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I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
1. Cele ewaluacji wewnętrznej:
 ustalenie czy uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i
czy chętnie w nich uczestniczą
 ustalenie czy zasady postępowania są uzgodnione przez uczniów,
pracowników szkoły i rodziców
 ustalenie czy zasady postępowania są przestrzegane przez uczniów,
pracowników szkoły
 ustalenie czy zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia
dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów
wymagających wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno –
pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są
adekwatne do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.

2. Zakres diagnozowania:
 Wymaganie nr 4: uczniowie są aktywni.
 Wymaganie nr 5: respektowane są normy społeczne.
 Wymaganie nr 6: szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów
uwzględniając ich indywidualną sytuację.

3. Pytania kluczowe:
 W jakim stopniu uczniowie są zaangażowani w zajęcia, które są prowadzone
w szkole ?
 Jakie czynniki wpływają na zaangażowanie uczniów ?
 Jakie w szkole obowiązują regulaminy, kontrakty, kodeksy?
 Kto brał udział w tworzeniu szkolnych regulaminów, kontraktów, kodeksów?
 W jakim stopniu regulaminy są przestrzegane w szkole?
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 Czy prowadzone w szkole zajęcia rozwijają zainteresowania uczniów ?
 Czy zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze wspomagają postępy uczniów w
nauce ?
4. Kryteria ewaluacji:
 Aktywność
 Zespołowość
 Skuteczność
 Celowość
 Systematyczność
 Adekwatność
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych
ewaluacją:
 badanie uczniów klas I-III i IV – VI
 badanie pracowników szkoły
 badanie rodziców
a) Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:
 obserwacja nauczycielska
 badanie uczniów metodą „termometru”
 ankiety dla uczniów
 ankiety dla nauczycieli i pracowników szkoły
 wywiad z wychowawcami, dyrektorami, opiekunami sal
 badanie rodziców techniką „gadająca ściana”
 badanie uczniów metodą „róża wiatrów”
 ankiety dla rodziców
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 badanie nauczycieli techniką „róża wiatrów”
b) Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:
 Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazania
metod i próby badawczej: 09 – 10. 2013 r..
 Przygotowanie metod badawczych: 11. 2013 r.
 Przeprowadzenie badań: do 20. 12. 2013 r.
 Analiza zebranych informacji: 03. – 04. 2014 r.
 Opracowywanie wniosków z badania ewaluacyjnego, określenie mocnych i
słabych stron: 04.14r.
 Pisanie raportu: do 05.05.14r.

III. Prezentacja wyników ewaluacji poszczególnych zespołów.
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Raport z ewaluacji wewnętrznej obszaru:
uczniowie są aktywni
I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej obszaru: uczniowie są aktywni
1. Cele ewaluacji wewnętrznej obszaru: respektowane są normy społeczne:
- ustalenie czy Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i
chętnie w nich uczestniczą.

2. Zakres diagnozowania:
- obszar: uczniowie są aktywni
- wymaganie: nr 4

3. Pytania kluczowe:
- W jakim stopniu uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole ?
- Jakie czynniki wpływają na zaangażowanie uczniów?

4. Kryteria ewaluacji:
- aktywność
- efektywność
II. Metodologia badań pedagogicznych.
Przy

planowaniu

ewaluacji,zastosowano

proste,

„przyjazne”

dla

respondentów narzędzia, które nie wymagają stosowania pracochłonnych analiz
statystycznych w trakcie opracowania zgromadzonych wyników.
Metody badawcze stosowane w konkretnym badaniu ewaluacyjnym dobierane
są w zależności od celu ewaluacji, obszaru badań oraz postawionych pytań
kluczowych biorąc pod uwagę dostępność informacji. Przyjęliśmy następujące
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metody badawcze:
1.BADANIA ANKIETOWE → Odpowiedzi na pytania.
2.OBSERWACJA KOLEŻEŃSKA→ Obserwowanie zastanej sytuacji.
3.TERMOMETR →

,,Mierzenie temperatury" w grupie. Zaznaczanie

na

planszy swoich odczuć dotyczących określonej części programu.

