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RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 

im. Polonii w Słupsku 

 

 

KLASY I-III 

 
Badane obszary i wymagania 

 

Obszar 1:  EFEKTY RÓZNORODNYCH DZIAŁAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH 

UCZNIÓW  DO SPRAWDZIANÓW  ZEWNĘTRZNYCH – ANALIZA OFERTY 

ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH ORAZ MATERIAŁÓW PRZYGOTOWANYCH PRZEZ 

NAUCZYCIELI 
 

Wymagania 

 

1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności  
 

Cel ewaluacji: 

Zdobycie informacji czy: 

- dzieci w szkole zdobywają umiejętności i wiadomości określone  

w podstawie programowej 

-diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów 

 -wdraża wnioski z analizy osiągnięć, a wdrożone wnioski przyczyniają się  

do poprawy wyników w nauce 

 

Wskaźniki; 

 

 Organizowane są diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów 

 przedmiotowe diagnozy wewnątrzszkolne już po klasie III 

 przedmiotowe diagnozy opracowane przez nauczycieli po klasie I i II 

 W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analiz osiągnięć uczniów, dostrzegane są 

możliwości uzyskania przez uczniów lepszych wyników 

 w nauce. 

 Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów. 

 Sformułowane jest  wewnątrzszkolne ocenianie uwzględniające ocenianie kompetencji 

kluczowych. 

 Wewnątrzszkolne ocenianie podlega ewaluacji i jest udoskonalane 

 w miarę potrzeb. 

 Prowadzona jest bieżąca analiza częstotliwości i różnicowania form oceniania 

cząstkowego uczniów 

 

 

 

 

Wyniki ewaluacji; 
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  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej. Potwierdza to analiza dokumentacji szkolnej w tym wyniki 

egzaminu zewnętrznego, testów kompetencji, sprawdzianów wewnętrznych ,wyniki 

klasyfikacji, udział               i sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach na różnym 

szczeblu. 

 W wyniku przeprowadzonej ewaluacji można stwierdzić, że osiągnięcia uczniów są  

diagnozowane na bieżąco.  

 

 

 Sprawdzian umiejętności po klasie III 

 

   Przeprowadzane są również badania kompetencji uczniów w klasie III. 

W dniu 10 kwietnia 2014 r. uczniowie klasy trzeciej przystąpili do Ogólnopolskiego  

Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. Uczestniczyło w nim 115 uczniów. Test   miał   na 

celu  zbadanie stopnia przygotowania uczniów  

do podjęcia nauki  na kolejnym etapie edukacyjnym. 

Składał się on z dwóch arkuszy testowych: z języka polskiego i z matematyki.  

 

Podczas sprawdzianu z języka polskiego badano umiejętności: 

 czytania 

 pisania 

 rozumowania 

 korzystania z informacji 

 wykorzystania wiedzy w praktyce 

 

Test z matematyki obejmował zagadnienia: 

 obliczenia w zakresie czterech podstawowych działań 

 rozwiązywanie zadań tekstowych 

 czytanie tekstu z danymi i rozwiązywanie zadań na podstawie zdobytych informacji 

 umiejętności praktyczne 

 

Zestawienie wyników testu 

 

     Klasa      Język polski        Matematyka  

              III a                 85 %                87 % 

              III b                 87 %                84 % 

              III c                 82 %                78 % 

              III d                 76 %                72 % 

              III e                 85 %                83 % 

              III f                 86 %                82 % 

 

Średni wynik badanych standardów wyniósł: 

 - test z języka polskiego        83 % 

 - test z matematyki                81 % 

 

Średni wynik sprawdzianu w danej klasie: 

 

Klasa  Klasa  

III a 

Klasa  

III b 

Klasa  

III c 

Klasa  

III d 

Klasa  

III e 

Klasa 

III f 

Edukacja 

polonistyczna i 

      

    86 %      

  

    85 % 

       

   80 %    

 

    74% 

  

    84 %         

  

    84 %         
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matematyczna 

 

Średni wynik sprawdzianu na tle średniego wyniku szkół w województwie i w Polsce 

kształtował się następująco 

 

 
 

Średni wynik sprawdzianu na tle średniego wyniku szkół w województwie i w Polsce 

kształtował się następująco: 

 

przedmiot  nasza szkoła województwo  Polska 

Test z  

j. polskiego 

         17            16             16  

Test  

z matematyki 

         16            15            15 

 

 Diagnoza uczniów klasy pierwszej 

 

W klasie pierwszej dokonuje się wstępnej   diagnozy uczniów. 

