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Wstęp 

 

W roku szkolnym 2017/2018  w Przedszkolu Publicznym w Żeliszowie oraz w  Szkole 

Podstawowej im.  Jana Brzechwy w Żeliszowie przedmiotem ewaluacji objęto wymaganie: 2. 

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

 

Opis przedmiotu ewaluacji 

Celem ewaluacji wewnętrznej w szkole było zebranie informacji na temat warunków i 

sposobów realizacji podstawy programowej. Badano wpływ realizacji podstawy programowej 

na osiągnięcia dziecka w przedszkolu i szkole podstawowej. 

Celem ewaluacji w przedszkolu było uzyskanie informacji na temat sposobów realizacji 

przyjętej koncepcji pracy. 

W trakcie ewaluacji poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania kluczowe: 

1. Czy  podstawa programowa realizowana jest z uwzględnieniem zalecanych warunków 

i sposobów realizacji? 

2. Czy szkoła i przedszkole monitorują osiągnięcia uczniów? 

3. Czy uczniowie wykorzystują wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej w sytuacjach zadaniowych? 

4.  

W trakcie ewaluacji wykorzystano ilościowe i jakościowe metody badawcze. 

Przeprowadzono ankietę wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, wywiad z dyrektorem; 

dokonano obserwacji imprez i wydarzeń szkolonych oraz analizy dzienników lekcyjnych. 

Ewaluację przeprowadzono zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem 

ewaluacji. 
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Wyniki 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy                       

w Żeliszowie 

 

WYNIKI ANKIETY SKIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W ŻELISZOWIE 

ILOŚĆ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ANKIECIE -13 

 

      Pod koniec maja 2018r. przeprowadzona została wśród nauczycieli naszej szkoły ankieta 

ewaluacyjna. Jej  celem było uzyskanie informacji na temat: „Uczniowie nabywają 

wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”. W ankiecie wzięło udział 

13 nauczycieli. Ankieta składała się z 15 pytań. 

 

Pytanie 1. Czy zna Pan/Pani rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego? 

 

    Wszyscy nauczyciele pracujący w szkole (100%) znają rozporządzenie MEN  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. 
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Pytanie 2. Jeżeli tak, to którego etapu kształcenia ona dotyczy? 

Nauczyciele deklarują  znajomość podstawy programowej nauczanego przedmiotu 

również na innych etapach edukacyjnych. Wśród ankietowanych nauczycieli 46% zna 

podstawę wychowania przedszkolnego, 77%- kształcenia ogólnego I etapu, 92% -kształcenia 

ogólnego II etapu, 8% -kształcenia ogólnego III etapu. 

 

Pytanie 3. Z jakich źródeł czerpie Pan/Pani swoją wiedzę? 

Nauczyciele czerpią swoją wiedzę z edukacyjnych serwisów internetowych -92%, z 

publikacji MEN -85%, 77% korzysta z zewnętrznych form doskonalenia, 85% ze szkoleń RP, 

a 31% z czasopism oświatowych. 

 

      Z analizy wynika, że wszyscy nauczyciele znają podstawę programową. Część 

nauczycieli brało udział w zewnętrznych szkoleniach dotyczących podstawy programowej, 

część brała udział w szkoleniach RP, pozostali zapoznali się z nią poprzez publikacje MEN, 

serwisy internetowe i z czasopism oświatowych. 

Pytanie 4. Czym Pan/Pani się kieruje przy wyborze programu nauczania? 

Ankietowani nauczyciele przy wyborze programu nauczania kierują się zgodnością 

programu z podstawa programową, jak również poprawnością pod względem 
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merytorycznym, dydaktycznym i wychowawczym - 100%, z dostosowaniem programu do 

potrzeb i możliwości uczniów, środowiska-77% respondentów. 38% kieruje się podanymi 

szczegółowymi celami kształcenia i wychowania, a 18% kryteriami oceniania i metodami 

sprawdzania osiągnięć uczniów. Wśród odpowiedzi pojawiły się stwierdzenia, że na wybór 

programu nauczania mają wpływ ciekawe komponenty programu, oferta dla uczniów o 

różnych potrzebach i możliwościach edukacyjnych.  

 

 

Pytanie 5. Czy monitoruje Pan/Pani realizację podstawy programowej? 

    Wszyscy nauczyciele (100%) stwierdzili, że analizują realizację podstawy programowej. 
Odbywa się to podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej. Także w swoich sprawozdaniach po I 
i II semestrze nauczyciele potwierdzają realizację podstawy programowej. 
Na podstawie tych sprawozdań można stwierdzić, że programy nauczania, według których 

nauczyciele sporządzają własne plany nauczania i opracowują wymagania edukacyjne w pełni 

realizują wymagania podstawy programowej. 

 

Pytanie 6. Czy realizacja podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne 

ucznia? 
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    Większość ankietowanych (92%) uważa, że realizacja podstawy programowej ma wpływ 

na osiągnięcia edukacyjne uczniów, 8% uważa, że nie ma wpływu. 

 

Pytanie7. Czy przeprowadza Pan/Pani diagnozę wiadomości i umiejętności oraz analizę 

osiągnięć edukacyjnych uczniów? 

Prawie wszyscy nauczyciele (92%) odpowiedzieli, że diagnozują wiadomości i umiejętności 

oraz analizują osiągnięcia edukacyjne uczniów. Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na to 

pytanie. 

Pytanie 8. Jakiego typu jest to diagnoza? 

