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Wymaganie 11: Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski        

z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych  
i wewnętrznych 

Zdefiniowanie celów ewaluacji  Wykorzystywanie wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych, odpowiednio do potrzeb szkoły, w tym 

badania osiągnięć uczniów i losów absolwentów. 

Określenie odbiorców ewaluacji Dyrekcja, nauczyciele, rodzice, uczniowie. 

Identyfikacja zasobów (czasowych, 
finansowych, ludzkich) 

- Czas realizacji ewaluacji: grudzień – marzec. 

- Zasoby finansowe: koszt papieru, tonera. 

- Zasoby ludzkie: zespół ds. ewaluacji. 

Wskazanie wykonawców ewaluacji 
(członków zespołu ewaluacyjnego) 

Powołany zespół ewaluacyjny w składzie: 

Joanna Chawińska – Jurczyk (przewodnicząca), Aleksandra Chrapek, Ksymena Keler – Bednarz, 

Margot Matusiak, Aleksandra Pawera, Wioletta Szczepaniak, Halina Wintoniak. 

Osoby te będą opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji, zbierać dane oraz pisać 
raport. 

Określenie przedmiotu ewaluacji Działania związane z analizą osiągnięć uczniów oraz prawidłowość wdrażania zaleceń wynikających  

z wniosków z przeprowadzonych analiz.  

Praca zespołów przedmiotowych nad skutecznością, efektywnością wdrażanych działań.  

Sformułowanie pytań kluczowych 
(badawczych) 

1. W jaki sposób w placówce analizuje się wyniki sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych                         

i wewnętrznych? 

2. Jak wyniki i wnioski z analizy są przedstawiane nauczycielom, rodzicom i uczniom? 

3. Czy nauczyciele uwzględniają wyniki analiz w swojej pracy, czy wnioski są przyczyną 
wprowadzania zmian w procesie dydaktycznym? 

4. W jaki sposób w szkole wdrażane są zalecenia wynikające z wniosków z przeprowadzonej analizy?  

5. W jakim stopniu wdrażane działania przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia?  

6. Czy powinniśmy coś zmienić w sposobie analizowania danych oraz wdrażania wniosków? 



7. Jak absolwenci naszej szkoły radzą sobie w kolejnym etapie edukacji? 

Określenie kryteriów ewaluacji 
 

• Nauczyciele uwzględniają w organizowaniu procesu edukacyjnego wyniki badań zewnętrznych          

i  wewnętrznych. 

• W placówce wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczniów. 

• Wdrażanie wniosków przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. 

• Dobór metod, form pracy i środków dydaktycznych umożliwia uzyskanie dobrych wyników 

kształcenia.  

• Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową. 

Dobór metod badawczych Analiza dokumentów, wywiad z dyrektorem, ankiety dla nauczycieli, rodziców i uczniów. 

Określenie ram czasowych 
ewaluacji (harmonogramu) 

− Listopad – opracowanie koncepcji ewaluacji, analiza dokumentów. 

− Styczeń-marzec – zebranie informacji od dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów. 

− Koniec kwietnia – raport ewaluacyjny. 

Określenie formatu raportu 
i sposobu upowszechniania wyników 

Raport przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i opublikowany na stronie internetowej 

szkoły, wnioski z ewaluacji  przedstawione rodzicom na zebraniach. 

 



 
ANALIZA DOKUMENTÓW SZKOLNYCH 

 
 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
Z analizy protokołów wynika, że w roku szkolnym 2013/2014 na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej poruszano zagadnienia związane ze sprawdzianem szóstoklasisty: 

 

• 24.10.2013r. (Protokół 4) – dostosowanie sprawdzianu szóstoklasisty do potrzeb uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w nauce, przedstawienie listy uczniów, którzy mogą skorzystać  
z tego przywileju, 

• 07.11.2013r. (Protokół 5) – analiza i omówienie wyników sprawdzianu szóstoklasisty 

z poprzedniego roku szkolnego, 

• 27.06.2014r. (Protokół  14) – podsumowanie sprawdzianu po trzeciej klasie, 

• 06.11.2014r. (Protokół 4) – przedstawienie analizy i wniosków ze sprawdzianu szóstoklasisty  

z roku 2013/2014. 

 

Zebrania zespołów samokształceniowych. 

