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OBSZAR – Realizacja koncepcji pracy szkoły ukierunkowanej na rozwój uczniów. 

 

W celu przeprowadzenia rzetelnej analizy powyższego wymagania poddano analizie 

dokumenty szkolne i przeprowadzono ankietę skierowaną do rodziców, uczniów 

i nauczycieli. Badaniem ewaluacyjnym miała zostać objęta cała grupa nauczycieli, wybrani 

rodzice oraz uczniowie. W rezultacie udało się je przeprowadzić na próbie 125 respondentów. 

Dokonując wyboru próby badawczej, dbano, aby badaniem objęto jak najszerszą populację. 

Anonimowa ankieta dla rodziców zawierała pytania: Czy Szkoła posiada wyraźnie 

określone i akceptowane cele i kierunki działania?, Czy rodzice są zaznajamiani z koncepcją 

pracy Szkoły? Czy rodzice byli/są zaangażowani w tworzenie koncepcji pracy szkoły? 

Czy koncepcja pracy szkoły jest ukierunkowana na rozwój każdego ucznia?, Czy Szkoła dba 

o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku?, Czy szkoła dysponuje obiektami, 

pomieszczeniami i wyposażeniem, odpowiednim do właściwego przebiegu kształcenia, 

wychowania i opieki?, Czy Szkoła w partnerski sposób współpracuje z rodzicami i zachęca 

ich do aktywnego udziału w swojej działalności?, Czy uczniowie wymagający opieki objęci są 

odpowiednimi, dostępnymi formami opieki? Na wszystkie pytania rodzice odpowiadali 

zdecydowanie tak lub raczej tak. Tylko nieliczni rodzice w przypadku 4 pytań odpowiedzieli 

raczej nie. Co ważne, nie było żadnej odpowiedzi zdecydowanie nie. 

  Ankieta skierowana do nauczycieli zawierała pytania: Czy jest Pani/Pan 

zaangażowany w tworzenie koncepcji pracy szkoły?, Czy Pan/Pani angażuje się w realizację 

założeń pracy szkoły?, Czy koncepcja pracy szkoły jest ukierunkowana na rozwój każdego 

ucznia?, Czy programy szkolne są spójne z koncepcją pracy szkoły?, Czy działania 

dydaktyczne i wychowawcze, podejmowane w szkole są spójne z koncepcją pracy szkoły?, 

Czy szkoła pomaga rozwijać zainteresowania i aspiracje uczniów? Wszyscy nauczyciele 

odpowiedzieli jednoznacznie tak. 

Uczniowie w skierowanej do nich ankiecie odpowiadali na pytania: Znam koncepcję 

pracy szkoły?, Czy wybrane elementy koncepcji pracy szkoły powstały z inicjatywy uczniów?, 

Czy przedstawiciele uczniów biorą udział w dokonywaniu zmian w koncepcji pracy szkoły? 

Szkoła troszczy się o mój rozwój intelektualny i odpowiedni poziom edukacji?, Szkoła 

organizuje wiele ciekawych uroczystości?, Szkoła dba o pozytywny wizerunek w środowisku 

lokalnym?, Dyrekcja szkoły i nauczyciele współpracują z uczniami przy realizacji zadań?, 

Szkoła pomaga uczniom, gdy tej pomocy potrzebują?, Szkoła dysponuje wyposażeniem, 

które umożliwia odpowiedni poziom kształcenia?, Szkoła odpowiednio przygotowuje mnie 

do egzaminu zewnętrznego?, Szkoła rozpoznaje zainteresowania uczniów?, Szkoła dysponuje 

bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań?, W szkole czuję się bezpiecznie? 

W odpowiedziach uczniów zdecydowanie przeważają odpowiedzi tak i raczej tak. 

Sporadycznie pojawia się odpowiedź nie. 
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WNIOSKI  

Analizując wyniki ankiet, można stwierdzić, że rodzice są zapoznani z koncepcją 

pracy szkoły. Mają również wpływ na jej tworzenie. Szkoła postrzegana jest jako wpierająca 

rozwój każdego ucznia. Dysponuje odpowiednimi warunkami do przebiegu właściwego 

przebiegu kształcenia i wychowania. Zdaniem badanych szkoła dba o kształtowanie 

pozytywnego wizerunku w środowisku. Z przeprowadzonej ankiety wśród uczniów wynika, 

że uczniowie naszej szkoły w zdecydowanej większości znają koncepcję pracy szkoły. 

Według większości ich zdanie jest uwzględniane przy dokonywaniu zmian, zatem mogą 

wpływać na pracę szkoły. Uczniowie wyrazili pozytywny stosunek do działań 

podejmowanych w celu budowy właściwego wizerunku szkoły w środowisku. W obszarze 

działań wspierających rozwój i wychowanie młodzieży widoczna jest wyraźnie pozytywna 

ocena tych działań. Uczniowie potwierdzają, że szkoła dba o poziom edukacji i przygotowuje 

ich do egzaminów zewnętrznych. Mogą również korzystać z bogatej oferty zajęć 

pozalekcyjnych i kół zainteresowań. Większość gimnazjalistów czuje się w szkole 

bezpiecznie. W przyszłości należy jednak skoncentrować się na poprawie dwóch obszarów 

życia szkolnego: poczuciu bezpieczeństwa w szkole i właściwym rozpoznaniu zainteresowań 

uczniów.  

Nauczyciele pytani o koncepcję pracy szkoły potwierdzili swoje zaangażowanie w jej 

tworzenie i realizację jej założeń. Zdaniem badanych działania dydaktyczne i wychowawcze 

są z nią spójne, a zatem pomagają kształcić, rozwijać zainteresowania i aspiracje uczniów.  

 

OBSZAR – Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji. 

 

W celu zbadania obszaru przygotowano i przeprowadzono ankiety dla nauczycieli 

i rodziców. Następnie zebrano, opracowano dane i wysunięto wnioski. Ankietę 

przeprowadzono wśród wszystkich nauczycieli uczących w roku szkolnym 2013/2014. 