Diagnozę wstępną z edukacji polonistycznej i matematycznej przeprowadzono w maju w 

2014 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku. 

Do sprawdzianu z edukacji polonistycznej przystąpiło 106 uczniów klas pierwszych, a z 

matematycznej 105 uczniów . 

Miała ona  na celu rozpoznanie w jakim stopniu uczniowie przygotowani są  

do podjęcia nauki w klasie  drugiej. Pozwoliła stwierdzić, na jakim etapie rozwoju są 

poszczególni uczniowie.  

 

 

          Klasa              Edukacja polonistyczna Edukacja matematyczna 

           I a                  95 %               96 % 

           I b                  75,3 %               90 % 

           I c                  81,3 %               93 % 

           I d                  79,8 %               87 % 
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           I e                  90 %               95 % 

 

Średni wynik badanych standardów wyniósł: 

 - test z języka polskiego        80 % 

 - test z matematyki                92 % 

 

Średni wynik sprawdzianu w danej klasie: 

 

Edukacje  Klasa I a Klasa I b Klasa I c Klasa I d Klasa I e 

Edukacja 

polonistyczna i 

matematyczna 

      

    95 %      

  

    83 % 

       

   87 %    

 

   87 % 

  

    92 %         

 

 
Diagnoza uczniów klasy drugiej 

 

W klasie drugiej stosuje się wstępną diagnozę z edukacji polonistycznej i matematycznej. 

Sprawdzian kompetencji został przeprowadzony 13 czerwca 2014 roku w Szkole 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku. Badaniu poddano 99 

uczniów, co stanowiło 99 % uczniów klas II. Miała ona na celu sprawdzenie gotowości 

uczniów do podjęcia nauki w klasie III. 

 

          Klasa              Edukacja polonistyczna Edukacja matematyczna 

           II a                  83 %               86 % 

           II b                  94,3 %               88,86 % 

           II c                  92,1 %               82,18 % 

           II d                  84,78 %               78,18 % 

           II e                  85,2 %               79,50 % 

 

 Średni wynik badanych standardów wyniósł: 

 - test z języka polskiego        86,6 % 

 - test z matematyki                83 % 

 

Średni wynik sprawdzianu w danej klasie: 

 

Klasa  Klasa II a Klasa II b Klasa II c Klasa II d Klasa II e 
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Edukacja 

polonistyczna i 

matematyczna 

      

    84,5 %      

  

     91% 

       

   87 %    

 

    81% 

  

     82 %         

 

 

 
 

Działania jakie zostały podjęte w dalszej pracy, aby uzyskać jak najlepsze efekty 

nauczania : 

 Stosowanie ćwiczeń rozwijających sprawność manualną  

 Stosowanie  ćwiczeń  motoryki  

 Stosowanie ćwiczeń doskonalących koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzeganie 

słuchowe,  

 Organizowanie zajęć wyrównawczych, logopedycznych 

 Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności dziecka 

 

Po analizie sprawdzianów kompetencji z każdego pionu klas I, II i III zostały opracowane 

wnioski do dalszej pracy. 

 

Wnioski  do  dalszej  pracy: 

 

 doskonalić w dalszym ciągu czytanie ze zrozumieniem  poprzez wyszukiwanie 

informacji w tekście  

 doskonalić wnioskowanie na podstawie informacji zawartych w tekście 

 doskonalić umiejętność pisania różnych form wypowiedzi w oparciu o normy 

językowe 

 doskonalić umiejętności  sprawności rachunkowej poprzez liczne ćwiczenia 

 kształtować umiejętność ustalania zależności między danymi w zadaniu tekstowym 

poprzez  ćwiczenia związane z analizą treści zadań i manipulacyjne odtwarzanie lub 

tworzenie sytuacji za pomocą konkretów  

 doskonalić umiejętności praktyczne: posługiwanie się zegarem, obliczenia 

kalendarzowe, obliczenia pieniężne, ważenie, mierzenie poprzez  liczne ćwiczenia 

praktyczne 
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  Na podstawie analizy dokumentów szkolnych  ( protokoły Rad Pedagogicznych, dokumenty 

opracowywane przez nauczycieli, sprawozdania) można stwierdzić, że  w szkole formułuje 

się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów dotyczące kształcenia. Analizuje się wyniki 

sprawdzianów zewnętrznych po klasie III zarówno na poziomie zespołu klasowego , jak                        

i pojedynczych uczniów i szkoły. Pod uwagę brany jest średni wynik punktowy  

oraz wskaźnik łatwości zadań, testu. Dokonuje się porównywania wyników  

w skali staninowej, co pozwala na umiejscowienie szkoły na tle innych.  

