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I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 
 



1. Cel poznawczy : 

Realizacja podstawy programowej przez wszystkich nauczycieli. 

 

2. Cele praktyczne : 

zbadanie czy : 

� nauczyciele odnoszą się w codziennej pracy z uczniami do elementów podstawy 

programowej 

� podstawa programowa jest monitorowana w odniesieniu do każdego ucznia 

� nauczyciele i uczniowie współpracują w procesie uczenia się 

� nauczyciele znają podstawę programową poprzednich i następnych etapów kształcenia 

� czy zespół nauczycieli uczących w placówce jest odpowiedzialny za realizację całości 

podstawy programowej 

 

3. Zakres diagnozowania: 

Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy 

przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji. 

 

4. Pytania kluczowe: 

� W jaki sposób nauczyciele realizują cele określone w podstawie programowej ? 

� W jaki sposób nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej ? 

� W jaki sposób organizacja zespołów nauczycielskich sprzyja realizacji podstawy 

programowej ?  

� W jaki sposób nauczyciele wykorzystują podstawę programową wcześniejszych etapów 

edukacyjnych ? 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 
 

1. Narzędzia badawcze wykorzystane przy ewaluacji: 

� ankieta dla nauczycieli przedszkola 

� ankieta dla nauczycieli szkoły 

� ankieta dla uczniów ( klasy III - V) 

� ankieta dla rodziców dzieci z przedszkola 

� ankieta dla rodziców uczniów szkoły ( klasy III – V) 

� analiza dokumentów 

� obserwacja zajęć 

 

 

2. Terminy działań  związanych z ewaluacją: 

� styczeń 2015: opracowanie koncepcji ewaluacji, analiza dokumentów 



� luty/marzec 2015: zebranie informacji od uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektora  

i wicedyrektora 

� marzec 2015: raport ewaluacyjny 

 

3. Sposób prezentacji raportu: 

� nauczycielom na zebraniu Rady Pedagogicznej 

� na stronie internetowej placówki 

� rodzicom na zebraniach klasowych 

 

III. PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI 

 Zbiorcze opracowanie ankiety dla nauczycieli przedszkola 

Liczba ankietowanych – 5 osób co stanowi 100%  

Sposób realizacji programu wychowania przedszkolnego – tworzenie warunków do 

nabywania wiedzy oraz kształtowania umiejętności i postaw dzieci. 
 

 1. Kto opracował program wychowania przedszkolnego, jaki realizuje Pani w grupie? 

� ja          0% 

� inny nauczyciel przedszkola       0% 

� inny autor         100% 

 

 2. W jaki sposób ustalono zgodność tego programu z podstawą programową? 

� analiza programu przez dyrektora      0% 

� analiza programu przez zespół nauczycieli     100% 

� opinia innego nauczyciela       0% 

 

3.  W jaki sposób kształtuje Pani postawy dzieci? 

� podczas sytuacji okolicznościowych      20% 

100%

ja

inny nauczyciel przedszkola

inny autor

100%

analiza programu przez dyrektora

analiza programu przez zespół

nauczycieli

opinia innego nauczyciela



� cele wychowawcze znajdują się w każdym temacie kompleksowym 40% 

� planuje się tematy kompleksowe poświęcone wartościom   0% 

� w grupie ustalono kodeks przedszkolaka obejmujący zasady zachowania 100% 

� inne          10% 

 

4. Jakie metody stosuje Pani systematycznie w realizacji zaplanowanych osiągnięć dzieci? 

� metoda samodzielnych doświadczeń      80% 

� metoda kierowania własną działalnością dziecka    80% 

� metoda zadań stawianych dziecku      80% 

� metoda ćwiczeń        60% 

� obserwacja i pokaz        60% 

� osobisty przykład nauczyciela      40% 

� udostępnianie sztuki        40% 

� rozmowy         100% 

� opowiadania         80% 

� zagadki         80% 

� objaśnienia i instrukcje       80% 

� inne          0% 

 