Wróciły 43 ankiety i na ich podstawie wyciągnięto wnioski. 43 nauczycieli, co stanowi 100% 

badanych, stwierdziło, że wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem indywidualnej 

sytuacji ucznia i jego potrzeb rozwojowych. 

71% badanych wykazało, że robi to, różnicując zadania i pytania przy odpowiedziach 

i punktację na sprawdzianach, 26% stosuje odpowiednie formy i metody pracy. Pozostali 

nauczyciele organizują dodatkowe zajęcia, zapoznają się z opinią PPP, poświęcają więcej 

uwagi na trudne tematy, przeprowadzają rozmowę z uczniem, dostosowują tempo pracy 

i wymagania edukacyjne, stosują odpowiedzi ustne zamiast pisemnych.  

Z odpowiedzi na kolejne pytanie wynika, że nauczyciele w 100% organizują warunki 

do wyrównywania braków i zaległości. Większość badanych jako formy wskazało: 

dodatkowe zajęcia, wydłużony czas pracy, dodatkowe ćwiczenia, stopniowanie trudności 

zadań podczas lekcji, dodatkowe sprawdziany, indywidualna praca z uczniem w czasie i po 

zajęciach.  

Spośród ankietowanych 39 osób, co stanowi 91%, twierdzi, że organizuje pomoc 

uczniom o specyficznych trudnościach w nauce. Pomoc ta przyjmuje różną formę: dodatkowe 

zajęcia, przygotowanie indywidualnych ćwiczeń, powtarzanie materiału, stosowanie innych 

metod, form pracy i dostosowanie kryteriów oceniania, dostosowanie wymagań, 

przygotowanie zestawów ćwiczeń dla dyslektyków, dysortografików, dysgrafików, 

wydłużony termin, podział na grupy, wydłużony czas pracy, podział materiału na mniejsze 
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partie, dodatkowa pomoc nauczyciela, indywidualne wskazówki podczas lekcji. Czworo 

nauczycieli przyznało, że nie organizują takiej pomocy, na co należy zwrócić uwagę. 

100% pytanych stwierdziło, że szkoła zapewnia odpowiednie warunki dla uczniów 

ze specyficznymi trudnościami w nauce. Wpływa na to dobre wyposażenie szkoły, zajęcia 

w ramach art. „42”, przystosowanie pomieszczeń, windy, odpowiednia ilość nauczycieli 

wspomagających, opieka pedagogiczna i wykwalifikowana kadra, klasy integracyjne, dłuższe 

terminy zaliczeń. 

Na prośbę o wymienienie sposobów przeciwdziałania wykluczeniu z uwagi na status 

społeczny i ekonomiczny nauczyciele wymieniają: rozmowy z uczniem i rodzicami, gry 

i wycieczki integracyjne, pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów, współpraca z rodzicami, 

informacja do wychowawcy o potrzebach uczniów, organizacja godzin wychowawczych, 

rozkładanie na raty opłat, organizacja marszu dla zdrowia (darmowe koszulki dla wszystkich 

uczestników), mundurek, dodatkowe zajęcia, równe traktowanie, współpraca z MOPS, 

pozyskiwanie dodatkowych środków, realizacja wspólnych projektów, działalność biblioteki. 

11 osób nie udzieliło odpowiedzi.  

W ramach ewaluacji dotyczącej zebrania informacji na temat pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów SPE przeprowadzono także ankietę skierowana do rodziców. 

Ankiety zostały rozprowadzone we wszystkich klasach integracyjnych oraz w kilku 

wybranych klasach I-III (w sumie rozdano 100 ankiet). Wróciło 47 ankiet co stanowi 47 %. 

Na pytanie, czy szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem indywidualnej 

sytuacji ucznia 62% rodziców odpowiedziało twierdząco, 13% uważa, że nie, natomiast 25% 

nie ma zdania. 64% badanych rodziców uważa, że nauczyciele uwzględniają zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe uczniów, 17% uważa, że nie, a 19% nie ma zdania. Według 72% 

rodziców szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości, 9% uważa, 

że nie, natomiast 19% nie ma zdania. Jako formy wyrównywania braków i zaległości rodzice 

wymieniają: zajęcia wyrównawcze, kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, indywidualną 

pracę z uczniem. 

Na pytanie, czy szkoła organizuje pomoc uczniom o specyficznych trudnościach 

w nauce 41% rodziców odpowiedziało, że tak, 2% uważa, że nie, 57% nie ma zdania. 

Jako formy pomocy rodzice wymieniają zajęcia indywidualne, zajęcia dodatkowe, zajęcia 

rewalidacyjne, dostosowanie wymagań, indywidualne ocenianie, zajęcia z pedagogiem 

szkolnym, klasa integracyjna, nauczyciel wspomagający. 22% rodziców na pytanie, 

czy w szkole istnieją formy przeciwdziałania wykluczeniu z uwagi na status społeczny 

i ekonomiczny, odpowiedziało twierdząco, 11% twierdzi, że nie, natomiast aż 67% nie ma 

zdania.  

Podsumowując, odpowiedzi rodziców i nauczycieli w większości pytań są zgodne. 

Rodzice uważają, że szkoła uwzględnia indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, jednak 

duży procent rodziców, którzy nie mają zdania, świadczy prawdopodobnie o tym, że nie do 

końca wiedzą, w jakich formach ta pomoc jest otrzymywana.  

Występuje rozbieżność w odpowiedziach dotyczących. działań podejmowanych 

w szkole w ramach wykluczenia społecznego z uwagi na status społecznych. Wynikać 

to może z małej świadomości i wiedzy na ten temat zarówno rodziców jak i nauczycieli. 

Na podstawie dokumentacji szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 w naszym 

Gimnazjum uczyło się 553 uczniów. Opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej posiada 
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116 uczniów (21%), a 26 uczniów ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (4,7%). 