W szkole stosuje się jakościowe i ilościowe metody analizy. Ilościowo analizuje się 

zestawienia średnich punktowych i staninów w stosunku do miasta, powiatu, województwa   i 

kraju. Analiza jakościowa określa stopień nabywania przez uczniów poszczególnych 

umiejętności wynikających ze standardów egzaminacyjnych. Dokonuje się analizy również w 

obrębie poszczególnych przedmiotów, wyłania  się zadania najłatwiejsze i najtrudniejsze. 

Formułuje się wnioski do dalszej pracy. 

    W klasach I – III uczniowie mają możliwość wyrównywać braki                     w 

wiadomościach i umiejętnościach na zajęciach wyrównawczych oraz na dodatkowych 

zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia kół dokumentowane są w dziennikach pozalekcyjnych. 

   Nauczyciele zachęcają uczniów do podejmowania wysiłku motywując ich 

 do działania poprzez: pracę indywidualną z uczniem zdolnym i  mającym trudności w nauce, 

prezentacje osiągnięć finalistów i laureatów konkursów, zajęcia w kołach zainteresowań.  

   W szkole działają zespoły przedmiotowe i wychowawców klas I- III. Każdy zespół 

organizuje spotkania na których opracowuje  testy kompetencji , sprawdziany, diagnozy 

poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Praca zespołów jest dokumentowana. Członkowie 

zespołów opracowują sprawozdania, raporty z testów kompetencji, sprawdzianów, 

egzaminów próbnych, testów diagnostycznych. Zespoły opracowują wnioski, które są 

wdrażane do dalszej pracy. Analiza wyników sprawdzianów, testów, diagnoz, pozwala 

również nauczycielom na wymianę doświadczeń.  Wszelkiego rodzaju wnioski nasuwające 

się w trakcie analizy są zapisane i realizowane przez wszystkich nauczycieli. Są one 

każdorazowo prezentowane przede wszystkim uczniom, ich rodzicom i radzie pedagogicznej. 

Wdrażanie wniosków odbywa się poprzez zwiększenie ilości godzin zajęć poświęconych 

tematom trudniejszym dla uczniów lub wymagającym większej liczby ćwiczeń, dostosowanie 

treści sprawdzianów, prac domowych, rodzaju  i formy pracy  

oraz środków dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych, właściwy dobór treści tekstów czy 

tematów wypracowań. 

   Nauczyciele, dzięki systematycznie prowadzonym diagnozom dotyczącym sfer dydaktyki i 

wychowania, dostrzegają możliwości uzyskania przez uczniów jeszcze  lepszych wyników w 

nauce.  

 

 
ANALIZA OFERTY ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH ORAZ MATERIAŁÓW 

PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI 

 

Analizując ofertę zajęć wspierających dla uczniów klas I-III oraz materiały przygotowywane 

na te zajęcia przez nauczycieli należy stwierdzić, że  w roku szkolnym 2013/2014 mamy do 

czynienia z bogatą ofertą zajęć wspomagających, a także dużą różnorodnością stosowanych 

form i metod aktywizujących, zwiększających zdolności poznawcze, edukacyjne uczniów. 

Nauczyciele, pedagodzy szkolni, logopeda oraz nauczyciele świetlicy stworzyli ciekawą 

platformę (do)kształceniową, w znakomity sposób wpisującą się w realizację celów 

edukacyjnych szkoły, a zarazem rozszerzającą horyzonty myślowe, sposób postrzegania 

otoczenia, świata przez uczniów i to nie tylko przez pryzmat przekazywania im wiedzy, ale 

też przez inspirację do jeszcze bardziej samodzielnego myślenia, dociekania wiedzy o 

otaczającej rzeczywistości. 
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Prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz koła: ortograficzne, polonistyczne, 

plastyczne, muzyczne, teatralne, recytatorskie,  taneczne, „Chcę wiedzieć więcej”, „Mały 

odkrywca”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, koło plastyczno- techniczne „Sprawne i 

zręczne ręce”. 