92% ankietowanych stwierdza, że dokonuje bieżącej diagnozy podczas codziennych zajęć. Na 

początku etapu kształcenia diagnozę wstępną  przeprowadza 69% ankietowanych, a na koniec 

etapu kształcenia 62% pytanych. Diagnozy przedmiotowe przeprowadza 31% nauczycieli, a 

8% dokonuje diagnozy gotowości szkolnej.  

Można stwierdzić, że nauczyciele uwzględniają osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu 

edukacyjnego planując swoją pracę. Na początku roku szkolnego większość nauczycieli 

przeprowadzają diagnozę wstępną wiadomości i umiejętności. Trzecioklasiści biorą udział w 

ogólnopolskim sprawdzianie wiedzy. Na drugim etapie kształcenia, przeprowadzone są 

sprawdziany próbne (w tym roku na poziomie klas IV i VII). Po przeprowadzonych 

diagnozach nauczyciele dokonują analizy wyników diagnozy, którą przedstawiają na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Prowadzona  na bieżąco obserwacja zespołów klasowych 

pozwala na wyłonienie uczniów, którym trzeba pomóc w nauce (kierując ich np. na zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze), ale również tych szczególnie uzdolnionych, z którymi pracuje 

się dodatkowo, przygotowując ich do konkursów wiedzy, artystycznych i zawodów 

sportowych. 
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Pytanie 9. W jaki sposób bada (diagnozuje i analizuje) Pani / Pan osiągnięcia uczniów? 

     Wszystkie wymienione w ankiecie sposoby badania osiągnięć uczniów są 

wykorzystywane w pracy przez respondentów. 100% badanych sprawdza prace pisemne oraz  

dokonuje obserwacji ucznia; aktywność na lekcjach i odpowiedzi ustne ocenia 85%, 62%  

deklaruje analizę wytworów uczniów oraz sprawdzania prac domowych; 8% ankietowanych 

przeprowadza testy sprawnościowe i 23% ocenia referaty. 

 

Pytanie 10. Czy badając osiągnięcia uczniów uwzględnia Pan / Pani ich możliwości 

rozwojowe? 

Prawie wszyscy, bo 92% badanych deklaruje, że badając osiągnięcia edukacyjne uczniów 

uwzględnia ich możliwości rozwojowe. Jedna osoba ( 8%)uważa, że raczej tak. 
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Pytanie 11. Czy formułuje i wdraża Pani / Pan wnioski z analizy 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. Nauczyciele przedstawiają wnioski z analizy badania 

wyników nauczania, testów kompetencji. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej. Wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów nauczyciele wykorzystują w 

doskonaleniu swojej pracy. Prowadzona  na bieżąco obserwacja zespołów klasowych pozwala 

na wyłonienie uczniów, którym trzeba pomóc w nauce (kierując ich np. na zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze), ale również tych szczególnie uzdolnionych, z którymi pracuje 

się dodatkowo, przygotowując ich do konkursów wiedzy, artystycznych i zawodów 

sportowych. 

 

Pytanie 12. Jeżeli wykorzystuje Pan / Pani wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów, 

to jakie działania Pan / Pani podejmuje? 

  Niemalże wszyscy ankietowani nauczyciele ( 69% -tak, 23%- raczej tak, jedna osoba nie 

udzieliła odpowiedzi)  formułują i wdrażają wnioski z analizy osiągnięć uczniów oraz 

wykorzystują je w doskonaleniu swojej pracy. W związku z tym podejmują następujące 

działania: 

- modyfikują plan wynikowy (rozkład materiału)- 69%, 

- modyfikują pomoce dydaktyczne, testy, sprawdziany- 85%, 

- dobierają właściwe metody pracy- 100% , 

- oceniają zaangażowanie i wysiłek włożony przez ucznia w wykonanie zadania- 92%, 

-  zwiększają indywidualizację nauczania- 69%,  

-  organizują dodatkowe zajęcia- 54%, 

-  określają mocne i słabe strony ucznia- 62%, 

-  tworzą informację zwrotną dla rodzica i ucznia- 85%, 
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-  uczestniczą w szkoleniach, by zwiększyć własną wiedzę- 38%. 

 

 

Pytanie 13. W jaki sposób motywuje Pan/Pani uczniów do uzyskania lepszych wyników w 

nauce? 

Respondenci wykorzystują wszystkie wymienione w ankiecie sposoby motywacji 

uczniów: 100% daje szansę poprawy oceny; 92% zachęca uczniów podczas rozmów 

indywidualnych i stosuje różnorodne metody pracy; 85% zachęca do udziału w konkursach, 

zawodach; 77% chwali uczniów za osiągnięcia, zachęca do udziału w zajęciach dodatkowych, 

jak również wprowadza dodatkowe zadania domowe; 69% eksponuje sukcesy uczniów na 

forum klasy i szkoły. Poza tym oferują ciekawe metody pracy, np. aplikacje komputerowe, 

gry. 
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Pytanie 14. W jaki sposób indywidualizuje Pani/Pan proces nauczania? 

Pytani wskazują wiele sposobów indywidualizacji procesu nauczania. 100% ankietowanych 

wskazało na: stosowanie zróżnicowanych  metod i form pracy, środki dydaktyczne, 

multimedia,  stosowanie metod aktywizujących, różnicowanie zakresu materiału, rodzaju 

zadań i stopienia ich trudności biorąc pod uwagę możliwości uczniów, uwzględnia 

wskazówki zawarte w opiniach.31%  realizuje projekty edukacyjne, 54% prowadzi zajęcia 

dodatkowe ( dydaktyczno- wyrównawcze, koło przedmiotowe, terapię), a 85% wskazuje 

pozostałe sposoby tj.: respektują zróżnicowane tempo pracy, różnicują kryteria oceniania, 

każdemu uczniowi stwarzają możliwość odniesienia sukcesu na miarę jego możliwości, 

udzielają kształtującej informacji zwrotnej oraz zachęca i przygotowuję uczniów do udziału w 

konkursach. 