5. W jaki sposób dokonuje Pani ewaluacji postępów dzieci? 

� obserwuję postępy dziecka i odnotowuję w dokumentacji obserwacji  
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pedagogicznych  100% 

� przeprowadzam testy wiadomości i umiejętności (zadania dla dzieci) 60% 

� analizuję dokumentację obserwacji każdego dziecka i wyciągam  wnioski dotyczące pracy 

z dzieckiem          60% 

� robię zestawienie umiejętności każdego dziecka    40% 

� robię zestawienie umiejętności grupy      0% 

� inne          0% 

 

Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej – sposób realizacji proporcji 

zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu. 
 

1. Ile czasu dziennie przeznacza Pani zwykle na zajęcia i zabawy dowolne dzieci? 

� 5 godz.          100% 

 

2.  Ile czasu dziennie przeznacza Pani na zajęcia dydaktyczne różnego typu? 

� 1 godz.          100% 

 

 3. W jaki sposób zagospodarowuje Pani pobyt dzieci na powietrzu? 

� spacer          100% 

100%

60%
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� dłuższa wycieczka        0% 

� obserwacje przyrodnicze       0% 

� zabawy terenowe        40% 

� zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego     100% 

� inne          0% 

 

 

Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej – realizacja 

procesu obserwacji pedagogicznych. 
 

 1. W jaki sposób pozyskuje Pani wiedzę o dziecku? 

� obserwacja zachowania dziecka w różnych sytuacjach   100% 

� zadania dla dziecka        40% 

� karty pracy         60% 

� informacje od rodziców       60% 

� inne          0% 

 

 

 

 

 

 

2.  Czy prowadzona dokumentacja obserwacji pedagogicznych pokazuje potrzeby i aktualne 
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możliwości dziecka? 

� tak          100% 

� nie          0% 

  

3.  W jaki sposób wykorzystuje Pani wiedzę o dziecku do wspierania jego rozwoju? 

� praca indywidualna        80% 

� różnicowanie wymagań z uwzględnieniem trudności i uzdolnień  80% 

� dodatkowe zadania        60% 

� udział w konkursach        80% 

� inne          0% 

 

 

Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej – realizacja 

zadań w zakresie współpracy z rodzicami. 
 

 1. W jaki sposób zapoznała Pani rodziców z podstawą programową? 

� ustnie na zebraniu rodziców       60% 

� przez stronę internetową przedszkola      100% 

� przekazano kserokopię podstawy programowej    0% 

� inne          0% 

 

 2. Czy rodzice są systematycznie informowani o sukcesach i kłopotach swoich dzieci? 

100%

tak
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80%

80%
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� tak          100% 

� nie          0% 

 

 3. W jaki sposób włącza Pani rodziców we wspieranie swoich dzieci? 

� ustne instrukcje na temat zalecanych zabaw, ćwiczeń itp.   80% 

� kierowanie na warsztaty dla rodziców     0% 

� porady, konsultacje        40% 

� ciekawe artykuły na gazetkach      80% 

� pedagogizacja podczas  zebrań      80% 

� kierowanie rodziców dzieci z problemami do specjalistów   80% 

 

 4. Do jakich działań i w jakim zakresie nauczyciele włączają rodziców w życie przedszkola? 

� organizacja wycieczek       80% 

� organizacja uroczystości       100% 

� pomoc w urządzeniu sali, terenu przedszkola     80% 

� inne          0% 

  

 

 

 

WNIOSKI 
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1. W przedszkolu są stworzone warunki do kształtowania postaw i umiejętności dzieci 

zgodnie z podstawą programową, poprzez wykorzystanie sytuacji okolicznościowych, 

opracowanie kodeksów zachowania i kontroli ich przestrzegania, jak również poprzez 

systematyczne stosowanie wielu ciekawych metod, w tym opartych na własnych 

doświadczeniach dziecka, rozmowach  i literaturze dziecięcej. Postępy dzieci poddawane 

są analizie poprzez obserwację, testy i zestawienia umiejętności. 