 

 Klasy IV – VI  

Protokoły:    

 

• 06.09.2013r. (Protokół 1) – ustalenie zasad przeprowadzenia sprawdzianu diagnozującego  

z języka polskiego i matematyki dla klas czwartych, 

• 01.10.2013r.  (Protokół 2) – omówienie wyników pomiaru dydaktycznego w klasach czwartych  

z matematyki i języka polskiego, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy, omówienie zasad 

i organizacji kuratoryjnych konkursów przedmiotowych – eliminacje szkolne, 

• 28.11.2013r. (Protokół 3) – ustalenie zasad przeprowadzenia próbnego sprawdzianu 

szóstoklasisty opracowanego przez wydawnictwo GWO i Operon, analiza sprawdzianu 

szóstoklasisty w poprzednim roku szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem wniosków 

opartych na wynikach tegoż sprawdzianu, ustalenie obszarów, które mają być utrwalane              

i ćwiczone w pracy z uczniami, omówienie nowej formuły sprawdzianu szóstoklasisty, 

• 20.03.2014r. (Protokół 5) – szczegółowa analiza próbnego sprawdzianu szóstoklasisty 

opracowanego przez GWO i wydawnictwo Operon, zobligowanie wychowawców do 

przedstawienia wyników (oraz ich interpretacji) uczniom klas szóstych oraz ich rodzicom, 

przypomnienie zasad obowiązujących podczas sprawdzianu szóstoklasisty, ustalenie osób 

odpowiedzialnych za przygotowanie sali egzaminacyjnej. 

 

Sprawozdanie zespołu za I półrocze roku szk. 2013/2014: 

 

• omówiono wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z roku 2013 i ustalono obszary, które mają być 
utrwalane i ćwiczone w pracy z uczniami, 

• omówiono wyniki próbnego sprawdzianu szóstoklasisty przygotowanego przez GWO  

i wydawnictwo Operon oraz wyciągnięto wnioski do dalszej pracy. 

 



Sprawozdanie zespołu za II półrocze roku szk. 2013/2014: 

• położono szczególny nacisk na przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty, otoczono opieką 
uczniów ze specyficznymi problemami edukacyjnymi stosując się do wskazówek Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej, 

• omówiono wyniki próbnych sprawdzianów szóstoklasisty przygotowanych przez wydawnictwa 

GWO i OPERON oraz ustalono obszary, które mają być utrwalane i ćwiczone w pracy  

z uczniami. 

 

Klasy I – III 

 

 Sprawozdanie zespołu za I półrocze roku szk. 2013/2014: 

 

• 06.09.2013r. – omawianie i analiza wyników uczniów osiągniętych w testach badania  

kompetencji – tworzenie projektu naprawczego,  

• 06.01.2014r. – analiza realizacji podstawy programowej w klasach I - III.  

 

Sprawozdanie zespołu za II półrocze roku szk. 2013/2014: 

 

• 03.06.2014r. – omawianie i analiza wyników uczniów osiągniętych w testach badania 

kompetencji uczniów klas I i II oraz testu trzecioklasisty - tworzenie projektu naprawczego,  

• 03.06.2014r. – analiza realizacji podstawy programowej w klasach I - III. 

 

Protokoły zebrań z rodzicami uczniów kl. VI: 
 
• 05.09.2013r. – omówienie przebiegu i zasad sprawdzianu szóstoklasistów zgodnie 

z wytycznymi CKE, raport z badania wyników w kl. V, 

• 13.11.2013r. – omówienie wyników konkursu interdyscyplinarnego – część humanistyczna, 

przekazanie informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzenia 

sprawdzianu do potrzeb i możliwości  uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

•    05.02.2014r. – przekazanie informacji o wynikach próbnych sprawdzianów szóstoklasistów 

z GWO i Wydawnictwem Operon, 

• 12.03.2014r. – zapoznanie rodziców z przebiegiem i zasadami przeprowadzania sprawdzianu 

szóstoklasistów, 

• 14.05.2014r. – przekazanie pisemnej informacji na temat wyników sprawdzianu. 

 

 

Dzienniczki kółek zainteresowań: 
 
podczas zajęć dodatkowych wielokrotnie powtarzano wiadomości i ćwiczono umiejętności 

potrzebne na sprawdzianie klas szóstych.  