 

 

 

Pytanie 15. Czy stwarza Pan/Pani warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów? 

12 nauczycieli (92%) odpowiedziało twierdząco na to pytanie. Realizują to poprzez: 

- zachęcanie i pomoc w przygotowaniu do udziału w konkursach- 38% 

- przydzielanie dodatkowych zadań- 62% 

- wyróżnianie i podkreślanie osiągnięć- 23% 

- przygotowywanie zadań dopasowanych do zainteresowań- 8% 

- prowadzenie zajęć dodatkowych- 31% 

- organizowanie konkursów klasowych- 62% 

- organizowanie wycieczek- 8% 

- stwarzanie odpowiedniego klimatu do autentycznego odczuwania radości tworzenia i 

rozwijania zainteresowań- 8% 

- zachęcanie do udziału w zajęciach pozaszkolnych- 8% 

- zachęcanie do czytania czasopism dostosowanych do wieku- 8% 
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- zachęcanie do czytania książek, oglądania programów telewizyjnych- 8% 

- angażowanie uczniów do przygotowania apeli-8% 

-zachęcanie do wykonania dodatkowych doświadczeń i ćwiczeń- 8% 

- zachęcanie do zapisania się do klubów sportowych. 

 

 

Wnioski 

1.Nauczyciele znają i realizują podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z 

poprzedniego etapu edukacyjnego.  

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

rozwojowych. 

3.Formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.  

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

pomiaru dydaktycznego. 

5. Nauczyciele systematycznie diagnozują i oceniają osiągnięcia uczniów. 

6. W szkole stwarza się warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów 

 

 

Należy: 

1. Kontynuować prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami uczniów. 

2. Kontynuować przeprowadzanie analiz oraz formułowanie i wdrażanie wniosków. 

3. Mobilizować uczniów do systematycznej pracy i nauki. 

4. Udzielać kształtującej informacji zwrotnej  rodzicom i uczniom. 

5. Stworzyć możliwość odnoszenia sukcesów i zadowolenia z siebie w różnych sferach 
działalności uczniów (konkursy, występy, sukcesu dydaktyczne itp.). 
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WYNIKI ANKIETY SKIEROWANEJ DO RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ  IM. JANA BRZECHWY W ŻELISZOWIE 

ILOŚĆ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ANKIECIE -45 

 

       Ankieta dla rodziców przeprowadzona została podczas Dnia Otwartej Szkoły-

15.05.2018r. Ilość osób biorących udział w ankiecie- 45. 

Pytanie 1. Czy zostali Państwo zapoznani z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania? 

     Wszyscy ankietowani (100%) potwierdzili, że zostali zapoznani z Wewnątrzszkolnymi 

Zasadami Oceniania.  

Pytanie 2. Czy zostali Państwo zapoznani z Przedmiotowymi Systemami Oceniania z 

poszczególnych  przedmiotów? 

      Z analizy ankiet wynika, że 100% ankietowanych rodziców zostało zapoznanych z 

Przedmiotowymi Systemami. 

Pytanie 3. Czy nauczyciele stosują się do podawanych kryteriów? 

     71% ankietowanych uważa, że nauczyciele stosują się do podanych kryteriów oceniania. 

27% pytanych odpowiedziało, że nauczyciele raczej stosują się do tych kryteriów.  

 

Pytanie 4. Czy nauczyciele informują Państwa o: 

 

 TAK RACZEJ 

TAK 

RACZEJ 

NIE 

NIE 

postępach w nauce dziecka, nabytych umiejętnościach i 

wiadomościach 

89% 9% 2% 0% 

trudnościach w nauce jakie ma Państwa dziecko 84% 11% 2% 0% 

umiejętnościach i zdolnościach, jakie posiada Państwa 

dziecko 

76% 18% 2% 0% 
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zaleceniach do dalszej pracy z dzieckiem w domu 84% 13% 0% 0% 

możliwościach uczestniczenia w zajęciach 

rozwijających 

78% 20% 0% 0% 

możliwościach uczestniczenia w zajęciach 

wyrównawczych 

82% 16% 0% 0% 

 

     Prawie wszyscy rodzice potwierdzają fakt, iż są informowani o postępach i trudnościach w 

nauce, umiejętnościach i zdolnościach, zaleceniach do pracy w domu oraz możliwości 

uczestniczenia w zajęciach dodatkowych (wyrównawczych i rozwijających). Tylko jedna 

osoba (2%) uważa, że szkoła raczej nie przekazuje takich informacji rodzicom. 

 

Pytanie 5. W jaki sposób otrzymujecie Państwo tę informację? 

     Najczęściej stosowana forma przekazywania informacji wg rodziców to: zebrania ogólne – 

89%, na spotkaniach indywidualnych informacje otrzymuje 69% rodziców, część z nich 38% 

uzyskuje ją w formie pisemnej, a 31% podczas dyżury nauczycieli. 4% wskazało dziennik 

elektroniczny, 2%- rozmowę telefoniczną i platformę jako źródło tych informacji. 

 

 

Pytanie 6. Czy w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów? 

     Większość ankietowanych 82% uważa, że w szkole dokonuje się analizy osiągnięć 

edukacyjnych uczniów, a  4% twierdzi, że o tym nie wie. 
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Pytanie 7. Jak nauczyciele sprawdzają wiedzę Państwa dzieci? 

