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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
2015/2016.

11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski
z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych
i wewnętrznych

Poziom podstawowy – oznaczający podstawowy stopień spełniania wymagania przez szkołę.
Poziom wysoki – oznaczający wysoki stopień spełniania wymagania przez szkołę.

Opis metodologii
Badanie zostało zrealizowane od listopada 2015 r. do maja 2016r. zespół ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Jolanta Ociepka, Elżbieta Cendal, Małgorzata Kalek. Badaniem objęto
10 uczniów, 10 rodziców i 9 nauczycieli (ankiety). Przeprowadzono wywiad indywidualny
z dyrektorem szkoły i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został
sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary badanego wymagania.

Wyniki ewaluacji
Wymaganie:
Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy
wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

W szkole systematycznie dokonuje się analizy wyników sprawdzianu, badań zewnętrznych
i ewaluacji wewnętrznej dotyczących osiągnięć edukacyjnych uczniów. Jest to podstawą
do formułowania wniosków i rekomendacji wykorzystywanych przez dyrektora i nauczycieli
do planowania pracy i podejmowania adekwatnych działań służących podniesieniu efektów
kształcenia. Działania prowadzone przez szkołę są monitorowane i analizowane, a w razie
potrzeby modyfikowane. W szkole powszechną praktyką jest wykorzystywanie wyników
badań zewnętrznych. Wykorzystując ich wyniki nauczyciele doskonalą proces edukacyjny
czyniąc go bardziej przystępnym dla uczniów.

Poziom podstawowy

I Obszar badania:
W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu.
W szkole systematycznie dokonuje się analizy wyników sprawdzianu, co potwierdza 100%
ankietowanych nauczycieli i dyrektor szkoły. W szczegółowej analizie uwzględniana jest
metoda jakościowa i ilościowa wyników uczniów. Wszyscy ankietowani potwierdzają, że
wyniki w formie tabeli są porównywane z wynikami z lat ubiegłych, również na skali
staninowej. Na bieżąco sporządzane są też analizy sprawdzianów próbnych, tych
wewnętrznych i tych przeprowadzanych we współpracy z wydawnictwami. Świadczą o tym
zarówno wypowiedzi dyrektora, jak i nauczycieli. Raz lub dwa razy w roku przeprowadzane są
w szkole badania osiągnięć edukacyjnych uczniów, z których każdorazowo sporządza się
analizy, wyciąga wnioski. Z wszystkimi

analizami zapoznają się członkowie Rady

Pedagogicznej na posiedzeniach, a w zespołach stałych i zadaniowych na ich podstawie
opracowywane są zalecenia do dalszej pracy. Nauczyciele omawiają na lekcjach z uczniami

wyniki przeprowadzonych w szkole próbnych sprawdzianów oraz innych badań
wewnątrzszkolnych. Zwracają szczególną uwagę podczas zajęć na słabe strony uczniów,
ćwicząc właśnie te umiejętności, co potwierdzają wszyscy ankietowani szóstoklasiści.
Szkolne analizy wyników sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego są użyteczne.
Badania pozwalają na sformułowanie wniosków, które zmierzają do poprawy jakości pracy
szkoły. Nauczyciele na bieżąco dokonują też modyfikacji metod i form pracy oraz
indywidualnych planów pracy, także umożliwiają uczniom korzystanie z zajęć dodatkowych,
na których mogą uzupełnić swoje braki.
Informacje zamieszczone w raportach zawierają trafne analizy wyników zarówno pod kątem
ilościowym i jakościowym, przeprowadzone z zastosowaniem różnorodnych metod.
Od 2012r. do r. 2014 daje się zauważyć tendencję wzrostową w wynikach ze sprawdzianu
w kl. 6. Średnie wyniki szkoły były wyższe od średnich powiatowych, wojewódzkich
i krajowych. W świetle wyników sprawdzianu w 2013 i w 2014 r. widoczny jest wzrost efektów
kształcenia w następujących obszarach: czytanie, rozumowanie, korzystanie
z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce. W roku 2015 analiza ilościowa sprawdzianu
wypadła nieco słabiej, ale pod względem jakościowym nie wypadła gorzej. W ubiegłym
r. szk. 25 % uczniów objętych było pomocą psych. – ped. Uczeń, który napisał sprawdzian
najsłabiej odniósł liczne sukcesy sportowe na poziomie powiatu. Zespół klasowy uzyskiwał
słabe wyniki w nauce, co potwierdzały analizy badań osiągnięć edukacyjnych, dlatego
wdrożono działania w postaci dodatkowych zajęć z j. pol., mat. i j. ang., co przyniosło
wymierne efekty. Trudno jest natomiast porównać wyniki z tych lat z powyższych standardów,
ponieważ sprawdzian w 2015r. przeprowadzony był w nowej formule (wg wymagań, a nie
standardów). W stosunku do wyników sprawdzianu OBUT, przeprowadzonego w kl. III
widoczny jest wzrost efektów kształcenia w obszarach: pisanie, umiejętności językowe
i sprawność językowa(gramatyka). Klasa osiągnęła jeden 100% wynik z jęz. ang. i wynik 95%
z mat.