 
 

 

 



Kółko matematyczne w kl. VI – tematyka zajęć: 
 

• przygotowanie do konkursów przedmiotowych, kuratoryjnych i z matematyki, 

• ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem, 

• przygotowanie do próbnego sprawdzianu, 

• analiza zadań z próbnego sprawdzianu, 

• próbny sprawdzian z OPERONU, 

• omówienie zadań z próbnego sprawdzianu z OPERONU, 

• trening przed sprawdzianem szóstoklasisty, 

• rozwiązywanie zadań z arkuszy z lat poprzednich, 

• analiza zadań ze sprawdzianu szóstoklasisty, 

• przygotowanie do konkursu matematycznego. 

 

Kółko przyrodnicze – tematyka zajęć: 
 

• zapoznanie ze standardami wymagań egzaminacyjnych i ich praktyczną interpretacją, 

• wykonywanie typowych zadań związanych ze standardem „rozumowanie” i „wykorzystanie 

wiedzy w praktyce”, 

• standard „korzystanie z informacji” – ćwiczenia, 

• utrwalenie umiejętności i wiadomości przed sprawdzianem próbnym, 

• omówienie zadań ze sprawdzianu próbnego GWO, 

• omówienie zadań ze sprawdzianu próbnego OPERON, 

• analiza „raportów dla ucznia” z GWO po sprawdzianie próbnym, 

• zapoznanie uczniów z przepisami i zasadami obowiązującymi na sprawdzianie kompetencji, 

• utrwalanie podstawowych wiadomości i umiejętności przed sprawdzianem, 

• przypomnienie przepisów związanych ze sprawdzianem, 

• podsumowanie sprawdzianu 2014; omówienie zadań. 
 

Kółko humanistyczne – tematyka zajęć: 
 

• praca z kalendarzem szóstoklasisty GWO – rozwiązywanie zadań otwartych i zamkniętych, 

• ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem, 

• ćwiczenia doskonalące umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi, 

• ćwiczenia ortograficzne i gramatyczne, 

• omówienie sprawdzianu, 

• analiza wyników sprawdzianu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY 
 

Pytanie 1. W jaki sposób prezentowane są wyniki testów szóstoklasistów i trzecioklasistów 

w placówce?  

Pani Dyrektor otrzymuje pisemne raporty a testy są omawiane na konferencjach szkoleniowych 

Rady Pedagogicznej.  

 

Pytanie 2. Czy nauczyciele wdrażają plany naprawcze, które są tworzone po przeprowadzonych 

analizach? 

Padła odpowiedź twierdząca. Nauczyciele stosują się do wniosków i zaleceń zawartych w raportach 

i opracowaniach wdrażając je w codziennej pracy. 

 

Pytanie 3. Jakie działania podjęła Pani w celu poprawy wyników sprawdzianów zewnętrznych? 

Zostały wniesione zmiany do planu pracy i zapewniono uczniom dodatkowe godziny zajęć. 
 

Pytanie 4 i 5. Czy Dyrektor współpracuje z rodzicami w zakresie podnoszenia wyników                    

i realizacji wniosków po sprawdzianach, a jeżeli tak, to w jaki sposób? 

Dyrektor współpracuje z rodzicami przeprowadzając indywidualne rozmowy i podczas zebrań. 
 

Pytanie 6. Jak sprawdzana jest realizacja wniosków i planów naprawczych w placówce? 

Dzieje się to podczas hospitacji, lekcji otwartych i w czasie sprawdzania dokumentacji. 

 

Pytanie 7. Czy analiza danych i wniosków realizowanych przez nauczycieli jest satysfakcjonująca? 

Na tak zadane pytanie padła odpowiedź „raczej tak”. 
 

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 
 

W ankiecie brało udział 14 nauczycieli. 

 

        Pytanie 1. Czy w szkole prowadzona jest szczegółowa analiza wyników sprawdzianów próbnych  

i zewnętrznych? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

Twierdząco odpowiedziało 14 nauczycieli, co stanowi 100%. 

Analizy dokonuje się: 

• na posiedzeniach Rady Pedagogicznej: 14 (100%) odpowiedzi, 

• na zebraniach zespołów przedmiotowych: wynik j.w., 

• indywidualnie przez poszczególnych nauczycieli: 13 osób (93%) , 

• inne: 3 osoby (21 %) wskazało zebrania z rodzicami. 

 

Pytanie 2. Jakie metody wykorzystują Państwo do analizy? 

14 nauczycieli (100%) wskazało analizę jakościową, a 11 (79%) - analizę ilościową. 
 

Pytanie 3. Czy wyniki sprawdzianów są przedstawiane rodzicom i uczniom? 