    Nauczyciele stosują różnorodne formy oceniania uczniów( prace pisemne, kartkówki, 

odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na lekcji). Najczęściej stosowane formy 

oceniania wg badanych to: prace pisemne – 98%, prace domowe- 93%, aktywność na 

zajęciach – 89%, odpowiedzi ustne – 87%, analiza wytworów – 51%, testy sprawnościowe – 

49%, rzadziej (40%)- referaty. 

 

Pytanie 8. W jaki sposób nauczyciele motywują uczniów do uzyskania lepszych 

wyników w nauce? 

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

lepszych wyników w nauce. Najczęściej poprzez dawanie szansy poprawienia oceny- 84%. 

Następnie: zachęca do udziału w konkursach, zawodach-78%, zachęca do udziału w zajęciach 

dodatkowych- 69%67%-zadają zadana dodatkowe, 64% - chwali za dobrze wykonane 

zadanie, 47% - rozmawia indywidualnie z uczniem, 42% - stosuje ciekawe metody pracy, a  

40% - mówi o sukcesach na zebraniach i na forum klasy lub szkoły. 
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Pytanie 9. Czy uczniowie mają możliwość prezentowania swoich osiągnięć w szkole?  

      98% rodziców twierdzi, że uczniowie mają możliwość prezentowania swoich osiągnięć, 

2% jest przeciwnego zdania. 

 

 

Pytanie 10. Czy nauczyciele stwarzają warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań 

uczniów? 

     Tylko jeden rodzic (2%) uważa, że nauczyciele nie stwarzają warunków do rozwijania 

uzdolnień i zainteresowań jego dziecka. Pozostali rodzice pozytywnie oceniają ten aspekt 

pracy szkoły. 
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Pytanie 11. Jakie umiejętności Państwa zdaniem są kształtowane przez szkołę? 

    Zdaniem respondentów szkoła najbardziej kształtuje u uczniów umiejętność: rozumowania 

i myślenia matematycznego-69%.Umiejętność czytania – 67%, komunikowania się w języku 

ojczystym i korzystania z technologii informacyjnej- 64%, uczenia się – 60%, 

komunikowania się w języku obcym – 58%, pracy w grupie – 56%, przygotowania do dalszej 

edukacji - 49%, wyszukiwanie i korzystanie z informacji – 44%, formułowania wniosków- 

36% oraz 31%.  

 

Pytanie 12. W jakich formach aktywności organizowanych przez szkołę uczestniczyło 

Państwa dziecko? 

     Rodzice wiedzą, że szkoła organizuje różne formy aktywności dla dzieci. Analiza ankiet 

wykazała, że zgodnie z zaleceniami podstawy programowej, uczniowie zdobywają wiedzę i 

nowe umiejętności na zajęciach organizowanych poza budynkiem szkolnym. Uczestniczą w 
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spektaklach teatralnych, wyjściach na obiekty sportowe i do miejsc użyteczności publicznej, 

obserwują zjawiska przyrodnicze oraz florę i faunę w naturalnym środowisku. Ankietowani 

rodzice potwierdzają udział ich dzieci w takich zajęciach. Najczęściej wg rodziców, ich dzieci 

uczestniczą w: wyjazdach na spektakle teatralne- 80%, wycieczkach turystyczno– 

krajoznawczych – 76%, zajęciach sportowych- 64%,zajęciach na basenie- 69%, lekcjach poza 

budynkiem szkolnym – 58% oraz rajdach rowerowych 38%. 

 

Z informacji przekazanych przez wychowawców wszyscy uczniowie biorą udział w 

wyjazdach na spektakle teatralne. Niestety nie wszyscy rodzice zaznaczyli taką odpowiedź, 

mimo że każdorazowo podpisywali zgodę na udział dziecka w takich formach aktywności. 

Zaistniała sytuacja sugeruje brak zainteresowania u części rodziców życiem szkoły lub nie 

przywiązywaniem szczególnej uwagi do aktywności dzieci w szkole i poza nią. 

 

 

Wnioski: 

1. Rodzice zostali zapoznani z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i Przedmiotowymi 
Systemami Oceniania. 
2. Nauczyciele stosują się do podanych kryteriów. 
3. Rodzice są systematycznie informowani o postępach edukacyjnych dzieci 
4. Do  badania  przyrostu  wiedzy  i  umiejętności  uczniów  stosuje  się  różne formy  
pomiaru dydaktycznego. 
6. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i 
sposobów jej realizacji. 
7. Szkoła dba o wszechstronny rozwój uczniów. 

Należy: 
1. Kontynuować działania prowadzące do wszechstronnego rozwoju uczniów. 
2. Zachęcać rodziców do aktywniejszego udziału w życiu szkoły. 
3. Stwarzać możliwość odnoszenia sukcesów i zadowolenia z siebie w różnych sferach 
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działalności uczniów (konkursy, występy, sukcesu dydaktyczne itp.). 
 
 

WYNIKI ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. JANA BRZECHWY W ŻELISZOWIE. 

ILOŚĆ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ANKIECIE –47 

Pytanie 1. Czy na początku roku zostałeś-(aś) zapoznany(-a) z Przedmiotowymi Systemami  

Oceniania z poszczególnych przedmiotów? 

     Prawie wszyscy ankietowani (94%) odpowiedzieli, że zostali zapoznani z 

Przedmiotowymi Systemami Oceniania z poszczególnych przedmiotów. Przeciwnego zdania 

była tylko jedna osoba (2%), a że tylko z kilku przedmiotów 2 osoby(4%). 

 

Pytanie 2. Czy nauczyciele stosują się do podawanych kryteriów? 