Ankieta
Jest to metoda obecnie bardzo rozpowszechniona, w prawie każdej szkole
nauczyciele stosują ankiety na użytek własny czy dla potrzeb instytucji.
Po ankietę sięgamy wtedy, gdy zależy nam na zdobyciu informacji od dużej
grupy osób, kiedy pragniemy poznać opinie tych osób na jakiś temat, lub gdy
temat badania jest drażliwy i możemy liczyć na szczere odpowiedzi tylko w
przypadku ankiety anonimowej.
Obserwacja koleżeńska
OBSERWACJA → Obserwowanie zastanej sytuacji.
Jest to wariant obserwacji wspierającej, kiedy nauczyciele o takiej samej pozycji
zawodowej tworzą pary, wzajemnie obserwują swoje lekcje i przekazują
partnerowi uwagi dotyczące uczenia się, nauczania, reakcji na trudności w
uczeniu się i innych sprawach jakie dzieją się w klasie.
Koleżeński charakter obserwacji ma tę zaletę,że toczy się ona w atmosferze
zaufania i swego rodzaju współzawodnictwa.
Przed obserwacją należy uzgodnić, na co obserwator będzie zwracał uwagę, w
jaki sposób będzie przekazywał informację zwrotną, jak będzie wyglądał arkusz
obserwacyjny. Wszystko to może odbywać się na podstawie porozumienia
między parą nauczycieli albo w szerszych szkolnych ramach.
Wybieramy w danym momencie konkretny element lekcji lub zachowania
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obserwowanego.
Obserwacja jest najbardziej wszechstronną techniką gromadzenia materiałów.
To czynność badawcza, polegająca na gromadzeniu danych drogą spostrzeżeń.
Efektem przeprowadzenia obserwacji są notatki. Najlepiej sporządzać notatki w
trakcie prowadzenia obserwacji i uzupełnić je zaraz po jej zakończeniu. Notatki
muszą mieć formę opisową.

Metoda- Termometr
Prostą metodą na ,,zmierzenie temperatury" w grupie jest termometr.Uczestnik
zaznacza na planszy swoje odczucia dotyczące określonej części programu.
Proponowana skala:
+30 maksymalna (dałem z siebie wszystko)
+15 ciepło (mogłem więcej zrobić)
+5 letnio (byłem mało aktywny)
-5 chłodno (nie byłem zbyt aktywny)
-10 zimno (nic mi się nie chciało; byłem jak kołek w płocie)

1.

Zaznacz na termometrze kolorem czerwonym swoją aktywność podczas
zajęć.

2.

Zaznacz kolorem zielonym na ile zainteresował cię temat zajęć.

3.

Zaznacz kolorem niebieskim, ile się nauczyłeś.
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Arkusz obserwacji

Obszary obserwacji:
1. Krótka charakterystyka miejsca
.........................................................................................................................
2.Krótka charakterystyka odbiorców/ uczestników
.........................................................................................................................
3. Liczba uczniów
.........................................................................................................................
4. Proporcja płci
.........................................................................................................................
5. Opis zachowań uczestników
.........................................................................................................................
6. Rodzaje aktywności;
.........................................................................................................................
7. Stosunek osób uczestniczących do działań
..............................................................................................................................
8. Zachowania towarzyszące ( jeśli takie występują)
......................................................................................................................
9. Wnioski, uwagi, ustalenia
..............................................................................................................................
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KARTA OBSERWACJI
(dotyczy

obserwacji

zajęć

dodatkowych

rozwijających

zainteresowania

uczniów)
Imię i nazwisko nauczyciela:...............................................................................
Rodzaj zajęć:........................................................................................................
Data:.....................................................................................................................
Czy uczniowie mają wpływ na tematykę zajęć zgodnie z ich zainteresowaniami?
...........................................................................................................................
W jaki sposób nauczyciel ukierunkowuje aktywnośc uczniów?
............................................................................................................................
W jaki sposób nauczyciel zachęca dzieci bierne do działania?
............................................................................................................................
Jak nauczyciel wykorzystuje naturalne lub celowo reżyserowane sytuacje
sprzyjające aktywności twórczej dzieci?
............................................................................................................................
Jak często nauczyciel umożliwia uczniom samodzielną lub zespołową
aktywność?
.............................................................................................................................
Jak informacja zwrotna, którą dostają uczniowie od nauczyciela wpływa na
aktywność i motywację podczas zajęć?
..............................................................................................................................
Czy nauczyciel korzysta na zajęciach z pomysłów uczniów?
...............................................................................................................................
Czy uczniowie współpracują ze sobą, a ich aktywność wykracza poza mury
szkoły?
...............................................................................................................................
Uwagi o realizacji:................................................................................................
Podpis nauczyciela:..............................................................................
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Arkusz ankiety
Czy państwa dziecko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych w naszej szkole?
Tak Nie
Jeżeli tak, to jakiego rodzaju zajęciach uczestniczy?
Tak Nie
Czy chętnie uczestniczy w danych zajęciach pozalekcyjnych?
Tak Nie
Czy dzięki tym zajęciom Państwa dziecko pogłębiło

