajemnej
akceptacji i szacunku. Wszyscy pracownicy i nauczyciele znają środowisko domowe
uczniów, dbają o ich poczucie bezpieczeństwa. Zdaniem rodziców nauczyciele dbają o dobre
relacje ich dzieci z rówieśnikami, szanują dzieci, traktują wszystkich jednakowo, co przekłada
się na chęć uczenia się u nich. Widoczna jest bardzo dobra relacja między nauczycielem
i uczniem, dzieci lubią szkołę, przede wszystkim dlatego, że czują się w niej bezpiecznie, pani
jest miła, mogą się dużo nauczyć, mogą się bawić z kolegami i koleżankami.
Wykres nr 7
Ankieta dla rodziców
Treść pytania: Do jakiej części nauczycieli Pani/Pana dziecka pasują poniższe opisy?
1) Nauczyciele dbają o dobre relacje między moim dzieckiem a innymi uczniami.
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O dpowiedz i w procentach (% )

Wykres nr 8
Ankieta dla uczniów: „Moja szkoła”
Treść pytania: Czy zgadzasz się z poniższymi zdaniami, czy nie?
1) Niektórzy uczniowie w mojej szkole są lekceważeni przez innych.
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Wykres nr 9
Ankieta dla uczniów: „Moja szkoła”
Wybierz opisy, które najlepiej pasują do Ciebie
Treść pytania: Nauczyciele traktują równie dobrze wszystkich uczniów:
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Wykres nr 10
Ankieta dla uczniów: „Moja szkoła”
Wybierz opisy, które najlepiej pasują do Ciebie
Treść pytania: My uczniowie odnosimy się do siebie przyjaźnie:
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Wykres nr 11
Ankieta dla uczniów: „Moja szkoła”
Wybierz opisy, które najlepiej pasują do Ciebie
Treść pytania: Większość czasu na lekcjach wykorzystujemy na uczenie się:

Wykres nr 12
Ankieta dla uczniów: „Mój dzień”
Jak często dzisiaj w szkole zdarzyły się Tobie opisane poniżej sytuacje?
Treść pytania: Nauczyciele dzisiaj wysłuchali mnie, gdy miałam/em potrzebę z nimi porozmawiać.

Wykres nr 13
Ankieta dla uczniów: „Mój dzień”
Jak często dzisiaj w szkole zdarzyły się Tobie opisane poniżej sytuacje?
Treść pytania: Dostałam/em dzisiaj od nauczyciela wskazówkę, która pomogła mi się uczyć.
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Wykres nr 14
Ankieta dla rodziców
Treść pytania: Do jakiej części nauczycieli Pani/Pana dziecka pasują poniższe opisy?
1) Nauczyciele traktują wszystkich uczniów równie dobrze.

Wykres nr 15
Ankieta dla rodziców
Treść pytania: Do jakiej części nauczycieli Pani/Pana dziecka pasują poniższe opisy?
1) Nauczyciele szanują moje dziecko.

Wykres nr 16
Ankieta dla rodziców
Treść pytania: Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym zdaniem?
Moje dziecko chętnie chodzi do szkoły

9

IV Obszar badania: Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane
wobec nich oczekiwania.
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich
oczekiwania, wiedzą, dlaczego czegoś się uczą na lekcjach. Nauczyciele wyjaśniają uczniom,
jakich działań od nich oczekują, przedstawiają i wyjaśniają cele zajęć oraz upewniają się czy
uczniowie dobrze je zrozumieli.

Wykres nr 17
Ankieta dla uczniów: „Moja szkoła”
Wybierz opisy, które najlepiej pasują do Ciebie
Treść pytania: Moi nauczyciele wyjaśniają nam, jakich działań oczekują od nas na lekcjach:

Wykres nr 18
Ankieta dla uczniów: „Moja szkoła”
Wybierz opisy, które najlepiej pasują do Ciebie
Treść pytania: Wiem, dlaczego czegoś się uczę na tej lekcji:
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V Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają
ich w trudnych sytuacjach.
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają w trudnych sytuacjach,
co potwierdzają rodzice, twierdząc, że dzieci są chwalone nie krytykowane, podsycana jest
wiara w ich możliwości. Uczniowie natomiast podają, że nauczyciele pomagają im, wspierają
ich, lubią się uczyć, czego efektem są dobre wyniki nauczania i sukcesy w konkursach
przedmiotowych i sportowych.