Należy podkreślić, że uczniowie ci objęci są na terenie szkoły opieką pedagogiczną. 

Dla uczniów posiadających orzeczenia prowadzone są regularnie zajęcia rewalidacyjne, 

dla uczniów z opinią i specyficznymi trudnościami w nauce - dodatkowe zajęcia rozwijające 

uzdolnienia lub wyrównujące braki. 

Dla wszystkich naszych uczniów prowadzone są także zajęcia rozwijające 

zainteresowania. Młodzież naszego Gimnazjum ma możliwość poszerzania swojej wiedzy 

na zajęciach w ramach kółek: biologicznego, polonistycznego, języka niemieckiego, języka 

angielskiego, informatycznego, matematycznego, historycznego, geograficznego, fizycznego, 

technicznego, teatralnego (polsko- angielskiego), ale także doskonalenia swoich umiejętności 

w ramach: warsztatów ceramicznych, zajęć tanecznych, zajęć z robótek ręcznych, zajęć 

z koszykówki, piłki ręcznej, siatkowej, piłki nożnej. Mogą także uczestniczyć 

w Dyskusyjnym klubie filmowym, Klubie Ośmiu, Klubie Młodego Turysty, Klubie 

Humanitarnym oraz Wolontariacie. Młodzież może liczyć na fachową pomoc doradcy 

zawodowego, pedagoga szkolnego i psychologa. 

Pozytywne skutki przynoszą także: wdrożony w roku szkolnym 2012/2013 

i kontynuowany program PNZ (przeciwdziałania zrachowaniom niepożądanym), opracowanie 

raportów dziennych i tygodniowych przez zespół pedagogów, a także systematyczne 

rozmowy z dyrekcją i pedagogiem szkolnym. Organizowane są także zajęcia dla dyslektyków 

(systematyczne ćwiczenia oraz ich omawianie). Ponadto w roku szkolnym 2013/2014 

z dofinansowania do podręczników szkolnych – skorzystało 8 osób (1,4%) na kwotę 2675 zł, 

a liczba uczniów zwolnionych z ubezpieczenia wyniosła około 10 %. Uczniowie korzystali 

także z dofinansowania do wycieczek szkolnych. W roku szkolnym 2013/ 2014 liczba 

uczniów korzystająca z dożywiania oraz w ramach art. 6a wyniosła 67 (12%).  

W trosce o uczniów szkoła współpracuje z MOPS, PCPR, asystentami rodziny, 

Sądem, kuratorami: zawodowym i społecznymi, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

i Policją. 

 

WNIOSKI:  

1. Szkoła i nauczyciele wspomagają rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych 

potrzeb rozwojowych. 

2. Wskazane jest dalsze doskonalenie nauczycieli dotyczące pracy z uczniem SPE. 

3. Organizowanie i szersze propagowanie kiermaszu książek używanych oraz mundurków, 

gdzie uczniowie z rodzin słabiej sytuowanych mogliby zakupić wyposażenie szkolne 

w niższej cenie (informacja także dla uczniów z klas VI SP). Podanie stałego terminu 

kiermaszu i osoby odpowiedzialnej za organizację. 

4. Informowanie rodziców (przez każdego z wychowawców) na pierwszym zebraniu 

o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jakie organizuje szkoła, o kółkach 

zainteresowań oraz o innych formach pomocy organizowanych przez szkołę. 

5. Zebranie informacji w formie ankiety wśród rodziców na temat ich potrzeb i oczekiwań 

dotyczących innych form pomocy ze strony szkoły. 

6. Utrzymanie dalszej współpracy z MOPS, PCPR, asystentami rodziny, Sądem, kuratorami, 

Policją oraz PPP. 

 

OBSZAR – Analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych oraz innych badań 

zewnętrznych i wewnętrznych 
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 Analiza dokumentów przygotowanych przez zespoły przedmiotowe wskazuje na to, 

|że nauczyciele opracowują wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych. Formułowane 

są wnioski, które następnie wprowadza się w życie. Analizę badań zewnętrznych (egzamin 

gimnazjalny i próbne egzaminy gimnazjalne) nauczyciele najpierw wykonują dla klas, 

w których uczą, a następnie formułowane są wnioski na spotkaniach zespołów. Egzamin 

gimnazjalny jest analizowany również pod kątem EWD. Wspomniane analizy są również 

prezentowane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Nauczyciele realizują następujące 

przedsięwzięcia w celu wprowadzenia w życie wniosków: modyfikują swoje sprawdziany, 

kartkówki, karty pracy; zwiększają ilość zadań wielopoziomowych bądź też wymagających 

wnioskowania; zwiększają ilość powtórek przed egzaminem. Wykorzystują też więcej 

ćwiczeń z wykorzystaniem map, drzew genealogicznych, diagramów itp.  

 Na podstawie rozmów z uczniami można stwierdzić, że nauczyciele dokonują analizy 

badań zewnętrznych i wewnętrznych. Omawiają je na lekcjach i odpowiadają na pytanie 

uczniów dotyczące konkretnych zadań. Uczniowie stwierdzili także, że nauczyciele wskazują 

na treści, które uczniowie powinni sobie jeszcze powtórzyć. Dodatkowo zauważyli, 

że nauczyciele coraz częściej wykorzystują zadania, które są podobnie konstruowane 

jak zadania egzaminacyjne. Stwierdzili przy tej okazji, że ćwiczenia te są trudne i wymagają 

od nich umiejętności wnioskowania. Nie wystarczy nauczyć się dat, postaci, wzorów 

i terminów. Trzeba jeszcze te informacje odpowiednio wykorzystać. 

 W ankietach przeprowadzonych przez zespół nauczycieli historii i wos uczniowie 

stwierdzili, że nauczyciele informują ich nie tylko o wynikach punktowych, ale też udzielają 

komentarza dotyczącego stopnia trudności poszczególnych zadań oraz zwracają uwagę na to, 

co w sposób szczególny powinni sobie jeszcze powtórzyć. 