swoją wiedzę,

umiejętności lub rozwinęło zainteresowania?
Tak Nie

III. Analiza dokumentów. Wykresy
Ankieta na temat zajęć pozalekcyjnych w SP 13
W ankiecie zdiagnozowano 51 rodziców. Na 51 osób 44 osoby biorą udział w
zajęciach a 7 nie. Wszyscy uczestnicy , którzy biorą udział w zajeciach
pozalekcyjnych są zadowoleni i chętnie biorą w nich udział. Dzięki tym
zajęciom zdaniem rodziców uczniowie pogłębiają swoją wiedzę i rozwijają
swoje zainteresowania.
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Procentowe zestawienie liczby uczniów uczestniczących w
zajęciach pozalekcyjnych
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Metoda "Termometr"
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33%

stopień aktywności
ucznia podczas
zajęć
38%

stopień zdobytych
umiejętności
29%

IV. Wnioski z przeprowadzonych badań
Na

zajęcia

zainteresowani

pozalekcyjne

pogłębianiem

przychodzą

wiedzy,

uczniowie

doskonaleniem

autentycznie

umiejętności

lub

utrwalaniem nabytej wiedzy. Wszyscy chętnie uczestniczą w dodatkowych
lekcjach, o czym świadczy systematyczna obecność oraz przeprowadzane
wewnętrzne badania (ankiety, ocena zajęć metodą termometr, róża wiatrów i
inne).
Uczniowie dodatkowe zajęcia oceniają jako ciekawe, rozwijające,
pomocne i wychowawcze (zachęta do pracy w grupie, parach z możliwością
interakcji w przyjaznej, życzliwej atmosferze). Są zaangażowani podczas zajęć i
wykazują aktywność oraz zainteresowanie tematyką, ponieważ bardzo często
współtworzą dane zajęcia przedstawiając własne propozycje tematyczne i
sposoby realizacji.
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Wymiernym efektem zajęć jest spadająca liczba ocen niedostatecznych
wśród bardzo słabych uczniów, dobre przygotowanie uczniów zdolnych do
konkursów i olimpiad oraz indywidualna satysfakcja i zadowolenie uczestników
dodatkowych zajęć i kółek pozalekcyjnych.
V. Mocne i słabe strony.
Mocne strony:
 ciekawa tematyka zajęć trafiająca w potrzeby i zainteresowania uczniów,
podnosząca ich poziom wiedzy oraz rozwijąca i doskonaląca różnorakie
umiejętności
 konkretna pomoc uczniom słabym przynosząca wymierne efekty w
postaci

poprawianych

lub

otrzymywanych

wyższych

ocen

oraz

zrozumienie i utrwalenie nabytej wiedzy
 dodatkowe,

systematyczne

przygotowywanie

szóstoklasistów

do

sprawdzianu po szóstej klasie i realizacji programu nauczania na
kolejnym szczeblu edukacyjnym w gimnazjum
 nowa, ciekawa tematyka oraz interesujący sposób prowadzenia zajęć (np.
z wykorzystaniem TIK)

poszerzająca wiedzę uczniów zdolnych oraz

rozwijająca ich zdolności
 angażowanie

uczniów

w

zajęcia

poprzez

ich

współtworzenie

(realizowanie propozycji tematycznych lub sposobów, metod realizacji
sugerowanych przez dzieci)
 aspekt wychowawczy zajęć dodatkowych – integracja dzieci z różnych
klas oraz ich zgodne współdziałanie, utrwalanie wiedzy (zwłaszcza u
uczniów słabych) w spokojnej atmosferze przy indywidualnym podejściu
do ucznia.
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Słabe strony:
 zmęczenie uczniów po wielu godzinach zajęć
 późne godziny niektórych kółek, zajęć pozalekcyjnych
 brak systematyczności i pełnego zaangażowania niektórych uczniów w
przychodzenie na zajęcia (zwłaszcza uczniów słabych)