Wykres nr1
Ankieta dla nauczycieli
Treść pytania: W jaki sposób zapoznaje się Pani z wynikami sprawdzianu?

otrzymuję wyniki od dyrektora szkoły
wyniki sprawdzianu są przedstawiane przez dyrektora i analizowane na Radzie
Pedagogicznej

Wykres nr 2
Ankieta dla nauczycieli
Treść pytania: Czy w szkole prowadzona jest szczegółowa analiza wyników sprawdzianów
próbnych i zewnętrznych?

tak

nie

Wykres nr 3
Ankieta dla nauczycieli
Treść pytania: Jakie metody wykorzystują Państwo do analizy?

wykorzystane są metody ilościowe i jakościowe, wyniki są opracowane przez zespoły
nauczycieli i omówione na Radzie Pedagogicznej

Wykres nr 4
Ankieta dla nauczycieli
Treść pytania: Czy w Pani szkole porównywane są wyniki ze sprawdzianu próbnego
poszczególnych latach?

tak

nie

Wykres nr 5
Ankieta dla nauczycieli
Treść pytania: Czy w Pani szkole porównywane są wyniki ze sprawdzianu w poszczególnych
latach?

tak

nie

Wykres nr 6
Ankieta dla nauczycieli
Treść pytania: Czy wyniki sprawdzianu porównuje się na skali staninowej?

tak

Wykres nr 7
Ankieta dla nauczycieli
Treść pytania: W jakiej tendencji utrzymuje się szkoła w skali staninowej?

wzrostowej

Wykres nr 8
Ankieta dla uczniów

na tym samym poziomie

zniżkowej

Treść pytania: Czy w twojej szkole nauczyciele często przypominają o czekającym Was
sprawdzianie po szkole podstawowej?

Tak

Nie

Nie mam zdania

Wykres nr 9
Ankieta dla uczniów
Treść pytania: Jak często nauczyciele zwracają uwagę na umiejętności, które będą sprawdzane
podczas sprawdzianu po szkole podstawowej?

Na bieżąco

Przynajmniej raz w tygodniu

Podczas lekcji powtórzeniowych

Przed sprawdzianem

Wykres nr 10
Ankieta dla uczniów
Treść pytania: Czy wiesz, jakie masz braki w wiadomościach i umiejętnościach oraz nad czym
musisz jeszcze popracować?

Tak

Nie

Wykres nr 11
Ankieta dla uczniów
Treść pytania: Czy nauczyciele na bieżąco informowali cię o ewentualnych brakach
w wiadomościach i umiejętnościach?

Tak

Nie

Wykres nr 12
Ankieta dla uczniów
Treść pytania: Czy na bieżąco otrzymywałeś/aś informacje o tym, nad czym musisz jeszcze
popracować?

Tak

Nie

II Obszar badania:
Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których
nauczyciele planują i podejmują działania służące podnoszeniu jakości procesów
edukacyjnych.
Dyrektor i wszyscy ankietowani nauczyciele potwierdzili, że sporządzane analizy są
przedstawiane na radach pedagogicznych , a sformułowane wnioski i rekomendacje
wykorzystywane są przez nich do planowania pracy i podejmowania adekwatnych działań
służących podniesieniu efektów kształcenia. Jak podali nauczyciele, działania dotyczące
wniosków wynikających z prowadzonych analiz są uzgadniane w ramach zespołów stałych
i zadaniowych oraz podczas zebrań rady pedagogicznej. Nauczyciele przedmiotów ćwiczą
w różnorodny sposób umiejętności, które są niezbędne do osiągnięcia wysokich wyników na
sprawdzianie i służą podnoszeniu jakości procesów edukacyjnych. przez kładzenie nacisku na
ćwiczenie na lekcjach tych zagadnień, które sprawiły najwięcej problemów. Nauczyciele
wymienili takie działania jak: dobieranie wł. metod pracy na lekcji( metody aktywne,
problemowe, praktyczne), form i narzędzi pracy( praca w grupach, wykorzystanie nowych
technologii);

