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1. Przedmiot ewaluacji: Działania szkoły związane z efektami kształcenia w kontekście 

nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. 



 

2.  Pytania badawcze ( kluczowe ) i kryteria: 

1. W jakim stopniu uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą 

programową? 

2. W jakim stopniu podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem 

zalecanych warunków i sposobów jej realizacji? 

3. Jakie stosowane wobec uczniów metody i formy działań dydaktycznych służą 

nabywaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej?  

4. W jaki sposób monitoruje się  i analizuje osiągnięcia edukacyjne uczniów, 

uwzględniając ich możliwości rozwojowe? 

5. Czy formułowane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów 

przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia? 

 

3. Kryteria ewaluacji:   

 

1. Skuteczność podjętych działań związanych monitorowaniem i analizowaniem 

osiągnięć uczniów 

2. Powszechność znajomości podstawy programowej przez nauczycieli. 

 

 

Wyniki badań i wnioski: 

W badaniu opinii wzięło udział 17 nauczycieli, 124 uczniów z klas 4-8, 31 rodziców. 

 

1. W jakim stopniu uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie  

z podstawą programową? 

 

 

 

Wyniki badań, wnioski 

Uczniowie w szkole rozwijają zdolności i zainteresowania w opinii uczniów w stopniu 



dostatecznym 18%, dobrym 34%, bardzo dobrym 32%, celującym 16% . 

W opinii rodziców w stopniu wysokim i bardzo wysokim,  

82% rodziców uważa, że szkoła organizuje odpowiednie dla dziecka zajęcia pozalekcyjne, 

rozwijające zdolności i zainteresowania,  

30% rodziców twierdzi, że prowadzone lekcje w wysokim stopniu motywują dzieci do uczenia 

się. Nauczyciele na lekcjach korzystają z ciekawych pomocy dydaktycznych (innych niż 

podręcznik) w opinii uczniów: 29% rzadko, 39% czasami, bardzo rzadko 29%, bardzo często 

5%. Uczniowie są oceniani sprawiedliwie i obiektywnie na większości przedmiotów 46%, 

zawsze 20%, 9% uważa, że nie jest oceniana sprawiedliwie i obiektywnie.  

W opinii 89% rodziców dzieci zawsze wiedzą czego mają się nauczyć na sprawdzian, oceniane 

są zawsze sprawiedliwie 38%, sprawiedliwie na większości przedmiotów 62%. Uczniowie 

zadowolenie z wyników w nauce określają na poziomie dobrym 35%, dostatecznym 23%, 

wysokim 24%, niskim i bardzo niskim 16%.  Rodzice z wyników w nauce dzieci są zadowoleni  

w wysokim i bardzo wysokim stopniu 68%, niskim 13% . Na pytanie co sprawi, że będziesz 

osiągał lepsze wyniki w nauce 28% odpowiedziało, że ciekawe lekcje. Inne odpowiedzi: 

wyrozumiali nauczyciele, lepsza atmosfera w klasie, cisza na lekcji, mniej stresu, pochwały 

26%. W opinii rodziców największy wpływ na poprawę wyników nauczania będzie miało 

stosowanie pochwał oraz korzystanie z multimediów, wyższa motywacja nauczycieli oraz 

przeznaczanie większej liczby godzin na nowe tematy. 80% nauczycieli uważa, że uczniowie                   

w wysokim stopniu nabywają wiadomości i umiejętności z podstawy programowej. 

 

2. W jakim stopniu podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem 

zalecanych warunków i sposobów jej realizacji? 

 

Wyniki badań, wnioski 

Wszyscy nauczyciele realizują podstawę programową z zastosowaniem zalecanych 

warunków i sposobów realizacji, 5 opinii dotyczyło niewystarczającego wyposażenia 

pracowni w pomoce dydaktyczne  

i sprzęt multimedialny. Pojedyncze opinie: brak czasu na używanie przez uczniów 

odpowiednich pomocy dydaktycznych oraz słabe wyposażenie pracowni w pomoce, 

konieczność zmieniania sal lekcyjnych.  



Rodzice zwrócili uwagę, że nie dla wszystkich dzieci wystarcza lektur w bibliotece oraz 

„słabe” multimedia w salach.  

 

 

3. Jakie stosowane wobec uczniów metody i formy działań dydaktycznych służą 

nabywaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej?  

 

 

Wyniki badań, wnioski 

Najczęściej stosowanie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności to: test/ sprawdzian 

25%, kartkówka 55%, 48% praca domowa. Bardzo rzadko projekt 23% . Potwierdzają to 

wyniki ankiety dla nauczycieli i rodziców. 