„Tak” odpowiedzieli wszyscy ankietowani. 

 



Pytanie 4. Czy wnioski wynikające z analiz wyników osiągnięć uczniów wykorzystuje Pan/Pani  

w doskonaleniu swojej pracy? 

Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli twierdząco. 

Pytanie 5. Czy Pana /Pani zdaniem wnioski z analiz przyczyniają się do wzrostu efektów 

kształcenia?  

Odpowiedzi „tak” udzieliło 14 nauczycieli (100%). 

 

Pytanie 6. Jak możemy ulepszyć sposób analizowania danych oraz wdrażania wniosków? 

Na tak zadane pytanie odpowiedziało 5 osób (36%).  

Sposób analizowania danych został oceniony pozytywnie, uznano, że nie wymaga zmian. Jeśli 
chodzi o wdrażanie wniosków zaproponowano: modyfikacje metod i form pracy z uczniami, 

dodatkowe zajęcia wyrównawcze, zmiany w planach pracy. 

 

 
ANKIETA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH 

 

W ankiecie brało udział  31 rodziców.  

 

Pytanie 1. Czy szkoła podstawowa, do której uczęszcza Państwa dziecko, przekazuje rodzicom 

informacje o zbiorczych wynikach ze sprawdzianu próbnego klas VI uzyskiwanych przez jej 

uczniów? 

Twierdząco odpowiedzieli wszyscy ankietowani. 

 

Pytanie 2. W jakiej formie szkoła przekazywała te informacje? (można zaznaczyć kilka 

odpowiedzi). 

30 rodziców (97%) wskazało zebrania z rodzicami, 25 osób (81%) otrzymało informacje 

przekazane przez dzieci (na kartkach), a 2 ankietowanych (6%) zostało poinformowanych na 

konsultacjach, otrzymało wydruki, zestawienia z punktami. 

Graficznie przedstawia to wykres: 

 

 



Pytanie 3. W jaki sposób wyniki sprawdzianu są omawiane na zebraniach z rodzicami? (można 

zaznaczyć kilka odpowiedzi). 

a) omawiane są ogólne wyniki klasy – tą odpowiedź wskazało 30 osób (97%), 

b) porównywane są wyniki równoległych klas – tak odpowiedziało 17 ankietowanych (55%), 

c) podawane są umiejętności z podstawy programowej sprawdzane w poszczególnych zadaniach – 

stwierdziło 10 rodziców (32%), 

d) wyniki są pokazywane i tłumaczone w formie wykresów i tabel – wskazanie 18 osób (58%), 

e) można poprosić o indywidualne objaśnienie wyników – zdaniem 17 ankietowanych (55%), 

f) w inny sposób (proszę podać jaki) – stwierdziła 1 osoba (3%), bez podania sposobu przekazania 

informacji. 

Dane zostały przedstawione na poniższym wykresie: 

 

 
 
Pytanie 4. Czy mieli Państwo możliwość wglądu w próbne testy dziecka? 
Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 30 rodziców, co stanowi 97%, jedna osoba (3%) zaprzeczyła. 

Odpowiedzi na wykresie przedstawiają się następująco: 

 

 



Pytanie 5. Czy analiza wyników sprawdzianu próbnego pozwoliła się państwu zorientować 
w tym, jakie wasze dziecko ma braki w wiadomościach i umiejętnościach?  

Na pytanie odpowiedzi „tak” udzieliło 23 rodziców (74%), a 8 osób (26%) uznało, że częściowo. 

Na wykresie liczby prezentują się tak: 

 

 
 

Pytanie 6. Czy sprawdzian próbny i jego wyniki zmotywowały Państwa dziecko do systematycznej 

nauki?  

„Tak” odpowiedziało 6 rodziców, co stanowi 19%, „nie” zaznaczyło 5 osób (16%), a 20 

ankietowanych (65%) stwierdziło, że częściowo. Szczegółowo ukazuje to wykres: 

 

 
 



 
ANKIETA  DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH 

 

W ankiecie brało udział  40 uczniów.  

 

Pytanie 1. Czy w twojej szkole nauczyciele często przypominają o czekającym Was sprawdzianie 

po szkole podstawowej? 

39 uczniów (97%) odpowiedziało „tak”, a 1 (3%) – „nie”. 