Raport opracowali:
Bożena Kunikowska – Bula
Laura Kiersz
Justyna Wydra
Andrzej Lipiec
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Raport z ewaluacji wewnętrznej obszaru:
respektowane są normy społeczne
I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej obszaru: respektowane są normy
społeczne
5. Cele ewaluacji wewnętrznej obszaru: respektowane są normy społeczne:
- ustalenie czy zasady postępowania są uzgodnione przez uczniów,
pracowników szkoły i rodziców
- ustalenie czy zasady postępowania są przestrzegane przez uczniów,
pracowników szkoły
6. Zakres diagnozowania:
- obszar: respektowane są normy społeczne
- wymaganie: nr 5
7. Pytania kluczowe:
- Jakie w szkole obowiązują regulaminy, kontrakty, kodeksy?
- kto brał udział w tworzeniu szkolnych regulaminów, kontraktów,
kodeksów?
- W jakim stopniu regulaminy są przestrzegane w szkole?
8. Kryteria ewaluacji:
- zespołowość
- skuteczność
- celowość
II. Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej obszaru: respektowane są
normy społeczne
1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych
ewaluacją:
- badanie uczniów klas I-III i IV – VI
- badanie pracowników szkoły
- badanie rodziców
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2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych w ewaluacji:
- ankiety dla uczniów
- ankiety dla nauczycieli i pracowników szkoły
- wywiad z wychowawcami, dyrektorami, opiekunami sal
- badanie rodziców techniką „gadająca ściana”
- badanie uczniów metodą „róża wiatrów”
3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych:
- określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazania
metod i próby badawczej : 18.09.13r., 10.10.13r., 11.10.13r., 28.10.13r.
- przygotowanie narzędzi badawczych: 7.11.13r., 13.11.13r.
- przeprowadzanie badań uczniów: 30.11. – 20.12.13r.
- badanie rodziców metodą „gadająca ściana”: 16.12.13r., 13.01.14r.
- ankiety i wywiady z pracownikami szkoły: 03 – 04.14r.
- analiza zebranych danych, graficzne opracowywanie wyników: 03 – 04.14r.
- opracowywanie wniosków z badania ewaluacyjnego, określenie mocnych i
słabych stron: 9.04.14r.
- pisanie raportu: do 30.04.14r.

III. Prezentacja wyników ewaluacji wewnętrznej obszaru: respektowane są
normy społeczne
1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród
uczniów:
Ankietę wypełniło 169 uczniów klas I-III i 99 uczniów klas IV – VI
Na pytanie jakie w szkole obowiązują regulaminy uczniowie klas I-III
odpowiedzieli następująco:
- kontrakty lub kodeksy klasowe – 99,4%
- regulamin zachowania się na korytarzu – 98,8%
- regulamin szatni szkolnej - 100 %
- regulamin stołówki – 95,9%
- regulamin świetlicy – 97,6%
- regulamin sali gimnastycznej - 99,4%
- regulamin biblioteki – 97%
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- regulamin pracowni komputerowej – 99,4%
- inne – 83% (np. regulamin zachowania się na placu zabaw)

Na pytanie jakie w szkole obowiązują regulaminy uczniowie klas IV-VI
odpowiedzieli następująco:
- kontrakty lub kodeksy klasowe – 95%
- regulamin zachowania się na korytarzu – 99%
- regulamin szatni szkolnej - 95 %
- regulamin stołówki – 81%
- regulamin świetlicy – 89%
- regulamin sali gimnastycznej - 95%
- regulamin biblioteki – 98%
- regulamin pracowni komputerowej – 100%
- inne – 51% (np. regulamin zachowania się na placu zabaw)
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2. Opracowanie wyników badania uczniów metodą „róży wiatrów”. Na
pytanie w jakim stopniu przestrzegasz regulaminów szkolnych w skali od
0 (nie przestrzegam) do 10 (zawsze przestrzegam) uczniowie klas IV-VI
odpowiedzieli następująco:
- kontrakty lub kodeksy klasowe – 6,66
- regulamin zachowania się na korytarzu – 6,26
- regulamin szatni szkolnej - 7,03
- regulamin stołówki – 5,2
- regulamin świetlicy – 3,88
- regulamin sali gimnastycznej - 7,5
- regulamin biblioteki – 7,1
- regulamin pracowni komputerowej – 7
Wyniki uśredniono. W wersji graficznej wyniki zaokrąglono.
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3. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród
pracowników szkoły. Na pytanie jakie w szkole obowiązują regulaminy
odpowiedziało 33 nauczycieli i pracowników szkoły. Odpowiedzieli
następująco:
- kontrakty klasowe, kodeksy klasowe – 100%
- regulamin zachowania się na korytarzu – 100%
- regulamin szatni szkolnej – 100%
- regulamin stołówki – 100%
- regulamin świetlicy – 100%
- regulamin sali gimnastycznej – 100%
- regulamin biblioteki – 100%
- regulamin pracowni komputerowej – 100%
- inne – 84%
* plac zabaw – 69,7%
* regulamin dyżurów nauczycielskich – 33,3%
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* regulamin wycieczek – 45,5 %
* regulamin zachowania się w szkolnym centrum multimedialnym – 3%
* regulaminy szkolnych pracowni – 15,2%
* regulamin kotłowni – 3%
* regulaminy konkursów – 12,1%
* regulamin sali korekcyjnej – 6%
* regulamin SU – 12,1%
* regulamin sali plastyczno – technicznej – 3%
* regulamin Rady Rodziców – 6%
* regulaminy i procedury lekcyjne i inne niż lekcyjne – 3%
* regulamin pracowni językowej – 3%
* regulamin HACCP – 3%
* regulamin miejsca zabaw – 3%