     83% ankietowanych uważa, że nauczyciele zawsze stosują się do PSO, 17% że  tylko 

czasami. Nikt nie udzielił odpowiedzi negatywnej. 

 

 

Pytanie 3. Czy wiadomości przekazywane na lekcjach są dla Ciebie zrozumiałe? 

     Zaledwie 4% ankietowanych uczniów uważa, że wiadomości przekazywane na lekcjach 

nie  są zrozumiałe. Pozostałe osoby uważają, że są zrozumiałe . 
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Brak zrozumienia wiadomości może wynikać z dużej absencji na zajęciach, nieuzupełniania 

braków i zaległości, braku skupienia i zaangażowania w czasie zajęć 

Pytanie 4. Czy masz możliwość wykazania się na lekcjach swoją wiedzą i umiejętnościami? 

    Prawie wszyscy uczniowie stwierdzają, że mają możliwość wykazania się na lekcjach 

swoja wiedzą i umiejętnościami, tylko 2% jest przeciwnego 

zdania.

 

Pytanie 5.  Czy w szkole możesz realizować swoje pasje i zainteresowania? 

      38% uczniów odpowiedziało, że w szkole mogą realizować swoje pasje i zainteresowania, 

47%- że raczej tak. Tylko niewielka liczba pytanych (8%)  uważa, że szkoła nie daje im takiej 

szansy. 
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Biorąc pod uwagę fakt, iż układ zajęć dodatkowych mocno uzależniony jest od rozkładu 

jazdy autobusów, otrzymany wynik uznać należy za dobry. 

Pytanie 6. W jakich zajęciach organizowanych w szkole uczestniczysz? 

     Oferta zajęć pozalekcyjnych w szkole jest dość bogata. Chętni uczniowie mogą wybrać 

zajęcia zgodne z ich zainteresowaniami, potrzebami. Największym zainteresowaniem cieszą 

się zajęcia sportowe- 87% ankietowanych deklaruje uczestnictwo w nich. W następnej 

kolejności: zajęcia  koła języków obcych- 40%, koła przedmiotowe- 26%, zajęcia 

przygotowujące do konkursów przedmiotowych- 23%, zajęcia wyrównawcze- 21% , zajęcia z 

nauki pływania- 19%, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 6% oraz zajęcia artystyczne-4%. 

Swój udział w zajęciach komputerowych, tańcach i z języka polskiego zdeklarowało po jednej 

osobie. 

 

Pytanie 7. Czy udział w zajęciach dodatkowych ma wpływ na Twoje wyniki w nauce i 

motywację do pracy? 

    Bogata oferta zajęć dodatkowych ma pozytywny wpływ na wyniki i motywację do nauki 

naszych uczniów. Deklaruje to 62% pytanych, 23% uważa, że raczej tak, 13% ankietowanych 

uważa, że nie, a 2%- raczej nie. 
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Pytanie 8.  Jak nauczyciele sprawdzają Twoją wiedzę/  umiejętności ? 

     Wszyscy uczniowie wypowiadają się, że w szkole nauczyciele sprawdzają wiedzę stosując 

różnorodne formy oceniania uczniów. Najczęściej stosowane formy oceniania wg uczniów, 

to: prace pisemne – 94%, prace domowe i aktywność na lekcji- 81%, odpowiedzi ustne – 

66%, testy sprawnościowe – 51%, analiza wytworów -47% i referaty- 21%.  

 

 

Pytanie 9. Czy w Twoim odczuciu, nauczyciele oceniają cię sprawiedliwie? 

    Ponad połowa ankietowanych uważa zdecydowanie, że jest oceniana sprawiedliwie, 25%, 

że raczej tak. Raczej nie deklaruje 15%, a zdecydowanie nie 4%. 

 

Pytanie 10. Czy jesteś informowany o tym, co już umiesz, a co powinieneś poprawić? 

    Niemalże wszyscy uczniowie są informowani przez nauczycieli o tym, co już umieją,  

a nad czym powinni jeszcze popracować. Tylko dwie osoby są przeciwnego zdania. Tak 

wynika z analizy ankiet. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż w szkole praktykowane są 

elementy oceniania kształtującego, przekazywana jest informacja zwrotna, to taka sytuacja 

raczej nie może mieć miejsca.  
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Pytanie 11. Czy masz możliwość poprawienia oceny? 

    Zdecydowana większość potwierdziła, że ma możliwość poprawienia swoich ocen. Po 

jednej osobie udzieliło odpowiedzi nie lub raczej nie. 

 

Pytanie 12. W jaki sposób nauczyciele motywują Cię do uzyskania lepszych wyników w 

nauce? 

     Uczniowie zauważają, że nauczyciele motywują ich do uzyskania lepszych wyników w 

nauce poprzez: zachęcanie do udziału w konkursach, zawodach itp.- 57%, chwalenie za 

dobrze wykonane zdania- 53%, przekazywanie informacji o sukcesach rodzicom i na forum 

klasy lub szkoły- 51%,  zachęcanie do udziału w dodatkowych zajęciach- 45%, stosowanie  

ciekawych metod pracy- 40%, zadawanie dodatkowych zadań- 34%,przeprowadzanie 

rozmów indywidualnych- 25% . 
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Pytanie 13.Czy masz w szkole możliwość prezentowania swoich osiągnięć? 

     Uczniowie wiedzą, że mają możliwość prezentowania swoich osiągnięć na terenie szkoły, 

zdecydowanie tak uważa 62% ankietowanych, a 23% uważa, że raczej tak. Tylko 15 % 

pytanych uważa inaczej. 

 

 

 

Wnioski: 

1. Uczniowie zostali zapoznani z Przedmiotowymi Systemami Oceniania, a nauczyciele 

stosują się do nich. 