 

2. Nauczyciele zwracają uwagę na właściwe gospodarowaniem czasem przebywania dzieci 

w przedszkolu. Większość czasu przeznacza się na zajęcia i zabawy dowolne, dające 

możliwość rozwijania własnych zainteresowań i nabywania samodzielnych doświadczeń 

przez wychowanków. Spacery, zabawy na powietrzu, obserwacje przyrodnicze stanowią 

wysoki procent zagospodarowania czasu przedszkolaków. 

 

 

 Zbiorcze opracowanie ankiety dla rodziców przedszkolaków 

 

Liczba ankietowanych - 43 osoby , co stanowi 57% wszystkich rodziców  

 

1. Czy przedszkole zapoznało rodziców z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego? 

� tak          100% 

� nie          0% 

� nie wiem         0% 

 

 

2. W jaki sposób przedszkole zapoznało rodziców z podstawą programową? 

� nie wiem         0% 

� ustnie na zebraniu z rodzicami      19% 

� strona internetowa przedszkola      65% 

� przekazano kserokopię podstawy programowej    0% 

100%

tak

nie

nie wiem



� inne          0% 

� zaznaczono odpowiedź  2 i 3       16% 

 

3. Czy nauczyciele informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych 

w przedszkolu? 

� tak          96% 

� nie          4% 

 

4. W jakiej formie nauczyciele informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących 

realizowanych w przedszkolu? 

� rozmowy indywidualne z rodzicami      14% 

� na zebraniu z rodzicami       47% 

� strona internetowa        0% 

� zaznaczono odpowiedź 1 i 2       35% 

� zaznaczono odpowiedź 2 i 3       2% 

 

 

 

5. Czy rodzice są systematycznie informowani o sukcesach i kłopotach swoich dzieci? 
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� tak          91% 

� nie          9% 

 

 

6. Czy rodzice wiedzą, jaki jest zasób wiadomości ich dziecka?  

� tak          96% 

� nie          4% 

 

 

7. Od kogo tę wiedzę pozyskują? 

� od nauczyciela         77% 

� od dzieci         5% 

� od pomocy wychowawczej       2% 

� zaznaczono odpowiedź 1 i 2       12% 

� zaznaczono odpowiedź 1 i 3       4% 

 

 

 

8. W jaki sposób nauczyciele przedszkola włączają rodziców we wspieranie swoich dzieci? 

� ustne instrukcje na temat zalecanych zabaw i ćwiczeń   23% 

� szkolenia dla rodziców       7% 

� porady i konsultacje        33% 
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� zadania do domu        5% 

� zaznaczono odpowiedź 1 i 4       2% 

� zaznaczono odpowiedź 1 i 3       21% 

� zaznaczono odpowiedź 2 i 3       2% 

� zaznaczono odpowiedź 2 i 4       2% 

 

 

9. Do jakich działań i aktywności są zachęcani rodzice przez nauczycieli? 

� organizacja wycieczek       0% 

� organizacja uroczystości       58% 

� pomoc w urządzeniu sali, terenu przedszkolnego    2% 

� zaznaczono odpowiedź 1 i 2       5% 

� zaznaczono odpowiedź 2 i 3       33% 

� zaznaczono odpowiedź 1,2,3       2% 

10. Proszę ocenić stan współpracy przedszkola z rodzicami w skali 1-5. 

� 1          0% 

� 2          0% 

� 3          4% 

� 4          56% 

� 5          40% 
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 WNIOSKI 

 

1. Rodzice znają podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zapoznali się z nią 

poprzez stronę internetową placówki oraz na zebraniach z wychowawcami. 