 

 

Wykres 1. Zestawienie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-III

 
 

 

 

Wykres 2. Wykaz uczniów klas I biorących udział w kołach zainteresowań 
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Wykres 3. Wykaz uczniów klas II biorących udział w kołach zainteresowań 

 

 
 

 

 

 

 

Wykres 4. Wykaz uczniów klas III biorących udział w kołach zainteresowań
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KLASY  I 

Na 107 uczniów klas pierwszych, 32 czyli 30% brało udział w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych. Wielkim powodzeniem cieszyły się koła zainteresowań. W ich pracach 

brało udział 64 pierwszoklasistów, czyli 60%. 

W trakcie prowadzonych zajęć muzyczno-plastycznych udało się uwrażliwić dzieci na dzieła 

muzyczne. Wypracowano poczucie rytmu i doskonalono posługiwanie się instrumentami 

perkusyjnymi przy rytmizacji utworów muzycznych i literackich. Dzieci nauczyły się 

współpracy w grupie oraz nabyły umiejętności przewodzenia zespołem.  

Ich prace plastyczne są estetyczne i dopracowane w drobne szczegóły. Umiejętnie wykonują 

wszystkie rodzaje sztuk plastycznych dostosowanych do ich wieku rozwojowego. Potrafią 

samodzielnie zorganizować własny warsztat pracy i zaplanować całą pracę. Dzięki zajęciom 

uczniowie zapoznali się z różnymi technikami i obserwowali uzyskane efekty, częściej 

posługują się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu. Eksperymentują 

twórczo z kolorem, farbami i kredkami. Wykorzystują różne techniki w swoich pracach. Są 

autorami oryginalnych prac biorących udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, 

wykazują się większą sprawnością manualną. 

Uczniowie poprawili technikę czytania, pisania i liczenia. Dzieci w większości opanowały 

stres związany z głośnym czytaniem, są chętne do pracy, zadania wykonują w szybszym 

tempie. Zazwyczaj rozumieją czytany po cichu tekst, starają się pisać estetycznie, według 

zasad. Robią mniej błędów w pisaniu, sprawniej liczą i rozwiązują zadania matematyczne. 

Zajęcia przyczyniły się do eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych 

konsekwencji zwiększyły także wiarę we własne siły i możliwości. 

 

KLASY  II 

Na 100 uczniów klas drugich, 30 czyli 30% brało udział w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych. W pracach kół zainteresowań brało udział 86 drugoklasistów, czyli 86%. 

Ćwiczenia ukierunkowane na doskonalenie pisania, usprawniające sprawność manualną, 

doskonalące umiejętność czytania i utrwalające dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 

100 spowodowały, że uczniowie dokonali znaczących postępów w tym zakresie.   

Utrwalili prawidłowy nawyk kreślenia liter i łączenia ich, tworzyli wyrazy dwusylabowe i 

wielosylabowe z rozsypanek, utrwalili dwuznaki, wyszukiwali dwuznaki w rozsypance 

literowej i tekście, utrwalili zmiękczenia, wypisywali z tekstów wyrazy z trudnościami, 

układali z nimi zdania w celu zapamiętania, uzupełniali luki w tekstach. Rozwiązywali rebusy 

i krzyżówki ortograficzne, wykonywali ilustrowany słowniczek ortograficzny. Pisali z 

pamięci wyrazy i krótkie zdania w zakresie opracowanego słownictwa. Dzieci bogaciły 

słownik bierny i czynny poprzez opowiadania, opisy i rozmowy. Liczyły w zakresie 100 na 

konkretach i w pamięci, rozwiązywały proste zadania tekstowe. 

W wyniku pracy w zespołach uczniowie udoskonalili zdolność wypowiadania się na temat 

ilustracji i przeczytanych tekstów, usprawnili technikę czytania, tekst czytają poprawniej, 

piszą staranniej, częściej potrafią  bezbłędnie przepisać tekst drukowany i pisany, coraz mniej 

błędów popełniają przy pisaniu z pamięci i ze słuchu. Rozumieją potrzebę poprawnego 

wypowiadania się w mowie i piśmie. Wyrobili  nawyk sprawdzania tekstu po napisaniu. 