3. Opracowanie wyników wywiadów przeprowadzonych z pracownikami
szkoły. Przeprowadzono wywiady z 22 nauczycielami. Nauczyciele
odpowiadali na pytania przy tworzeniu jakich regulaminów szkolnych
brali udział oraz z kim współpracowali przy ich tworzeniu. Nauczyciele
wskazali na następujące regulaminy i dokumenty szkolne:
- statut szkoły (dyrektorzy szkoły + zespół nauczycieli)
- procedury wewnętrzne (dyrektorzy szkoły)
- koncepcja pracy szkoły (dyrektorzy + zespół nauczycieli)
- 5-letni plan pracy szkoły (dyrektorzy szkoły)
- program wychowawczy – 3
- program profilaktyki - 3
- kodeksy klasowe – 15 (wychowawcy + uczniowie)
- regulamin zachowania się na korytarzu – 2 (dyrektorzy szkoły)
- regulamin zachowania się w szatni szkolnej – 2 (dyrektorzy szkoły)
- regulamin stołówki – 3
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- regulamin szkolnej świetlicy – 3
- regulamin biblioteki szkolnej – 1
- regulamin centrum multimedialnego - 1
- regulamin zachowania na basenie – 8
- regulamin wyjść szkolnych – 7
- regulamin pracowni klasowych – 7
- regulamin pracowni komputerowej – 1
- regulamin SU – 1 (opiekun SU + uczniowie)
- regulamin wycieczek szkolnych – 5
- regulamin sali korekcyjnej – 1
- regulamin sali gimnastycznej – 3
Odpowiadający wskazywali, że powyższe regulaminy w niektórych
przypadkach opracowywali sami, a w innych współpracowali z uczniami i
innymi
nauczycielami,
np.
w
ramach
spotkań
zespołów
samokształceniowych.
4. Badanie rodziców metodą „gadająca ściana”.
W badaniu wzięło udział 68 rodziców uczniów klas I-III oraz 87 rodziców
klas IV-VI.
Rodzice klas I-III wskazali na obowiązujące w szkole regulaminy
w następujący sposób:
- kontrakty lub kodeksy klasowe – 92,6%
- regulamin zachowania się na korytarzu – 92,6%
- regulamin szatni szkolnej - 97,1%
- regulamin stołówki – 78%
- regulamin świetlicy – 83,8%
- regulamin sali gimnastycznej - 95,6%
- regulamin biblioteki – 85,3%
- regulamin pracowni komputerowej – 95,6%
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Rodzice klas IV-VI wskazali na obowiązujące w szkole regulaminy
w następujący sposób:
- kontrakty lub kodeksy klasowe – 62%
- regulamin zachowania się na korytarzu – 80,5%
- regulamin szatni szkolnej - 66,7%
- regulamin stołówki – 75,9%
- regulamin świetlicy – 71,3%
- regulamin sali gimnastycznej - 79,3%
- regulamin biblioteki – 77%
- regulamin pracowni komputerowej – 80,5%
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WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
 Analizując wyniki przeprowadzonych badań możemy zauważyć, że w
szkole obowiązuje wiele różnych regulaminów i dokumentów
regulujących normy społeczne.
 Badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczniów klas I-III i IV-VI
wskazało, że uczniowie znają w wysokim stopniu obowiązujące w
szkole regulaminy.
 Badanie uczniów klas IV-VI metodą „róży wiatrów” wskazało, że
uczniowie przestrzegają regulaminy szkolne w stopniu przeciętnym
(najbardziej przestrzegany jest regulamin sali gimnastycznej,
natomiast najmniej przestrzegany jest regulamin świetlicy).
 Badanie ankietowe przeprowadzone wśród pracowników szkoły
wskazało, że w szkole istnieje 21 różnych regulaminów.
 Badanie pracowników szkoły metodą wywiadu wskazało, że
nauczyciele pracowali przy tworzeniu wielu regulaminów szkolnych
i innych dokumentów szkoły regulujących normy społeczne i ustalono,
że powstało 23 regulaminy i dokumenty. Niektóre zostały opracowane
indywidualnie przez nauczycieli, większość została opracowana w
ramach pracy zespołowej (nauczyciele, pracownicy szkoły,
uczniowie).