2. Rodzice są systematycznie informowani przez nauczycieli o postępach swoich dzieci na 

zebraniach oraz w czasie rozmów indywidualnych. 

3. Rodzice wiedzą, jaki jest zasób wiadomości ich dziecka. Wiedzę tą pozyskują przede 

wszystkim od nauczycieli, w mniejszym stopniu od dzieci. 

4. Nauczyciele przedszkola włączają rodziców w proces wychowawczo – edukacyjny, 

poprzez porady i konsultacje na temat zalecanych dla dzieci ćwiczeń i zabaw oraz 

zachęcają rodziców do angażowania się w działalność przedszkola, min. w organizację 

uroczystości, czy pomoc w urządzaniu terenu przedszkola - placu zabaw. 

5. Stan współpracy przedszkola z rodzicami  został przez rodziców oceniony dość wysoko. 

 

 

Zbiorcze opracowanie ankiety dla nauczycieli szkoły 

 

Liczba ankietowanych : 14 osób , co  stanowi 100% badanej grupy 

 

1. Czy wybrany przez Panią/Pana program nauczania uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów? 

� tak          100% 

� nie          0% 

 

4%
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2. Czy realizacja podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów? 

� tak          100% 

� nie          0% 

 

3. Czy w szkole dokonuje Pani/Pan analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów ? 

� tak          100% 

� nie          0% 

 

4. Czy zna Pani/Pan wnioski z analizy sprawdzianu zewnętrznego z poprzedniego roku szkolnego? 

( prosimy o podkreślenie jednej odpowiedzi) 

� tak, otrzymałam/łem pełną informację     93% 

� tak, mam  informacje w zakresie,  który mnie bezpośrednio dotyczy 7% 

� tak, ale mam  mało informacji na ten temat     0% 

� nie znam         0% 

 

5. Jak wykorzystuje Pani/Pan wnioski z analizy sprawdzianu zewnętrznego w swojej pracy? 

� dostosowuję materiały do uczniów, którzy są bardziej lub mniej uzdolnieni 

� na zajęciach kładę większy nacisk na umiejętności, które trzeba utrwalić 

� kładę większy nacisk na tematy i zagadnienia, których wyniki kształtują się na poziomie „ 

poniżej średniej” 

� stosuję sprawdziany, testy, diagnozy 

� na podstawie wniosków planuję kolejne zajęcia edukacyjne ( obowiązkowe i dodatkowe) 

� staram się poświęcać więcej czasu uczniom słabym , stosuję indywidualizację zadań, 

metody aktywne, dodatkowe karty pracy 

100%

tak
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100%

tak
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� dostosowuję rozkład materiału tak, aby prowadzić więcej zajęć utrwalających umiejętności, 

które wypadły najsłabiej 

� wybieram efektywne metody pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce, 

opracowuję metody naprawcze 

� współpracuję z innymi nauczycielami , wybieram odpowiednie podręczniki, doskonalę plan 

pracy, pracuję w zespołach przedmiotowych 

 

6. Proszę podkreślić dziedziny, które najczęściej podlegają ocenie na lekcjach  

� aktywność na lekcji        79% 

� praca w grupie         43% 

� wykonywanie ćwiczeń praktycznych      71% 

� sprawdzian, test, praca klasowa      86% 

� kartkówki z ostatniej lekcji       57% 

� odpowiedź ustna        71% 

� prezentacja wyniku własnej pracy      50% 

� zadanie domowe        71% 

 

 

7.  Czy wnioski wynikające z analizy wyników osiągnięć uczniów wykorzystuje Pani/Pan 

w doskonaleniu swojej pracy? 

� tak          100% 

� nie          0% 
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8. Jeśli tak, to jakie działania Pani/Pan podejmuje? 

