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RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 

OBSZAR: PROCESY 

Wymaganie : Procesy wspomagania  rozwoju i  edukacji dzieci mają charakter zorganizowany 

Cel   ewaluacji: Zebranie informacji, czy  procesy wspomagania i edukacji uczniów  mają 

charakter zorganizowany. 

Pytania kluczowe: 

 Czy procesy edukacyjne są realizowane w szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków i 

sposobu realizacji podstawy programowej? 

 Czy procesy edukacyjne przebiegające  w szkole  są planowane, monitorowane, 

doskonalone? 

 Czy procesy zachodzące w szkole są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się?  

 Czy ewaluacja rozkładów materiałów wpływa na efektywny proces nauczania? 

 Czy wykonuje się badania wiedzy i umiejętności uczniów i wdraża się wnioski z analiz 

wyników tych badań? 

 Czy nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i monitorowania uczniów w procesie 

uczenia się? 

 Czy uczniowie i rodzice informowani są o postępach w nauce? 

 Czy nauczyciele respektują opinie PPP?  

 

Odbiorcy : Dyrekcja , nauczyciele, rodzice.  

           Wykonawcy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. 

Grupa badawcza:  

-nauczyciele klas I-III 100% (wywiad)  

- rodzice klas I-III 83% (ankieta) 

-dyrektor (wywiad)  

 

Kryterium sukcesu: 

 Procesy edukacyjne są realizowane w szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków i 

sposobu realizacji podstawy programowej. 

 Procesy edukacyjne przebiegające  w szkole  są planowane, monitorowane, doskonalone. 

 Procesy zachodzące w szkole są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.  

 Ewaluacja rozkładów materiałów wpływa na efektywny proces nauczania. 
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 W szkole wykonuje się badania wiedzy i umiejętności uczniów i wdraża się wnioski z analiz 

wyników tych badań. 

 Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i monitorowania uczniów w procesie uczenia 

się. 

 Uczniowie i rodzice informowani są o postępach w nauce. 

 Nauczyciele respektują opinie PPP.  

 

 

RAPORT 

 

Procesy edukacyjne są realizowane w szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu 

realizacji podstawy programowej. Polegają na spójnym wykonywaniu przez nauczycieli zadań 

wynikających z podstawy programowej w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności 

i wychowania. W wywiadzie przeprowadzonym podczas spotkania zespołu edukacji 

wczesnoszkolnej nauczyciele stwierdzili, że systematycznie dokonują analizy podstawy 

programowej. W sierp nauczyciele  dokonali analizy programów nauczania pod kątem zgodności z 

podstawą programowa . Informacja i opinia  o programach została przekazana dyrektorowi do 

dokumentacji szkolnej. Dyrektor dopuścił szkolny zestaw programów nauczania, dokonał kontroli 

programów nauczania pod względem zgodności z podstawa programowa.  Podczas zajęć uczniowie 

pracują z podręcznikami zgodnymi z podstawą programową. Nauczyciele zapoznali się również z  

podstawą programową wcześniejszego, a także następnego etapu edukacyjnego.  

 90,9 % ankietowanych rodziców  zostało  zapoznanych z wymaganiami podstawy programowej 

 z poszczególnych dziedzin edukacji.  Realizacja podstawy programowej przebiega w sposób 

kierowany i planowany. Zasadniczymi elementami  tego planu są: 

 Misja i wizja szkoły 

 szkolny zestaw programów nauczania,  

 dostosowania wymagań  programowych, zawierające informacje dotyczące dostosowania 

wymagań  i treści nauczania do danej grupy uczniów – wynikających m.in.  przeprowadzonej 

obserwacji dzieci i analizy opinii oraz orzeczeń PPP 

 plany pracy dydaktycznej, 

 plany pracy wychowawczej. 

 plany pracy zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, 

 kalendarz  konkursów, imprez szkolnych, 

 harmonogram konkursów, 

 plany organizacji szkolnych,  

 plany zespołów przedmiotowych, komisji.  

Przy tworzeniu wszelkich planów brano pod uwagę także zalecane sposoby i warunki realizacji 

podstawy. 

Poziom wymagań : Sukces 

 

Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone oraz 

wykonuje się badania wiedzy i umiejętności uczniów i wdraża się wnioski z analiz wyników tych 

badań.  Główne elementy planowania procesów edukacyjnych w tym roku, jak i w poprzednich, to: 

planowanie pracy z klasami, planowanie i przygotowanie badań wyników uczniów, planowanie i 

realizacja konkursów i zawodów, kontrola efektów nauczania, badania wstępne i końcowowroczne. 

Zapisy w protokołach spotkań RP świadczą o tym, że nauczyciele zespołu edukacji wczesnoszkolnej 
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dokonują analizy wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej, testów kompetencji i badań wstępnych 

uczniów.  Podczas spotkań zespołu edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele omawiają wyniki 

sprawdzianów kompetencji i badań wstępnych  formułując wnioski i zalecenia do dalszej pracy. Na 

bieżąco ewaluuje się plany pracy dydaktyczno-wychowawczej. Mając na uwadze poprawę wyników 

nauczania, pomoc uczniom mającym trudności, organizowane są kółka zainteresowań, zajęcia 

wyrównawcze, realizowane są  zajęcia dodatkowe w ramach programu „Indywidualizacji 

nauczania”.  Nauczyciele na bieżąco dokonują kontroli wiedzy i umiejętności uczniów w formie: 

- odpowiedzi ustnych, 

-sprawdzianów, 

- testów,  

- konkursów,  

- bieżącej obserwacji. 

Dyrektor szkoły dokonuje kontroli realizacji procesów edukacyjnych w formie hospitacji, kontroli 

dokumentacji. W roku szkolnym 2011/2012 dyrektor dokonała 7 obserwacji zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych. 15 kontroli dokumentacji. 

Poziom wymagań: sukces  

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.  Według  96,4% 

rodziców tygodniowy plan zajęć sprzyja uczeniu się. 89,1% ankietowanych rodziców uważa, że  sale 

lekcyjne stwarzają odpowiednie warunki do pracy, a  94,6 % uważa, że atmosfera w klasie sprzyja 

uczeniu się. Znaczna liczba rodziców -92,7% - uważa, że szkoła daje możliwość odnoszenia 

sukcesów przez dziecko podczas organizowanych konkursów szkolnych, pozaszkolnych i 

klasowych-  szczegółowy wykaz organizowanych konkursów stanowi załącznik do protokołu 

podsumowującego pracę szkoły w roku szkolnym 2011/2012.  W szkole podejmuje się starania by 

dziecko miało poczucie sukcesu na miarę jego możliwości co potwierdziło 90,9 % ankietowanych 

rodziców,  znaczna liczba rodziców – 96,4%- uważa , że  oferta edukacyjna szkoły dostosowana jest 

do potrzeb i możliwości uczniów.  

Nauczyciele zespołu edukacji wczesnoszkolnej podczas wywiadu  dostarczyli informacji na temat 

stosowanych metod nauczania, które zwiększają intensywność procesów nauczania, sprzyjają 

uczeniu się: burza mózgów, praca w grupach, gry zespołowe, metoda pokazowa, obserwacja, metody 

praktyczne, słowno-pojęciowe, oglądowa, metody czynnościowe, wykład, drama, rozmowa 

kierowana, metoda problemowa, metody oparte na słowie i na działaniu, inscenizacja, dyskusja, 

praca z książką, metoda zabawowa, naśladowcza. Nauczyciele wskazali również na duże 

wykorzystanie podczas zajęć w klasach I i III technologii informacyjnej ze względu na wyposażenie 

tych klas w tablice interaktywne.  Nauczyciele wskazali również na odpowiednie wyposażenie klas 

w pomoce dydaktyczne oraz dostęp do sali komputerowej.  

Poziom wymagań: sukces 

Ewaluacja rozkładów materiałów wpływa na efektywny proces nauczania.  Nauczyciele zespołu 

edukacji wczesnoszkolnej dokonują analizy rozkładów nauczania  dostosowują je do potrzeb 

uczniów, zespołu klasowego, środowiska, specyfiki szkoły. W trakcie roku szkolnego dokonuje się 

modyfikacji programów  oraz rozkładów nauczania wynikających z bieżących  potrzeb. Dyrektor 

szkoły na początku roku szkolnego dokonał  kontroli i zatwierdził rozkłady nauczania.  

Poziom wymagań: Sukces 
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W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów.  Ocenianie uczniów daje im informację o ich 

postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy.  

W klasach I-III prowadzony jest monitoring osiągnięć uczniów poprzez systematyczne ocenianie, 

dokonywanie analiz osiągnięć uczniów, analizowanie frekwencji uczniów na zajęciach. Wnioski z 

monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych. Wszyscy nauczyciele klas 

I-III przyznali, że osiągnięcia uczniów są śledzone systematycznie i na bieżąco w następujący 

sposób: wpisy do dziennika, zeszytów, ćwiczeń,  zeszytów korespondencji. Uczniowie osiągający 

sukcesy wyróżniani są na forum klasy, organizuje się  apele podczas, których wyróżnia się 

najlepszych uczniów, umieszczane są informacje na stronie  internetowej szkoły oraz galerii 

dyplomów.   Analizuje się  postępy w nauce i   na  bieżąco wychwytywani są uczniowie z 

trudnościami w nauce i zachowaniu, dla których organizowana jest pomoc w szkole: zespoły 

wyrównawcze, indywidualne formy pracy na lekcji. Rodzicom uczniów mających szczególne 

trudności sugeruje się badanie dziecka w PPP. W zależności od zaleceń są dla nich organizowane 

odpowiednie formy pomocy. Nauczyciele na bieżąco informują uczniów oraz rodziców o 

uzyskanych ocenach, udzielając szczegółowych informacji uzasadniających ocenę wskazując jakie 

umiejętności i wiadomości należy ćwiczyć.  Nauczyciele w wywiadzie dostarczyli informacji na 

temat sposobów przekazywania rodzicom  informacji  o postępach ich dziecka w nauce są to: 

-zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, wpisy w zeszytach, ćwiczeniach, zeszytach 

korespondencji, ocena opisowa semestralna, końcoworoczna.  

O sposobach informowania rodziców o postępach dziecka w nauce i zachowaniu oraz motywowaniu 

uczniów do pracy wypowiedzieli się również rodzice.  Z 55 ankietowanych 6 osób nie udzieliło 

odpowiedzi na pytania dotyczące tego tematu, co miało wpływ na końcowy wynik badań. Pytania te 

znajdowały się na drugiej stronie ankiety, można przypuszczać, że część rodziców  z pośpiechu lub 

nieuwagi nie wypełniła pytań na drugiej stronie.  

76,4%  ankietowanych rodziców uważa, że nauczyciele systematycznie dostarczają uczniom i 

rodzicom informacji o postępach dziecka. 81% rodziców uważa, że otrzymana ocena opisowa daje 

pełny obraz wiedzy o postępach dziecka w nauce, a 91% z nich stwierdziło, że otrzymana informacja 

motywuje do dalszej pracy.  87,3% rodziców uważa, że nauczyciele rozmawiają z uczniami na temat 

sukcesów i trudności. 76,4% - uważa, że uczniowie uzyskują uzasadnienie swoich ocen.  Rodzice w 

ankiecie wskazali również sposób uzyskiwania informacji o osiągnięciach uczniów, co przedstawia 

poniższy wykres. 
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Najczęściej rodzice uzyskują informację podczas zebrań z rodzicami, znaczna część ankietowanych 

wskazała wpisy w zeszytach. 40(72,7%) ankietowanych wskazało  ocenę opisową semestralna i 

końcoworoczna. Taki wynik dziwi nauczycieli, gdyż wszystkie dzieci otrzymują świadectwo z oceną 

opisową na koniec roku. Otrzymanie informacji o ocenie semestralnej podpisami w dziennikach 

potwierdzili rodzice podczas zebrania z rodzicami organizowanego na koniec semestru. Również 

podczas zebrań organizowanych w ciągu roku szkolnego rodzice otrzymują pisemną informację o 

postępach dziecka, co potwierdzaja podpisem w dzienniku. Analizując frekwencje podczas zebrania , 

które odbyło się w listopadzie 2013 r.  100%  rodziców uczniów klasy I, 96% rodziców uczniów 

klasy II, 91% rodziców uczniów klasy III  otrzymało pisemną informację o postępach ich dziecka w 

nauce, co rodzice potwierdzili podpisami w dzienniku. Najmniej bo 34 (61,8%) rodziców uważa, że 

źródłem informacji o postępach dzieci są spotkania indywidualne z nauczycielem. 18 ankietowanych 

wskazało cztery żródła informacji o postępach dziecka, 18 wskazało trzy źródła, 9 osób zaznaczyło 2 

odpowiedzi, 2 osoby wskazały jedną. Jeden z rodziców jako źródło  wskazał rozmowy telefoniczne.   

Poziom wymagań: zadowalający  

Nauczyciele respektują opinie i wskazania  PPP.  Wszyscy uczący w klasach I-III opracowują 

dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów. Dyrektor szkoły gromadzi dokumenty 

i prowadzi kontrolę realizacji zaleceń PPP. Dokonuje obserwacji zajęć wyrównawczych. Rodzice 

podczas zebrań  z rodzicami organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej  są 

powiadamiani o działaniach szkoły podejmowanych wobec ich dziecka.   W klasie I dla 7 uczniów 

zorganizowano zajęcia logopedyczne, opracowano PDW. Dla uczniów posiadających orzeczenia 

PPP opracowano KIPU. W klasie II  jedna uczennica posiada orzeczenie PPP dla niej na wniosek 

rodzica zorganizowano zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne. W klasie III uczennica posiadająca 

orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim uczęszcza na zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne.  W 

klasach działają zespoły nauczycieli, których zadaniem jest wymiana informacji o uczniach ich 

postępach, problemach oraz opracowanie sposobów pomocy uczniom. Na temat respektowania przez 

nauczycieli wskazań PPP wypowiedzieli się również rodzice. Na pytanie : Czy  w szkole 

respektowane są wskazania PPP?  18 (32%)  ankietowanych  odpowiedziało TAK, 29 (52,72%) 

rodziców nie posiada wiedzy na ten temat. 9 rodziców nie udzieliło odpowiedzi. Taki wynik może 

wskazywać, że  rodzice nie maja informacji o działaniach podejmowanych przez szkołę  w tym 

zakresie, ponieważ ich dziecko nie było badane w PPP i nie dotyczy to ich dziecka.  

Poziom wymagań: niezadowalający 
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Mocne strony:  

 Procesy edukacyjne przebiegają w szkole   z uwzględnieniem zalecanych warunków i 

sposobu realizacji podstawy programowej. Nauczyciele  w zespołach dokonują 

ewaluacji  rozkładów nauczania dostosowując je do potrzeb klasy środowiska. 

Działania podejmowane w szkole sprzyjają uczeniu się.  

 Na bieżąco monitoruje się postępy uczniów w nauce. Udziela się pomocy uczniom 

mającym trudności. Szkoła wyróżnia uczniów zdolnych. Rodzice na bieżąco 

informowani są o postępach ucznia w nauce.  Ocena osiągnięć ucznia ma charakter 

motywujący. 

 Uczniowie mają szansę uzyskania sukcesów edukacyjnych na miarę swoich możliwości 

i aspiracji, ponieważ nauczyciele kładą nacisk na indywidualizację procesu nauczania 

zarówno w stosunku do uczniów zdolnych i słabych. 

 

Słabe strony i rekomendacje: 

 Zwiększyć częstotliwość spotkań indywidualnych z rodzicami celem wymiany 

informacji o postępach dziecka w nauce. 

 Przeprowadzić na zebraniach z rodzicami kampanię informacyjną na temat działań 

szkoły podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o 

sposobach realizacji zaleceń PPP.  

 Udzielać rodzicom szczegółowych instrukcji podczas wypełniania ankiet ewaluacyjnych.   

 

Określono stopień wykonania zadania na poziomie B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