wykorzystywanie

wniosków

przy

układaniu

kart

pracy

i

testów

podsumowujących; modyfikowanie treści nauczania dostosowując je do zespołu klasowego
i indywidualnych potrzeb poszczególnych uczniów (różnicowanie zadań, stosowanie różnych
form pomocy psychologiczno-pedagogicznej); wykorzystywanie do przygotowania do

konkursów; kładzenie nacisku na wykorzystanie wiedzy w praktyce; stosowanie odpowiednio
opracowanych prac domowych (np. różnorodne formy wypowiedzi, typy zadań itp.);
stosowanie różnorakich kartkówek i innych form odpytywania; stosowanie prac klasowych
sprawdzających umiejętności w obrębie wskazanych we wnioskach umiejętności;
przeprowadzanie standaryzowanych testów próbnych; zachęcanie uczniów do samodzielnej
pracy; indywidualne konsultacje poświęcone omówieniu poprawności wykonanych zadań;
udział w zajęciach dodatkowych. Wnioski i rekomendacje z analiz uwzględniane są podczas
planowania, opracowywania i wdrażania Koncepcji Pracy Szkoły, Programu Profilaktyki
i Wychowawczego .
Wykres nr 13
Ankieta dla nauczycieli
Treść pytania: Czemu służy analiza wyników sprawdzianu?

służą podnoszeniu jakości procesów edukacyjnych
podnoszeniu jakości pracy szkoły i odnoszeniu wyników podobnych lub wyższych niż
w roku poprzednim, a wnioski z nich wyciągnięte są wdrażane w następnym roku
szkolny do bieżącej pracy

Wykres nr 14
Ankieta dla nauczycieli
Treść pytania: Czy zna Pani wnioski z analizy wyników sprawdzianu z poprzedniego roku
szkolnego?

tak, otrzymałem pełną informację

nie znam

Wykres nr 15
Ankieta dla nauczycieli
Treść pytania: W jaki sposób wdraża Pani wnioski z analizy sprawdzianu?

modyfikuję plan wynikowy, dostosowuję metody i formy pracy, w procesie
dydaktycznym uwzględniam większą liczbę ćwiczeń dotyczących umiejętności, które
wypadły najsłabiej

Wykres nr 16
Ankieta dla nauczycieli
Treść pytania: Czy podejmowane przez Panią działania (wynikające z wniosków
i rekomendacji płynących z analiz) służą podnoszeniu jakości procesów edukacyjnych?

tak

III Obszar badania:
Działania prowadzone przez szkolę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie
potrzeb – modyfikowane
Działania prowadzone przez szkołę na podstawie wniosków ze sprawdzianu zewnętrznego oraz
wniosków z ewaluacji wewnętrznej są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby
modyfikowane, co potwierdza 100% ankietowanych nauczycieli i dyrektor szkoły. Realizacja
tych działań poddawana jest monitorowaniu przez dyrektora w ramach sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz nauczycieli w ramach zespołów nauczycielskich i w trakcie ewaluacji
własnej pracy. Monitorowanie odbywa się poprzez szereg działań. Do najważniejszych
dyrektor

zaliczył:

kontrolę

dokumentacji,

obserwacje

zajęć

lekcyjnych

i pozalekcyjnych, rozmowy z nauczycielami dotyczące: realizacji podstawy programowej
i zalecanych warunków jej realizacji, realizacji wniosków z analizy sprawdzianów
zewnętrznych i badań osiągnięć, oceniania wspierającego, stosowania elementów oceniania
kształtującego, stosowania metod aktywnych i różnorodnych form pracy, aktywności uczniów,
wykorzystania multimediów, budowania przyjaznej atmosfery. Aż 90% rodziców potwierdza,