� modyfikuję własny plan zajęć edukacyjnych     93% 

� modyfikuję testy i sprawdziany      86% 

� częściej wykorzystuję metody aktywne     100% 

� stosuję indywidualizację nauczania      100% 

� organizuję dodatkowe zajęcia edukacyjne     79% 

� inne : konkursy, przygotowanie uczniów do egzaminów, koła zainteresowań, odpowiednie 

wykorzystanie pomocy dydaktycznych 

 

 

9. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność wdrożonych przez siebie działań. Proszę ocenić w skali 1-5 

� 1          0% 

� 2          0% 

� 3          4% 

� 4          71% 

� 5          29% 

 

 

WNIOSKI 

Wszystkie wybrane pogramy nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów.  

1. Realizacja podstawy programowej ma znaczący wpływ na osiągnięcia uczniów, które 

podlegają szczegółowej analizie. 

2. Wnioski ze sprawdzianu zewnętrznego są znane wszystkim nauczycielom, tylko 7% 

ankietowanych nauczycieli stwierdziło, że posiada informację tylko w zakresie 
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bezpośrednio jej dotyczącą, pozostali badani mają pełną informację; wnioski z w/w 

analizy są wykorzystywane do modyfikowania rozkładów, metod, form i treści 

przekazywanych zagadnień jak również do doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli. 

3. Nauczyciele oceniają wysoko korzyści wynikające z ich współpracy w zakresie 

planowania, organizacji, realizacji i analizy procesów edukacyjnych, analizy postępów 

uczniów z trudnościami w nauce, analizy wyników próbnych testów i sprawdzianów, 

opracowania programów naprawczych na ich podstawie, w ramach „zespołów 

samokształceniowych”. 

4. Współpraca nauczycieli w zakresie analizy realizacji podstawy programowej przynosi 

poprawę wyników nauczania. 

 

Zbiorcze opracowanie ankiety dla rodziców uczniów szkoły ( klasy III – V ) 

 

Liczba ankietowanych: 74 osoby, co stanowi 70 % rodziców uczniów klas III-V.  

 

1. Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe 

uczniów ? 

� tak          86 % 

� nie          8 % 

� nie wiem         6 % 

 

2. Czy realizacja podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów ? 

� tak          84 % 

� nie          8 % 

� nie wiem         8 % 

 

 

86%

8%
6%

tak

nie

nie wiem

84%

8%
8%

tak

nie

nie wiem



3. Czy w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów? 

� tak          79 % 

� nie          5 % 

� nie wiem         16 % 

 

4. Proszę zaznaczyć dziedziny, które najczęściej  podlegają ocenianiu na lekcjach? 

� aktywność na lekcji        50% 

� praca w grupie         23% 

� wykonywanie ćwiczeń praktycznych      78% 

� kartkówki z ostatniej lekcji       39% 

� odpowiedź ustna        39% 

� prezentacja wyników własnej pracy      15% 

� wykonywanie zadań w zeszycie      45% 

� zadania domowe        30% 

 

5. Czy Państwa zdaniem otrzymana ocena motywuje syna/córkę do dalszej pracy? 

� tak          41% 

� raczej tak         53% 

� raczej nie         7% 

� nie          0% 
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6. Czy znają Państwo wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych danej klasy? 

� tak          65% 

� nie          35% 

 

7. Jeżeli tak, to jakie działania Państwa zdaniem podejmują nauczyciele? 

� modyfikują własny plan zajęć       27% 

� modyfikują testy i sprawdziany      43% 

� częściej wykorzystują metody aktywne     9% 

� stosują indywidualizację zajęć      24% 

� organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne     47% 

Wśród innych propozycji podano : „stosują indywidualną motywację ucznia” 

 

 

8. Jak oceniacie Państwo skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań? ( w skali 1-5) 

� 1          1% 

� 2          4% 

� 3          11% 

� 4          53% 

� 5          31% 
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WNIOSKI 

1. Programy nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów, a realizacja 

podstawy programowej na wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów, które podlegają 

analizie. 