W procesie analizy uczestniczą zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, którzy mogą 

przedstawiać swoje wnioski . 

Analiza egzaminów gimnazjalnych jest zawsze priorytetem pracy każdego zespołu. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie są zawsze dokładnym odzwierciedleniem wyników 

nauczania uczniów, nie mniej jednak dają uczniom możliwość wyboru dalszej szkoły, są więc 

zdecydowanie ważnym elementem w pracy nauczycieli i uczniów. Każdy nauczyciel 

analizuje swój przedmiot oraz wyniki swoich uczniów, tak, aby można było zauważyć mocne 

i słabe strony uczniów i szukać wspólnych rozwiązań i metod do dalszej pracy.  

Szczegółowa analiza wyników egzaminu zewnętrznego przekazywana jest Dyrekcji 

Szkoły i wykorzystywana przez wszystkich nauczycieli w dalszej pracy. Nauczanie w każdej 

klasie jest podporządkowane wyrównaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach 

uczniów, które ujawniła analiza wyników egzaminów.  

Oprócz wykorzystywania wyników egzaminów zewnętrznych, Szkoła prowadzi 

też coroczne badanie wyników nauczania w klasie drugiej. Także to badanie jest szczegółowo 

analizowane w ramach pracy zespołu nauczycieli  i wyciągane są wnioski do dalszej pracy. 

We wrześniu, w każdej klasie pierwszej prowadzi się tzw. „analizę na wejściu”. 

Rozpoczynając prace z danym zespołem, nauczyciel dysponuje konkretną wiedzą na temat 

ich umiejętności (wyniki egzaminu po klasie szóstej). 

Należy regularnie spotykać się w zespołach nauczycieli, omawiać bieżące sprawy, 

monitorować realizację podstawy programowej, omawiać i analizować wyniki egzaminów, 

zapoznawać z wynikami wszystkich nauczycieli, wyciągać wnioski i wdrażać je w proces 
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nauczania, należy wypracowywać nowe metody do pracy z uczniami w celu zwiększenia 

efektów nauczania i poprawiania wyników na egzaminie. 

WNIOSKI 

1. Analiza jest pracą zespołową nauczycieli. 

2. Wnioski z analizy wyników sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych z poprzedniego 

roku szkolnego są znane wszystkim nauczycielom. 

3. Nauczyciele uwzględniają wyniki analizy w swojej pracy. 

4. Wnioski z analizy sprawdzianów są wdrażane poprzez uświadomienie uczniom celów 

i zadań nauczania/uczenia się. 

 

OBSZAR: Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności  

i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji. 

 

Zespół przedmiotowy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych : 

Na spotkaniu zespołu w lutym została przeprowadzona ankieta z pytaniami 

kluczowymi: Czy zna Pani podstawę programową? Czy zna Pani podstawę programową 

etapu wcześniejszego i późniejszego? Czy uwzględnia się w Zespołach Przedmiotowych 

monitorowanie realizacji podstawy programowej? Czy w szkole spełnione są warunki 

potrzebne do realizacji podstawy programowej? Czy uczniowie mogą rozwijać umiejętności 

praktyczne? 

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych znają podstawę programową, również etapu 

wcześniejszego i późniejszego. Na spotkaniach Zespołu nauczyciele rozmawiają o realizacji 

podstawy programowej. Na początku każdego roku szkolnego omawiane są plany wynikowe 

z poszczególnych przedmiotów, wprowadzane w nich zmiany oraz spójność z podstawą 

programową. Nauczyciele regularnie uzupełniają brakujące środki dydaktyczne, 

m.in. odczynniki chemiczne, bez których niemożliwe jest przeprowadzanie doświadczeń. 

Nauczyciele zgodnie stwierdzili, że w naszej szkole spełnione są warunki potrzebne 

do właściwej realizacji podstawy programowej, nie mniej jednak często z powodu małej ilości 

sprzętu doświadczenia wykonywane są w formie pokazu. Czasem nauczyciel przeprowadza 

doświadczenie sam, gdyż priorytetem jest bezpieczeństwo uczniów lub mała ilość czasu 

na zrealizowanie materiału do czasu egzaminów (a doświadczenia wykonywane przez 

uczniów pochłaniają dużo więcej czasu niż pokaz). Zdarza się także, że uczniowie nie mają 

możliwości zaobserwowania w terenie niektórych zjawisk, gdyż nie pozwala na to różny 

okres wegetacji, przesunięty czasem około miesiąca lub niesprzyjająca aura.  

Zespół nauczycieli matematyki: 

Na podstawie przeprowadzonych ankiet i rozmów można stwierdzić , że nauczyciele 

matematyki znają podstawę swojego przedmiotu na etapie gimnazjum oraz etapie poprzednim 

i następnym, zespół opracował wspólnie i rozpisał rozkład materiału wg nowej PP, 

monitoruje realizację podstawy programowej (zrealizowanie limitów godzin w każdej klasie). 

 

Zespół nauczycieli języków obcych: 
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Nauczyciel przedstawiający Dyrektorowi do zatwierdzenia wybrany program 

nauczania analizuje go pod względem zgodności z podstawą programową (treści oraz forma 

ich realizacji). W ciągu roku szkolnego nauczyciele systematycznie monitorują realizacje 

podstawy programowej (numer lekcji, tabela w dzienniku). Nauczyciele w codziennej pracy 

z uczniami odnoszą się do elementów z podstawy programowej. Poprzez przeprowadzanie 

zewnętrznych i wewnętrznych sprawdzianów wiedzy ucznia otrzymuje się obraz realizacji 

podstawy programowej w perspektywie konkretnego ucznia. Z obserwacji tych wyników 

można stwierdzić, iż uczniowie opanowują podstawę programową w różnym stopniu, 

w zależności od ich indywidualnych możliwości i włożonego wysiłku intelektualnego. 