Struktura odpowiedzi przedstawia się następująco: 

 

 
Pytanie 2. Czy nauczyciele zwracają uwagę na umiejętności, które będą sprawdzane podczas 

sprawdzianu po szkole podstawowej? 

95% ankietowanych (38 uczniów) odpowiedziało twierdząco, a 2 (5%) – zaprzeczyło. 

Graficznie odpowiedzi przedstawia wykres: 

 

 



Pytanie 3. Czy zależało Ci na uzyskaniu dobrego wyniku na sprawdzianie próbnym? 

32 uczniów (80%) stwierdziło, że bardzo im zależało. Dla pozostałych (20%) było to umiarkowanie 

ważne. 

Dane zestawia wykres: 

 

 
 

 
Pytanie 4. Czy sprawdzian próbny i jego wynik motywuje Cię do systematycznej nauki?  

85% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, pozostali zaprzeczyli. 

Strukturę odpowiedzi przedstawia wykres: 

 

 
 
 
Pytanie 5. Czy zostałeś/aś poinformowany/na o swoich wynikach ze sprawdzianu próbnego?  

100% uczniów potwierdziło, że poznali swoje wyniki sprawdzianów próbnych. 



Pytanie 6. Przez kogo zostałeś poinformowany o swoich wynikach ze sprawdzianu próbnego? 

(możesz zaznaczyć kilku): 

Ankietowani zaznaczyli: 

a) wychowawca: 40 osób (100%), 

b) nauczyciel matematyki: 33 osoby (83%), 

c) nauczyciel j. polskiego: 30 osób (75%), 

d) nauczyciel j. angielskiego: 28 osób (70%), 

e) innego nauczyciela: 1 osoba (2%). 

Odpowiedzi zostały zaprezentowane na wykresie: 

 

 
Pytanie 7. Czy wiesz, jakie masz braki w wiadomościach i umiejętnościach oraz nad czym musisz 

jeszcze popracować?  
23 uczniów (57%) zdaje sobie sprawę z braków, 15 (38%) – częściowo, 2 osoby (5%) nie wie, nad 

czym musi pracować. 
Graficznie odpowiedzi zaprezentowano na poniższym wykresie: 

 

 



Pytanie 8. Czy zadania, które okazały się dla ciebie za trudne, zostały wyjaśnione przez 

nauczyciela?  
87% -  35 ankietowanych otrzymało objaśnienia, 1 osoba (3%) – nie, a 4 uczniom (10%) udzielono 

częściowych informacji. Odpowiedzi przedstawia wykres: 

 

 
 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI – LOSY ABSOLWENTÓW 
 

W ankiecie brało udział  14 nauczycieli z Gimnazjum nr 2 i 3.  

 

Pytanie 1. Czy absolwenci naszej szkoły szybko zaadaptowali się w gimnazjum? 

Odpowiedzi: 

• Tak – 10 osób (71 %),  

• Raczej tak – 4 osoby (29%), 

• Raczej nie - brak, 

• Nie – brak, 

• Nie mam zdania – brak.  

 

 
 



Pytanie 2. Czy uczniowie dobrze funkcjonują w grupie rówieśniczej? 

Odpowiedzi: 
• Tak – 13 ankietowanych (93%), 

• Raczej tak – 1 ankietowany (7%), 

• Raczej nie – brak, 

• Nie – brak, 

• Nie mam zdania – brak.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie 3. Czy wykazują dużą aktywność i zaangażowanie w życie klasy, szkoły? 

Odpowiedzi: 

• Tak – 8 nauczycieli (57%), 

• Raczej tak – 3 nauczycieli (22%), 

• Raczej nie – 1 nauczyciel (7%), 

• Nie – 2 osoby (14 %), 

• Nie mam zdania – brak. 

 

 



 

Pytanie 4. Czy uczniowie zostali dobrze przygotowani do kontynuowania nauki? 

a) w zakresie przedmiotów humanistycznych: 

po 7 nauczycieli odpowiedziało „tak” i „raczej tak” 

 

 
 

 

b) w zakresie przedmiotów ścisłych: 

twierdząco odpowiedziało 4 nauczycieli (29%), 10 (71%) – „raczej tak”. 

 

 
 

W  podpunktach a) i b) nikt nie odpowiedział negatywnie. 

 

 



Pytanie 5. Czy nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach, olimpiadach oraz zawodach 

sportowych? 