WNIOSKI KOŃCOWE
Celem ewaluacji wewnętrznej obszaru: respektowane są normy społeczne było
ustalenie czy zasady postępowania są uzgodnione przez uczniów, pracowników
szkoły i rodziców oraz czy zasady postępowania są przestrzegane przez uczniów
i pracowników szkoły.
 Zasady postępowania są uzgodnione w większości przez nauczycieli
i w niewielkim stopniu przez uczniów. Rodzice nie uczestniczyli
w opracowywaniu szkolnych regulaminów.
 Zasady postępowania są przestrzegane przez uczniów w stopniu
przeciętnym.
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MOCNE I SŁABE STRONY FUNKCJONOWANIA
OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE NORM SPOŁECZNYCH
 W szkole są jasno określone zasady postępowania.
 Obowiązujące normy są wypracowane zespołowo.
 Istniejące w szkole regulaminy są zgodne z potrzebami szkolnej
społeczności
 Uczniowie przestrzegają szkolne regulaminy w zbyt niskim stopniu
 Brak udziału rodziców w tworzeniu szkolnych regulaminów

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH
 Poprawić skuteczność przestrzegania regulaminów przez uczniów
poprzez zwiększenie ich udziału w tworzeniu norm obowiązujących
w szkole (np. przewodniczący klas)
 Zapoznawać i systematycznie przypominać uczniom o obowiązujących
regulaminach (wychowawcy klas, opiekunowie sal)
 Zaangażować rodziców do współpracy przy opracowywaniu
obowiązujących w szkole zasad (np. przedstawiciele rodziców przy
tworzeniu regulaminów, Rada Rodziców przy opiniowaniu regulaminów).

Raport opracowali:
Dorota Jańska
Karolina Blicharczyk
Katarzyna Jasion
Joanna Rzepiel
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Raport z ewaluacji wewnętrznej obszaru:
Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów
uwzględniając ich indywidualną sytuację.

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej obszaru: szkoła lub placówka
wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.
1. Cele ewaluacji wewnętrznej obszaru:
- ustalenie czy zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia
dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów
wymagających wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno –
pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych
są adekwatne do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.
2. Zakres diagnozowania:
- obszar: szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając
ich indywidualną sytuację.
- wymaganie: nr 6
3. Pytania kluczowe:
- Czy prowadzone w szkole zajęcia rozwijają zainteresowania uczniów ?
- Czy zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze wspomagają postępy uczniów
w nauce ?
4. Kryteria ewaluacji:
- systematyczność
- adekwatność
- celowość
II. Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej obszaru: szkoła lub
placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną
sytuację.
1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych
ewaluacją:
- uczniowie klas IV – VI
- nauczyciele
- rodzice
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2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych w ewaluacji:
- ankiety dla rodziców
- badanie nauczycieli techniką „róża wiatrów”
- badanie uczniów metodą „róża wiatrów”
3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych:
- określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych,
wskazania metod i próby badawczej : 09 – 10. 2013 r.
- przygotowanie narzędzi badawczych: 11. 2013 r.
- przeprowadzanie badań do 20. 2013 r.
- analiza zebranych danych, graficzne opracowywanie wyników: 03 –
04. 2014 r.
- opracowywanie wniosków z badania ewaluacyjnego, określenie
mocnych i słabych stron: 04. 2014r.
- napisanie raportu: do 30 .04. 2014r.
III. Prezentacja wyników ewaluacji wewnętrznej obszaru: szkoła lub
placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną
sytuację.
1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród
uczniów.
Ankietę wypełniło 147 uczniów klas IV – VI.
Uczniowie dokonali oceny zajęć dodatkowych, w których biorą udział
metodą „róży wiatrów” (cyfra 6 oznacza ocenę najwyższą, 0 i 1 - oceny
najniższe):
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UCZNIOWIE
ROZUMIEM PRZEKAZYWANE
TREŚCI
6
5

NAUCZYCIEL JEST
PRZYGOTOWANY DO ZAJĘĆ

4

ZAJĘCIA SĄ CIEKAWE

3
2
1

NAUCZYCIEL MOBILIZUJE
MNIE DO PRACY

AKTYWNIE UCZESTNICZĘ W
ZAJĘCIACH

0

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄ
MOJE POSTĘPY W NAUCE

ATMOSFERA

ZAJĘCIA POSZERZAJĄ MOJĄ
WIEDZĘ I
ZAINTERESOWANIA

Uczniowie opowiedzieli następująco na zadane im pytania:
- Rozumiem przekazywane treści – 75 %
- Zajęcia są ciekawe – 84 %
- Aktywnie uczestniczę w zajęciach – 68,3 %
- Zajęcia wspomagają moje postępy w nauce – 90 %
- Zajęcia poszerzają moją wiedzę i zainteresowania – 96,7 %
- Atmosfera na zajęciach – 81 %
- Nauczyciel mobilizuje mnie do pracy – 90,2 %
- Nauczyciel przygotowany jest do zajęć – 98,4 %
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2. Opracowanie zbiorcze wyników
nauczycieli.
Ankietę wypełniło 18 nauczycieli.