Na podstawie przeprowadzonej ankiety stwierdza się, że nauczyciele znają podstawę 

programową poprzednich etapów kształcenia i odwołują się do wiedzy i umiejętności 

wcześniej zdobytych. 

 

Zespół przedmiotowy nauczycieli historii i wos:  

 Analiza dokumentów wskazuje na to, że nauczyciele uwzględniają w swojej pracy 

zalecane warunki i sposoby realizacji przedmiotów: historia i wos. Odpowiednie zapisy 

znajdują się w przedmiotowym systemie oceniania (np. realizacja zajęć metodą projektów). 

W dziennikach lekcyjnych znajdują się odpowiednie zapisy dotyczące planowania działań  

w ramach realizacji projektów, czy też ich prezentacji. Oprócz tego w ramach zajęć Klubu 

Humanitarnego nauczyciele przygotowują zajęcia otwarte, w których uczniowie opracowują 

pewne zagadnienia metodą projektu. 

 Na podstawie rozmów z uczniami można stwierdzić, że nauczyciele stosują różne 

metody nauczania, w tym aktywizujące. Starają się wzbogacić przekaz przy pomocy map, 

ilustracji, czy też filmów. Często wykorzystują multimedia. Wskazują uczniom, gdzie mogą 

szukać dodatkowych informacji poszerzających treści omawiane na zajęciach. Nauczyciele 

też często wskazują na treści wynikające z podstawy programowej. Na lekcjach u uczniów 

kształtuje się umiejętność swobodnego posługiwania się chronologią historyczną (praca z osią 

czasu; zadania z porządkowania wydarzeń w ciągu chronologicznym itp.); tworzenie własnej 

narracji historycznej (sporządzanie notatek, planu wydarzeń); umiejętność dostrzegania 

związków przyczynowo - skutkowych, czy też umiejętność interpretacji źródeł.  

Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów jednej z klas drugich 

świadczy o tym, że podstawa programowa realizowana jest z perspektywy każdego ucznia. 

 Nauczyciele, wypełniając ankietę, wskazali, że z podstawą programową II i IV etapu 

edukacyjnego zapoznali się indywidualnie, podczas zebrań zespołu czy też podczas szkoleń. 

Zapoznali się również z zalecanymi sposobami realizacji podstawy programowej z historii 

i wos.  

 

Zespół przedmiotowy nauczycieli języka polskiego:  

Nauczyciele wspólnie przygotowują listy wymagań koniecznych do uzyskania 

poszczególnych stopni dla uczniów bez opinii w klasach pierwszych, drugich i trzecich. 

Na pierwszych spotkaniach zapoznaje się uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi, 

listą lektur oraz przedmiotowym systemem oceniania z języka polskiego przez wszystkich 

polonistów. Monitorowanie realizacji podstawy programowej przez przewodniczącego 

zespołu polonistów. Współpraca uczniów i nauczycieli w procesie aktywnego uczenia się. 

Poszerzanie wiedzy polonistek o podstawach programowych języka polskiego wszystkich 

etapów edukacyjnych (wcześniejszych i późniejszych), np. na spotkaniach zespołu.  
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WNIOSKI 

1. Nauczyciele odnoszą się w codziennej pracy z uczniami do elementów podstawy 

programowej. 

2. Monitorowanie realizacji podstawy przeprowadza się w perspektywie każdego ucznia.  

3. Nauczyciele i uczniowie współpracują w procesie uczenia się. 

4. Nauczyciele znają podstawę programową poprzednich i następnych etapów 

kształcenia. 

5. Zespół nauczycieli uczących w szkole jest odpowiedzialny za realizacje całości 

programowej. 

 

OBSZAR – Respektowane są normy społeczne 

 Badania polegały na przeprowadzeniu ankiet wśród: uczniów, rodziców, nauczycieli. 

Wszyscy byli informowani o celach badań oraz o całkowitej anonimowości uzyskanych 

informacji. Badaniami objęto: 55 uczniów, 29 rodziców i 31 nauczycieli.  

 Badani uczniowie uważają, że prawa ucznia są w szkole respektowane. Takie zdanie 

wyraziło 77%, a tylko 12% odpowiedziało, że według nich prawa ucznia nie są respektowane. 

Uczniowie wymieniali następujące prawa, które są przestrzegane: prawo do nadrobienia 

braków, wyrażania własnego zdania i poglądów, zapowiadania sprawdzianów, prawo 

do nauki, terminy poprawiania prac pisemnych, możliwość zgłoszenia np i bz, prawo 

wyborów do Samorządu Szkolnego, prawo do nietykalności osobistej. Wśród uczniów, którzy 

uważali, że prawa ucznia nie są respektowane jedna osoba podała, że prace pisemne 

nie są oddawane w terminie. Z badań również wynika, iż uczniowie wiedzą, jakiego typu 

zachowań się od nich oczekuje. Wśród respondentów padały takie wypowiedzi jak: noszenie 

mundurka, niewyzywający strój, zakaz używania telefonów komórkowych i wulgaryzmów, 

odrabianie zadań domowych, zakaz picia alkoholu i palenia papierosów, zakaz wagarowania.  

Wszyscy rodzice, którzy brali udział w ankiecie, uważają, że prawa ucznia są w szkole 

przestrzegane. Nikt nie podał, że jakieś prawo nie jest respektowane.  

Nauczyciele również uważają, że prawa ucznia są w szkole respektowane. Nie została 

podana żadna sytuacja, która łamałaby obowiązujące zasady. 

 

W szkole podejmowane są działania antydyskryminacyjne. 

 Zespół ewaluacyjny zbadał w formie ankiety, czy w szkole istnieje problem 

dyskryminacji. Jeśli chodzi o problem używania przez uczniów wobec siebie nieprzyjemnych 

wyzwisk, wzajemnego obrażania się to: 53% badanych nie spotkało się z taką sytuacją, 

10% zdarzyło się to tylko raz, w wypadku 16% sytuacja miała miejsce 2-3 razy, a w wypadku 

10% sytuacja zdarzyła się 4 razy i więcej. 