że zostali zapoznani z nową formułą przeprowadzania sprawdzianu, znają mocne i słabe strony
swoich dzieci, większość, spodziewała się takich wyników próbnego sprawdzianu i jest on
zgodny z ich oczekiwaniami. Aż 90% ankietowanych szóstoklasistów zna swoje mocne i słabe
strony, potwierdzili, iż byli zapoznawani ze swoimi umiejętnościami, a wyniki sprawdzianu
próbnego motywowały ich do dalszej nauki. Ponadto ankietowani uczniowie stwierdzili, że
czuli się dobrze przygotowani do napisania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową
Wykres nr 17
Ankieta dla nauczycieli
Treść pytania Kto i w jaki sposób zapoznaje z wynikami sprawdzianu uczniów i rodziców?

dyrektor i wychowawca
rodzice otrzymują kody do logowania na OKE od dyrektora szkoły

Wykres nr 18
Ankieta dla nauczycieli
Treść pytania: Czy wdrażane działania są monitorowane i w razie potrzeby modyfikowane?

tak

Wykres nr 19
Ankieta dla rodziców
Treść pytania: Czy został/a Pan/i zapoznana/y z formułą i zasadami przeprowadzania
sprawdzianu w kl. VI?

Tak

Nie

Wykres nr 20
Ankieta dla rodziców
Treść pytania: Czy otrzymuje Pan/i informacje o poziomie wiedzy i umiejętności dziecka?

Tak

Nie

Wykres nr 21
Ankieta dla rodziców
Treść pytania: Czy została Pan/i zapoznana/y z wnioskami z analizy sprawdzianu próbnego?

Tak

Nie

Wykres nr 22
Ankieta dla rodziców
Treść pytania: Czy jest Pan/i zadowolona/y z wyników sprawdzianu próbnego?

Tak

Nie

Nie mam zdania

Spodziewałam/em się wyższego wyniku

Spodziewałam/em się niższego wyniku

Wykres nr 23
Ankieta dla rodziców
Treść pytania: Czy uważa Pan/i, że Pana/ni dziecko jest dobrze przygotowane do sprawdzianu?

Tak

Nie

Nie mam zdania

Wykres nr 24
Ankieta dla uczniów
Treść pytania: Czy czułeś/aś się dobrze przygotowany/a do sprawdzianu?

Tak

Wykres nr 25
Ankieta dla uczniów

Nie

Nie mam zdania

Treść pytania: Czy sprawdzian próbny i jego wynik motywował Cię do systematycznej nauki
przed sprawdzianem?

Tak

Nie

Nie mam zdania

Wykres nr 26
Ankieta dla uczniów
Treść pytania: Czy zostałeś/aś poinformowany/na o swoich wynikach ze sprawdzianu
próbnego?

Tak

Nie

Poziom wysoki

IV Obszar badania:
W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych, odpowiednio do
potrzeb szkoły, w tym badania osiągnięć uczniów i losy absolwentów
W szkole powszechną praktyką jest zapoznawanie się nauczycieli z wynikami badań
zewnętrznych. Wszyscy nauczyciele uczestniczący w badaniu ankietowym (9 osób)
zdeklarowali, że w ciągu ostatnich lat zaznajomili się z nimi i wykorzystywali je w swojej
pracy. Nauczyciele są zapoznawani z wynikami badań także na zebraniach Rady
Pedagogicznej. Są one również analizowane przez zespoły wychowawców i nauczycieli

uczących w danej klasie na odrębnych spotkaniach. Ponadto nauczyciele zapoznają się
indywidualnie z raportami i wynikami badań umieszczanymi na stronach Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, Instytutu Badań Edukacyjnych,
Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz podczas szkoleń i warsztatów. Wyniki badań zewnętrznych są
wykorzystywane w planowaniu działań dydaktyczno - wychowawczych, w tym diagnozowania
efektów kształcenia. Działania te są monitorowane. Dokonuje się porównania wyników badań
zewnętrznych i wewnętrznych z ocenami za I półrocze i rocznymi. Wyniki tych analiz
wpływają, m.in. na wprowadzanie skuteczniejszych form i metod nauczania , intensyfikowanie
działań w zakresie danej umiejętności.
Analiza dokumentacji, strony internetowej, Księgi absolwentów wskazują na systematyczny
kontakt absolwentów z naszą placówką. Biorą oni czynny udział w przygotowywaniu różnych
imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych, przeprowadzają dla naszych uczniów
pogadanki, np. opowiadają o wykonywanych zawodach, prowadzą warsztaty edukacyjne
i rozwijające zainteresowania uczniów, czytają dzieciom fragmenty książek w ramach realizacji
projektów, np. Książki naszych marzeń Większość naszych absolwentów wpisuje się do księgi
lub jest uwieczniona na kartach szkolnej kroniki.