ankiet

przeprowadzonych

wśród

Nauczyciele dokonali oceny swoich zajęć dodatkowych, metodą „róży
wiatrów” (cyfra 6 oznacza ocenę najwyższą, 0 i 1 - oceny najniższe):
Nauczyciele opowiedzieli następująco na zadane im pytania:
- Umiejętność przekazywania treści – 96,6 %
- Zainteresowanie problematyką – 83,4 %
- Aktywność na zajęciach – 86,7 %
- Postępy uczniów w nauce – 96,6 %
- Przydatność do dalszej pracy – 100 %
- Atmosfera na zajęciach – 88,4 %
- Mobilizacja do pracy – 91,7 %
- Przygotowanie merytoryczne – 100 %
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PRZYGOTOWANIE
MERYTORYCZNE

3. Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców
uczniów klas IV – VI.
W badaniu wzięło udział 107 rodziców.
a) Na pytanie „W których zajęciach uczestniczy Państwa dziecko?” rodzice
odpowiedzieli następująco:
- Projekt „Nauka bez tajemnic” – 58,9 %
- Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu klas VI – 36,4 %
- Zajęcia wyrównawcze – 39,2 %
- Inne – 52,3 %
(w tym: kółko historyczne, przyrodnicze, muzyczne, informatyczne,
teatralne, matematyczne, z języka angielskiego, zajęcia z panią pedagog,
zajęcia z panią dyrektor, unia)
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ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO
SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY DLA
KLAS VI
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ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

INNE

b) Na pytanie „Czy zajęcia, w których uczestniczy Państwa dziecko
rozwijają zainteresowania?” rodzice odpowiedzieli następująco:
- Tak – 98,6 %
- Nie – 8,4 %
c) Na pytanie „Czy zajęcia, wspomagają postępy w nauce?” rodzice
odpowiedzieli następująco:
- Tak – 80,4 %
- Nie – 19,6 %
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W

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
 Analizując wyniki przeprowadzonych badań można stwierdzić, że
szkoła sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych.
 Szkoła wspomaga rozwój uczniów poprzez organizowanie i
przeprowadzanie zajęć dodatkowych.
 Uczniowie mają możliwość wyboru zajęć, w których chcą
uczestniczyć.
 Niektórzy uczniowie biorą udział w kilku rodzajach zajęć
dodatkowych.
 Zajęcia organizowane w szkole rozwijają zainteresowania i
uzdolnienia uczniów oraz wspomagają uczniów wymagających
pomocy, w zależności od indywidualnych potrzeb.
 Według

ankietowanych

przeprowadzane

zajęcia

w

szkole

wspomagają w znaczny sposób postępy uczniów w nauce.
 Nauczyciele są przygotowani do zajęć i mobilizują uczniów do pracy.
MOCNE I SŁABE STRONY
 Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów.
 Organizowane zajęcia rozwijają zainteresowania uczniów.
 Systematyczne uczęszczanie w zajęciach wspomaga postępy uczniów
w nauce.
 Uczniowie nie zawsze rozumieją przekazywane treści.
 Nie wszyscy uczniowie uczestniczą aktywnie w zajęciach.
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH
 Zwiększyć intensywność pomocy niektórym uczniom, mającym
trudności w nauce.
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 Ukierunkować działania na indywidualne podejście do ucznia.
 Wzmocnić motywację uczniów do pełnego wykorzystania swoich
możliwości.
 W celu większego uatrakcyjnienia i podnoszenia jakości pracy szkoły
urozmaicić i indywidualizować pracę z uczniem poprzez stosowanie
większej ilości metod aktywizujących, dostosowanych do potrzeb
każdego ucznia.
 Utrzymać dobry poziom działań służących wyrównywaniu szans
edukacyjnych.

Raport opracowali:
Violetta Urbas
Ryszarda Mertuszka
Elżbieta Kocyłowska
Irena Procek
;
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IV. Rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.
1. Wnioski z badań poszczególnych obszarów w postaci mocnych i słabych
stron.
 UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI
 ciekawa tematyka zajęć trafiająca w potrzeby i zainteresowania uczniów,
podnosząca ich poziom wiedzy oraz rozwijająca i doskonaląca różnorakie
umiejętności
 konkretna pomoc uczniom słabym przynosząca wymierne efekty w
postaci

poprawianych

lub

otrzymywanych

wyższych

ocen

oraz

zrozumienie i utrwalenie nabytej wiedzy
 dodatkowe,

systematyczne

przygotowywanie

szóstoklasistów

do

sprawdzianu po szóstej klasie i realizacji programu nauczania na
kolejnym szczeblu edukacyjnym w gimnazjum
 nowa, ciekawa tematyka oraz interesujący sposób prowadzenia zajęć (np.
z wykorzystaniem TIK)