2. Realizowane w szkole zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczniów. 

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

pomiaru dydaktycznego. 
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4. Uczniowie otrzymują kształtującą informację zwrotna. 

    
Należy: 

1. Kontynuować prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z aktualnymi  potrzebami uczniów. 

2. Motywować uczniów do wzmożonego wysiłku intelektualnego, do systematycznej pracy. 

3. Stwarzać uczniom możliwość odnoszenia sukcesów i zadowolenia z siebie w różnych 

sferach działalności. 
 

 

 
 
 

 

 

                      Przedszkole Publiczne w Żeliszowie. 

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU 

PUBLICZNYM W ŻELISZOWIE 

ROK SZKOLNY 2017-2018 

Przeprowadzona  w Przedszkolu Publicznym ewaluacja  miała na celu ocenę, w jakim 

stopniu dzieci nabywają wiadomości i umiejętności w placówce.  Ankieta skierowana była do 

rodziców i nauczycieli.  

 

ANALIZA ANKIETY SKIEROWNEJ DO RODZICÓW 

Ankietę wypełniło 15 rodziców co stanowi 51,7 % wszystkich rodziców. Respondenci 

udzielili odpowiedzi na 6 pytań. 

 Pierwsze pytanie skierowane do rodziców brzmiało: „Czy zostali państwo zapoznani 

z podstawą programową wychowania przedszkolnego?” 

100%  rodziców udzieliło odpowiedzi twierdzącej,  

Na drugie pytanie, które brzmiało: „Czego wasze dziecko uczy się w przedszkolu i jakie 

umiejętności nabywa?” rodzice odpowiedzieli w następujący sposób: 
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- 93,3%(14) wierszy, piosenek, tańców i różnych form plastycznych, 

- 93,3 % (14) przygotowania do nauki pisania i czytania  

- 80% (12) samodzielności, czynności samoobsługowych 

- 80% (12) rozwijanie czynności intelektualnych,  

-80% (12)współżycia w grupie i odpowiedzialności. 

-53,3% (8)postaw patriotycznych i obywatelskich 

 

„Czego wasze dziecko uczy się w przedszkolu i jakie umiejętności nabywa?”

93,3

93,3

80

80

80

53,3 w ierszy, piosenek, tańców i

różnych form plastycznych,

przygotowania do nauki pisania

i czytania 

samodzielności, czynności

samoobsługowych

rozwijanie czynności

intelektualnych

współżycia w grupie i

odpowiedzialności

postaw patriotycznych i

obywatelskich

 

 

 Kolejne pytanie brzmiało: ”Czy państwa zdaniem nauczycielki prowadzą zajęcia 

dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci?” Zdecydowana 

większość, bo aż - 93,3% (14) ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej, a 

tylko jedna osoba odpowiedziała, iż nie wie czy w przedszkolu prowadzone są  zajęcia 

dostosowane potrzeb wychowanków. 

 

 Trzecie pytanie zawarte w kwestionariuszu ankiety brzmiało:„Czy państwa zdaniem 
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przedszkole zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju dziecka?”. Na to pytanie 

aż 93,3 % (14) respondentów odpowiedziało twierdząco, w tym 6 uzasadniło swoją 

odpowiedź w następujący sposób:  

„Przedszkole zapewnia odpowiednie warunki, ponieważ posiada dobrze wyposażone sale   

dydaktyczne”  

     „ Przedszkole zapewnia naukę języka obcego”  

     „Przedszkole ma podstawowe pomoce naukowe potrzebne do rozwoju” 

     „ Zmiana zachowania dziecka, chętnie opowiada o tym czego się nauczyło” 

     „Dziecko przedszkolu uczy się życia w grupie , współpracy odpowiedzialności itp., 

pomoce   dydaktyczne są bardzo dobre, a dziecko jest zadowolone” 

„Dziecko rozwija się szybciej od rówieśników, którzy nie chodzą do przedszkola” 

 

Tylko 1 osoba uznała, iż przedszkole  zapewniania  częściowo warunki do rozwoju , 

ponieważ brakuje leżakowania. 

 Ostatnie pytanie zamieszczone w ankiecie brzmiało: „Czy chcielibyście państwo 

wzbogacić ofertę edukacyjną przedszkola, jeśli tak to w jaki sposób?” Otrzymane 

wyniki wskazują, że 73% (11)rodziców jest zadowolonych z istniejącej oferty, a 27% 

(4)ankietowanych uznało ofertę za niewystarczającą. Pojawiły się odpowiedzi 

sugerujące, iż w przedszkolu powinno się organizować  więcej wycieczek i wyjść 

poza przedszkole, wprowadzić dodatkowe  zajęcia np. sportowe, kulinarne, 

organizować zajęcia edukacyjne w terenie w celu poznawania przyrody oraz poznania 

lokalnych zabytków, organizować spotkania osobami reprezentującymi różne zawody 
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Czy chcielibyśćie Państwo wzbogacić ofertę przedszkola?

73%

27%

tak

nie 

 

 

 

Wnioski wynikające z ankiet dla rodziców.  

1. Wszyscy ankietowani rodzice zostali zapoznani z nową podstawą programową 

wychowania przedszkolnego  

2.Według rodziców nauczyciele umożliwiają dzieciom nabywanie umiejętności na miarę ich 

możliwości rozwojowych , mają indywidualne podejście do ich potrzeb i możliwości( 1 osoba 

uznała że nie wie czy nauczyciele mają indywidualne podejście) 

 3. Rodzice są na bieżąco informowani o sukcesach i problemach swojego dziecka  

4. Wszyscy ankietowani rodzice dostrzegają postępy edukacyjne swojego dziecka.  

5. Większość rodziców uważa, że przedszkole zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju 

dziecka  

6. 73% (11)rodziców jest zadowolonych z istniejącej oferty, a 26,6% (4)ankietowanych 

uznało ofertę za niewystarczającą. 
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ANALIZA ANKIETY KIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI 

W badaniu wzięły udział 3 nauczycielki . Odpowiadały na 10 pytań zawartych w 

kwestionariuszu ankiety. 