2. Rodzice w następującej kolejności określili dziedziny które najczęściej podlegają 

ocenianiu na lekcjach (sprawdzian/test/ praca klasowa, aktywność na lekcji, 

wykonywanie zadań w zeszycie, kartkówki z ostatniej lekcji, odpowiedź ustna, zadania 

domowe, praca w grupie, prezentacja wyników własnej pracy, wykonywanie ćwiczeń 

praktycznych); podkreślić należy fakt że 94% ankietowanych uważa, że ocena motywuje 

(lub raczej motywuje) dzieci do pracy. 

3. Rodzice częściowo znają wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych danej 

klasy (65%), jednak aż 35% nie zna takich wniosków. 

4. Rodzice w działaniach podejmowanych przez nauczycieli wymieniają: organizację 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, modyfikację testów i sprawdzianów, stosowanie 

indywidualizacji zajęć, modyfikację własnych planów zajęć, wykorzystywanie metod 

aktywnych. 

 

Zbiorcze opracowanie ankiety dla uczniów klas III – V 

 

Liczba ankietowanych : 87 uczniów , co stanowi 83% wszystkich uczniów klas III-V. 

 

1. Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają Twoje możliwości ? 

� tak          80 % 

� nie          10 % 

� nie wiem         10 % 
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2. Czy w szkole dokonuje się analizy Twoich osiągnięć edukacyjnych ? 

� tak          75 % 

� nie          8 % 

� nie wiem         17 % 

 

 

3. Zaznacz odpowiedzi:      tak   nie 

� czy znasz szkolny system oceniania?    97%    3%    

� czy uczący Cię nauczyciele określili wymagania na poszczególne stopnie ze swojego 

przedmiotu?  87%   13% 

� czy nauczyciele  stosują jasne kryteria oceniania, które są ci znane?   

92%   8% 

� czy wiesz za co i w jakich okolicznościach będziesz oceniany?  

  83%    17% 

� czy jesteś oceniana/y systematycznie?  86%    14% 

� czy oceny są jawne?  92%   8% 

�  czy nauczyciele uzasadniają swoje oceny?  91%    9% 

�  czy masz szanse poprawienia swojej oceny?  90%   10% 

� czy nauczyciele informują Cię czego jeszcze nie potrafisz i w jaki sposób możesz poprawić 

swoje wyniki?  91%   9% 
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4. W jaki sposób i kiedy poznałeś szkolny system oceniania? 

� poinformował o tym nauczyciel      95 % 

� otrzymałam/em informację w formie pisemnej    2% 

� dowiedziałam/em się od kolegów      1% 

� nie wiem         1% 
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� nie dowiedziałem się        1% 

� dowiedziałam/em się na początku roku szkolnego    98% 

� w drugim semestrze        2% 

 

 

5. Czy otrzymana ocena motywuje Cię do dalszej pracy? 

� tak          56% 

� raczej tak         34% 

� nie          3% 

� raczej nie         7% 

 

 

6. Zaznacz dziedziny,  które najczęściej podlegają ocenianiu na lekcjach? 

� aktywność na lekcji        80% 

� praca w grupie         53% 

� wykonywanie ćwiczeń praktycznych      64% 

� sprawdzian,  test,  praca klasowa      93% 

� kartkówki z ostatniej lekcji       86% 

� wypowiedź ustna        71% 

� prezentacja wyniku własnej pracy      57% 

� zadanie domowe        59% 
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7. Czy znasz wnioski wynikające z analizy wyników osiągnięć dydaktycznych Twojej klasy? 

� tak          86% 

� nie          14% 

  

 

8. Jeżeli tak, to jakie działania Twoim zdaniem, podejmują nauczyciele? 

 

         tak  nie 

� modyfikują własny plan zajęć edukacyjnych   70%  30% 

� modyfikują testy i sprawdziany    72%  28% 

� częściej wykorzystują metody aktywne   80%  20% 

� stosują indywidualizację nauczania    78%  22% 

� organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne   91%   9% 
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9. Jak oceniasz skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań? 

� 1          5% 

� 2          1% 

� 3          10% 

� 4          32% 

� 5          52% 

 

 

 

WNIOSKI  

Programy nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów, a realizacja podstawy 

programowej na wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów, które podlegają analizie. 

1. Uczniowie znają szkolny system oceniania ( 95% ankietowanych twierdzi, że został 

poinformowany przez wychowawcę klasy na początku roku szkolnego), wymagania na 

poszczególne stopnie i kryteria oceniania. 

2. Uczniowie są oceniani systematycznie a uzyskane oceny są jawne. 

3. Otrzymane oceny uczniów są uzupełnione komentarzem nauczyciela i informacją  

o możliwości jej poprawy. 

4. Ocena motywuje, lub raczej motywuje, uczniów do dalszej pracy (90%). 

5. Spośród dziedzin które najczęściej podlegają oceniani uczniowie podają  
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w następującej kolejności: sprawdzian/ test/ praca klasowa, kartkówki z ostatniej lekcji, 

aktywność na lekcji, wypowiedź ustna, wykonywanie ćwiczeń praktycznych, zadanie 

domowe, prezentacja wyniku własnej pracy, praca w grupie. 

6. Uczniowie znają wnioski wynikające z analizy osiągnięć edukacyjnych ich klasy. 

 

Analiza dokumentów, obserwacja zajęć 

 

Na podstawie analizy dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli oraz dyrektora i wicedyrektora 

wyciągnięto następujące wnioski: 

 

 WNIOSKI 

1. Nauczyciele w swojej pracy opierają się na opracowanym przez siebie programie 

nauczania, planie pracy, planie wynikowym, systemie oceniania uczniów. 

2. Nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej w sposób ilościowy 

(numerowanie lekcji w dzienniku, sumowanie ilości godzin z danego przedmiotu na 

koniec każdego semestru, a w przedszkolu w dziennikach numeruje się obszary 

podstawy programowej  realizowane każdego dnia). 

3. Nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej w sposób jakościowy, co 

pozwala na analizę tematyki, którą należy utrwalać i doskonalić. 

4. Nauczyciele prowadzą obserwację uczniów i dzieci, co wpływa korzystnie na określenie 

trudności w przyswajaniu wiadomości, jak też pozwala wykorzystać uzdolnienia 

uczniów i przedszkolaków do konkursów przedmiotowych , plastycznych itp.  

5. Obserwacje zajęć i lekcji prowadzona przez dyrektora i wicedyrektora umożliwiają 

kontrolę realizacji podstawy programowej - dotyczy to treści nauczania z danego 

przedmiotu, obserwacji uczniów na lekcji, kontrolę ich wiedzy i umiejętności. 

 

 

REZULTATY  EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  

ORAZ WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY 

1. Odpowiedzi na pytania kluczowe: 

Pytanie 1.  

W jaki sposób nauczyciele realizują cele określone w podstawie programowej? 

Nauczyciele realizują cele określone w podstawie programowej poprzez: 

� wybór odpowiedniego programu nauczania 

� opracowanie planu pracy, planu wynikowego, systemu oceniania osiągnięć uczniów 

� opracowanie testów, sprawdzianów, obserwacji osiągnięć dzieci w przedszkolu 



� stosowanie różnorodnych metod pracy 

� dokonywanie ewaluacji postępów uczniów i wychowanków przedszkolaków 

� wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów i dzieci w przedszkolu 

� różnicowanie wymagań, uwzględniając braki i zdolności uczniów 

� opieranie się na pracy indywidualnej z uczniem i przedszkolakiem 

� włączanie rodziców w proces dydaktyczny i wychowawczy poprzez porady,  konsultacje 

 

Pytanie 2.  

W jaki sposób nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej? 

Nauczyciele szkoły i przedszkola monitorują realizację podstawy programowej w sposób ilościowy 

i jakościowy. Wnioski z tej analizy umożliwiają nauczycielom modyfikować planu pracy, stosować 

właściwy rodzaj pomocy uczniom (zajęcia wyrównawcze , indywidualizacja zajęć), utrwalać 

i doskonalić treści programowe, wprowadzać programy naprawcze. 

 

Pytanie nr 3.  

W jaki sposób organizacja zespołów nauczycielskich sprzyja realizacji podstawy programowej? 

Nauczyciele znają podstawę programową wszystkich etapów edukacji, współpracują ze sobą 

w zakresie planowania i organizacji procesów edukacyjnych.  

Na spotkaniach zespołów nauczyciele omawiają realizację podstawy programowej, co pozwala na 

korelację treści nauczania z przedmiotów pokrewnych, umożliwia też szybko rozpoznawać, 

z opanowaniem jakich wiadomości uczniowie mają problemy i jak należy je rozwiązywać. 

 

Pytanie nr 4.  

W jaki sposób nauczyciele wykorzystują podstawę programową wcześniejszych etapów 

edukacyjnych? 

Nauczyciele analizują wnioski z obserwacji dzieci przedszkolnych, na podstawie testów dojrzałości 

szkolnej, a także wnioski wynikające ze sprawdzianów klas trzecich. Analiza ta pozwala 

nauczycielom modyfikować rozkłady materiałów, wprowadzać nowe metody i formy pracy, 

rozpoznać problemy, z którymi uczniowie sobie nie radzą. 

 

Mocne strony: 

� Wybrane przez nauczycieli programy nauczania umożliwiają uczniom wszechstronny 

rozwój. 

� Realizacja podstawy programowej oraz jej monitorowanie pozwala naszym uczniom 

osiągać bardzo dobre wyniki na sprawdzianach klas III i VI. 

� W szkole i w przedszkolu dokonuje się analizy osiągnięć uczniów. 

� Nauczyciele każdego dnia odnoszą się w codziennej pracy z uczniami do elementów 



podstawy programowej. 

� Monitorowanie podstawy programowej przeprowadza się w perspektywie osiągnięć 

uczniów na każdym etapie edukacji. 

� Nauczyciele i uczniowie współpracują ze sobą w procesie uczenia się. 

� Nauczyciele w miarę potrzeb indywidualizują pracę z uczniem, uwzględniając jego 

potrzeby. 

� Stosując opracowany system oceniania, motywuje się uczniów do systematycznej pracy. 

� Nauczyciele znają podstawę programową każdego etapu edukacji. 

� Zespoły nauczycieli analizują realizację całości podstawy programowej. 

 

Słabe strony: 

� Nie wszyscy rodzice i uczniowie znają wnioski wynikające z analizy osiągnięć 

dydaktycznych danej klasy. 

� Nie wszyscy uczniowie znają wymagania na poszczególne stopnie  z przedmiotów. 

� Nauczyciele powinni bardziej motywować uczniów słabych do pracy, stosując metody 

aktywizujące, praktyczne itp. 

 

Wnioski do dalszej pracy: 

� W dalszym ciągu monitorować realizację podstawy programowej na wszystkich etapach 

edukacji. 

� Należy motywować uczniów słabszych do osiągnięcia lepszych wyników w szkole. 

� Należy przypilnować, by wszyscy rodzice i uczniowie znali wnioski z analizy osiągnięć 

edukacyjnych klas. 

� Na początku roku szkolnego zapoznać uczniów z wymaganiami na poszczególne oceny z 

przedmiotów, a także sprawdzić ich wiedzę w tym zakresie. 

� W dalszym ciągu współpracować nad monitorowaniem realizacji podstawy 

programowej, w ramach zespołów nauczycielskich . 

� Wnioski z ewaluacji należy uwzględnić w planach pracy nauczycieli i placówki. 