63% uczniów stwierdziło, że nie byli przedmiotem dowcipów, które odbierali jako 

nieprzyjemne, w wypadku 12% sytuacja zaistniała 1 raz, kolejne 12% uczniów miało 

do czynienia z tą sytuacją 2-3 razy, a 6% zdarzyło się to 4 razy lub więcej. 
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Na pytanie, czy inni uczniowie celowo wykluczali cię z grupy lub nie zadawali się 

z tobą 78% nie spotkało się z taką sytuacją, 10% stwierdziło, że tylko raz, jeden 

z respondentów stwierdził, że taka sytuacja miała miejsce 2-3 razy i jedna odpowiedź – 4 razy 

lub więcej. 

W ankiecie został poruszony problem obrażania za pomocą Internetu i telefonów 

komórkowych. 84% odpowiedziało, że z taką sytuacją nie spotkało się, 2 odpowiedzi padły - 

2-3 razy, 1 odpowiedź - 4 razy i więcej. 

 Z przeprowadzonych z uczniami rozmów wynika, że problem dyskryminacji był 

omawiany na lekcjach wychowawczych. Uczniowie odbyli spotkanie ze specjalistą na temat 

cyberprzemocy. Wśród pierwszoklasistów przeprowadzono zajęcia warsztatowe dotyczące 

problemu agresji.  

 Uczniowie podają, że w sytuacjach problemowych mogą zwrócić się do: 

wychowawcy, pedagoga szkolnego, nauczyciela dyżurującego na przerwie, sporadycznie 

mówią o rodzicach. 

Ankietowani rodzice w 66% twierdzą, że w szkole są podejmowane działania 

zapobiegające dyskryminacji, a tylko jedna osoba stwierdza, że nie słyszała o takich 

działaniach. Rodzice podają następujące działania: uświadamianie na lekcjach, zajęcia 

profilaktyczne, rozmowy z uczniami, rozmowy z wychowawcą, rozmowy z pedagogiem 

szkolnym, klasy integracyjne, noszenie przez uczniów mundurków. 

 Wszyscy spośród ankietowanych nauczycieli twierdzą (z wyjątkiem 1 osoby), 

że w szkole są podejmowane działania antydyskryminacyjne. Respondenci podali takie formy 

jak: tematyka lekcji wychowawczych -45%, rozmowy z uczniami na lekcjach 

wychowawczych – 45%, rozmowy z rodzicami – 16%, szkolenia dla nauczycieli – 35%, 

rozmowy z wychowawcą – 13%, rozmowy z pedagogiem szkolnym – 13%, rozmowy 

z nauczycielami -12%. 

Z analizy dokumentacji szkolnej wynika, że w celu zniwelowania i zapobiegania 

zjawisku dyskryminacji, zostały podjęte następujące działania: dla uczniów klas pierwszych 

przeprowadzono warsztaty dotyczące problemu agresji (problem ten został wskazany przez 

uczniów w przeprowadzonej ankiecie), pogadanki pedagogów specjalnych i wychowawców 

z uczniami, reagowanie na przejawy negatywnych zachowań przez wszystkich pracowników 

szkoły, tematyka lekcji wychowawczych, pedagogizacja rodziców, monitorowanie uczniów 

na przerwach, rozwiązywanie problemów natychmiastowo, wdrożenie systemu PNZ, 

prelekcja na temat cyberprzemocy (Internet, telefony komórkowe, zjawisko uporczywego 

nękania), filmy profilaktyczne, gazetki i konkursy profilaktyczne, Szkolny Dzień 

Profilaktyczny, przedstawianie zagrożeń, konsekwencji i karania takiego postępowania. 

Uczniowie są zaangażowani w działanie samorządu szkolnego 

58% ankietowanych uczniów uważa, że są zaangażowani w działalność Samorządu 

Szkolnego, 34% twierdzi że nie, a pozostali nie udzielili żadnej odpowiedzi. Rodzice – 83% 

uważa, że uczniowie są zaangażowani w działanie Samorządu Szkolnego, 13% udzieliło 

odpowiedzi przeczącej, 4% nie udzieliło żadnej wypowiedzi. Spośród ankietowanych 

nauczycieli aż 96% uważa, że uczniowie są zaangażowani w działalność samorządu; 4% nie 

udzieliła żadnej wypowiedzi. 
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Uczniowie zdają sobie sprawę z roli i funkcji Samorządu w Gimnazjum, widzą sens 

i potrzebę jego istnienia. Rodzice są świadomi istnienia tego organu, a nauczyciele posiadają 

wiedzę na temat samorządu szkolnego i świadomie z nim współpracują na rzecz uczniów 

i szkoły. 

Zasady postępowania i współżycia w szkole są przestrzegane przez pracowników szkoły, 

rodziców, uczniów 

82% badanych uczniów stwierdziło, że zna zasady postępowania w naszej szkole, 

a 10% podaje że nie zna. Na pytanie, czy przestrzegasz obowiązujących zasad 64% udzieliło 

odpowiedzi, że tak, natomiast 20% odpowiedziało, że nie. 

  Uczniowie wiedzą, jak się mają zachowywać. Podają jednak, iż nie wszyscy się 

do tych zasad stosują. Najczęściej wymieniane to: używanie na terenie szkoły telefonów 

komórkowych 23%, brak mundurka szkolnego 20%, uczniowie nie zmieniają obuwia 16%, 

używanie wulgaryzmów 11%, obrażanie, przezywanie innych 5%,  wagary 3%, wychodzenie 

z budynku szkoły 3%, spóźnianie na lekcję 1,8%, śmiecenie 1,8%, brak zadań domowych 

1,8%, rozmowy na lekcji 1,8%, niszczenie mienia szkolnego 1,8%, przekrzykiwanie 

nauczyciela 1,8%, nietykalność cielesna 1,8%. 

Rodzice uważają, że zasady postępowania i współżycia w szkole są przestrzegane. 