Lekcje w szkole kojarzą się dzieciom najczęściej z obowiązkiem 68%, są określane jako 

ciekawe 35%, interesujące 23%, dobre 20%, mało ciekawe 20%. Kojarzą się ze stresem 

32%, hałasem, zdobywaniem wiedzy 33%, nudą 36%.  

W opinii rodziców najczęściej lekcje kojarzą się dzieciom ze spotkaniami z rówieśnikami 

i pracą. Najbardziej uczniów motywuje do uczenia się dobra ocena 48%, ciekawe lekcje 

43%, pochwała nauczyciela 58%, nagroda rzeczowa 28%.  

Opinia rodziców jest bardzo zbliżona.  

Uczniowie twierdzą, że nauczyciele na lekcjach często podają cele lekcji 47%, zawsze 

27%, rzadko 26%;  często omawiają kryteria sukcesu 58%, zawsze 28%, nigdy 24%,   

rzadko mówią, które elementy pracy są dobre a które wymagają  poprawienia 49%, często 

21%, nigdy 14%;  rzadko mówią, w jaki sposób uczeń ma dalej pracować  44%, nigdy 

26%, często 20%. 

75% nauczycieli twierdzi, że stosuje elementy oceniania kształtującego (cele lekcji           

i kryteria sukcesu), informację zwrotną 13%, pojedyncze osoby zeszyt OK, samoocenę         

i ocenę koleżeńską.  

 

 

 

4. W jaki sposób monitoruje się  i analizuje osiągnięcia edukacyjne uczniów, 

uwzględniając ich możliwości rozwojowe? 



 

Wyniki badań, wnioski 

W monitorowaniu osiągnięć uczniów najczęściej nauczyciele stosują: zadawanie pytań, 

sprawdzanie w jaki sposób uczniowie wykonują zadania, sprawdzanie czy uczniowie 

właściwie zrozumieli omawiane kwestie, czasami korzystają z różnych narzędzi 

diagnostycznych, rzadko posługują się indywidualną  dokumentacją ucznia 

 

 

5. Czy formułowane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów 

przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia? 

 

Wyniki badań, wnioski 

Wnioski są uwzględniane w planach pracy, nauczyciele przeznaczają więcej czasu             

na trudniejsze zagadnienia, szukają nowych metod do wprowadzania trudnych                         

dla uczniów treści, stosują różne sposoby oceniania.  

Sposobem na osiąganie lepszych wyników w nauce w opinii nauczycieli są nowoczesne 

metody nauczania 82%, dostęp do wielu pomocy dydaktycznych 75%, praca w grupach 

46%, współpraca z rodzicami 38%, w mniejszym stopniu pomoc koleżeńska, miła 

atmosfera na lekcjach. 

 

Rekomendacje 

1. Stosować aktywizujące metody nauczania także metodę projektu i ocenianie 

kształtujące. 

2. W większym stopniu korzystać na lekcjach z różnych pomocy dydaktycznych. 

3. Doposażać pracownie w nowoczesne pomoce naukowe także multimedialne. 
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1. Przedmiot ewaluacji:  Zbadanie czy świetlica szkolna funkcjonuje w sposób prawidłowy 

oraz czy zajęcia w niej organizowane są dla dzieci atrakcyjne. 

 

2. Pytania badawcze i kryteria: 

1. Czy i w jaki sposób świetlica pomaga uczniom w rozwijaniu zainteresowań? 

2. W jaki sposób świetlica zapewnia warunki do zabawy i wypoczynku? 

3. Jaką świetlica posiada bazę do pełnienia swoich funkcji i zadań? 

4. Czy warunki lokalowe świetlicy szkolnej zapewniają uczniom bezpieczeństwo? 

5. Czy realizacja funkcji dydaktycznych i wychowawczych oraz czas pracy świetlicy 

szkolnej spełnia oczekiwania rodziców? 

6. Czy zajęcia organizowane w świetlicy szkolnej realizują potrzeby uczniów? 

7. Czy świetlica szkolna wyposażona jest w pomoce do zabawy i pracy z dziećmi? 

8. Czy atmosfera świetlicy jest przyjazna uczniom? 

 

3. Kryteria ewaluacji:   

 

1. Skuteczność podjętych działań związanych z zapewnieniem uczniom warunków                

do zabawy i wypoczynku. 

2. Trafność podejmowanych działań mających na celu wspieranie przez świetlicę 

procesu wychowawczego, opiekuńczego, dydaktycznego. 

3. Adekwatność zasobów świetlicy do potrzeb uczniów i rodziców. 

 

 

 

 



Wyniki badań i wnioski: 

1.Czy i w jaki sposób świetlica pomaga uczniom w rozwijaniu zainteresowań? 