poszerzająca wiedzę uczniów zdolnych oraz

rozwijająca ich zdolności
 angażowanie

uczniów

w

zajęcia

poprzez

ich

współtworzenie

(realizowanie propozycji tematycznych lub sposobów, metod realizacji
sugerowanych przez dzieci)
 aspekt wychowawczy zajęć dodatkowych – integracja dzieci z różnych
klas oraz ich zgodne współdziałanie, utrwalanie wiedzy (zwłaszcza u
uczniów słabych) w spokojnej atmosferze przy indywidualnym podejściu
do ucznia.
 zmęczenie uczniów po wielu godzinach zajęć
 późne godziny niektórych kółek, zajęć pozalekcyjnych
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 brak systematyczności i pełnego zaangażowania niektórych uczniów w
przychodzenie na zajęcia (zwłaszcza uczniów słabych)
 RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE
 w szkole są jasno określone zasady postępowania.
 obowiązujące normy są wypracowane zespołowo.
 istniejące w szkole regulaminy są zgodne z potrzebami szkolnej
społeczności
 uczniowie przestrzegają szkolne regulaminy w zbyt niskim stopniu
 brak udziału rodziców w tworzeniu szkolnych regulaminów
 SZKOŁA LUB PLACÓWKA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW
UWZGLĘDNIAJĄC ICH INDYWIDUALNĄ SYTUACJĘ
 Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów.
 Organizowane zajęcia rozwijają zainteresowania uczniów.
 Systematyczne uczęszczanie w zajęciach wspomaga postępy uczniów w
nauce.
 Uczniowie nie zawsze rozumieją przekazywane treści.
 Nie wszyscy uczniowie uczestniczą aktywnie w zajęciach.
2. Rekomendacje, które należy uwzględnić przy planowaniu dalszych
działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły.
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OBSZAR

REKOMENDACJE

ODPOWIEDZIALNI

• należy dalej utrzymywać dużą ilość  dyrekor
 wychowawcy

UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI

zajęć pozalekcyjnych,
•

rozkład

pozalekcyjnych  nauczyciele

zajęć

dostosowywać do planu lekcji uczniów,
•

zadbać

by

grupy

na

zajęciach

dodatkowych nie były bardzo liczne,
• zachęcać uczniów uzdolnionych i
mających

problemy

w

nauce

do

uczestnictwa w zajęciach dodatkowych ,
•

utrzymywać

pedagogicznej

dobry poziom rady
poprzez

szkoleniach,
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udział

w



Przy omawianiu praw i obowiązków
ucznia

podczas

zajęć

godziny

wychowawczej należy upewnić się
czy uczniowie dobrze rozróżniają
swoje prawa od obowiązków oraz

RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

rozumieją jakie są ich prawa, a co
należy do ich obowiązków.


Bardziej zaangażować uczniów we
współtworzenie

z

nauczycielami

regulaminów i zasad zachowania
oraz zachęcać ich, aby stali się
pomysłodawcami spotkań z osobami,
które są dla nich autorytetem.


Przeprowadzać rozmowy z uczniami
na temat kulturalnego zachowania
wobec innych, wskazać sposoby
radzenia sobie z agresją, podkreślać,
iż przemoc słowna jest tak samo
karana

jak

przemoc

przypominać

o

fizyczna

i

konsekwencjach

takiego postępowania.


Podczas zebrań należy przypomnieć
rodzicom,

że

głównym

źródłem

informacji o normach społecznych
obowiązujących w szkole powinno
być środowisko rodzinne ucznia.
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 dyrektor
 wychowawcy
 rodzice



Wzmocnić motywację uczniów, do
pełnego

wykorzystania

swoich

SZKOŁA LUB PLACÓWKA WSPOMAGA
ROZWÓJ UCZNIÓW
UWZGLĘDNIAJĄC ICH
INDYWIDUALNĄ SYTUACJĘ

możliwości.


 dyrektor
 wychowawcy
 nauczyciele

Włączyć rodziców do planowania

 rodzice

rozwoju dziecka.


Pracować nad komunikacją pomiędzy
szkołą a rodzicami.



W celu większego uatrakcyjnienia i
podnoszenia jakości pracy szkoły
urozmaicić i indywidualizować pracę
z

uczniem

poprzez

większej

stosowanie

ilości

metod

aktywizujących, dostosowanych do
potrzeb każdego ucznia.


Utrzymać
służących

dobry

poziom

działań

wyrównywaniu

szans

edukacyjnych.

3. Formy/sposoby upowszechniania raportu.
 Raport przedstawiony został Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w
dniu 5. 05. 2014 r.
 Raport jest dostępny do wglądu na stronie internetowej szkoły.
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