Wykres nr 19
Ankieta dla nauczycieli
Treść pytania: Wobec jakiej części Pani uczniów poniższe zdanie jest prawdziwe?
Dzięki informacji zwrotnej, jaką otrzymują ode mnie, są zmotywowani do pracy.

Wykres nr 20
Ankieta dla uczniów: „Moja szkoła”
Wybierz opisy, które najlepiej pasują do Ciebie.
Treść pytania: Lubię uczyć się na lekcji:
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Wykres nr 21
Ankieta dla uczniów: „Moja szkoła”
Wybierz opisy, które najlepiej pasują do Ciebie.
Treść pytania: Moi nauczyciele pomagają mi jeśli potrzebuję wsparcia.

Wykres nr 22
Ankieta dla rodziców
Treść pytania: Do jakiej części nauczycieli Pani/Pana dziecka pasują poniższe opisy?
1) Nauczyciele częściej chwalą moje dziecko niż krytykują.

Wykres nr 23
Ankieta dla rodziców
Treść pytania: Do jakiej części nauczycieli Pani/Pana dziecka pasują poniższe opisy?
1) Nauczyciele wierzą w możliwości mojego dziecka.
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VI Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają
uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój.
Otrzymywana przez ucznia informacja zwrotna od nauczyciela daje mu wskazówki, co robi
dobrze, a co musi poprawić. Uczniowie podają, że nauczyciele oceniają ich systematycznie
według ustalonych zasad, uzasadniają stawiane oceny, rozmawiają o postępach i trudnościach
(wskazują działania uczniów prawidłowe i nieprawidłowe).
Rodzice uważają, że ocenianie ich dzieci przez nauczycieli zachęca je do nauki.
Wykres nr 24
Ankieta dla rodziców
Treść pytania: Czy to, jak nauczyciele oceniają Pani/Pana dziecko, zachęca je do uczenia się?

Wykres nr 25
Ankieta dla uczniów: „Moja szkoła”
Wybierz opisy, które najlepiej pasują do Ciebie
Treść pytania: Nauczyciele rozmawiają ze mną o tym, co wpłynęło na moje sukcesy w nauce:
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Wykres nr 26
Ankieta dla uczniów: „Moja szkoła”
Wybierz opisy, które najlepiej pasują do Ciebie.
Treść pytania: Moi nauczyciele rozmawiają ze mną o postępach w nauce i dzięki temu wiem, jak się
uczyć:

Wykres nr 27
Ankieta dla uczniów: „Moja szkoła”
Wybierz opisy, które najlepiej pasują do Ciebie.
Treść pytania: Nauczyciele rozmawiają ze mną na temat przyczyn moich trudności w nauce.

Wykres nr 28
Ankieta dla uczniów: „Moja szkoła”
Wybierz opisy, które najlepiej pasują do Ciebie.
Treść pytania: Jak się zazwyczaj czujesz, kiedy jesteś oceniana/y?
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Poziom B
VII Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie
różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych
pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej.