Wykazują spostrzegawczość i czujność ortograficzną. Zajęcia przekonały dzieci o znaczeniu 

poprawnej pisowni, o znaczeniu czytania. Rozbudziły  w nich zainteresowania czytelnicze, a  

zdobytą wiedzę stosowały w różnych sytuacjach życiowych.  

KLASY  III 
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Na 117 uczniów klas trzecich, 33 czyli 28% brało udział w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych. W pracach kół zainteresowań brało udział 75 trzecioklasistów, czyli 64%. 

Efektem pracy koła czytelniczo - ortograficznego są osiągnięcia uczestników w szkolnym i 

międzyszkolnym konkursie ortograficznym oraz nagrody w ogólnopolskich konkursach 

polonistycznych.   

Uczestnicy koła plastycznego rozwijali zmysł estetyki i potrzebę tworzenia, rozwijali 

kreatywności, wyobraźnię, pomysłowość i starali się tworzyć coś nowego, i oryginalnego. 

Rozwijali możliwości innowacyjne poprzez wynajdywanie różnych rozwiązań dotyczących 

tego samego tematu. Poznawali dziedzictwo narodowe. Zapoznali się z różnymi technikami i 

obserwowali uzyskane przez siebie efekty. Zapoznali się z kształtem, kolorem i bryłą poprzez 

twórcze zabawy. Rozwijali wyobraźnię pobudzoną pozytywnymi emocjami. Brali udział – z 

sukcesami - w konkursach plastycznych. 

 

 

 

 

Poza tym uczniowie klas I-III brali udział w zajęciach dodatkowych. Realizowane były 

również innowacje pedagogiczne.   

Zajęcia dodatkowe obejmowały: koło języka angielskiego – praca z uczniem zdolnym dla 

klas trzecich, zajęcia logopedyczne – gry i zabawy logopedyczne dla dzieci z grup „O”, 

zespół wspomagania pedagogicznego, koło dziennikarskie. 

 

Innowacje pedagogiczne dotyczyły: 

 rozwijania zainteresowań teatralno-recytatorskich w edukacji wczesnoszkolnej, 

 edukacji społeczno-moralnej w nauczaniu zintegrowanym – „Szanuję siebie i 

innych”, 

 pokonywania trudności w nauce poprawnego pisania z wykorzystaniem metody 

„Kolorowej ortografii” Lesława Fumagi, 

 programu ekologicznego „Ekoświat” dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej, 

 autorskiego wewnątrzszkolnego programu nauczania informatyki w klasach I-III 

szkoły podstawowej „Z komputerem za pan brat”. 

 

Koło j. angielskiego cieszyło się bardzo dużym powodzeniem. Ćwiczenia w czasie zajęć 

opierały się głównie na nauce poprzez zabawę, co stanowiło niezwykle silną motywację dla 

uczniów. Zajęcia rozwijały sprawność mówienia i słuchania. Uczniowie byli motywowani nie 

tylko do nauki języka, lecz także do poszerzania swojej wiedzy o tradycjach i kulturze 

Wielkiej Brytanii.  

O sukcesie kółka świadczy również fakt, iż aż 71% uczestników wzięło udział w 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego "OLIMPUSEK". Wszyscy członkowie koła 

wzięli także udział w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego, jak również sprawdzili swe 

umiejętności w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego "Panda Junior". 

 

Nauczyciele w czasie zajęć dodatkowych stosowali różnorodne metody aktywizujące, różne 

formy pracy, np. praca w grupach, indywidualna, praca z tekstem literackim, źródłowym, 

czytanie i analiza tekstu, praca ze słownikiem, ćwiczenia ortograficzne. 

Zajęcia te okazały się dużym wsparciem dla uczniów. Uczniowie regularnie biorący w nich 

udział osiągali zdecydowanie lepsze niż poprzednio wyniki w nauce, częściej też brali udział 

w różnego rodzaju konkursach, zarówno szkolnych jak i międzyszkolnych. 
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Wnioski: 

 Dokonywane w szkole analizy wyników sprawdzianów pomagają                                

w planowaniu pracy nauczycieli i szkoły. 

 Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. 

 Oferta zajęć pozalekcyjnych, dodatkowo realizowane projekty, imprezy                        

i uroczystości szkolne oraz inne działania szkoły znacząco wspomagają uczniów i 

przyczyniają się do wyrównywania ich szans edukacyjnych. 