Podawali następujące formy współpracy ze szkołą: zebrania z rodzicami 86%, spotkania 

indywidualne 75%, rozmowy telefoniczne z wychowawcą, nauczycielem 28%, spotkania 

z dyrekcją szkoły, 20%, spotkania z pedagogiem 14%. Wszyscy rodzice twierdzą, że dzieci 

wiedzą, jakich zasad postępowania się od nich oczekuje. 

 Nauczyciele, na pytanie, czy zasady postępowania i współżycia w szkole 

są przestrzegane przez  pracowników podają odpowiedzi twierdzące 84%. Jedna osoba 

uważa, że nie, bo nauczyciele nie trzymają wspólnego frontu w stosunku do uczniów i siebie 

nawzajem. Zdaniem nauczycieli, aby zasady postępowania i współpracy w szkole były 

respektowane przez uczniów, należy: w dalszym ciągu wnikliwie obserwować zachowania 

uczniów, przestrzegać obowiązujących regulaminów, przeprowadzać zajęcia z uczniami 

na temat przeciwdziałania dyskryminacji. 

W jaki sposób komunikuje się uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje: 

Sposoby informowania uczniów są następujące: pogadanki, rozmowy z uczniami 

w konkretnej sytuacji, zajęcia i rozmowy podczas godzin wychowawczych, omawianie 

regulaminów, jasne określenie zasad zachowania i konsekwencji wynikających z ich 

nieprzestrzegania, strona internetowa szkoły. 

 W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów przez wychowawców i pedagoga 

szkolnego w następujący sposób: obserwacja zachowań uczniów, oceny z zachowania, 

ankiety, omawianie i analiza zachowań negatywnych w grupach/klasach lub indywidualnie, 

skierowanie do PPP. 

 Wyniki diagnozy są wykorzystane w następujący sposób: są wskazówką do pracy 

z uczniem – analiza przyczyn złego postępowania, rozwiązywanie problemów 

wychowawczych w grupie i indywidualnie, omawianie, analizowanie negatywnych zachowań 

ze zwróceniem uwagi na skutki i konsekwencje, wybór tematów w ramach godzin 
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wychowawczych, do konstruowania planów wychowawczych, podczas wystawiania ocen 

z zachowania, na spotkaniach z rodzicami. 

 

Jakie zostały podjęte działania eliminujące niewłaściwe zachowania i normy 

postępowania w roku szkolnym 2013/2014 

 Z przeglądniętej dokumentacji oraz przeprowadzonych rozmów należy wymienić 

następujące działania: rozwiązywanie problemów natychmiastowo, spotkanie z rodzicami, 

pilnowanie uczniów na terenie szkoły, uwagi ustne i pisemne, kary adekwatne do czynu, 

współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców, zajęcia organizowane przez 

wychowawców, zajęcia z pedagogiem,  monitorowanie uczniów na przerwach, przestrzeganie 

obowiązujących zasad nagród i kar,  skierowanie do PPP, prelekcje na temat cyberprzemocy, 

dzień otwarty w szkole „Bądź wolny jak ptak od nałogów i uzależnień”. 

WNIOSKI 

1. W szkole są respektowane normy społeczne, choć uczniowie sporadycznie dokuczają 

sobie w cyberprzestrzeni; zdarzają się przypadki agresji słownej i fizycznej. 

2. Nauczyciele komunikują uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje. Czynią 

to w formie: pogadanek, rozmów z uczniami na godzinach wychowawczych, rozmów 

z uczniem w konkretnej sytuacji. 

3. W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów, a wyniki diagnozy są wskazówką 

do dalszej pracy. Analiza przyczyn złego postępowania, rozwiązywanie problemów 

wychowawczych w grupie i indywidualnie – służy też do tworzenia różnego rodzaju 

programów profilaktyczno wychowawczych i zaradczych. 

4. W szkole podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze, mające na celu 

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych postaw. 

5. Szkoła powinna kontynuować dotychczasowe działania wychowawcze oraz 

podejmować nowe aby uzyskać jak najlepszy efekt . 

6. Należy opracować plan działań mający na celu zwiększenie respektowania norm 

społecznych wśród uczniów oraz zmniejszenie  postaw niezgodnych z normami 

społecznymi. 

 

OBSZAR-  Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów 

edukacyjnych. 

Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona w roku szkolnym 2013/2014 wykazała wysoki 

poziom współpracy nauczycieli w zakresie planowania, realizacji i analizy procesów 

edukacyjnych . Najczęściej wskazywanymi rodzajami tej współpracy były: 

 analiza wyników egzaminu gimnazjalnego oraz testów diagnozujących, 

 formułowanie wniosków do dalszej pracy na podstawie tychże wyników, 

 praca w zespołach przedmiotowych, 
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 przeprowadzenie i analiza próbnych egzaminów gimnazjalnych, 

 planowanie rozkładu materiału z danych przedmiotów na konkretny rok szkolny, 

 wybór programów nauczania i podręczników, 

 konsultacje przedmiotowe, 

 organizacja konkursów interdyscyplinarnych, 

 praca w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych, 

 realizacja projektów uczniowskich, 

 wymiana informacji o uczniach, 

 samodoskonalenie, 

 pomoc techniczno-organizacyjna (np. w przygotowaniu uroczystości szkolnych), 

 wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych, 

 wymiana pomocy dydaktycznych, 

 przygotowywanie różnego typu dokumentów szkolnych (np. PSO, Statutu Szkoły, 

Programu Wychowawczego, Programu Profilaktycznego, programów naprawczych). 

 organizacja wycieczek szkolnych, 

 różnego typu zbiórki, akcje charytatywne, wolontariat. 