 Na pierwsze pytanie „Czy zapoznała się Pani z nową podstawą programową 
wychowania przedszkolnego?”Wszystkie ankietowane nauczycielki (3) 
odpowiedziały twierdząco  

             
 Na drugie pytanie „Czy realizuje Pani założenia podstawy programowej” 

odpowiedź również była w 100% twierdząca.  

 Na trzecie pytanie Czy dokonuje Pani analizy realizacji podstawy programowej 
wychowania    przedszkolnego?  Ankietowane odpowiedziały, że tak, a swoją 
odpowiedź uzasadniły w następujący sposób:  

   „ Dokonuję  analizy podczas sporządzania sprawozdania z pracy dydaktyczno    
wychowawczej, sporządzając plany miesięczne, prowadząc dzienniki zajęć oraz podczas    
obserwacji dzieci  
„Analizuję realizacje podstawy programowej poprzez systematyczne wypełnianie karty 
monitorowania postawy” 
„Monitoruję realizacje podstawy po  przeprowadzeniu danego bloku tematycznego” 

 

 Na pytanie „Czy placówka zapewnia odpowiednie warunki do realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, jeśli tak, to proszę podać jakie”  

Wszystkie ankietowane nauczycielki  odpowiedziały TAK i wyjaśniły, że placówka 

posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, plac zabaw, salę wyposażone w 

odpowiednie pomoce dydaktyczne i zabawki.  

 W punkcie piątym  „Na co pani zdaniem, w pracy wychowawczo-dydaktycznej 

przedszkola kładzie się szczególny nacisk?” ankietowane  stwierdziły, że w pracy 

wychowawczo-dydaktycznej  w przedszkolu kładzie się nacisk na bezpieczeństwo 

oraz wielostronny rozwój dzieci, na indywidualne podejście do dzieci, na atrakcyjność 

zajęć, systematyczną współprace z rodzicami, która przejawia się  informowaniu 

rodziców o postępach w rozwoju. 

 

 Na szóste pytanie  „Jakie metody stosuje Pani najczęściej w pracy z dziećmi? 

Nauczycielki wymieniły następujące z nich : pedagogikę zabawy, metody 

aktywizujące, metody pracy w grupach, zabawy badawcze doświadczenia i 

obserwacje przyrodnicze, metody słowne (rozmowy opowiadania , zagadki), metoda 

nauczania matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, elementy gimnastyki twórczej 

Labana oraz ruchu rozwijającego W. Sherborne. 

 W pytaniu siódmym „Czy przeprowadza Pan/Pani diagnozę wiadomości i 
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umiejętności oraz analizę osiągnięć edukacyjnych uczniów? „ 100% 

ankietowanych odpowiedziało twierdząco.  

Nauczycielki przeprowadzają diagnozę gotowości szkolnej (w zerówce),  obserwację 

wstępną na początku kształcenia, obserwację   umiejętności po 1 semestrze i na koniec 

etapu kształcenia oraz prowadzą bieżące obserwacje podczas codziennych zajęć.  

 Na pytanie dziewiąte „Czy formułowane wnioski z badania  osiągnięć  dzieci 

skutkują nabywaniem wiedzy i umiejętności określonych w podstawie 

programowej? „Ankietowane zgodnie odpowiedziały twierdząco na to pytanie, 

ponieważ dzieci mają okazję wyrównywać braki ,osiągają pożądane efekty zawarte w 

programie, mają szanse rozwijać swoje zdolności i umiejętności  

 W końcowym pytaniu ankietowane zgodnie uznały , że w swojej pracy uwzględniają 

możliwości rozwojowe oraz potrzeby dzieci poprzez zróżnicowanie wymagań z 

uwzględnieniem trudności i uzdolnień , dodatkowe zadania, dostosowanie metod do 

możliwości rozwojowych, zgłaszanie do pomocy psychologiczno- pedagogicznej  

 

Wnioski wynikające z ankiet dla nauczycieli przedszkola. 

 1. Nauczyciele zapoznali się z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego i 

edukacji wczesnoszkolnej.  

2. Nauczyciele realizują założenia podstawy programowej.  

3.Nauczyciele dokonują analizy realizacji podstawy programowej.  

4. Osiągnięcia każdego dziecka są monitorowane poprzez obserwacje dziecka, analizę prac 

dziecka, analizę osiągnięć edukacyjnych dziecka.  

5. Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną w celu poznania możliwości i potrzeb 

rozwojowych dzieci systematycznie według potrzeb. Nauczyciele przeprowadzają analizę 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

6. Wnioski z diagnoz i obserwacji  wykorzystywane są do sporządzania: informacji dla 

rodziców o potrzebie przeprowadzenia badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

informacji o stanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, opracowania i realizacji 

indywidualnych metod wspomagania rozwoju dziecka.  

 7. Formułowane wnioski z obserwacji i diagnoz skutkują nabywaniem wiedzy i umiejętności 

określone w podstawie programowej, ponieważ dzieci mają szanse wyrównać braki, podnoszą 

poziom rozwojowy, osiągają pożądane efekty zawarte w programie. 