 Należy dążyć do rozwijania zajęć dodatkowych - we wszelkich formach - mając 

na uwadze cele edukacyjne szkoły, ale też organizować zajęcia będące 

zaspokojeniem oczekiwań uczniów. 

 Plan zajęć dodatkowych dostosować do planu lekcji.  

 

 

 

 
 

 

 

 

KLASY IV-VI 

 

 

Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do 

sprawdzianów zewnętrznych. 

  Od 2002 roku wiedza i umiejętności uczniów klas szóstych szkół podstawowych 

sprawdzane są za pomocą zewnętrznych sprawdzianów. Analiza wyników tych egzaminów 

pokazuje, że wychowankowie  naszej szkoły w przeważającej większości radzą sobie dobrze 

i bardzo dobrze z rozwiązywaniem zadań testowych przygotowywanych przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną. Średnia uzyskiwanych przez nich punktów jest każdego roku 

wyższa od średniej powiatu, województwa i kraju. 
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Rys. 1. Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2009-2013 na tle miasta, 

województwa, kraju. 

 Wyniki sprawdzianu tegorocznych szóstoklasistów potwierdzają tę wieloletnią 

tendencję, co obrazuje rys. 2. 

Abstrahując od indywidualnych możliwości uczniów oraz ich wysiłku włożonego 

w przygotowanie się do sprawdzianu, na tak dobre jego wyniki mają niewątpliwie wpływ 

również wysokie kompetencje i zaangażowanie nauczycieli naszej placówki.  Podejmują oni 

szereg działań w celu uzyskania jak najlepszych efektów nauczania - prowadzą zajęcia 

wyrównawcze, koła zainteresowań, indywidualne konsultacje, rozwijają pasje i zdolności 

uczniów, przygotowując ich do udziału w licznych konkursach. 

 

 

Rys. 2. Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w roku 2014. 

Spośród wymienionych wyżej działań,  prowadzenie tzw. przedmiotowych zespołów 

wyrównawczych odgrywa szczególną rolę. Pomaga bowiem w niwelowaniu braków 
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i wyrównywaniu poziomu wiedzy i umiejętności  niektórych uczniów oraz zwiększeniu ich 

szans nie tylko na poprawienie ocen, ale - przede wszystkim - na osiągnięcie zadowalających 

rezultatów na sprawdzianie zewnętrznym. Zajęcia tych zespołów obejmują dwa wiodące na 

testach przedmioty – język polski i matematykę, a odbywają się w cyklu trzyletnim, tak więc 

obecni szóstoklasiści mieli możliwość uczestniczenia w nich już od klasy czwartej.  

Poloniści, w ramach prowadzonych przez siebie zajęć, doskonalili  umiejętności 

uczniów z zakresu nauki o języku, ortografii oraz redagowania różnych form wypowiedzi 

pisemnej, które oceniane są na sprawdzianie szóstoklasisty. Duży nacisk położyli również na 

ćwiczenie umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem i korzystania z informacji 

zawartych w tekście. Uczniowie mieli możliwość uzupełnienia braków w zakresie gramatyki 

i literatury. Na zajęciach zwrócono uwagę nie tylko na ugruntowanie wiedzy polonistycznej, 

ale również na indywidualizację pracy z uczniem z określonymi deficytami. 

Równie wymierne korzyści przyniosły uczniom zajęcia wyrównawcze  

z matematyki. Ich celem było wyrównywanie poziomu umiejętności  

i wiadomości z matematyki oraz wspomaganie dzieci, które z różnych przyczyn miały 

problemy w opanowaniu wiedzy matematycznej. Uczniowie podczas zajęć 

przeprowadzonych w ramach zespołów wyrównawczych z matematyki ćwiczyli 

rozwiązywanie zadań tekstowych, w tym również przykładowych zadań egzaminacyjnych. 

Nauczyciele prowadzący zespoły wyrównawcze starali się  dodatkowo doskonalić 

umiejętności, których opanowanie sprawiało uczniom największe trudności. 

Poniżej został przedstawiony procentowy udział w zajęciach wyrównawczych 

z j. polskiego i matematyki obecnych szóstoklasistów na przestrzeni trzech lat. 