7 ankietowanych (54%) odpowiedziało „tak” podając sukcesy artystyczne (teatralne, wokalne, 

plastyczne oraz sportowe (piłka nożna). 6 osób (46%) uważa, że nasi absolwenci nie mają 
większych sukcesów w wymienionych dziedzinach.  

 

 
 

 
Pytanie 6. Co Państwo uważają za największy atut w edukacji uczniów naszej szkoły? 

Ankietowani wymienili szereg cech absolwentów naszej szkoły:  

- pracowitość, 

- zdyscyplinowanie, 

- kulturę osobistą, 

- dobre funkcjonowanie w środowisku szkolnym, 

- dobre podstawy z przedmiotów humanistycznych, 

- ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę, 

- umiejętność pracy w grupie, 

- przygotowanie do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.   

 

Pytanie 7. Co Państwo uważają za najsłabszą stronę naszej edukacji? 

Ankietowani odpowiedzieli, że brak jest słabych stron edukacji oferowanej przez placówkę. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANKIETA DLA UCZNIÓW – LOSY ABSOLWENTÓW 
 

W ankiecie brało udział  39 uczniów z Gimnazjum nr 2 i 3, w tym 23 kobiety i 16 mężczyzn 

w wieku 13 – 17 lat (Pytanie 1 i 2).  

 

Pytanie 3.  Jakie są Twoje obecne wyniki w nauce? 

Odpowiedzi: 

• Bardzo dobre – 8 osób (20%), 

• Dobre – 16 osób (41%), 

• Średnie – 13 osób (33%), 

• Słabe - 1 osoba (3%), 

• Bardzo słabe – 1 osoba (3%). 

 

 
Pytanie 4. Czy uważasz, że w szkole podstawowej, której jesteś absolwentem zostałaś/zostałeś 
właściwie przygotowana/przygotowany do kontynuowania nauki? 
Odpowiedzi: 

• Tak – 22 ankietowanych (56%), 

• Raczej tak – 14 ankietowanych (36%), 

• Raczej nie – brak,  

• Nie – 1 ankietowany (3%), 

• Nie mam zdania – 2 ankietowanych (5%). 

 

 



Pytanie 5. Czy praca wychowawcza w Twojej szkole podstawowej dobrze przygotowała Cię do 

funkcjonowania  w grupie rówieśniczej w gimnazjum? 

Odpowiedzi:  

• Tak – 23 osoby (59%), 

• Raczej tak – 13 osób (33%), 

• Raczej nie – 1 osoba (2%), 

• Nie – 1 osoba (3%), 

• Nie mam zdania – 1 osoba (3%). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie 6. Czy szkoła podstawowa stworzyła Tobie warunki do wszechstronnego rozwoju?  

Odpowiedzi: 

• Tak – 22 uczniów (56%), 

• Raczej tak – 14 uczniów (36%), 

• Raczej nie – 2 osoby (5%), 

• Nie – brak, 

• Nie mam zdania – 1 osoba (3%). 

 

 
 



Pytanie 7. Czy byłaś zadowolona/byłeś zadowolony z warunków kształcenia w naszej szkole? 

Odpowiedzi: 

• Tak – 26 absolwentów (67%), 

• Raczej tak – 11 absolwentów (28%), 

• Raczej nie – brak, 

• Nie – 1 absolwent (2%), 

• Nie mam zdania – 1 absolwent (3%). 

 

 
 

Pytanie 8. Z jakich zajęć edukacyjnych wiedza i umiejętności nabyte w naszej szkole okazały się 
najprzydatniejsze? 

Według ankietowanych najprzydatniejszymi okazały się wiadomości nabyte na lekcjach 

przedmiotów humanistycznych (j. polski, historia), matematyki (także z zajęć dodatkowych), 

przyrody, przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego oraz języka angielskiego, a zatem 

w zasadzie wszystkich nauczanych w szkole podstawowej. Żadna z odpowiedzi nie przeważała  

w znakomitej większości.  

 
 

Pytanie 9. Jakie Twoim zdaniem są mocne strony szkoły podstawowej, którą 
ukończyłaś/ukończyłeś? 

W większości odpowiedzi przewijały się kwestie związane z wysokim poziomem nauczania oraz 

dobrą atmosferą w szkole (w szczególności dobrym kontaktem i współpracą na linii nauczyciel-

uczeń), a także stanem technicznym oraz infrastrukturą placówki po remoncie. Uczniowie zwracali 

także uwagę na organizowane zajęcia dodatkowe, które umożliwiały im rozwijanie zainteresowań. 
Wielu ankietowanych zwróciło też uwagę na kwestie związane z wyżywieniem („dobre obiady”). 