8. Nauczyciele uwzględniają możliwości rozwojowe oraz potrzeby dzieci  

9. Nauczyciele kierują dzieci do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu uzyskania 
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pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami dziecka..  

 

Ogólne wnioski   

Z przeprowadzonego badania ankiet dla nauczycieli przedszkola i rodziców wynika:  

1. Nauczyciele realizują podstawę programową uwzględniając zalecane warunki i sposób 

realizacji.  

2. Osiągnięcia każdego dziecka są monitorowane.  

3. Dzieci osiągają umiejętności i wiadomości zawarte w podstawie  

4. Nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.  

5. Informacje o osiągnięciach dziecka, zadaniach wychowawczych i kształcących 

przekazywane są systematycznie rodzicom.  

6   Przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.  

7. Rodzice na bieżąco są informowani o sukcesach i problemach swojego dziecka . 

Reasumując: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z 

wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W przedszkolu monitoruje 

się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, 

formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Rodzice są informowani o sukcesach i 

problemach swojego dziecka. 

 

Wnioski do dalszej pracy 

Należy w dalszym ciągu monitorować osiągnięcia i posiadane umiejętności każdego ucznia z 

uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości. 

Informować rodziców o metodach wykorzystywanych podczas zajęć, przedstawianie tematyki 

zajęć oraz celów i metod wykorzystywanych podczas nich np. na gazetce dl rodziców . 

Zapewniać dzieciom większej ilości odpoczynku oraz zajęć poza terenem przedszkola. 

Organizować większą ilości spotkań z przedstawicielami innych zawodów oraz wycieczek po 

to ,by dzieci miały możliwość zdobywania nowych doświadczeń i wiadomości o otaczającym 

go świecie.  
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WYWIAD Z DYREKTOREM 

 

Nauczyciele znają i realizują podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z 

poprzedniego etapu edukacyjnego. W ramach doskonalenia zawodowego odbyło się szkolenie 

rady pedagogicznej „ Podstawa programowa najważniejszym dokumentem w pracy 

nauczyciela”. W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia uczniów,  z uwzględnieniem 

ich możliwości rozwojowych. Formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Do  badania  

przyrostu  wiedzy  i  umiejętności  uczniów  stosuje  się  różne formy  pomiaru 

dydaktycznego. Nauczyciele systematycznie diagnozują i oceniają osiągnięcia uczniów. W 

szkole stwarza się warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów Według rodziców 

nauczyciele umożliwiają dzieciom nabywanie umiejętności na miarę ich możliwości 

rozwojowych , mają indywidualne podejście do ich potrzeb i możliwości. Rodzice są na 

bieżąco informowani o sukcesach i problemach swojego dziecka. Większość rodziców uważa, 

że przedszkole zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju dziecka. Szkoła i przedszkole są 

dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne do większości przedmiotów. W zespole istnieją 

doskonałe warunki do stosowania w nauczaniu technologii informacyjno – komunikacyjnej. 

W trakcie uzupełniania są pomoce dydaktyczne do nowych przedmiotów występujących w 7 i 

8 klasie. Klasy nie są zbyt liczne, co sprzyja procesowi nauczania. Nauczyciele prowadzą 

zajęcia wyrównawcze oraz korekcyjno kompensacyjne w ramach działań statutowych. 

 

OBSERWACJA 

 

Działania planowane i realizowane w szkole i przedszkolu sprzyjają skutecznej realizacji 

podstawy programowej. W roku szkolnym 2017/2018 odbyła się wyjątkowo duża liczba 

spotkań i warsztatów realizowanych przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi, co w 

istotny sposób wpływało na wzbogacenie procesu dydaktyczno – wychowawczego. 

 

 

 

WNIOSKI  Z  EWALUACJI  
 

1. Nauczyciele realizują podstawę programową i uwzględniają opisane w niej sposoby 

realizacji. 

2. W szkole prowadzone są diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów. 

3. Wyniki diagnoz są znane wszystkim nauczycielom. 



32 

 

4. Respektowane są potrzeby rozwojowe uczniów. 

5. Rodzice są zapoznawani z dokumentami wewnątrzszkolnymi. 

6. Informacje o postępach dzieci są na bieżąco przekazywane rodzicom. 

7. Zdaniem rodziców szkoła dba o wszechstronny rozwój uczniów. 

8. Nauczyciele stosują indywidualizację nauczania. 

9. Przedszkole umożliwia dzieciom nabywanie umiejętności na miarę ich potrzeb. 

10. Rodzice dzieci przedszkolnych są zadowoleni z oferty dydaktycznej. 

 

   REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY 

 

1. Mobilizować uczniów do systematycznej pracy. 

2. Udzielać kształtującej informacji zwrotnej rodzicom i uczniom. 

3. Stwarzać możliwość odnoszenia sukcesów i zadowolenia z siebie w różnych sferach 

działalności uczniów. 

4. Monitorować osiągnięcia każdego ucznia. 

5. Zapewnić dzieciom przedszkolnym większą ilość odpoczynku oraz zajęć poza terenem 

przedszkola. 

 

ZAKOŃCZENIE 

Niniejszy raport zostanie przedstawiony nauczycielom na posiedzeniu rady 

pedagogicznej w dniu 14 czerwca 2018 r.. 

Raport podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły, a za jej pośrednictwem 

z raportem będą mogli zapoznać się uczniowie i rodzice. 

  

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej:                                              Dyrektor szkoły 

1. Aleksandra Czerniak                                                         Arkadiusz  Kruszelnicki 

2. Agnieszka Kamińska 

3. Aleksander Kłodnicki 

4. Małgorzata Gil 

 



33 

 

 

 