 

Rys. 3. Procentowy udział w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego w latach 2011-2014 
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Rys. 4. Procentowy udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki w latach 2011-2014 

Analizując powyższe wykresy, trudno nie dostrzec korelacji pomiędzy wynikiem 

grupy, która uzyskała najlepszy wynik na sprawdzianie po klasie szóstej i wysokim odsetkiem 

ich uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych  (szczególnie z matematyki). Jest to 

niezaprzeczalny dowód na to, że zajęcia te spełniają swoją rolę nie tylko w wyrównywaniu 

poziomu wiedzy,  ale także w osiąganiu wysokich rezultatów na egzaminie. 

 

 

Rys. 5. Porównanie procentowego udziału uczniów wszystkich klas szóstych w zajęciach 

wyrównawczych z j. polskiego i matematyki na przestrzeni 3 lat 

Pozytywny skutek w przygotowaniu naszych szóstoklasistów do sprawdzianu 

zewnętrznego przyniosła także decyzja o objęciu ich dodatkową godziną nauczania języka 

polskiego i matematyki. Zajęcia te nakierowane były na wyrównywanie szans uczniów, 

a odbywały się w wymiarze 1 godz. tygodniowo. Każdy zespół klasowy miał do dyspozycji, 
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poza planowymi lekcjami, 25 godz. zajęć dodatkowych z obydwu przedmiotów, a wdrożone 

podczas ich realizacji programy pomocowe, niewątpliwie poprawiły efektywność nauczania. 

Celem nadrzędnym tych spotkań było jak najlepsze przygotowanie uczniów do 

Sprawdzianu Szóstoklasisty poprzez kształcenie umiejętności określonych w standardach: 

czytanie, pisanie , wykorzystanie wiedzy w praktyce, korzystanie z informacji. Na zajęciach 

uczniowie zostali zapoznani z zasadami organizacyjnymi egzaminu zewnętrznego. Przede 

wszystkim jednak rozwiązywali indywidualnie testy, które zawierały zarówno zadania 

zamknięte jak i otwarte związane z konkretnym tematem, mieli możliwość zmierzyć się ze 

sprawdzianami, które pojawiły się na egzaminach w poprzednich latach, ćwiczyli umiejętność 

czytania tekstu ze zrozumieniem i redagowania różnych form wypowiedzi pisemnych, etc. 

Uczestnictwo w tych zajęciach nie tylko znacząco wpłynęło na poziom wiedzy uczniów, ale 

też pozwoliło uporać się ze stresem egzaminacyjnym w dniu sprawdzianu. 

 

Rys.6. Procentowy udział szóstoklasistów w dodatkowych zajęciach z j. polskiego. 

 

Rys.7. Procentowy udział szóstoklasistów w dodatkowych zajęciach z matematyki. 
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Wysoki odsetek uczestników tych zajęć - zobrazowany powyższymi diagramami - 

wskazuje na wysoką świadomość uczniów, którzy skorzystali z oferty szkoły w zakresie 

różnych form wspomagających przygotowanie do egzaminu zewnętrznego. Warto wspomnieć 

także o ogromnej roli większości rodziców naszych uczniów,  którzy mobilizując swoje dzieci 

do uczestnictwa w różnych zajęciach dodatkowych i  wzmożonej nauki przed sprawdzianem 

w znaczący sposób przyczynili się do osiągania wysokich rezultatów naszych podopiecznych 

zarówno w różnych konkursach jak i podczas Sprawdzianu Szóstoklasisty. 

Szczególnie pomocne przy planowaniu różnorodnych działań przygotowujących 

uczniów do sprawdzianu po klasie szóstej było sformułowanie przez zespoły 

samokształceniowe polonistów i matematyków wniosków do pracy po próbnym sprawdzianie 

OPERON. Pozwoliły one nauczycielom skoncentrować się, zarówno podczas zajęć 

planowych jak i dodatkowych, na doskonaleniu  u uczniów  konkretnych umiejętności 

w zakresie poszczególnych standardów. Ułatwiły też przygotowanie i konstruowanie 

różnorodnych pomocy dydaktycznych w postaci autorskich testów i ćwiczeń przedmiotowych 

oraz dobór materiałów przygotowanych przez wydawnictwa. 

 I tak, przykładowo, w standardzie czytanie poloniści postanowili zintensyfikować  

ćwiczenia w poprawnym odczytywaniu tekstów użytkowych, np.: przewodników, zaproszeń, 

tabel, notatek, natomiast matematycy położyli nacisk na ćwiczenie wnioskowania na 

podstawie przesłanek zawartych w treści zadania. 

 W ramach kolejnego standardu – pisanie- nauczyciele j. polskiego kontynuowali 

pracę z ćwiczeniami mającymi na celu redagowanie wypowiedzi poprawnych językowo, 

stylistycznie, gramatycznie, ortograficznie i interpunkcyjnie. Na zajęciach matematyki dzieci 

kształciły umiejętność zapisu rozwiązania zadania w formie poprawnego stylistycznie 

i ortograficznie zdania. 

 W celu rozwijania umiejętności  w zakresie standardu rozumowanie nauczyciele 

mobilizowali uczniów do samodzielnego i kreatywnego myślenia, zachęcając do aktywnego 

udziału w dyskusji na określony temat. Doskonalili umiejętność rozpoznawania 

charakterystycznych cech i własności liczb  oraz obliczania i porównywania objętości figur 

przestrzennych, ćwiczyli opisywanie sytuacji przedstawionych w zadaniu za pomocą 

diagramu słupkowego i określanie ułamka danej liczby na podstawie wykresu. 

 Standard korzystanie z informacji doskonalony był na bazie ćwiczeń polegających 

na posługiwaniu się źródłem informacji i wyszukiwaniu informacji umieszczonych w różnego 

typu tekstach. 

 Wykorzystanie wiedzy w praktyce na zajęciach j. polskiego doskonalono przez 

zintensyfikowanie ćwiczeń w redagowaniu form użytkowych – zaproszeń, ogłoszeń, 
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przepisów, instrukcji, listu. Matematycy wdrażali uczniów, między innymi do sprawnego 

obliczania upływy czasu i posługiwania się jednostkami monetarnymi. 

Należy podkreślić, iż zwiększenie liczby godzin języka polskiego i matematyki dało 

nauczycielom możliwość wdrażania uczniów do pracy z testami bez konieczności 

ograniczania zakresu zagadnień programowych i pozwoliło skoncentrować się na 

indywidualnych potrzebach zespołu klasowego. 

 Umieszczony poniżej diagram pokazuje, że wnioski sformułowane przez nauczycieli 

były trafne, a praca nad ich realizacją przyniosła zamierzony efekt w postaci  wyraźnego 

progresu w wynikach uczniów na sprawdzianie szóstoklasisty w stosunku do sprawdzianu 

próbnego w zakresie prawie wszystkich standardów. 

 

 

Rys. 8. Porównanie wyników uczniów na sprawdzianie próbnym OPERON i Sprawdzianie Szóstoklasisty 

w zakresie wszystkich standardów. 
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pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku. Ma również znaczący wpływ na osiąganie 

bardzo dobrych wyników w sprawdzianach zewnętrznych. 

 

 

 

 

WNIOSKI: 

1. Nauczyciele podejmują szereg działań, mających na celu jak najlepsze przygotowanie  

uczniów do sprawdzianu zewnętrznego.  

2. Co roku wzrasta świadomość uczniów i ich rodziców o potrzebie korzystania z oferty 

różnorodnych zajęć dodatkowych, przygotowujących do egzaminu po klasie szóstej. 

3. Wnikliwa analiza wyników sprawdzianu próbnego i końcowego pozwala zespołom  

samokształceniowym na opracowanie trafnych wniosków do dalszej pracy  

4. Wnioski wynikające z analizy wyników sprawdzianów próbnych ułatwiają podjęcie 

konkretnych działań, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

zwiększenie liczby godzin matematyki i j. polskiego, opracowanie testów i sprawdzianów. 

5. Działania nauczycieli wpływają na niwelowanie braków programowych, rozwijanie 

kreatywności uczniów, a co za tym idzie - lepsze przygotowanie do sprawdzianu klas VI.  

  

REKOMENDACJE:  

  

1. Należy utrzymać dodatkową godzinę zajęć tygodniowo z języka polskiego i matematyki w 

każdej z klas szóstych.  

2. Nie rezygnować z prowadzenia zespołów wyrównawczych z języka polskiego 

i matematyki dla najsłabszych uczniów klas szóstych.  

3. Zwiększyć liczbę przedmiotowych kół zainteresowań.  

4. Wspierać inicjatywy nauczycieli zmierzające do podnoszenia poziomu prowadzonych zajęć 

poprzez m.in. ułatwienie korzystania z urządzeń multimedialnych i biurowych. 

 

 

 

 

 

 

 