 

Sprzyja ona zatem korelacji między przedmiotami oraz podejmowaniu działań 

interdyscyplinarnych, co dowodzą następujące działania, podejmowane przez nauczycieli: 

 projekty edukacyjne, 

 konkursy międzyprzedmiotowe, 

 lekcje otwarte, 

 uroczystości szkolne, 

 projekty prozdrowotne, 

 dni profilaktyki, 

 zawody sportowe, 

 wymiana polsko-niemiecka, 

 festyn pływacki, 

 spotkania w ramach zespołów przedmiotowych, analiza problemów, 

 wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, 

organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) w wyniku ustaleń między 

nauczycielami. 

Nauczyciele współdziałają na wielu poziomach swojej pracy, wspierają się emocjonalnie, 

organizacyjnie, a przede wszystkim w zakresie doradztwa metodyczno-pedagogicznego 

(wymiany doświadczeń, pomocy dydaktycznych i wspólnego rozwiązywania problemów 

wychowawczych). Zdecydowana większość badanych zwraca się do innych nauczycieli 

o pomoc, a jeszcze większy odsetek uważa ją za wystarczającą. Nauczyciele uczestniczący 

w zespołach zadaniowych angażują się w  ich pracę, wspólnie analizują procesy edukacyjne 

i pomagają rozwiązywać problemy.  

Współpraca nauczycieli nie ogranicza się tylko do analiz i diagnoz dydaktycznych. 
Po przeprowadzonej analizie dokumentów i na podstawie wywiadów stwierdzono, że zespoły 

nauczycieli przygotowują założenia projektu pracy na rok szkolny, ponadto ustalają terminarz 

konkursów przedmiotowych wraz z ich regulaminem, a także proponują nauczycieli 

odpowiedzialnych za ich przebieg (będących w składzie komisji konkursowych). Wyznaczeni 

nauczyciele odpowiadają za rzetelny i prawidłowy przebieg konkursów, a także za wyłonienie 

zwycięzców. Ponadto powołuje się zespoły nauczycieli do organizacji uroczystości 

szkolnych. Przydziela się opiekunów organizacji szkolnych, a także do organizacji 

przeprowadzanych zbiórek i akcji charytatywnych. We współpracy nauczycieli 
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zorganizowano wiele uroczystości szkolnych, które - to musimy podkreślić i tym się chlubić – 

zawsze prezentują bardzo wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny. Współpraca 

nauczycieli według wszystkich badanych ma znaczący wpływ na efektywność kształcenia.  

Według 19% badanych nauczycieli program nauczania danego przedmiotu nie jest 

jednak spójny z programami nauczania innych przedmiotów. Potwierdziły to analiza planów 

dydaktycznych oraz wywiady z nauczycielami. Rzecz dotyczy m.in. przedmiotów ścisłych 

(matematyka – fizyka) oraz humanistycznych (język polski – historia). Na lekcjach fizyki 

wymagane są od ucznia pewne umiejętności w zakresie prowadzenia różnego typu obliczeń, 

które kształtowane są na lekcjach matematyki później w stosunku do materiału z fizyki,  

w związku z czym nauczyciele fizyki muszą te umiejętności kształcić, zabierając tym samym 

uczniom czas na utrwalanie wiedzy ściśle fizycznej i ćwiczenie takich umiejętności. Podobnie 

zachwiana jest korelacja w zakresie nauczania przedmiotów humanistycznych języka 

polskiego i historii. Polonista, przystępując do prezentacji konkretnych epok literackich, 

nie może się czasem oprzeć na wiedzy historycznej, często bardzo potrzebnej do analizy dzieł 

literackich, gdyż wiedza ta (z konkretnego zakresu chronologicznego) omawiana jest 

na lekcjach historii później, co wynika z rozkładu materiału przyjętego przez autora danego 

programu nauczania. 

 

WNIOSKI 

1. Nauczyciele współpracują w zakresie planowania i realizacji procesów edukacyjnych 

zachodzących w szkole; 

2.  Współpraca wpływa korzystnie na podniesienie jakości pracy szkoły oraz na rozwój 

uczniów; 

3.  Daje ponadto nauczycielom satysfakcję i .stanowi mobilizację do dalszej pracy. 
4. Wskazane jest zanalizować programy dydaktyczne i przemyśleć ewentualne 

przesunięcia programowe. 

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej: 

1. Szkoła i nauczyciele wspomagają rozwój uczniów z uwzględnieniem ich 

indywidualnych potrzeb rozwojowych. 

2. Wnioski z analizy wyników sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych z poprzedniego 

roku szkolnego są znane wszystkim nauczycielom i uwzględniane  w pracy z uczniem. 

3. Nauczyciele odnoszą się w codziennej pracy z uczniami do podstawy programowej, 

znają podstawę programową poprzednich i następnych etapów kształcenia. 

4. W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów, a wyniki diagnozy są wskazówką 

do dalszej pracy.  

5. W szkole podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze, mające na celu 

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych postaw. 

6. Nauczyciele współpracują w zakresie planowania i realizacji procesów edukacyjnych 

zachodzących w szkole. 

7. Należy skoncentrować się na poprawie dwóch obszarów życia szkolnego: poczucia 

bezpieczeństwa w szkole i właściwym rozpoznaniu zainteresowań uczniów. 

8. Wskazane jest dalsze doskonalenie nauczycieli dotyczące pracy z uczniem SPE. 
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9. Należy nadal organizować i propagować kiermasz książek używanych oraz 

mundurków, by uczniowie z rodzin słabiej sytuowanych mogli zakupić wyposażenie 

szkolne w niższej cenie (informacja także dla uczniów z klas VI SP). Podanie stałego 

terminu kiermaszu i osoby odpowiedzialnej za organizację. 

10. Wskazane jest zebranie informacji wśród rodziców na temat ich potrzeb i oczekiwań 

dotyczących innych form pomocy ze strony szkoły. 

11. Szkoła powinna kontynuować dotychczasowe działania  wychowawcze oraz 

podejmować nowe, aby uzyskać jak najlepszy efekt. 

12. Wskazane jest zanalizować programy dydaktyczne i przemyśleć ewentualne 

przesunięcia programowe. 