Nauczyciele planując lekcje uwzględniają zagadnienia poruszane na innych przedmiotach.
Działania międzyprzedmiotowe widoczne są w takich formach jak: wspólna analiza procesów
edukacyjnych, wymiana doświadczeń, lekcje koleżeńskie, wspólne organizowanie
konkursów, przygotowywanie uroczystości szkolnych, patriotycznych i środowiskowych.
O prowadzonych w szkole działaniach międzyprzedmiotowych świadczy projekt: „Jesteśmy
silni wiedzą i mądrością pokoleń. W trakcie jego realizacji i na zajęciach lekcyjnych
korelowane są treści z różnych przedmiotów i dziedzin. Nauczyciele zwracają uwagę na
umiejętność poprawnego wypowiadania się, bogactwo słownika, poprawność ortograficzną,
językową i interpunkcyjną sporządzanych na zajęciach wypowiedzi pisemnych. Uczniowie
stwierdzają, że nauczyciele na zajęciach treści szkolne odnoszą do doświadczeń życiowych
oraz wskazują na ich przydatność w przyszłości.
Tabela nr 1
Ankieta dla uczniów: „Moja szkoła”
Treść pytania: Jak często na lekcji masz możliwość korzystania z tego, czego nauczyłaś/eś się na
innych przedmiotach lub poza szkołą?

Treść odpowiedzi

Częstość

Procent

1

na wszystkich lekcjach

8

36 %

2

na większości lekcji

7

31 %

3

na połowie lekcji

2

9 %

4

na mniej niż połowie lekcji

5

22,7%

5

na żadnej lekcji

0

0 %

Numer odpowiedzi

VIII Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu
uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój.
Nauczyciele stwierdzają, że umożliwiają uczniom wybór dotyczący tematyki lekcji, metod
pracy na lekcji, sposobu oceniania, terminów testów, sprawdzianów, zajęć pozalekcyjnych.
Uczniowie podkreślają, że ich wyniki w nauce zależą od własnego zaangażowania; czasu, jaki
poświęcają na naukę oraz ich uzdolnień. Zaznaczają, że większość nauczycieli zachęca ich
do wymyślania i realizowania własnych pomysłów, umożliwiają wpływanie na sposób
organizowania i przebieg procesów uczenia się. Nauczyciele wykorzystują przynoszone
15

do szkoły przez uczniów książki, albumy i in. pomoce. Uczniowie sami wybierają wiersze,
role i postaci, które odgrywają, np. w teatrzyku lub dramie; wykonują prace plastyczne
wybranymi przez siebie technikami; wybierają konkursy, w których chcą uczestniczyć
i dodatkowo się do nich przygotowują. Nauczyciel porządkuje wiedzę uczniów, wyjaśnia,
pomaga w podsumowaniu, rozmawia z uczniami o przebiegu lekcji, daje możliwość
zastanowienia się, czego nauczyli się na lekcji. Uczniowie zgłaszają pomysły, które chcieliby
realizować na zajęciach.

Tabela nr 2
Ankieta dla uczniów: „Moja szkoła”
Treść pytania: Moje wyniki w nauce najbardziej zależą od:

Treść odpowiedzi

Częstość

Procent

1

mojego zaangażowania

15

24 %

2

moich uzdolnień

7

11%

3

czasu, jaki poświęcam na naukę

12

19 %

4

pomocy rodziców

4

6,5 %

5

atmosfery w klasie

3

4,9 %

6

pomocy kolegów/koleżanek

4

6,5 %

7

opinii nauczycieli na mój temat

4

6,5 %

8

pracy nauczycieli

5

8,1%

9

korepetycji

2

3,27

10

szczęścia

3

4,9 %

11

innych czynników

2

3,27

Numer odpowiedzi

IX Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem.
Większość uczniów deklaruje współpracę podczas uczenia się. Twierdzą, że uczą się od
siebie nawzajem, głośno odpowiadając na pytania, rozwiązując ćwiczenia przy tablicy,
pracując w grupach, słuchając, kontrolując i poprawiając swoje wypowiedzi, podpowiadając
z jakich źródeł korzystają, dzieląc się swoją wiedzą. Nauczyciele umożliwiają uczniom
wzajemne uczenie się na lekcji, poprzez pracę w parach, w grupach, dyskusję na forum,
prezentacje uczniowskie, wyrażanie przez nich opinii i ocenę koleżeńską.
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Wykres nr 29
Ankieta dla uczniów: „Moja szkoła”
Wybierz opisy, które najlepiej pasują do Ciebie
Treść pytania: My uczniowie pomagamy sobie w uczeniu się:

X Obszar badania: W szkole stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi
uczniów.
W szkole stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. Realizuje się
projekt „Przez zabawę do wiedzy”, mający na celu organizację zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci rodziców pracujących. Jest to zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka
i jego rodziny. Kolejnym działaniem nowatorskim są systematyczne wyjazdy na basen, udział
w warsztatach rękodzieła artystycznego w Osikowej Dolinie i zorganizowanie wspólnego
czytania książek z babciami i dziadkami uczniów, w ramach projektu „Jesteśmy silni wiedzą
i mądrością pokoleń”. Prowadzone są zajęcia rozwijające talenty dzieci, czego wyrazem jest
realizacja projektu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki „Roztańczona szkoła”,
mającego na celu naukę tańca ludowego i towarzyskiego. Uczniowie mieli możliwość
rozwoju swoich zainteresowań oraz promowania szkoły podczas występów teatrzyku
w Szkole Podstawowej w Złochowicach, na występach podczas trwania Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy i Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego oraz na Dniach
Długoszowskich. W placówce uczniowie korzystają z pozyskanych w programach unijnych
licznych pomocy edukacyjnych, które uatrakcyjniają zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne.
Nowatorskie rozwiązania wpływają pozytywnie na: zaspokojenie potrzeb i zainteresowań
uczniów, efektywne zagospodarowanie czasu wolnego, możliwość osiągania sukcesu,
rozwijanie nawyku zdrowego trybu życia, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
kontaktów interpersonalnych, podniesienie poziomu samooceny i samoakceptacji, wiary we
własne umiejętności.

Na pytanie: Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadził/a Pan/i nowatorskie rozwiązania w swojej
pracy? Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli tak. Poniższa tabela przedstawia, czego one dotyczyły.
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Tabela nr 3
Ankieta dla nauczycieli
Treść pytania: Czego one dotyczyły?

Numer odpowiedzi

Treść odpowiedzi

Częstość

Procent

1

metod pracy

3

30 %

2

treści

0

-

3

wykorzystania środków dydaktycznych

2

20 %

4

komunikacji z uczniami

1

10 %

5

komunikacji z rodzicami

0

-

6

współdziałania z innymi nauczycielami

0

-

7

inne, jakie?

10

100 %

Do najczęściej wskazywanych przez nauczycieli działań nowatorskich należą zajęcia
realizowane w ramach projektu „Przez zabawę do wiedzy”.

Wnioski:
1. Nauczyciele planują procesy edukacyjne z uwzględnieniem wniosków z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminów zewnętrznych i badań zewnętrznych oraz stosują różnorodne metody,
co sprzyja rozwojowi uczniów.
2. Wszyscy nauczyciele rozwijają u uczniów umiejętności uczenia się i kształtują kompetencje
kluczowe.
3. W szkole panuje atmosfera sprzyjająca uczeniu się. Nauczyciele stwarzają uczniom możliwość
uczenia się od siebie nawzajem oraz zastosowania wiedzy z innych przedmiotów i z życia
codziennego, co wzmacnia proces uczenia się, pozwala uczniom rozwijać zainteresowania i lepiej
funkcjonować w społeczności lokalnej.
4. Uczniowie znają cele lekcji i stawiane przed nimi wymagania.
5. Nauczyciele wspierają i motywują uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz na
bieżąco informują ich o wynikach i postępach w nauce, co pomaga uczniom uczyć się i planować
ich rozwój.
6. Nauczyciele potrafią zaciekawić uczniów przekazywanymi treściami, biorą pod uwagę ich
propozycje oraz udzielają im wsparcia w procesie uczenia się.
7. W szkole stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów.

18

Rekomendacje:
1) Podejmować działania dotyczące planowania i realizowania procesów edukacyjnych
tak, aby sprzyjały rozwojowi uczniów.
2) Angażować uczniów w proces planowania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
3) Mobilizować nauczycieli do stosowania nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi
uczniów.
4) Utrzymywać w szkole atmosferę sprzyjającą uczeniu się.
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