 

 

 

 

 



Pytanie 10. Jakie Twoim zdaniem są słabe strony szkoły podstawowej, którą 
ukończyłaś/ukończyłeś? 

Większość z ankietowanych odpowiedziała, iż placówka nie ma słabych stron. W pojedynczych 

ankietach pojawiały się takie odpowiedzi, jak: 

• długi remont boiska, 

• brak zajęć z języka dodatkowego, 

• za duże wymagania nauczycieli itp. 

 

 

 

 

Wnioski. 
 

1) Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych są 
szczegółowo analizowane i opracowywane przez wyznaczonych nauczycieli (zespoły 

nauczycieli). 

2) Wyniki i wnioski są przedstawiane i analizowane podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, 

na spotkaniach zespołów samokształceniowych i indywidualnie przez nauczycieli. 

3) Przedstawianie wyników badań rodzicom odbywa się podczas wywiadówek, konsultacji lub 

spotkań indywidualnych. Otrzymują także informacje na piśmie, mają wgląd do prac swoich 

dzieci. 

4) Uczniowie są informowani o wynikach przez wychowawców oraz nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów. Analizowane są poszczególne zadania pod kątem 

popełnianych błędów. 

5) Nauczyciele wykorzystują wyniki sprawdzianów i innych badań zewnętrznych 

i wewnętrznych w codziennej pracy z uczniami zwracając szczególną uwagę na te 

wiadomości i umiejętności, które dzieci opanowały w stopniu niewystarczającym. 

6) Wnioski wynikające z analizy wyników sprawdzianu są uwzględniane w planach pracy 

szkoły. 

7) Uczniowie klas szóstych piszą testy próbne proponowane przez wydawnictwa edukacyjne, 

co pozwala poznać ich słabe i mocne strony, oswoić się ze stresem towarzyszącym 

sprawdzianowi. Organizowane są dodatkowe zajęcia dla całych klas oraz dla uczniów 

mających problemy z opanowaniem treści podstawy programowej (w małych grupach, 

indywidualne). 

8) Nauczyciele przeprowadzają także badania wyników nauczania według określonego 

harmonogramu, co jest pomocne w dalszej pracy z poszczególnymi uczniami. 

9) Wdrażane działania  przyczyniają się do wzrostu rezultatów kształcenia o czym świadczą 
dobre wyniki osiągane przez uczniów placówki na sprawdzianach zewnętrznych oraz 

wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych. 

10)  Zdaniem nauczycieli sposób analizowania i wdrażania wniosków z badań jest prawidłowy  

 i należy go kontynuować w obecnej formie. 

11)  Przeprowadzane badania pokazały, że większość absolwentów naszej szkoły dobrze radzi   

sobie na kolejnym etapie edukacji. 

 

 
 
 



Zalecenia/rekomendacje. 

 
A. Analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych powinny być stale 

dostępne dla nauczycieli (np. w pokoju nauczycielskim). 

B. Wyniki badań osiągnięć edukacyjnych należy zamieszczać na stronie www placówki. 

C. Powinno się wskazywać przedmioty, na których mają być ćwiczone umiejętności 

sprawiające uczniom trudności. 

D. Nadal powinno się porównywać wyniki ze sprawdzianów ze średnią ocen 

z przedmiotów, z których umiejętności są badane na testach kompetencji. 

E. Więcej nauczycieli powinno podjąć starania, aby zyskać uprawnienia egzaminatorów OKE 

(przedmioty humanistyczne).  

F. Należy zwracać szczególną uwagę na usamodzielnianie, aktywizowanie uczniów, co 

pomoże im w prawidłowym adoptowaniu się do warunków kształcenia na kolejnych 

etapach edukacji.    

 
 
 
Wykaz załączników: 
 

1. Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem placówki. 

2. Ankieta skierowana do nauczycieli placówki. 

3. Ankieta dla rodziców uczniów klas szóstych. 

4. Ankieta skierowana do uczniów klas szóstych. 

5. Ankieta dla nauczycieli gimnazjów, do których uczęszczają absolwenci. 

6. Ankieta skierowana do absolwentów. 

 

 

 

 

 

 
Opracowanie:  

Joanna Chawińska-Jurczyk  

Ksymena Keler-Bednarz 

 
 