Wyniki badań, wnioski 

Świetlica pomaga uczniom rozwijać zainteresowania tak uważają zarówno rodzice, jak 

też dzieci i nauczyciele. Prowadzone są ciekawe zajęcia plastyczne, krawieckie, gry             

w szachy, konkursy. Uczniowie mają też pomoc w nauce. Prowadzone są ciekawe 

zajęcia 76%, są ciekawe gry stolikowe i grupowe 56%, są odpowiednie zabawki 23%, są 

materiały do prac plastycznych 34%, prowadzone są konkursy38%, brakuje 

wyposażenia w gry na konsole przenośne, komputery ,głośniki, za mało jest zajęć 

sportowych 28% 

 

1. W jaki sposób świetlica zapewnia warunki do zabawy i wypoczynku? 

Wyniki badań, wnioski 

Świetlica zapewnia wychowankom  stałą opiekę, organizuje różnorodne zajęcia, uczy 

radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach, wdraża do działań grupowych -tak uważa 57% 

pytanych rodziców i 75% uczniów. 6% ankietowanych uczniów odpowiedziało, że nie 

bardzo mogą rozwijać swoje zainteresowania, ponieważ jest dużo dzieci  

w grupie,  jest zbyt głośno, nie mogą odpocząć. 

  

2. Jaką świetlica posiada bazę do pełnienia swoich funkcji i zadań? 

 

Wyniki badań, wnioski 

W świetlicy są wystarczające pomoce do zabawy i nauki, dzieciom brakuje nowoczesnych, 

multimedialnych zabawek, kącików do odpoczynku i cichego odrabiania lekcji. 75% 

pytanych rodziców, 90% pytanych uczniów odpowiedziało, że świetlica jest odpowiednio 

wyposażona w pomoce do pracy i zabawy.20% rodziców odpowiedziało, że  

w świetlicy brakuje komputerów, sprzętu do prowadzenia zajęć muzycznych, dzieciom 

brakuje stołu do gry w tenisa. 

 



 

 

3. Czy warunki lokalowe świetlicy szkolnej zapewniają uczniom bezpieczeństwo? 

 

Wyniki badań, wnioski 

 W opinii dzieci w świetlicy jest bezpiecznie, 68% ankietowanych rodziców potwierdziło tę 

opinie, 35% ankietowanych rodziców uważa, ze warunki lokalowe świetlicy są 

niewystarczające, w świetlicy jest za mało opiekunów , często panuje hałas, świetlica 

powinna być na parterze. Podobnego zdania są nauczyciele.  

 

4. Czy realizacja funkcji dydaktycznych i wychowawczych oraz czas pracy świetlicy 

szkolnej spełnia oczekiwania rodziców? 

 

Wyniki badań, wnioski 

Realizacja funkcji dydaktycznych 

 i wychowawczych świetlicy spełnia oczekiwania 82% ankietowanych rodziców. Czas 

pracy świetlicy spełnia oczekiwania 95% rodziców . 

 

 

5. Czy zajęcia organizowane w świetlicy szkolnej realizują potrzeby uczniów? 

 

Wyniki badań, wnioski 

Ankietowani rodzice uważają, że organizowane w świetlicy zajęcia realizują potrzeby 

uczniów, podobnie uważają nauczyciele i uczniowie. 

Zdecydowana większość dzieci uważa, że w świetlicy uczą się pracy w grupie,              

są lubiane przez rówieśników, są bezpieczne, mogą uczyć się samodzielności  

i rozwiązywania konfliktów oraz rozwijają własne zainteresowania.  

 

 

 

 



6.Czy świetlica szkolna wyposażona jest w pomoce do zabawy i pracy z dziećmi? 

 

Wyniki badań, wnioski 

Większość ankietowanych rodziców uważa, że świetlica jest w wystarczającym stopniu 

wyposażona w pomoce do zabawy i pracy. Tego zdania jest 76% uczniów, 24% wskazało, że 

brakuje komputerów, tabletów. 

 

 

7. Czy atmosfera świetlicy jest przyjazna uczniom? 

Wyniki badań, wnioski 

Atmosfera świetlicy jest przyjazna uczniom tak uważają uczniowie, rodzice i nauczyciele.  

86% dzieci czuje się bardzo dobrze, pozostali dobrze. 

Aby w świetlicy było jeszcze przyjemniej spędzać czas dzieci proponują więcej zabaw, 

rodzice systematyczny zakup nowych książek, gier, ponieważ dzieci szybko się nudzą. 

Organizować spotkania z ciekawymi ludźmi. 

  

Rekomendacje 

1. Uzupełnienie wyposażenia świetlicy (zakup gier planszowych, komputerów, głośników 

materiałów do zajęć plastycznych). 

2. Poszerzenie oferty o zajęcia sportowe. 

3. Rozważenie  możliwości zagospodarowania pomieszczeń na świetlicę na parterze. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