Wnioski;
1) Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów oraz innych sprawdzianów zewnętrznych
i wewnętrznych są poprawnie analizowane i opracowywane przez wyznaczonych
nauczycieli.
2) Sposób analizowania i wdrażania wniosków ze sprawdzianu i badań osiągnięć
edukacyjnych jest prawidłowy i należy go kontynuować w obecnej formie.
3) Wyniki i wnioski są przedstawiane i analizowane podczas posiedzeń Rady
Pedagogicznej, na spotkaniach zespołów stałych i zadaniowych.
4) Nauczyciele wykorzystują wyniki sprawdzianów i innych badań zewnętrznych
i wewnętrznych w codziennej pracy z uczniami zwracając szczególną uwagę na te
wiadomości i umiejętności, które dzieci opanowały w stopniu niewystarczającym.
5) Wnioski wynikające z analizy wyników sprawdzianu są uwzględniane w planach pracy
szkoły.
6) Wdrażane działania

przyczyniają się do wzrostu rezultatów kształcenia o czym

świadczą dobre wyniki osiągane przez uczniów placówki na sprawdzianach
zewnętrznych oraz wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych.

7) Uczniowie klas szóstych piszą testy próbne proponowane przez wydawnictwa
edukacyjne, co pozwala poznać ich słabe i mocne strony, oswoić się ze stresem
towarzyszącym sprawdzianowi. Organizowane są dodatkowe zajęcia dla całych klas
oraz dla uczniów mających problemy z opanowaniem treści podstawy programowej
(w małych grupach, indywidualne).
8) Uczniowie są informowani o wynikach przez wychowawców oraz nauczycieli
poszczególnych przedmiotów. Analizowane są poszczególne zadania pod kątem
popełnianych błędów.
9) Przedstawianie wyników sprawdzianów rodzicom odbywa się podczas wywiadówek,
konsultacji lub spotkań indywidualnych, zaspakajają one ich oczekiwania.
10) Z analizy dokumentacji wynika, że większość absolwentów naszej szkoły dobrze radzi
sobie na kolejnym etapie edukacji.

Rekomendacje:
1. Należy kontynuować prowadzone w szkole analizowanie wyników sprawdzianu
zewnętrznego oraz badań wewnętrznych, zarówno pod względem ilościowym, jak
i jakościowym, ze szczególnym wskazaniem na wnikliwą analizę porównawczą w celu
stwierdzenia, jak na przestrzeni kolejnych lat kształtowały się umiejętności uczniów na
wszystkich poziomach nauczania .
2. Na bieżąco należy zapoznawać wszystkich uczniów i rodziców z wynikami osiągniętymi
ze sprawdzianów w szkole w poprzednich latach oraz wnioskami z ich analizy
3. W dalszym ciągu omawiać na lekcjach z uczniami wyniki przeprowadzonych w szkole
próbnych sprawdzianów oraz innych badań wewnątrzszkolnych.
4. Stosować w procesie dydaktycznym różnorodne metody, formy, sposoby, działania
wychowawcze, które będą prowadziły do nabycia przez uczniów wiadomości i umiejętności
niezbędnych do osiągnięcia wysokich wyników nauczania.
5. Nadal wdrażać działania ustalone na podstawie wniosków płynących z przeprowadzanych
w szkole analiz, monitorować je i w razie potrzeby modyfikować.
6. Na zebraniach z rodzicami zwrócić baczniejszą uwagę na przekaz informacji o wynikach
oraz o tym, w jakich dziedzinach mogą wspomóc swoje dziecko, by osiągało jak najlepsze
wyniki w nauce i było dobrze przygotowane do dalszego etapu edukacji
7. Zachęcić absolwentów do jeszcze częstszej współpracy, podkreślając ich znaczący udział
w działaniach szkoły na rzecz jej rozwoju i promocji.
8. Wykorzystywać wyniki dokonywanej ewaluacji do bieżącej pracy szkoły.

Wykaz dokumentów:
1. Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem placówki.
2. Ankieta skierowana do nauczycieli placówki.
3. Ankieta dla rodziców uczniów klas szóstych.
4. Ankieta skierowana do uczniów klas szóstych.
5. Arkusz obserwacji lekcji i uroczystości szkolnych.
6. Dokumenty szkoły.
7. Księga absolwentów.
8. Strona internetowa szkoły.

Opracowanie:

