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1. Wstęp - przebieg ewaluacji 

 Zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, 

zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne dotyczące wdrażania podstawy programowej 

w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków 

i sposobów realizacji.  

 Celem ewaluacji było ustalenie, czy uczniowie nabywają w szkole wiadomości  

i umiejętności określone w podstawie programowej oraz sprawdzenie, w jakim zakresie 

diagnozuje i analizuje się osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. 

Zebrane informacje na ten temat posłużą wyrównywaniu szans edukacyjnych i wspomaganiu 

rozwoju uczniów. 

 W przeprowadzonym badaniu zastosowano procedury i  narzędzia badawcze 

opracowane przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej. Główną metodą wykorzystaną do 

przeprowadzenia badań była metoda sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki 

badawczej, jaką jest ankieta.  Była ona skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Wykorzystane w procesie badawczym ankiety zawierały pytania otwarte i zamknięte. Wzory 

ankiet zamieszczone zostały w Projekcie ewaluacji wewnętrznej. Zgromadzony materiał 

empiryczny wykorzystano w analizie niniejszego raportu. Wszyscy ankietowani, przed 

rozpoczęciem badań, byli informowani o celach podejmowanych działań, sposobie 

wykorzystania ich wyników oraz całkowitej anonimowości uzyskanych informacji.  

Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia zawarte w Projekcie 

ewaluacji wewnętrznej.  

Ewaluacja była realizowana od stycznia 2018 do maja 2018 roku. 

Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym 

przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej bardziej efektywnej pracy, zmierzającej 

do podniesienia jakości pracy naszej szkoły.  

 

2. Wprowadzenie do problemu 

 Zmiany w zewnętrznym świecie, na rynku pracy, w gospodarce, polityce, kulturze czy 

nawet relacjach międzyludzkich (wynikające z procesów globalizacji i demograficznych) 

powodują konieczność uczenia się kompetencji, których poprzednie pokolenia nie 

potrzebowały w takim stopniu, jak ci wchodzący dzisiaj w dorosłe życie. Refleksja ta 

przyświeca wielu grupom pracującym nad projektowaniem systemów edukacyjnych. Widać 

to na przykład w obowiązującej podstawie programowej, której twórcy próbowali odnieść się 

do zmieniających się warunków. Dla przyszłego sukcesu indywidualnego i społecznego 

uczniowie i uczennice powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. 

Warto przy tym pamiętać, że w społeczeństwie wiedzy uczniowie na wszystkich etapach 

edukacji nie tylko przyswajają przydatne umiejętności, ale również aktywnie 

współuczestniczą w tworzeniu wiedzy i w decydowaniu o procesie uczenia się. Szkoły dzisiaj 

nie powinny być przekaźnikami zdobytych wcześniej informacji, ale miejscami ich tworzenia 

i krytycznej analizy.  

 Podstawa programowa jest najważniejszym dokumentem, organizującym pracę 

nauczycieli, wyznaczającym zadania szkole, opisującym wiedzę, umiejętności i postawy,  
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w jakie nauczyciele wyposażyć powinni uczniów. Jest całością, która często jednak 

odczytywana jest we fragmentach. Każdy z uczących zna istotny dla niego obszar i nie 

poszukuje w całości naddanych sensów. Łatwo wtedy zamienić się w realizatora 

przedmiotowej części podstawy, nie zaś podstawy jako całościowej wizji edukacji, rozpisanej 

na wiele głosów.  

 Wciąż jeszcze program nauczania i realizowanie zaleceń podręcznika wyznacza rytm 

pracy nauczycieli i uczniów. Prowadzi to do wiecznego pośpiechu – nadmierna ilość 

zagadnień i tematów nie pozwala głęboko wniknąć w treści, zawarte w podstawie. Zarazem 

podstawową bolączką jest zbyt mała ilość czasu na jej realizację i – co z tego wynika – 

zarzuty co do jej obszerności. Rysuje się więc tu zatem podstawowe wyzwanie – budowanie 

indywidualnego programu nauczania opartego na podstawie programowej, uwzględniającego 

potrzeby zespołu klasowego jako silnie zindywidualizowanej grupy o różnej i zmieniającej się 

dynamice. Takie podejście do problemu wiąże się silnie ze współpracą nauczycieli w tym 

obszarze oraz świadomym uczestnictwem uczniów w procesie.  

 W nabywaniu wiedzy i umiejętności kluczowym elementem jest konstruktywizm. 

Z niego wynika międzyprzedmiotowa współpraca i znajomość realizowanych także na innych 

przedmiotach zagadnień, do których nauczyciele mogą się odwołać, rozpoczynając pracę 

z uczniami. Badania leżące u podstaw neurodydaktyki pokazują, że kluczowe znaczenie dla 

uczenia się ma powiązanie nabywanych umiejętności i wiedzy z poznanymi dotychczas 

zagadnieniami. Istotne jest, aby uczeń był świadomy tego procesu, co kieruje nas w stronę 

myślenia o ciągłym doskonaleniu umiejętności uczenia się, co także dokonuje się ponad 

przedmiotowymi podziałami. 

 

3. Cele ewaluacji 

1. Zbadanie, w jaki sposób nauczyciele realizują cele określone w podstawie programowej. 

2. Zbadanie , w jaki sposób nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej. 

3. Zbadanie, w jaki sposób organizacja zespołów nauczycielskich sprzyja realizacji podstawy 

programowej. 

4. Zbadanie, w jaki sposób nauczyciele wykorzystują podstawę programową wcześniejszych 

etapów edukacyjnych. 

 

4. Problematyka ewaluacji (pytania kluczowe, kryteria) 

Pytania kluczowe: 

1. Jaka jest znajomość podstawy programowej wśród nauczycieli? 

2. W jaki sposób nauczyciele uwzględniają osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu 

edukacyjnego planując swoją pracę ? 

3. Czy w szkole podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych 

warunków i sposobów realizacji? 

4. W jaki sposób analizuje się osiągnięcia uczniów z uwzględnieniem ich możliwości 

rozwojowych?  

5. W jaki sposób wdraża się wnioski z analiz osiągnięć uczniów?  
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Kryteria ewaluacji: 

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 jest odpowiedzialny za realizację całości podstawy programowej. 

 

5. Metody i narzędzia ewaluacji 

Metody badawcze (alternatywne):  sortowanie, kwiatek, termometr w klasach I 

Ankieta skierowana do uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej  

Ankieta skierowana do rodziców 

Ankieta skierowana do nauczycieli 

Analiza dokumentacji pracy szkoły 

 

6. Charakterystyka próby badawczej 

Badaniem objęto:  

 

 
7. Opis wyników i ich interpretacja 

Klasy I 

 

Ilość badanych: 52 uczniów z klas 1b, 1c, 1d 

Uwzględniając wiek uczniów, w badaniu zastosowano alternatywne metody 

gromadzenia danych: 

- sortowanie,  

- kwiatek,  

- termometr.  

Badanie klasy 1c było obserwowane przez dyrektora szkoły.  

 

1. Pytanie do ucznia: 

ZOSIA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAPROTNI PISAŁA NA POCZĄTKU KLASY 

PIERWSZEJ TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI. CZY TY TEŻ PISAŁEŚ / 

PISAŁAŚ TAKI TEST?  

 

97 

90 

25 

Próba badawcza 

uczniowie kl.IV-VII SP 

rodzice 

nauczyciele 
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Metoda gromadzenia danych: sortowanie 

Uczniowie wrzucają kolorowe karteczki do jednej z trzech kopert z oznaczonych 

odpowiedziami:   

TAK  -   36 – 70% 

NIE -  3 – 5,8% 

NIE WIEM – 11 – 21,2% 

2 uczniów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

2. Pytanie do ucznia: 

CZY WYMIENIONE SYTUACJE DOTYCZĄ CIEBIE? 

a. W szkole mogę korzystać z różnych pomocy (np. gry, komputer, tablica interaktywna, 

książki), które pomagają mi się uczyć.  – 47 – 90, 3% 

b. W szkole czuję się bezpiecznie.  – 48 – 92,3% 

c. Nauczyciel podchodzi do mnie podczas pracy i pomaga mi.  – 36 – 70% 

d. W szkole korzystam z pracowni komputerowej.  – 50 – 96,1% 

e. W szkole korzystam z biblioteki. - 50 – 96,1 % 

f. W szkole rozwijam swoje zainteresowania i mam możliwość udziału w konkursach.  – 45 – 

86,5% 

g. W szkole poznaję zasady gry w szachy. – 46 – 88,4% 

h. Mam możliwość wykazania się na lekcjach swoją wiedzą i umiejętnościami. – 44 – 85% 

 

Metoda gromadzenia danych: kwiatek.  

Na tablicy umieszcza się plakat z narysowanym kwiatkiem, na którego płatkach zapisane są 

w/w stwierdzenia. Uczniowie otrzymują samoprzylepne karteczki. Osoba przeprowadzająca 

badanie kolejno odczytuje zdania z plakatu. Uczniowie, którzy zgadzają się w usłyszanym 

stwierdzeniem, podchodzą do plakatu i naklejają na odpowiedni płatek swoją karteczkę. 

 

3. Pytanie do ucznia: 

ZA CO OCENIA CIĘ TWÓJ NAUCZYCIEL? 

a. sprawdziany i testy    - 49 – 94,2% 

b. ćwiczenia w podręczniku   - 49 

c. odpowiedzi ustne   - 49 

d. prace domowe  - 49  

e. czytanie - 49 

f. pisanie  - 49 

g. aktywność na lekcji  - 47  - 90,3% 

h. prace plastyczne   - 49 

 

Metoda: kwiatek 

 

4. Pytanie do ucznia: 

CZY WYCHOWAWCA CHWALI CIĘ ZA DOBRZE WYKONANE ZADANIA I MÓWI 

CI, CO POWIENIENEŚ POPRAWIĆ?  
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Metoda: sortowanie.  

TAK   -   45 – 86,5% 

RACZEJ TAK  -  5 – 0,96% 

RACZEJ NIE  - 0 

NIE  - 0 

 

5. Pytanie do ucznia: 

JAK CZĘSTO JESTEŚ OCENIANY? 

 

Metoda: termometr.  

Uczniowie zaznaczają na termometrze temperaturę swoich odczuć w odniesieniu do 

usłyszanego pytania. Im wyżej na skali, tym częściej uczeń jest oceniany. Najwyższa 

temperatura oznacza „codziennie”, najniższa - oznacza „nigdy”. 

 

1 raz w tyg.  – 0 

2 x w tyg. – 0 

3 x w tyg. – 2  - 0,38% 

4 x w tyg. – 6 – 1,15% 

5x w tyg. – 42 – 80,7% 

 

6. Pytanie do ucznia: 

CZY WIADOMOŚCI PRZEKAZYWANE NA LEKCJACH SĄ DLA CIEBIE 

ZROZUMIAŁE? 

 

Metoda: sortowanie    

TAK  - 31  - 59,6% 

RACZEJ TAK -  11 – 21,2% 

RACZEJ NIE – 8 – 15,3% 

NIE - 0 

 

7. Pytanie do ucznia: 

CO CIĘ NAJBARDZIEJ ZACHĘCA DO UCZENIA SIĘ? KIEDY PRACUJESZ 

NAJCHĘTNIEJ? 

a. kiedy rozwiązuję karty pracy – 43  - 82,6% 

b. przy tablicy – 44  - 84,6% 

c. podczas pracy samodzielnej – 45  - 86,5% 

d. pracując w grupie  - 43  - 82,6% 

e. uczę się podczas zabawy  - 42  - 80,7% 

f. wtedy, gdy nauczyciel podchodzi do mnie i objaśnia błędy.  – 24  - 46,1% 

 

Metoda: kwiatek.  
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8. Pytanie do ucznia: 

CZY UWAŻASZ, ŻE JESTEŚ PRZYGOTOWANY DO NAUKI W KLASIE 2? 

Metoda: sortowanie    

TAK   - 29  - 55,2% 

RACZEJ TAK  - 23  - 44,2% 

RACZEJ NIE  -  2  - 0,38% 

NIE – 1  - 0,52% 

 

Ankieta Rodzice uczniów klas 1 

1. Czy Pana/Pani dziecko pisało na początku roku szkolnego tzw. testy na wejście 

z różnych przedmiotów? 

 

Tak Nie 
Nie 

wiem 

9 16 20 

 

  
 

2. Jeśli tak, to czy nauczyciele omówili je z Pana/Pani dzieckiem i dali mu wskazówki 

do dalszej pracy? 

 

Tak Nie 
Nie 

wiem 

11 7 15 

 

 
 

 

 

20% 

36% 

44% 

Wykres 1 

Tak 

Nie 

Nie wiem 

33% 

21% 

46% 

Wykres 2 

Tak 

Nie 

Nie wiem 
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3. W poniższej tabeli Pan/Pani znajdzie stwierdzenia, które dotyczą szkoły, do której 

uczęszcza Pana/Pani dziecko. Prosimy o przeczytanie każdego z nich uważnie 

i zastanowienie się, czy Pan/Pani ma do czynienia z opisywaną w nich sytuacją w naszej 

szkole.  

 

Szkoła mojego dziecka tak 
raczej 

tak 

raczej 

nie 
nie 

1.W szkole moje dziecko ma odpowiednie warunki do 

nauki. 
39 7 0 0 

2. Szkoła zapewnia mojemu dziecku środki 

dydaktyczne, które pomagają mu w uczeniu się. 
37 9 0 0 

3. Szkoła zapewnia mojemu dziecku poczucie 

bezpieczeństwa. 
35 9 2 0 

4. Nauczyciele podchodzą do mojego dziecka 

indywidualnie. 
26 20 0 0 

5. W szkole moje dziecko korzysta z urządzeń TiK. 20 11 0 0 

6. W szkole moje dziecko może korzystać z zasobów 

biblioteki szkolnej. 
46 0 0 0 

7. Szkoła tworzy mojemu dziecku możliwości 

rozwijania jego zainteresowań. 
20 17 7 2 

8. W szkole podejmowane są działania, które sprzyjają 

osiąganiu przez moje dziecko różnorodnych sukcesów 

edukacyjnych.  
20 20 6 0 

9. W szkole docenia się sukcesy mojego dziecka. 20 21 2 2 

10. Szkoła przygotowuje moje dziecko do właściwego 

odbioru i wykorzystywania mediów. 
23 14 2 0 

11. W szkole moje dziecko ma możliwość pracy 

zespołowej. 
38 6 0 0 

12. Nauczyciele i nauczycielki wskazują mojemu 

dziecku, jak może się uczyć i dzięki temu osiąga 

lepsze wyniki w nauce. 
29 15 0 0 

13. Uważam, że moje dziecko jest dobrze 

przygotowane do dalszej nauki. 
26 20 0 0 
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tak raczej tak raczej nie nie 
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4. W jaki sposób nauczyciele badają (diagnozują i analizują) osiągnięcia/wiedzę 

Pana/Pani dziecka? 

 

Formy oceniania tak nie 

1. Prace pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki)  45 1 

2. Odpowiedzi ustne   44 2 

3. Prace domowe 46 0  

5. Aktywność na lekcji 46 0  

6. Analiza wytworów ucznia (np. prace plastyczne, multimedialne 

itp.) 
46  0 

7. Projekty edukacyjne 33 14 

 

 

5. Czy w Pana/Pani odczuciu, nauczyciele oceniają Pana/Pani dziecko sprawiedliwie? 

Zdecydowanie 

tak 

Raczej 

tak 

Raczej 

nie 

Zdecydowanie 

nie 

22 23 0 0 

 

 

0 
5 

10 
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1. Prace 
pisemne (testy, 

sprawdziany, 
kartkówki)  
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5. Aktywność 
na lekcji 

6. Analiza 
wytworów 
ucznia (np. 

prace 
plastyczne, 

multimedialne 
itp.) 

7. Projekty 
edukacyjne 

Wykres 4 

tak nie 

49% 51% 

0% 0% 

Wykres 5 

Zdecydowanie tak 

Raczej tak 

Raczej nie 

Zdecydowanie nie 
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6. Czy nauczyciele informują Pana/Panią o:  

 
tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 
nie 

A. postępach w nauce dziecka, nabytych umiejętnościach 

i wiadomościach 
33 13 0 0 

B. trudnościach w nauce, jakie ma Państwa dziecko 33 11 2 1 

C. umiejętnościach i zdolnościach, jakie posiada Państwa dziecko 21 18 2 0 

D. planach do dalszej pracy z dzieckiem w szkole 24 19 3 0 

E. zaleceniach do dalszej pracy z dzieckiem w domu 23 20 3 0 

F. możliwościach uczestniczenia w zajęciach rozwijających 21 21 2 0 

G. możliwościach uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych 31 12 3 0 

 

 
 

7. W jaki sposób otrzymujecie Państwo tę informację?  

Na 

zebraniach 

ogólnych 

Podczas 

dyżurów 

nauczycieli 

Na spotkaniach 

indywidualnych 

W formie 

pisemnej 

38 0 25 16 
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8. Czy Pana/Pani dziecko ma możliwość poprawienia swoich ocen? 

 

Zdecydowanie 

tak 

Raczej 

tak 

Raczej 

nie 

Zdecydowanie 

nie 

22 23 0 0 

 

 
 

9. Jak często nauczyciele wykorzystują następujące formy oceniania Pana/Pani dziecka? 

 

Formy oceniania rzadko często 
najczęś

ciej 

1. Prace pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki)  6 35 6 

2. Odpowiedzi ustne   4 33 8 

3. Prace domowe 0  26 21 

5. Aktywność na lekcji 2 30 9 

6. Analiza wytworów ucznia (np. prace plastyczne, multimedialne 

itp.) 
11 25 1 

7. Projekty edukacyjne 29 11 0 
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10. Jakie metody pracy z Pana/Pani dzieckiem stosują nauczyciele? 

 

Metody pracy Odpowiedzi 

metody doświadczalne 30 

praca z uczniem zdolnym 5 

praca indywidualna 29 

korzystanie z tablicy interaktywnej 24 

praca w grupach 22 

metody aktywizujące 7 

metody praktyczne 10 

metody problemowe 9 

gry dydaktyczne 20 

 projekt edukacyjny 3 

 

 

 

11. Czy został/a Pan / Pani zapoznany / a  z programem nauczania wymaganiami  

i kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów? 

  

Tak Nie 
Nie 

wiem 

44 0 2 

 

12. Czy nauczyciele stosują się do podawanych kryteriów? 
 
Zdecydowanie 

tak 

Raczej 

tak 

Raczej 

nie 

Zdecydowanie 

nie 

22 23 0 0 
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13. Czy wiadomości przekazywane na lekcjach są dla Pana/Pani dziecka zrozumiałe? 
 

Zdecydowanie 

tak 

Raczej 

tak 

Raczej 

nie 

Zdecydowanie 

nie 

20 26 0 0 

 

 
 

14. Czy Pana/Pani dziecko ma możliwość wykazania się na lekcjach swoją wiedzą 

i umiejętnościami? 

 

Zdecydowanie 

tak 

Raczej 

tak 

Raczej 

nie 

Zdecydowanie 

nie 

22 23 0 0 

 

 
 

15. Czy zdobyta wiedza pomaga Pana/Pani dziecku w wykonywaniu zadań 

i rozwiązywaniu problemów? 
 

Zdecydowanie 

tak 

Raczej 

tak 

Raczej 

nie 

Zdecydowanie 

nie 

22 23 0 0 
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16. W jaki sposób nauczyciele motywują Pana/Pani dziecko do uzyskiwania lepszych 

wyników w nauce? 

 

Formy oceniania 
ilość 

wskazań 

Rozmawiają z nim indywidualnie 16 

Zachęcają do udziału w zajęciach dodatkowych 15 

Zadają dodatkowe zadania  16 

Stosują ciekawe metody pracy 14 

Chwalą za dobrze wykonane zadanie 25 

Zachęcają do udziału w konkursach, zawodach itp. 15 

Mówią o jego sukcesach rodzicom i na forum klasy lub szkoły 11 

 

 
 

 

17. Czy Pana/Pani dziecko ma w szkole możliwość prezentowania swoich osiągnięć? 
 

Zdecydowanie 

tak 

Raczej 

tak 

Raczej 

nie 

Zdecydowanie 

nie 

9 17 3 0 

 

18. Jak Pan / Pani ocenia skuteczność wdrażanych przez nauczycieli działań?  

Proszę ocenić w skali 1 do 6.  

 

skala 1 2 3 4 5 6 

odpowiedzi 1 0 0 3 19 17 

 

 

8. Wnioski i rekomendacje 

Ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że na początku roku szkolnego pisała test z języka 

polskiego i matematyki. Dość duża grupa, 11 osób, przyznało że nie wie o tym, co może 

wskazywać, że dzieci nie pamiętały o tym fakcie. Wychowawcy badanych uczniów 

potwierdzili, że testy diagnostyczne zostały przeprowadzone na początku klasy pierwszej.  
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Odpowiedzi zdecydowanej większości uczniów potwierdziły, iż wymienione w podstawie 

programowej warunki i sposoby jej realizacji, są stosowane w procesie dydaktycznym  

w klasach pierwszych. Nauczyciele często oceniają różnorodne działania uczniów w szkole 

oraz prace domowe, aby wnikliwie ocenić każdą umiejętność dziecka.   

 

Prawie wszystkie dzieci czują się chwalone za dobrze wykonane zadania. Wiedzą także, co 

ewentualnie muszą poprawić.  

 

42 ankietowanych rozumie wiadomości przekazywane na lekcjach. 8 uczniów zaznaczyło 

odpowiedź „raczej nie”.  

Uczniowie chętnie angażują się w różne metody pracy na lekcji, jakie proponuje im 

nauczyciel. Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że zaproponowane metody pomagają im 

się uczyć. Najmniej osób (24) uczy się chętnie wtedy, gdy nauczyciel podchodzi do nich  

i objaśnia błędy.  

 

Swoje przygotowanie do nauki w klasie drugiej uczniowie ocenili następująco:  

tak - 29 uczniów,  

raczej tak – 23,  

raczej nie – 2,  

nie -1.   

 

Rekomendacje 

Zastosowane metody badawcze spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy 

chętnie wzięli udział w badaniu. Warto uwzględniać dobór narzędzi badawczych do wieku 

uczniów w dalszych pracach zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej.  

 

*** 

Spośród 50 ankiet rozdanych rodzicom uczniów klas pierwszych zwrócono 46.  

Prawie połowa rodziców przyznała, że nie wie, czy dziecko pisało na początku roku 

szkolnego tzw. test na wejście.  

Ilość odpowiedzi ankietowanych na 2 pytanie jest nieadekwatna w stosunku do danych 

liczbowych z pytania 1. Pytanie 2 było uwarunkowane jedynie udzieleniem twierdzącej 

odpowiedzi na pytanie 1. 

Zdecydowana większość rodziców potwierdza, że szkoła stwarza warunki sprzyjające 

uczeniu się ich dzieci. 

Według ankietowanych najczęściej oceniane są prace domowe, aktywność na lekcji i prace 

twórcze uczniów (100%). W dalszej kolejności wymieniano prace pisemne, odpowiedzi 

ustne. Najrzadziej podlegają ocenie projekty edukacyjne.  

Wszyscy rodzice uważają, że ich dzieci są sprawiedliwie oceniane. Zdecydowana większość 

rodziców stwierdziła, że są informowani o umiejętnościach, postępach, możliwościach  
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dalszego rozwoju ich dzieci. Ankietowani przyznali, że otrzymują zalecenia do dalszej pracy 

z dzieckiem w domu.  Kilka osób stwierdziło, że raczej nie otrzymują takiej informacji. Jedna 

osoba zaznaczyła, że nie jest informowana o trudnościach dziecka w nauce.  

Najczęściej zaznaczanymi sposobami uzyskiwania informacji o dzieciach były kolejno: 

spotkania ogólne, spotkania indywidualne oraz informacja pisemna. Nikt nie zaznaczył, 

iż pozyskuje informacje od nauczycieli podczas dyżurów.  

45 osób (98%)  przyznało, że ich dzieci mają możliwość poprawiania swoich ocen. 

Nauczyciele oceniają w szkole różnorodne formy aktywności uczniów: prace pisemne, 

odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na lekcji, wytwory ucznia, projekty edukacyjne. 

Według rodziców wszystkie wymienione działania uczniów są często oceniane przez 

nauczycieli. Wyjątek stanowią projekty edukacyjne, które według rodziców oceniane są 

najrzadziej. 

Spośród wymienionych w ankiecie metod pracy z uczniem, najwięcej wskazań otrzymały: 

metody doświadczalne, korzystanie z tablicy interaktywnej, praca w grupach i indywidualna 

oraz gry dydaktyczne. Znamienny jest niski pozom wskazań na metody aktywizujące, 

pracę z uczniem zdolnym oraz projekty edukacyjne.  

95,5% ankietowanych potwierdziło, że zostali zapoznani z programem nauczania, 

wymaganiami i kryteriami oceniania z poszczególnych edukacji.  

100% respondentów uważa, że: 

- nauczyciele stosują się do podanych kryteriów oceniania,  

- wiadomości przekazywane na lekcjach są dla dzieci zrozumiałe, 

- dziecko ma możliwość wykazania się na lekcjach swoją wiedzą i umiejętnościami, 

- zdobyta wiedza pomaga dziecku w wykonywaniu zadań. 

 

Rodzice uważają, że nauczyciele w różny sposób motywują uczniów do uzyskiwania 

lepszych wyników w nauce.  

- Pochwała za wykonane zadanie - 54% zaznaczonych odpowiedzi, 

- rozmowy indywidualne i dodatkowe zadania – po 35 %, 

- zachęta do udziału w zajęciach dodatkowych oraz w konkursach, zawodach, itp. – po 33% 

- ciekawe metody pracy – 30,4% 

- podkreślanie sukcesów ucznia na forum klasy i szkoły – 24%. 

 

Rodzice uczniów klas pierwszych bardzo wysoko oceniają skuteczność wdrażanych 

przez nauczycieli działań. W skali od 1 do 6 punktów, 37% przyznało 6 punktów, 41,3% 

przyznało 5 punktów, natomiast jedna osoba (2%)  - tylko 1 punkt. 6 osób nie udzieliło 

odpowiedzi na to pytanie.  
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Wnioski  - mocne strony: 

1. Nauczyciele realizują podstawę programową uwzględniając umiejętności uczniów. 

2. Szkoła stwarza warunki sprzyjające uczeniu się dzieci zalecane w podstawie 

programowej. 

3. Szkoła monitoruje i analizuje umiejętności i postępy uczniów oraz wskazuje 

możliwości ich dalszego rozwoju. 

4. Szkoła wypracowała skuteczne formy komunikacji z rodzicami. 

5. Rodzice uczniów klas pierwszych bardzo wysoko oceniają skuteczność wdrażanych 

przez nauczycieli działań. 

Rekomendacje: 

1. Uświadomić rodzicom uczniów klas pierwszych, iż testy pisane na początku roku 

szkolnego (tzw. testy na wejście) mają na celu dokonanie wstępnej diagnozy uczniów.  

2. W pracy z dziećmi częściej stosować projekty edukacyjne. 

3. Położyć większy nacisk na dobór metod i form nauczania, wymagających od uczniów 

samodzielnego myślenia i formułowania wniosków (praca z uczniem zdolnym).  

 

Opracowanie: 

 Anna Urbanek i Edyta Wróblewska 
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9. Opis wyników i ich interpretacja 

Klasy IV - VII  

 

1. Jaka jest znajomość podstawy programowej wśród nauczycieli? 

 

Na podstawie przeprowadzonej ankiety oraz jej analizy można stwierdzić, że: 

 wszyscy ankietowani nauczyciele znają podstawę programową, wśród nich 56% zna 

również podstawę programową dla wcześniejszego i późniejszego etapu 

edukacyjnego, 

 większość nauczycieli zapoznała się z podstawą programową, wykorzystując 

bezpośrednią lekturę podstawy (92%), publikacje MEN i udział w zewnętrznych 

formach doskonalenia (56% badanych), pozostali ankietowani przeglądali edukacyjne 

serwisy internetowe (48%) i uczestniczyli w szkoleniach RP (32%). 

Programy nauczania, które wykorzystywane są przez wszystkich nauczycieli, zawierają 

aktualną podstawę programową.  

Realizowany program nauczania gwarantuje efektywne nauczanie treści zapisanych 

w podstawie programowej i dotyczy to wszystkich treści (84% ankietowanych) lub 

większości treści (16% ankietowanych). 

Przy wyborze programu nauczania ankietowani nauczyciele kierowali sie przede wszystkim 

zgodnością programu z podstawą programową (100%), poprawnością pod względem 

merytorycznym, dydaktycznym i wychowawczym oraz dostosowaniem programu do potrzeb 

i możliwości uczniów, środowiska (72%). 

 

2. W jaki sposób nauczyciele uwzględniają osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu 

edukacyjnego planując swoją pracę ? 

 

W szkole diagnozuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, a wyniki 

diagnoz wykorzystuje podczas realizacji podstawy programowej.  
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Uczniowie (62%) potwierdzają, że pisali „testy na wejście” z różnych przedmiotów. Opinię tę 

potwierdza 40% badanych rodziców. Aż 60% ankietowanych nauczycieli nie wykorzystuje tej 

formy diagnozy w swojej działalności dydaktycznej. 

Z analizy ankiet skierowanych do uczniów wynika, iż nauczyciele omówili je z uczniami 

i dali im wskazówki do dalszej pracy (blisko 61%). Rodzice wykazali się nikłą wiedzą na ten 

temat. 

Nauczyciele, którzy przeprowadzili „testy na wejście”, wykorzystują ich wyniki na różne 

sposoby. Przede wszystkim stanowią one dla nich obiektywną informację o osiągnięciach 

ucznia na poprzednim etapie edukacyjnym (36%), pozwalają na indywidualizowanie 

nauczania (32%), wykorzystywane są także do wprowadzania zmian w sposobach nauczania 

i uczenia się (25%), są także istotną sugestią do organizowania zajęć dodatkowych (25%). 

Wszyscy badania nauczyciele zadeklarowali, że wybrany przez nich program nauczania 

uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów. 

Nauczyciele uczący klasy IV i VII analizują wyniki klasyfikacji po klasie III i VI. Dodatkowo 

uczący w klasach IV analizują wyniki Ogólnopolskiego Badania Umiejętności 

Trzecioklasistów.  

Byli wychowawcy klas III i VI dokładnie przedstawiają każdego ucznia nowym 

wychowawcom i nauczycielom, informują z jakimi problemami można się spotkać, jak na nie 

reagować, na co zwrócić szczególną uwagę, który z uczniów potrzebuje dodatkowego 

wsparcia i jaka pomoc była udzielana. Wychowawcy informują również o uzdolnieniach 

uczniów. We współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym analizowana jest również 

sytuacja rodzinna uczniów. Na podstawie wyników  prowadzonych diagnoz  organizowana 

jest pomoc uczniom potrzebującym wsparcia, m.in. indywidualizacja nauczania, kierowanie 

na zajęcia dodatkowe, włączanie w działania wspierające pedagoga i psychologa szkolnego, 

a także logopedy. Ponadto nauczyciele modyfikują swoje plany pracy dydaktycznej, 

dostosowują formy i metody pracy do możliwości uczniów, zachęcają ich do udziału 

w pracach kół zainteresowań oraz konkursach.  

 

3. Czy w szkole podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych 

warunków i sposobów realizacji? 

 

Z przeprowadzonych ankiet i wywiadów wynika, że nauczyciele uważają, iż pracują 

z wykorzystaniem zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej. 

Dobierają je w zależności od realizowanego przez siebie tematu lekcji, wybranych metod 

i form pracy oraz dostosowują do możliwości szkoły i potrzeb uczniów.  

Według ankietowanych uczniów (99%), rodziców (100%) oraz nauczycieli (100%) szkoła 

dysponuje odpowiednimi warunkami nauczania. 
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Blisko 94% badanych uczniów, 100% rodziców  i 96% nauczycieli jest zdania, że szkoła 

zapewnia środki dydaktyczne, które pomagają w nauczaniu i uczeniu się. Jednocześnie 92% 

ankietowanych nauczycieli zadeklarowało, że dobiera metody, formy i środki nauczania do 

możliwości i umiejętności uczniów. Nauczyciele integrują również treści nauczania (96%). 

Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Potwierdzają to wyniki badań: 

 

 
 

Istotnym warunkiem realizacji podstawy programowej jest indywidualizowanie nauczania. 

Badani uczniowie (63%), rodzice (86%) i nauczyciele (100%) potwierdzili, że ten zapis 

podstawy programowej jest w szkole realizowany. 

W szkole stosowane są nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w taki 

sposób, aby podnieść efektywność nauczania. Znajduje to odzwierciedlenie w opinii uczniów 

(w szkole korzysta z urządzeń TiK 87% uczniów), rodziców (84%) oraz 80% nauczycieli. 

Wszyscy badani respondenci potwierdzają, że w szkole można korzystać z zasobów biblioteki 

szkolnej (U. - 98%, R.- 100%, N. - 96%). 
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100% badanych nauczycieli stwierdziło, iż wyposażenie sal odpowiada liczebności uczniów. 

Szkoła tworzy uczniom możliwości rozwijania zainteresowań. Z opinią tą zgadza się 85% 

ankietowanych uczniów, 93% rodziców oraz wszyscy nauczyciele. 

W szkole podejmowane są działania, które sprzyjają osiąganiu przez  uczniów różnorodnych 

sukcesów edukacyjnych. Analiza dokumentacji wykazała, że zgodnie z zaleceniami podstawy 

programowej, uczniowie zdobywają wiedzę i nowe umiejętności na zajęciach 

organizowanych poza budynkiem szkolnym. Uczestniczą w seansach filmowych, spektaklach 

teatralnych, wyjściach na obiekty sportowe i do miejsc użyteczności publicznej, obserwują 

zjawiska przyrodnicze oraz florę i faunę w naturalnym środowisku. Zgadza się z tym 91% 

uczniów, 86% rodziców i wszyscy nauczyciele. 

W szkole docenia się sukcesy uczennic i uczniów (U.- 93%, R.- 95%, N.- 96%). 

Placówka przygotowuje uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów. 

Znajduje to odbicie w wynikach badań (U.- 98%, R.- 97%, N.- 84%). 

Jednym z istotniejszych warunków realizacji podstawy programowej jest stworzenie uczniom 

możliwości pracy zespołowej. Praca w grupach na lekcjach ma duże walory kształtujące 

i wychowawcze. Dzięki odpowiednio dobranej do tematu lekcji formie pracy zespołowej 

uczniowie doskonalą swoje umiejętności twórczego rozwiązywania problemów oraz 

pogłębiają abstrakcyjne myślenie. Szczególne korzyści z pracy w zespole mają uczniowie 

słabsi. Ta forma lekcji ma często decydujący wpływ na zmianę ich postawy, mianowicie 

zwiększa ich zainteresowanie lekcją i niejednokrotnie pomaga osiągnąć lepsze wyniki 

w nauce. Dzięki czynnemu udziałowi w pracach i osiągnięciach zespołu, nabierają wiary we 

własne siły i chętnie uzupełniają własne wiadomości. Cieszy zatem fakt, iż wszystkie grupy 

respondentów potwierdziły w wysokim stopniu spełnienie tego warunku przez szkołę                 

(U. - 98%, R.- 99,5%, N.- 100%).   

Ankietowani uczniowie (85%), rodzice (84,5%) twierdzą, że wiedza przekazywana na 

lekcjach jest dla nich zrozumiała i pomaga im w wykonywaniu zadań oraz rozwiązywaniu 

problemów.  

Cieszy fakt, że aż 93% badanych uczniów i 94% rodziców uważa, iż szkoła dobrze 

przygotowuje do dalszej nauki. Opinię tę potwierdzają wszyscy nauczyciele, którzy są zdania, 

że w szkole dba się o to, aby przygotować ucznia do kolejnego etapu kształcenia i/lub 

funkcjonowania na rynku pracy. 

 

4. W jaki sposób analizuje się osiągnięcia uczniów z uwzględnieniem ich możliwości 

rozwojowych?  

 

Monitorowanie realizacji podstawy programowej przez nauczycieli odbywa się 

systematycznie, co przedstawia wykres poniżej.  
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Monitorowanie realizacji podstawy programowej przez nauczycieli 

 
 

Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków odbywa się podczas zajęć szkolnych, 

imprez i uroczystości pozaszkolnych. Najczęściej nauczyciele badają, analizują i diagnozują 

osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez: prace pisemne, aktywność na lekcji, odpowiedzi 

ustne oraz analizę wytworów ucznia.  
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W odczuciu uczniów i ich rodziców ocenianie szkolne odbywa się na zasadach 

sprawiedliwości. 

Dawanie uczniom informacji zwrotnej na temat postępów jest obowiązkiem nauczyciela 

określonym w zapisach Podstawy programowej. Każdy uczeń  jest oceniany na co dzień, 

w trakcie całego roku szkolnego przez swoich nauczycieli. Właściwie stosowana bieżąca 

ocena uzyskiwanych postępów pomaga uczniowi się  uczyć, gdyż  jest formą  informacji 

zwrotnej przekazywanej mu przez nauczyciela. Informuje  ucznia o tym, co zrobił  dobrze, co 

i w jaki sposób powinien jeszcze poprawić oraz jak ma dalej pracować. Taka informacja 

zwrotna daje uczniom możliwość  racjonalnego kształtowania własnej strategii uczenia się, 

a zatem także poczucie odpowiedzialności za swoje osiągnięcia. Ocenianie 

bieżące  poprzedzone jest przekazaniem uczniowi kryteriów oceniania, czyli informacji, co 

będzie podlegało ocenie i w jaki sposób ocenianie będzie prowadzone. Istotny jest także fakt, 

że nauczyciele badając osiągnięcia uczniów, uwzględniają ich możliwości rozwojowe. 

Ten aspekt wdrażania podstawy programowej ilustruje poniższa tabela: 

 

 uczniowie rodzice 

 l. odp. % odp. l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 49 50,5 42 48 

Raczej tak 37 38,1 36 41 

Raczej nie 10 10,3 9 10 

Zdecydowanie nie 0 0 0 0 
 

Tab. 1.  Informowanie uczniów i ich rodziców o postępach w nauce dziecka,  

nabytych umiejętnościach i wiadomościach 

 

Ponadto rodzice w ankietach potwierdzili, iż są informowani o trudnościach w nauce, jakie 

ma dziecko (91%), o umiejętnościach i zdolnościach, jakie posiada dziecko (82%), o planach 

do dalszej pracy z dzieckiem w szkole (76%), o zaleceniach do dalszej pracy z dzieckiem  
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w domu (73%), o możliwości uczestniczenia w zajęciach rozwijających (84,5%) a także 

o możliwości uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych (91%). Informacje te nauczyciele 

najczęściej przekazują rodzicom podczas zebrań ogólnych, na spotkaniach indywidualnych 

oraz pisemnie. 

Uczniowie mają możliwość poprawienia ocen niedostatecznych. Potwierdzają ten stan rzeczy 

także rodzice. 

 

 uczniowie rodzice 

 l. odp. % odp. l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 66 68 44 54 

Raczej tak 28 29 36 44 

Raczej nie 2 2 2 2 

Zdecydowanie nie 0 0 0 0 
 

Tab. 2.  Możliwość poprawienia oceny niedostatecznej 

 

Najczęściej wykorzystywaną przez nauczycieli formą oceniania w opinii uczniów są prace 

domowe (52%) oraz  prace pisemne - testy, sprawdziany i kartkówki (36%). Rodzice zgadzają 

się ze swoimi dziećmi, z tym tylko, że jako najczęściej wykorzystywaną formę oceniania 

wskazują prace pisemne (42%), a następnie prace domowe (26,5%). Ten stan rzeczy 

potwierdzają nauczyciele, dodając jeszcze ocenianie aktywności podczas lekcji (40%).  

Smuci fakt, że nauczyciele rzadko wykorzystują podczas oceniania (i to w opinii wszystkich 

respondentów, takie formy jak projekty edukacyjne (U. - 61%, R. - 60%, N. - 64%) oraz 

analizę wytworów uczniów (U. - 45,4%, R. - 20,5%, N. - 40%).  

Metoda projektu edukacyjnego jest jedną z ciekawszych form organizowania procesu 

kształcenia dydaktyczno-wychowawczego w  szkołach, ponieważ doskonali ona kompetencje 

psychospołeczne (tzw. miękkie umiejętności), które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju 

kariery zawodowej i sukcesu w pracy. Projekty edukacyjne, skupiając nauczycieli oraz 

uczniów wokół zagadnień ważnych z punktu widzenia programu nauczania, stają się formą 

realizacji podstawy programowej, a  także metodą nauczania integrującą wiedzę z różnych 

przedmiotów i kształtującą liczne umiejętności. Realizacja projektu uczy samodzielności 

i  umiejętności samooceny, jak również oceny własnego miejsca w  tzw. środowisku 

szkolnym. Inspiruje proces uczenia się w  sposób wielostronny, stawiając nie tyle na wiedzę 

i opanowanie technik, co na rozumienie procesów, konstruowanie hipotez, definiowanie 

problemów praktycznych i kształtowanie strategii działania. Uczniowie, realizując wspólne 

przedsięwzięcie, jakim jest projekt, zdobywają liczne umiejętności pracy w zespole, która 

wydaje się kluczem do sukcesu każdego projektu. Skoro metoda projektu edukacyjnego ma 

przygotowywać uczniów do przyszłej pracy zawodowej w zespołach projektowych, to warto 

już na etapie szkolnym wprowadzać ich w tajniki najlepszych standardów zarządzania 

projektami. 

Tak jak wszystko inne wokół nas się nieustannie zmienia, tak również metody pracy w szkole 

powinny się zmieniać i dostosowywać do wymagań współczesnego świata. Nowoczesne 

metody pracy w szkole to przede wszystkim aktywizacja uczniów do samodzielnego 

działania, mająca na celu przystosowanie ich do późniejszego, dorosłego życia. Tak jak to już  
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zostało wspomniane nowoczesne metody pracy w szkole powinny sprawić, że uczeń 

samodzielnie rozwiązuje problemy, jednak przy pomocy i pod nadzorem nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. Najczęściej w takich przypadkach nauczyciel wskazuje mniej więcej, 

gdzie uczeń może znaleźć rozwiązanie problemu, ukierunkowuje go. Jednak to uczeń 

samodzielnie szuka rozwiązania problemu w materiałach dostarczonych mu przez 

nauczyciela. Bardzo ważne w dzisiejszych czasach jest również wykorzystanie komputerów 

i Internetu w trakcie zajęć, ale nie tylko tych typowo informatycznych. Dzieje się tak, z uwagi 

na to, że w coraz większej liczbie dziedzin naszego życia wykorzystywane są komputery 

i umiejętność pracy z nimi przyda się w przyszłości każdemu uczniowi. 

Nauczyciele wprowadzają nowoczesne metody pracy w szkole mające na celu aktywizację 

uczniów do samodzielnej. Najpopularniejsze z nich to według uczniów i ich rodziców praca 

w małych grupach (92%, 81%), korzystanie z tablicy interaktywnej (81%, 40%) oraz metody 

doświadczalne (51%, 20%), najczęściej stosowane przez nauczycieli przedmiotów 

matematyczno - przyrodniczych.  

Preferencje nauczycieli naszej szkoły dotyczące wyboru metod pracy z uczniami 

gwarantującymi efektywne nauczanie przedstawia poniża tabela: 

 

 l. odp. % odp. 

metody doświadczalne   7 28 

praca z uczniem 

zdolnym    
19 76 

praca indywidualna 19 76 

korzystanie z tablicy 

interaktywnej   
21 84 

praca w grupach    23 92 

metody aktywizujące 21 84 

metody praktyczne    15 60 

metody problemowe    12 48 

gry dydaktyczne    10 40 

projekt edukacyjny 9 36 

 
Tab. 3. Preferencje nauczycieli  szkoły dotyczące wyboru metod pracy z uczniami 
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Uczniowie i ich rodzice zostali zapoznani przez nauczycieli z programem nauczania, 

wymaganiami i kryteriami oceniania na poszczególnych przedmiotach. 

 

 
 

W opinii uczniów i ich rodziców nauczyciele stosują się do podawanych kryteriów. (Tab. 4.) 

 

 uczniowie rodzice 

 l. odp. % odp. l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 32 33 24 31 

Raczej tak 57 59 54 69 

Raczej nie 5 5 0 0 

Zdecydowanie nie 1 1 0 0 
 

Tab. 4. Nauczyciele stosują się do podawanych kryteriów oceniania 

 

Sposób i częstotliwość przebiegu analizy osiągnięć uczniów przez nauczycieli ilustruje 

poniższa tabela: 

 

Sposób 
rzadko często najczęściej 

l. odp. % odp. l. odp. % odp. l. odp. % odp. 

1. Karta pracy 7 28 10 40 3 12 

2. Diagnozy  12 48 5 20 4 16 

3. Systematyczne ocenianie 0 0 6 24 18 72 

4. Ocena pod kątem jakościowym 

i ilościowym  
2 8 15 60 5 20 

5. Określenie mocnych i słabych 

stron klasy 
5 20 17 68 3 12 

6.Sformułowanie wniosków do 

dalszej pracy 
2 8 17 68 5 20 

 
Tab. 5. Sposób i częstotliwość przebiegu analizy osiągnięć uczniów przez nauczycieli 
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Z powyższego zestawienia wynika, że na posiedzeniach Rady Pedagogicznej prowadzi się 

analizę osiągnięć poszczególnych uczniów jak i zespołów klasowych, zwracając uwagę na 

średnią ocen, frekwencję, oceny z poszczególnych przedmiotów i uczniów z trudnościami 

w nauce. Dokonuje się analizy osiągnięć uczniów na konkursach, zawodach, turniejach 

i wyciąga wnioski do dalszej pracy. Konsekwencją takich analiz jest indywidualizacja pracy 

na lekcji, dodatkowa kontrola i wspomaganie ucznia. Nauczyciele realizują również 

indywidualne programy, opracowane dla uczniów posiadających orzeczenia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciele, aby dostosować oddziaływania i wymagania 

dydaktyczne do potrzeb wychowanków, przygotowują dla uczniów zdolnych dodatkowe 

zadania karty pracy), proponując  udział w kołach zainteresowań, a dla uczniów 

z trudnościami dobierają inne formy pracy, dostosowują wymagania.  Z analizy dokumentów 

szkoły wynika, że zbierane są dane statystyczne na podstawie raportu Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej dotyczące stopnia przygotowania ucznia na podstawie egzaminu 

gimnazjalnego. Przeprowadzona jest analiza jakościowa i ilościowa zadań. Nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów oraz wychowawca analizują wyniki swoich uczniów, a także 

porównują wyniki sprawdzianów z ocenami końcowymi. Dokonywana jest analiza 

wykonywalności poszczególnych zadań, a wnikliwie analizuje się te zadania, które sprawiły 

uczniom szczególną trudność. Na spotkaniach z rodzicami poruszane są tematy związane 

z efektami pracy dydaktyczno-wychowawczej klas, omawiane są zasady WSO.  

Wychowawcy informują o wynikach sprawdzianów/egzaminów próbnych, przedstawiają 

statystyki. Rodzice są systematycznie informowani o ocenach  i sposobach ich poprawienia. 

Dokładnie omawia się wyniki klasyfikacji śródrocznej. 

W opinii uczniów i ich rodziców wiadomości przekazywane przez nauczycieli na lekcjach są 

zrozumiałe (U. - 93%, R. - 100%). 

Uczniowie mają możliwość wykazania się na lekcjach swoją wiedzą i umiejętnościami.  

Potwierdzają to dane zgromadzone w poniższej tabeli: 

 

 

 uczniowie rodzice 

 l. odp. % odp. l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 42 43,3 26 31 

Raczej tak 41 42,3 55 66 

Raczej nie 9 9,3 2 3 

Zdecydowanie nie 4 3,9 0 0 

 

Tab. 6. Uczniowie mają możliwość wykazania się na lekcjach swoją wiedzą i umiejętnościami 
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Wartym odnotowania jest fakt, iż zarówno dzieci jak i ich rodzice zauważają, że zdobyta 

w szkole wiedza pomaga uczniom w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów. 

 

 
  

Nauczyciele wspierają się i współdziałają w organizacji i analizie procesów edukacyjnych. 

Współpraca ta dotyczy wymiany doświadczeń zawodowych, doskonalenia warsztatu pracy, 

wskazówek do pracy z uczniem, ciekawych ofert edukacyjnych, wyboru szkolnego zestawu 

programów i podręczników, organizacji wycieczek, imprez szkolnych i środowiskowych, 

warsztatów i szkoleń zewnętrznych. Potwierdzają to ankietowani nauczyciele (tabela poniżej). 

 

Kwestie rozstrzygane poprzez 

wspólne ustalenia nauczycieli 

często czasami rzadko wcale 

l. odp. % odp. l. odp. % odp. l. odp. % odp. l. odp. % odp. 

1. Ustalanie rozwiązań 

dydaktycznych 

i wychowawczych dotyczących 

indywidualizacji pracy 

z uczniem.  

23 92 2 8 0 0 0 0 

2. Ustalanie sposobów realizacji 

podstawy programowej.  
15 60 7 28 6 24 0 0 

3. Stwarzanie sprzyjających 

warunków do uczenia się.  
10 40 4 16 2 8 0 0 

4. Określanie realizacji celów 

zawartych w podstawie 

programowej.  

13 52 7 28 1 4 0 0 

5. Analizowanie wyników.  19 76 6 24 0 0 0 0 

 

Tab. 7. Kwestie rozstrzygane poprzez wspólne ustalenia nauczycieli 
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5. W jaki sposób wdraża się wnioski z analiz osiągnięć uczniów?  

 

Analiza osiągnięć uczniów stanowi podstawę do formułowania wniosków służących 

doskonaleniu pracy. W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów. 

Potwierdza to badanie ankietowe nauczycieli. 

 

 l. odp. % odp. 

Tak 25 100 

Nie 0 0 
 

Tab. 8. W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów 

 

Wynika to także z analizy dokumentacji szkolnej. Nauczyciele przedstawiają wnioski 

w swoich sprawozdaniach z realizacji zajęć dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów, 

w sprawozdaniach z realizacji zajęć pozalekcyjnych, z analizy badania wyników nauczania, 

testów kompetencji, analizy wyników próbnych i właściwych sprawdzianów/egzaminów. 

Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach Rad Pedagogicznych. Nauczyciele danego 

przedmiotu formułują wnioski o charakterze dydaktycznym, a wychowawcy formułują 

wnioski dotyczące pracy z danym zespołem klasowym. Wnioski wynikające z analizy 

osiągnięć uczniów nauczyciele wykorzystują w doskonaleniu swojej pracy.  

Najczęściej podejmowanymi przez nauczycieli działaniami są: dobieranie właściwych metod 

pracy (88% badanych nauczycieli), uczestniczenie w szkoleniach w celu zwiększenia własnej 

wiedzy i umiejętności pedagogicznych (84%), modyfikowanie pomocy dydaktycznych, 

testów, sprawdzianów (72%) oraz modyfikowanie planu wynikowego i rozkładu materiału 

(68%). 

W opinii ankietowanych nauczycieli wdrażane wnioski wpływają na poprawę wyników 

nauczania w szkole. Przede wszystkim osiągane są lepsze wyniki z przedmiotów (88%), 

podnosi sie poziom umiejętności klasy (84%) i zwiększa się ilość chętnych uczniów do 

udziału w konkursach (36%). 

Nauczyciele podejmują różnorodne działania, aby uczniowie uzyskiwali lepsze wyniki 

w nauce. Motywują ich przede wszystkim poprzez dawanie szansy poprawy ocen (92%),  

rozmowę i pochwałę na forum szkoły lub klasy, eksponowanie sukcesów (92%) oraz  

zachęcanie do udziału w różnego rodzaju konkursach i indywidualne rozmowy z uczniami 

(88%). Podobne odczucia maja ankietowani rodzice i uczniowie, przy czym według nich 

nauczyciele dodatkowo motywują jeszcze poprzez zachęcanie do udziału w zajęciach  

dodatkowych. By zapobiec niepowodzeniom w nauce i zapewnić równy „start” wszystkim 

uczniom, w szkole zorganizowano zajęcia wyrównawcze z przedmiotów wiodących (język 

polski, matematyka). Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala chętnym uczniom na 

budzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach 

i różnego typu imprezach szkolnych zwiększa ich aktywność i poczucie własnej wartości. 

Potwierdzają to wyniki ankiety, w której zarówno uczniowie jak i rodzice zgodnie stwierdzili, 

że w szkole jest możliwość prezentowania swoich osiągnięć. 
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 uczniowie rodzice 

 l. odp. % odp. l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 25 25,8 19 23 

Raczej tak 37 38,1 55 68 

Raczej nie 15 15,5 7 9 

Zdecydowanie nie 8 8,3 0 0 

 

Tab. 9. Możliwość prezentowania osiągnięć przez uczniów 

 

Z dokumentacji wynika, że w szkole istnieje także system motywacyjny taki jak: nagrody 

książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce, nagrody rzeczowe za osiągnięcia sportowe 

i działania podejmowane przez uczniów na rzecz szkoły, listy gratulacyjne dla rodziców. 

Wszyscy respondenci dość wysoko w sześciostopniowej skali ocenili skuteczność 

wdrażanych w szkole działań: 

 

 uczniowie rodzice nauczyciele 

 l. odp. % odp. l. odp. % odp. l. odp. % odp. 

1 0 0 0 0 0 0 

2 3 3,1 0 0 0 0 

3 17 17,5 4 5 0 0 

4 24 24,7 32 38,5 15 60 

5 41 42,3 45 55 9 36 

6 10 10,3 2 2 1 4 

 

Tab. 10.  Ocena skuteczności wdrażanych w szkole działań 
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10. Wnioski i rekomendacje 

Wnioski 

 

Mocne strony: 

1.Wszyscy nauczyciele znają i realizują podstawę programową nauczanego przez siebie 

przedmiotu z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.  

2.Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków 

i sposobów jej realizacji. 

3. Dla 100% nauczycieli realizowany program nauczania gwarantuje efektywne nauczanie 

treści zapisanych w podstawie programowej. 

4. Wszyscy nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej: na  lekcji, na koniec 

semestru, na koniec roku szkolnego. 

5. W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości 

rozwojowych.  

5. Formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.  

6. Do  badania  przyrostu  wiedzy  i  umiejętności  uczniów  stosuje  się  różne formy  

pomiaru dydaktycznego. 

7. Nauczyciele systematycznie diagnozują i oceniają osiągnięcia uczniów. 

8. Wszyscy nauczyciele systematycznie oceniają uczniów, co zostało potwierdzone zarówno 

przez uczniów, jak i rodziców. 

9. Wszyscy ankietowani wskazali na różnorodność form oceniania w szkole. 

10. Uczniowie i rodzice znają wnioski wynikające z analizy ich osiągnięć. 

11. Zarówno rodzice, jak i uczniowie dostrzegają działania nauczycieli po analizie osiągnięć 

uczniów, takie jak: organizowanie dodatkowych zajęć, modyfikowanie testów 

i sprawdzianów. 

12. Uczniowie, rodzice i nauczyciele wysoko oceniają skuteczność podejmowanych działań 

przez nauczycieli. 

 

Ponadto w związku  z wdrażaniem w szkole nowej podstawy programowej: 

 1. dostosowano Statut do zmienionych przepisów: 

 cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa (tu: z nowej podstawy 

programowej) oraz sposoby ich wykonywania (cele i zadania szkoły uwzględniają 

program wychowawczo-profilaktyczny szkoły), 

 organizację pracy szkoły,  

 zakres zadań nauczycieli, sposoby i formy wykonywania tych zadań, 

 szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, 

 organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, w tym zwiększających szanse ich 

zatrudnienia, 

 organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, 

 organizację biblioteki szkolnej, w tym gromadzenie i udostępnianie podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów 

bibliotecznych oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, 

nauczycielami i rodzicami, 
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 organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami; 

2. dostosowano warunki realizacji zadań statutowych do wymagań nowej podstawy 

programowej – szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych 

warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej, a także zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do 

jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju; 

3. dostosowano bazę lokalową do zalecanych warunków realizacji podstawy programowej – 

duży nacisk położono na organizację pomieszczeń, zaopatrzenie sal w pomoce dydaktyczne, 

aranżację przestrzeni szkolnej; 

4. dokonano diagnozy potrzeb szkoły i oceny poziomu jej gotowości do wdrożenia nowych 

rozwiązań, uwzględniając przy tym aspekt organizacyjno-merytoryczny; 

5. włączono do nadzoru pedagogicznego dyrektora zadania związane z wdrażaniem nowej 

podstawy programowej, zarówno do ewaluacji, jak i kontroli wewnętrznej. 

 

Słabe strony: 

1. Nie wszyscy nauczyciele uważają, że analiza sposobu i stopnia realizacji podstawy 

programowej jest efektem pracy zespołu nauczycieli. 

2. Zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele wskazują projekt edukacyjny, jako rzadką 

formę oceniania. 

 

Rekomendacje (wnioski do dalszej pracy): 

 

1. Nadal rytmicznie realizować treści podstawy programowej. 

2. Kontynuować systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej. 

3. Kontynuować przeprowadzanie analiz osiągnięć uczniów oraz wdrażać wnioski z tych 

analiz. 

4. Mobilizować uczniów do systematycznej pracy i nauki. 

5. Położyć nacisk na dobór metod i form nauczania, wymagających od uczniów 

samodzielnego myślenia i formułowania wniosków. 

6. Na początku roku szkolnego poinformować uczniów i rodziców, iż wybrane programy 

nauczania uwzględniają możliwości edukacyjne uczniów, można je modyfikować do potrzeb 

dzieci. 

Tomasz Daczko 

Małgorzata Staniaszek 
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11. Załączniki 

 

Załącznik 1 

Analiza ankiety dla uczniów  

 

1. Czy pisałeś/aś na początku roku szkolnego tzw. testy na wejście z różnych 

przedmiotów? 

 

 l. odp. % odp. 

Tak 60 61,9 

Nie 13 13,4 

Nie wiem 24 24,7 

 

2. Jeśli tak, to czy nauczyciele omówili je z Tobą i dali Ci wskazówki do dalszej pracy? 

 

 l. odp. % odp. 

Tak 59 60,8 

Nie 13 13,4 

Nie wiem 20 20,6 

 

3. W poniższej tabeli znajdziesz stwierdzenia, które dotyczą szkoły. Prosimy przeczytaj 

każde z nich uważnie i  zastanów się, czy masz do czynienia z opisywaną w nich sytuacją 

w Twojej szkole.  
Swój werdykt zaznacz symbolem „X” w odpowiedniej rubryce tabeli. Prosimy nie pomiń żadnego ze 

stwierdzeń.   

 

Moja szkoła 

tak 
raczej 

tak 
raczej nie nie 

l. % l. % l. % l. % 

1.W szkole mam odpowiednie warunki do 

nauki. 
72 74,2 24 24,7 1 1,0 0 0 

2. Szkoła zapewnia środki dydaktyczne, które 

pomagają mi w uczeniu się. 
74 76,3 17 17,5 3 3,1 2 2,1 

3. Szkoła zapewnia mi poczucie 

bezpieczeństwa. 
55 56,7 39 40,2 1 1,0 2 2,1 

4. Nauczyciele podchodzą do mnie 

indywidualnie. 
35 36,1 26 26,8 26 26,8 7 7,2 

5. W szkole korzystam z urządzeń TiK. 62 63,9 22 22,7 8 8,3 5 5,2 

6. W szkole mogę korzystać z zasobów 

biblioteki szkolnej. 
89 91,8 6 6,2 1 1,0 1 1,0 

7. Szkoła tworzy możliwości rozwijania moich 

zainteresowań. 
57 58,8 25 25,8 8 8,3 6 6,2 

8. W szkole podejmowane są działania, które 

sprzyjają osiąganiu przeze mnie różnorodnych 

sukcesów edukacyjnych.  

59 60,8 29 29,9 8 8,3 1 1,0 

9. W szkole docenia się sukcesy uczennic 

i uczniów. 
68 70,1 22 22,7 5 5,2 2 2,1 
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10. Szkoła przygotowuje mnie do właściwego 

odbioru i wykorzystywania mediów. 
59 60,8 36 37,1 6 6,2 7 7,2 

11. W szkole mam możliwość pracy 

zespołowej. 
80 82,5 15 15,5 2 2,1 0 0 

12. Nauczyciele i nauczycielki wskazują mi jak 

mogę się uczyć i dzięki temu osiągam lepsze 

wyniki w nauce. 

59 60,8 23 23,7 10 10,3 4 4,1 

13. Uważam, że jestem dobrze przygotowany/a 

do dalszej nauki. 
43 44,3 47 48,5 6 6,2 1 1,0 

 

4. W jaki sposób nauczyciele badają (oceniają) Twoje osiągnięcia/wiedzę? 
Swój wybór zaznacz symbolem „X” w odpowiedniej rubryce tabeli. 

Formy oceniania 
tak nie 

l. odp. % odp. l. odp. % odp. 

1. Prace pisemne (testy, sprawdziany, 

kartkówki)  
97 100 0 0 

2. Odpowiedzi ustne   94 96,9 3 3,1 

3. Prace domowe 94 96,9 3 3,1 

5. Aktywność na lekcji 88 90,7 9 9,3 

6. Analiza wytworów ucznia (np. prace 

plastyczne, multimedialne itp.) 
84 86,6 13 13,4 

7. Projekty edukacyjne 71 73,2 25 25,8 

 

5. Czy w Twoim odczuciu, nauczyciele oceniają cię sprawiedliwie? 

 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 27 27,8 

Raczej tak 50 51,6 

Raczej nie 8 8,3 

Zdecydowanie nie 1 1,0 

 

6. Czy jesteś informowany o tym, co już umiesz, a co powinieneś poprawić? 

 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 49 50,5 

Raczej tak 37 38,1 

Raczej nie 10 10,3 

Zdecydowanie nie 0 0 

 

7. Czy masz możliwość poprawienia swoich ocen niedostatecznych? 

 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 66 68,0 

Raczej tak 28 28,9 

Raczej nie 2 2,1 

Zdecydowanie nie 0 0 
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8. Jak często nauczyciele wykorzystują następujące formy oceniania uczniów? 
Swój wybór zaznacz symbolem „X” w odpowiedniej rubryce tabeli. 

Formy oceniania 
rzadko często najczęściej 

l. odp. % odp. l. odp. % odp. l. odp. % odp. 

1. Prace pisemne (testy, 

sprawdziany, kartkówki)  
16 16,5 46 47,4 35 36,1 

2. Odpowiedzi ustne   29 29,9 27 27,8 13 13,4 

3. Prace domowe 10 10,3 35 36,1 50 51,6 

5. Aktywność na lekcji 35 36,1 39 40,2 20 20,6 

6. Analiza wytworów ucznia (np. 

prace plastyczne, multimedialne 

itp.) 

44 45,4 41 42,3 10 10,3 

7. Projekty edukacyjne 59 60,8 31 32,0 4 4,1 

 

9. Jakie metody pracy z Tobą stosują nauczyciele?  

(można wybrać kilka) 

 l. odp. % odp. 

metody doświadczalne   49 50,5 

praca z uczniem zdolnym    37 38,1 

praca indywidualna 49 50,5 

korzystanie z tablicy 

interaktywnej   
79 81,4 

praca w grupach    89 91,8 

metody aktywizujące 45 46,4 

metody praktyczne    45 46,4 

metody problemowe    43 44,3 

gry dydaktyczne    28 28,9 

projekt edukacyjny 49 50,5 

 

10. Czy zostałeś zapoznany z programem nauczania, wymaganiami i kryteriami 

oceniania na poszczególnych przedmiotach? 

 

 l. odp. % odp. 

Tak 82 84,5 

Nie 3 3,1 

Nie wiem 11 11,3 

 

11. Czy nauczyciele stosują się do podawanych kryteriów? 

 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 32 33,0 

Raczej tak 57 58,8 

Raczej nie 5 5,2 

Zdecydowanie nie 1 1,0 
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12. Czy wiadomości przekazywane na lekcjach są dla Ciebie zrozumiałe? 

 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 24 24,7 

Raczej tak 66 68,0 

Raczej nie 5 5,2 

Zdecydowanie nie 1 1,2 

 

13. Czy masz możliwość wykazania się na lekcjach swoją wiedzą i umiejętnościami? 

 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 42 43,3 

Raczej tak 41 42,3 

Raczej nie 9 9,3 

Zdecydowanie nie 4 3,9 

 

14. Czy zdobyta wiedza pomaga Ci w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów? 

  

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 44 42,7 

Raczej tak 42 43,3 

Raczej nie 9 9,3 

Zdecydowanie nie 1 1,0 

  

15. W jaki sposób nauczyciele motywują Cię do uzyskiwania lepszych wyników 

w nauce?  

/można wybrać kilka/ 

 l. odp. % odp. 

Rozmawiają ze mną 

indywidualnie 
37 38,1 

Zachęcają do udziału w zajęciach 

dodatkowych 
67 69,1 

Zadają dodatkowe zadania 54 55,7 

Stosują ciekawe metody pracy 60 61,9 

Chwalą za dobrze wykonane 

zadanie 
57 58,8 

Zachęcają do udziału 

w konkursach, zawodach itp. 
69 71,1 

Mówią o naszych sukcesach 

rodzicom i na forum klasy lub 

szkoły 

64 66,0 

 

16. Czy masz w szkole możliwość prezentowania swoich osiągnięć? 

 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 25 25,8 

Raczej tak 37 38,1 

Raczej nie 15 15,5 

Zdecydowanie nie 8 8,3 
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17. Jak oceniasz skuteczność wdrażanych przez nauczycieli działań?  

Proszę ocenić w skali od 1 do 6. 

 

 l. odp. % odp. 

1 0 0 

2 3 3,1 

3 17 17,5 

4 24 24,7 

5 41 42,3 

6 10 10,3 

 

Opracowała: Małgorzata Staniaszek 
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Załącznik 2 

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli  

 

1. Czy zna Pan/Pani podstawę programową nauczanego przez siebie przedmiotu? 

 

 l. odp. % odp. 

Tak 11 44 

Nie 0 0 

Tak, znam również podstawę 

programową wcześniejszego 

i późniejszego etapu 

edukacyjnego 

14 56 

 

2. W jaki sposób zapoznał/a się Pan/Pani z podstawą programową?  

/można wybrać kilka/ 

 l. odp. % odp. 

Publikacje MEN               14 56 

Przeglądanie edukacyjnych 

serwisów internetowych 
12 48 

Udział w szkoleniach RP 8 32 

Udział w zewnętrznych formach 

doskonalenia 
14 56 

Lektura czasopism oświatowych 2 8 

Bezpośrednia lektura tekstu 

podstawy 
23 92 

 

3. Czy przyjęty przez Pana/Panią program nauczania zawiera aktualną podstawę 

programową? 

 

 l. odp. % odp. 

Tak 25 100 

Nie 0 0 

 

4. Czy realizowany przez Pana/Panią program nauczania gwarantuje efektywne 

nauczanie treści ujętych w podstawie programowej? 

 

 l. odp. % odp. 

Tak, wszystkich treści 21 84 

Większości treści 4 16 

Tylko niektórych treści 0 0 

 Nie gwarantuje 0 0 
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5. Czym Pan/Pani kierował/a się przy wyborze programu nauczania?  

(można wybrać kilka) 

 

 l. odp. % odp. 

Zgodnością programu z podstawą 

programową  
25 100 

Poprawnością pod względem 

merytorycznym, dydaktycznym 

i wychowawczym 

18 72 

Dostosowaniem programu do potrzeb 

i możliwości uczniów, środowiska 
18 72 

Podanymi szczegółowymi celami 

kształcenia i wychowania 
6 24 

 Opracowanymi kryteriami oceniania 

i metod sprawdzania osiągnięć uczniów 
7 28 

 

6. Czy przeprowadził/a Pan/Pani na początku roku szkolnego odpowiednio w klasach 

I, IV i VII tzw. testy na wejście? 

 

 l. odp. % odp. 

Tak 10 40 

Nie 15 60 

 

7. Jeśli Tak, to w jaki sposób wykorzystał/a Pan/Pani ich wyniki do pracy z uczniami?  

/można wybrać kilka/ 

 

 l. odp. % odp. 

Wyniki stanowią dla mnie obiektywną informację 

o osiągnięciach ucznia na poprzednim etapie 

edukacyjnym 

9 36 

Wprowadzam zmiany w sposobach nauczania i uczenia 

się 
5 25 

Modyfikuję wybrany przez siebie program nauczania 

(plan wynikowy, testy, sprawdziany) 
3 12 

 Indywidualizuję nauczanie 8 32 

Wprowadzam zmiany w sposobie oceniania 1 4 

Organizuję zajęcia dodatkowe 5 25 

 

8. Czy wybrany przez Pana/Panią program nauczania uwzględnia możliwości 

rozwojowe uczniów? 

 

 l. odp. % odp. 

Tak 25 100 

Nie 0 0 
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9. Czy realizowany przez Pana/Panią program nauczania uwzględnia zalecane warunki 

i sposoby realizacji podstawy programowej?  

 

 l. odp. % odp. 

Tak 19 76 

Raczej tak 6 24 

Nie 0 0 

Raczej nie 0 0 

 

10. Poniżej zamieszczone twierdzenia opisują realia szkolnej codzienności. Proszę 

określić, na ile każde z nich w Pana/Pani odczuciu, można odnieść do szkoły, w której 

Pan/Pani pracuje. 
Swój wybór prosimy zaznaczyć symbolem „X” w odpowiedniej rubryce tabeli. 

Moja szkoła 

tak 
raczej 

tak 

raczej 

nie 
nie 

l. % l. % l. % l. % 

1. W szkole są odpowiednie warunki do 

nauczania. 
23 92 2 8 0 0 0 0 

2. Metody, formy i środki nauczania dobiera się 

do możliwości i umiejętności uczniów. 
19 76 4 16 0 0 0 0 

3. Szkoła zapewnia środki dydaktyczne, które 

pomagają w uczeniu się. 
19 76 5 20 1 4 0 0 

4. Szkoła zapewnia uczniom poczucie 

bezpieczeństwa. 
22 88 2 8 0 0 0 0 

5. Nauczyciele integrują treści nauczania. 12 48 12 48 0 0 0 0 

6. Nauczyciele indywidualizują proces nauczania. 17 68 8 32 0 0 0 0 

7. W szkole wykorzystuje się urządzenia TiK. 18 72 2 8 0 0 0 0 

8. W szkole można korzystać z zasobów 

biblioteki szkolnej. 
24 96 0 0 0 0 0 0 

9. Wyposażenie sal odpowiada liczebności 

uczniów. 
21 84 4 16 0 0 0 0 

10. Szkoła tworzy możliwości rozwijania 

uczniowskich zainteresowań. 
18 72 7 28 0 0 0 0 

11. W szkole podejmowane są działania, które 

sprzyjają osiąganiu przez  uczniów różnorodnych 

sukcesów edukacyjnych. 

23 92 2 8 0 0 0 0 

12. W szkole docenia się sukcesy uczennic 

i uczniów. 
22 88 2 8 0 0 0 0 

13. Szkoła przygotowuje uczniów do właściwego 

odbioru i wykorzystywania mediów 
15 60 6 24 0 0 0 0 

14. Uczniowie mają możliwość pracy zespołowej 22 88 3 12 0 0 0 0 

15. W szkole dba sie o to, aby przygotować 

ucznia do kolejnego etapu kształcenia i/lub 

funkcjonowania na rynku pracy 

21 84 4 16 0 0 0 0 
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11. Czy monitoruje Pan/Pani realizację podstawy programowej? 

 

 l. odp. % odp. 

Tak, na każdej lekcji 12 48 

Tak, raz w miesiącu 6 24 

Tak, raz w semestrze 3 12 

Tak, na koniec roku 

szkolnego 
1 4 

Tak, przed nowym 

cyklem tematycznym 
3 12 

Nie monitoruję 0 0 

 

12. Czy przeprowadza Pan/Pani diagnozę wiadomości i umiejętności oraz analizę 

osiągnięć edukacyjnych uczniów? 

 

 l. odp. % odp. 

Tak 25 100 

Nie 0 0 

  

13. W jaki sposób bada (diagnozuje i analizuje) Pani/Pan osiągnięcia uczniów? 
Swój wybór prosimy zaznaczyć symbolem „X” w odpowiedniej rubryce tabeli. 

Formy oceniania 
tak nie 

l. odp. % odp. l. odp. % odp. 

 Prace pisemne (testy, sprawdziany, 

kartkówki)  
23 92 0 0 

 Odpowiedzi ustne   22 88 0 0 

 Prace domowe 18 72 1 4 

 Aktywność na lekcji 25 100 0 0 

Analiza wytworów ucznia (np. prace 

plastyczne, multimedialne itp.) 
20 80 1 4 

Projekty edukacyjne 16 64 6 24 

 

14. Jak często wykorzystuje Pan/Pani następujące formy oceniania uczniów? 
Swój wybór prosimy zaznaczyć symbolem „X” w odpowiedniej rubryce tabeli. 

Formy oceniania 
rzadko często najczęściej 

l. odp. % odp. l. odp. % odp. l. odp. % odp. 

Prace pisemne (testy, 

sprawdziany, kartkówki)  
4 16 9 36 10 40 

Odpowiedzi ustne   3 12 17 68 2 8 

Prace domowe 4 16 14 56 1 4 

Aktywność na lekcji 0 0 15 60 10 40 

Analiza wytworów ucznia (np. 

prace plastyczne, multimedialne 

itp.) 

10 40 7 28 3 12 

Projekty edukacyjne 16 64 4 16 1 4 
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15. Czy badając osiągnięcia uczniów, uwzględnia Pan/Pani ich możliwości rozwojowe? 

 

 l. odp. % odp. 

Tak 25 100 

Nie 0 0 

 

16. Jakie Pan/Pani stosuje metody pracy z uczniami gwarantujące efektywne nauczanie?  

(można wybrać kilka) 

 

 l. odp. % odp. 

metody doświadczalne   7 28 

praca z uczniem 

zdolnym    
19 76 

praca indywidualna 19 76 

korzystanie z tablicy 

interaktywnej   
21 84 

praca w grupach    23 92 

metody aktywizujące 21 84 

metody praktyczne    15 60 

metody problemowe    12 48 

gry dydaktyczne    10 40 

projekt edukacyjny 9 36 

 

17. Czy zapoznał Pan/Pani uczniów z programem nauczania, wymaganiami i kryteriami 

oceniania? 

 

 l. odp. % odp. 

Tak 25 100 

Nie 0 0 

 

18.  W jaki sposób i jak często przebiega u Pana/Pani analiza osiągnięć uczniów? 
Swój wybór prosimy zaznaczyć symbolem „X” w odpowiedniej rubryce tabeli. 

Sposób 
rzadko często najczęściej 

l. odp. % odp. l. odp. % odp. l. odp. % odp. 

1. Karta pracy 7 28 10 40 3 12 

2. Diagnozy  12 48 5 20 4 16 

3. Systematyczne ocenianie 0 0 6 24 18 72 

4. Ocena pod kątem jakościowym 

i ilościowym  
2 8 15 60 5 20 

5. Określenie mocnych i słabych 

stron klasy 
5 20 17 68 3 12 

6.Sformułowanie wniosków do 

dalszej pracy 
2 8 17 68 5 20 
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19. Które z wymienionych niżej kwestii rozstrzygane są w Pani/Pana szkole poprzez 

wspólne ustalenia nauczycieli?  
Swój wybór prosimy zaznaczyć symbolem „X” w odpowiedniej rubryce tabeli. 

 

Kwestie rozstrzygane poprzez 

wspólne ustalenia nauczycieli 

często czasami rzadko wcale 

l. odp. % odp. l. odp. % odp. l. odp. % odp. l. odp. % odp. 

1. Ustalanie rozwiązań 

dydaktycznych 

i wychowawczych dotyczących 

indywidualizacji pracy z 

uczniem.  

23 92 2 8 0 0 0 0 

2. Ustalanie sposobów realizacji 

podstawy programowej.  
15 60 7 28 6 24 0 0 

3. Stwarzanie sprzyjających 

warunków do uczenia się.  
10 40 4 16 2 8 0 0 

4. Określanie realizacji celów 

zawartych w podstawie 

programowej.  

13 52 7 28 1 4 0 0 

5. Analizowanie wyników.  19 76 6 24 0 0 0 0 

 
20. Czy formułuje i wdraża Pani /Pan wnioski z analizy osiągnięć uczniów? 

 l. odp. % odp. 

Tak 25 100 

Nie 0 0 
  

21. Jeżeli wykorzystuje Pan/Pani wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów, to jakie 

działania Pan/Pani podejmuje?  /można wybrać kilka/ 

 l. odp. % odp. 

Modyfikuję plan wynikowy 

(rozkład materiału) 
17 68 

Modyfikuję pomoce 

dydaktyczne, testy, sprawdziany 
18 72 

Dobieram właściwe metody 

pracy 
22 88 

Zwiększam indywidualizację 

nauczania 
14 56 

Organizuję dodatkowe zajęcia 14 56 

Określam mocne i słabe strony 

ucznia 
13 52 

Tworzę informację zwrotną dla 

rodzica i ucznia 
14 56 

Uczestniczę w szkoleniach, by 

zwiększyć własną wiedzę  
21 84 
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22. Jak wg Pana/Pani wdrażane wnioski wpływają na poprawę wyników nauczania 

w szkole?  

/można wybrać więcej niż jedno/ 

 

 l. odp. % odp. 

Osiągane są lepsze wyniki 

z przedmiotów 
22 88 

Zwiększa się ilość chętnych 

uczniów do udziału 

w konkursach 

9 36 

Podnosi sie poziom 

umiejętności klasy 
21 84 

 
23. W jaki sposób motywuje Pan/Pani uczniów do uzyskiwania lepszych wyników w nauce? 

/można wybrać kilka/ 

 l. odp. % odp. 

Rozmawiam indywidualnie 

z uczniem 
22 88 

Zachęcam do udziału 

w zajęciach dodatkowych 
21 84 

Wprowadzam dodatkowe 

zadania domowe 
15 60 

Daję szansę poprawy oceny 23 92 

Stosuję różnorodne metody 

pracy z uczniem 
21 84 

Wyróżniam uczniów za 

osiągnięcia poprzez pochwałę 
23 92 

Zachęcam do udziału w 

konkursach, zawodach itp. 
22 88 

Eksponuję sukcesy uczniów na 

forum klasy lub szkoły  
17 68 

 

24. Jak Pan/Pani ocenia skuteczność wdrażanych przez siebie działań?  

Proszę ocenić w skali od 1 do 6. 

 

 l. odp. % odp. 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 15 60 

5 9 36 

6 1 4 

 

 

Opracował: Tomasz Daczko 
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Załącznik 3 

Kwestionariusz ankiety dla rodziców 

 

1. Czy Pana/Pani dziecko pisało na początku roku szkolnego tzw. testy na wejście 

z różnych przedmiotów? 

 

 l. odp. % odp. 

Tak 34 40 

Nie 16 20 

Nie wiem 34 40 

 

2. Jeśli tak, to czy nauczyciele omówili je z Pana/Pani dzieckiem i dali mu wskazówki do 

dalszej pracy? 

 

 l. odp. % odp. 

Tak 17 22 

Nie 18 23 

Nie wiem 43 55 

 

3. W poniższej tabeli Pan/Pani znajdzie stwierdzenia, które dotyczą szkoły, do której 

uczęszcza Pana/Pani dziecko. Prosimy o przeczytanie każdego z nich uważnie 

i zastanowienie się, czy Pan/Pani ma do czynienia z opisywaną w nich sytuacją w naszej 

szkole.  
Prosimy  o zaznaczenie wyboru symbolem „X” w odpowiedniej rubryce tabeli. Prosimy  

o niepominięcie żadnego ze stwierdzeń.  

  

Szkoła mojego dziecka tak 
raczej 

tak 

raczej 

nie 
nie 

 l. % l. % l. % l. % 

1.W szkole moje dziecko ma odpowiednie 

warunki do nauki. 
49 59 34 41 0 0 0 0 

2. Szkoła zapewnia mojemu dziecku środki 

dydaktyczne, które pomagają mu w uczeniu się. 
51 58 37 42 0 0 0 0 

3. Szkoła zapewnia mojemu dziecku poczucie 

bezpieczeństwa. 
46 55 38 45 0 0 0 0 

4. Nauczyciele podchodzą do mojego dziecka 

indywidualnie. 
27 36 37 50 9 12 1 1,35 

5. W szkole moje dziecko korzysta z urządzeń 

TiK. 
35 47 28 37 10 13 2 3 

6. W szkole moje dziecko może korzystać 

z zasobów biblioteki szkolnej. 
74 89 9 11 0 0 0 0 

7. Szkoła tworzy mojemu dziecku możliwości 

rozwijania jego zainteresowań. 
52 62 26 31 5 6 1 1,19 

8. W szkole podejmowane są działania, które 

sprzyjają osiąganiu przez moje dziecko 

różnorodnych sukcesów edukacyjnych. 

49 54 29 32 3 3,33 9 10 

9. W szkole docenia się sukcesy mojego dziecka. 40 48 39 47 3 3,61 1 1,20 
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10. Szkoła przygotowuje moje dziecko do 

właściwego odbioru i wykorzystywania mediów. 
39 49 38 48 2 2,53 0 0 

11. W szkole moje dziecko ma możliwość pracy 

zespołowej. 
56 67 27 32,5 0 0 0 0 

12. Nauczyciele i nauczycielki wskazują mojemu 

dziecku, jak może się uczyć i dzięki temu osiąga 

lepsze wyniki w nauce. 

31 39 36 45,5 12 15,5 0 0 

13. Uważam, że moje dziecko jest dobrze 

przygotowane do dalszej nauki. 
34 41 45 53 5 6 0 0 

 

4. W jaki sposób nauczyciele badają (diagnozują i analizują) osiągnięcia/wiedzę 

Pana/Pani dziecka? 
Prosimy o zaznaczenie wyboru symbolem „X” w odpowiedniej rubryce tabeli. 

Formy oceniania 
tak nie 

l. odp. % odp. l. odp. % odp. 

1. Prace pisemne (testy, sprawdziany, 

kartkówki)  
85 100 0 0 

2. Odpowiedzi ustne   79 93 0 0 

3. Prace domowe 80 94 0 0 

5. Aktywność na lekcji 79 93 2 2,35 

6. Analiza wytworów ucznia (np. prace 

plastyczne, multimedialne itp.) 
77 90 3 3,52 

7. Projekty edukacyjne 65 76 16 19 

 

5. Czy w Pana/Pani odczuciu, nauczyciele oceniają Pana/Pani dziecko sprawiedliwie? 

 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 12 17 

Raczej tak 55 79 

Raczej nie 3 4,28 

Zdecydowanie nie 0 0 

 

6. Czy nauczyciele informują Pana/Panią o:  

A. postępach w nauce dziecka, nabytych umiejętnościach i wiadomościach 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 42 48 

Raczej tak 36 41 

Raczej nie 9 10 

Zdecydowanie nie 0 0 

 

B. trudnościach w nauce, jakie ma Państwa dziecko 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 32 44 

Raczej tak 34 47 

Raczej nie 4 5,55 

Zdecydowanie nie 2 2,77 
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C. umiejętnościach i zdolnościach, jakie posiada Państwa dziecko 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 23 35 

Raczej tak 31 47 

Raczej nie 11 17 

Zdecydowanie nie 1 1,51 

 

D. planach do dalszej pracy z dzieckiem w szkole 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 18 26 

Raczej tak 35 50 

Raczej nie 16 23 

Zdecydowanie nie 1 1,42 

 

E. zaleceniach do dalszej pracy z dzieckiem w domu 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 19 23 

Raczej tak 41 50 

Raczej nie 21 26 

Zdecydowanie nie 1 1,21 

 

F. możliwościach uczestniczenia w zajęciach rozwijających 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 27 35,5 

Raczej tak 37 49 

Raczej nie 12 16 

Zdecydowanie nie 0 0 

 

G. możliwościach uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 50 60 

Raczej tak 26 31 

Raczej nie 7 8,5 

Zdecydowanie nie 0 0 

 

7.W jaki sposób otrzymujecie Państwo tę informację?  

/można wybrać kilka/ 

 l. odp. % odp. 

Na zebraniach 

ogólnych 
79 88 

Podczas dyżurów 

nauczycieli 
14 15,5 

Na spotkaniach 

indywidualnych 
39 43 

W formie pisemnej 19 21 
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8. Czy Pana/Pani dziecko ma możliwość poprawienia swoich ocen niedostatecznych? 

 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 44 54 

Raczej tak 36 44 

Raczej nie 2 2 

Zdecydowanie nie 0 0 

 

9. Jak często nauczyciele wykorzystują następujące formy oceniania Pana/Pani dziecka? 
Prosimy o zaznaczenie wyboru symbolem „X” w odpowiedniej rubryce tabeli. 

Formy oceniania rzadko często najczęściej 

 l. odp. % odp. l. odp. % odp. l. odp. % odp. 

1. Prace pisemne (testy, 

sprawdziany, kartkówki)  
3 3,52 46 54 36 42 

2. Odpowiedzi ustne   9 12 51 69 14 19 

3. Prace domowe 11 13 50 60 22 26,5 

4. Aktywność na lekcji 12 14,5 61 73,5 10 12 

5. Analiza wytworów ucznia (np. 

prace plastyczne, multimedialne  
17 20,5 57 69 9 11 

6. Projekty edukacyjne 46 60 30 39 1 1 

 

10. Jakie metody pracy z Pana/Pani dzieckiem stosują nauczyciele? 

 (można wybrać kilka) 

 l. odp. % odp. 

metody doświadczalne   16 18 

praca z uczniem zdolnym    10 11 

praca indywidualna 24 27 

korzystanie z tablicy 

interaktywnej   
36 40 

praca w grupach    73 81 

metody aktywizujące 12 13 

metody praktyczne    18 20 

metody problemowe    7 8 

gry dydaktyczne    12 13 

projekt edukacyjny 17 19 

 

11. Czy został/a Pan/Pani zapoznany/a z programem nauczania, wymaganiami 

i kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów? 

 

 l. odp. % odp. 

Tak 61 78 

Nie 13 17 

Nie wiem 4 5 
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12. Czy nauczyciele stosują się do podawanych kryteriów? 

 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 24 31 

Raczej tak 54 69 

Raczej nie 0 0 

Zdecydowanie nie 0 0 

 

13. Czy wiadomości przekazywane na lekcjach są dla Pana/Pani dziecka zrozumiałe? 

 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 15 18 

Raczej tak 69 82 

Raczej nie 0 0 

Zdecydowanie nie 0 0 

 

14. Czy Pana/Pani dziecko ma możliwość wykazania się na lekcjach swoją wiedzą 

i umiejętnościami? 

 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 26 31 

Raczej tak 55 66 

Raczej nie 2 3 

Zdecydowanie nie 0 0 

 

15. Czy zdobyta wiedza pomaga Pana/Pani dziecku w wykonywaniu zadań 

i rozwiązywaniu problemów?  
 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 18 22 

Raczej tak 61 73 

Raczej nie 4 5 

Zdecydowanie nie 0 0 

  

16. W jaki sposób nauczyciele motywują Pana/Pani dziecko do uzyskiwania lepszych 

wyników w nauce?  

/można wybrać kilka/ 

 l. odp. % odp. 

Rozmawiają z nim indywidualnie 32 35,5 

Zachęcają do udziału w zajęciach 

dodatkowych 
63 70 

Zadają dodatkowe zadania 45 50 

Stosują ciekawe metody pracy 25 28 

Chwalą za dobrze wykonane 

zadanie 
39 43 

Zachęcają do udziału 

w konkursach, zawodach itp. 
48 53 

Mówią o jego sukcesach 

rodzicom i na forum klasy lub 

szkoły 

22 24 
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17. Czy Pana/Pani dziecko ma w szkole możliwość prezentowania swoich osiągnięć? 

 

 l. odp. % odp. 

Zdecydowanie tak 19 23 

Raczej tak 55 68 

Raczej nie 7 9 

Zdecydowanie nie 0 0 

 

18. Jak Pan/Pani ocenia skuteczność wdrażanych przez nauczycieli działań?  

Proszę ocenić w skali od 1 do 6. 

 

 l. odp. % odp. 

1 0 0 

2 0 0 

3 4 5 

4 32 38,5 

5 45 55 

6 2 2 

 

 

 

Opracowali: Maciej Starus 

Tomasz Daczko 

 

 
 

 

 

 

 


