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     W procesie ewaluacji wewnętrznej szukano odpowiedzi na 
postawione pytania kluczowe : 

 

1. W jaki sposób nauczyciele zachęcają każdego ucznia do 
podejmowania różnorodnych aktywności ? 

2. Jakie działania nauczycieli uwzględniają w procesie 

edukacyjnym potrzebę aktywności uczniów ? 
3. W jaki sposób szkoła zapewnia warunki do rozwijania 

aktywności uczniów ? 
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4. Jakie formy aktywności mogą rozwijać uczniowie w szkole ? 

5. Jakie działania nauczycieli stwarzają sytuacje, które zachęcają 

każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności ? 
6. Jak wielu uczniów aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych 

realizowanych w szkole ? 

 
 W trakcie ewaluacji wewnętrznej zebrano informacje pochodzące 

z następujących źródeł : 
1. Ankieta wśród uczniów. 

2. Ankieta do nauczycieli  

3. Ankieta wśród rodziców. 
4. Obserwacje uroczystości szkolnych. 

5. Analiza dokumentów. 

6. Wywiad z opiekunem Samorządu Uczniowskiego. 
 

Terminy  realizacji: 

 

Opracowanie koncepcji ewaluacji – październik 

Zebranie wyników i opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej- 

zebranie informacji od uczniów, rodziców, nauczycieli 2016/2017 
Sposób prezentacji wyników ewaluacji: 

Nauczycielom na posiedzeniu Rady Pedagogicznej-25 maja 2017 r. 

 

 

Głównym problemem badawczym ewaluacji jest zbadanie stopnia 

aktywności uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.  

 

 

Zbiorcze opracowanie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów: 
 

                                 

Ankieta dla uczniów IV-VI 

 

 

 Ankietę przeprowadzono w sześciu klasach: 6a,6c,5b,5c,4a,4c. 
Wzięło w niej udział 121 uczniów. 
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Zdecydowana większość uczniów pozytywnie ocenia naszą szkołę 
pod względem stworzenia dla nich warunków do wszechstronnego 

rozwoju aktywności. Jedynie 10% uczniów stwierdza, że nasza szkoła 

takich warunków nie stwarza.  
 

 
Najwięcej uczniów spośród ankietowanych twierdzi, że prawie 

zawsze lub  często jest aktywny podczas zajęć – 72%. Tylko 3% 
ankietowanych stwierdziło, że prawnie nigdy nie bierze udziału 

w lekcji.  
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Większość uczniów o ofertach zajęć dodatkowych, które rozwijają ich 

aktywność dowiaduje się od nauczycieli, niewielu od 

koleżanek/kolegów. Tylko 11 uczniów wiadomości o zajęciach 
dowiedziało się ze strony internetowej szkoły.  

 

 
Najwięcej uczniów spośród ankietowanych bierze udział 
w wycieczkach – 95 os., uroczystościach klasowych i szkolnych oraz 

imprezach okolicznościowych – 127 os., a w konkursach – 63 os.. 

Dość liczna grupa uczniów bierze udział w zajęciach organizowanych 
przez bibliotekę, kołach przedmiotowych, zawodach sportowych, 

akcjach charytatywnych  – 172 os.. Część uczniów wskazała swój 

udział w więcej niż jednych zajęciach dodatkowych i działań 
podejmowanych w szkole. 
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Większość ankietowanych uczniów twierdzi, że ich aktywność 

i sukcesy są dostrzegane i premiowane dodatkową oceną – 88 os.. 

Prawie po równo uczniowie stwierdzają, że otrzymują dodatkowe 
punkty z zachowania oraz pochwały lub inne nagrody.  

 

 
Jedynie 44 osoby (36% uczniów) zgłasza swoje pomysły dotyczące 

sposobu prowadzenia zajęć. Jednak aż 40 z nich twierdzi, że 
zgłoszone pomysły są uwzględniane przez kadrę pedagogiczną. 

Wśród uzasadnienia braku zgłaszania swoich pomysłów jeden 

z uczniów napisał: „Ja nie zgłaszam żadnych propozycji, bo 

nauczyciele najlepiej sami widzą co dla nas jest dobre”. 
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6 b. W jaki sposób Twoje pomysły są uwzględniane? 
  

- referaty 

- prezentacje 

- konkursy 

- quizy 

- filmy 

- zabawy zręcznościowe na lekcjach wychowania fizycznego 

- wiele pomysłów uczniowskich realizowanych jest na  godzinach  

wychowawczych 

- nauczyciele sami pytają jak ma być przeprowadzona lekcja  

 
 

 
 

Najwięcej uczniów spośród ankietowanych stwierdziło, że raczej nie 
ma wpływu na prowadzenie i planowanie zajęć lekcyjnych – 41%. 

Dość liczna grupa uczniów nie ma wpływu – 38%.  Na prowadzenie 

i planowanie zajęć lekcyjnych wpływu – 19% 
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Najwięcej uczniów spośród ankietowanych najchętniej by uczestniczyło w 

zajęciach sportowych – 64 os., zajęciach kulinarnych – 48 ob., zajęcia muzyczne 

– 38 os., zajęcia z rękodzieła artystycznego – 34 os.. Dość liczna grupa uczniów 

chętnie by uczestniczyła w zajęciach informatycznych – 32 os., języka 

angielskiego – 31 os., zajęcia taneczne – 29 os., zajęcia z przyrody 27 os.. 

Niewiele osób chciałoby uczestniczyć na zajęcia z historii i plastyki – 22 os., 

matematyki – 20 os., języka polskiego – 12 os., religii – 8 os..  

 

 
 

Większość ankietowanych uczniów twierdzi, że udział w zajęciach 

pozalekcyjnych ma pozytywny wpływ na wyniki w nauce – 76. 
Prawie po równo uczniowie stwierdzają, że raczej nie lub nie ma 

wpływu na wyniki w nauce. Na pytanie nie odpowiedziało – 1% ucz. 
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Najwięcej uczniów spośród ankietowanych stwierdziło, że ma 

możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych – 85%. Niewiele osób, 
raczej nie ma możliwości udziału – 11%. Nie ma możliwości udziału 

w zajęciach pozalekcyjnych – 4% uczniów.  

 

Analiza kwestionariusza ankiety dla nauczyciela badającego 

aktywność ucznia. 

 

                  W ankiecie wzięło udział 45  nauczycieli 
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obserwacja –33  nauczycieli 

rozmowa z uczniami –  40 nauczycieli 

rozmowa z rodzicami ucznia – 26 nauczycieli 
 

 

 

 

Jakie  metody i formy pracy uczniem wykorzystuje Pan/Pani 

podczas swoich zajęć edukacyjnych?  

 

• najczęściej stosowane metody: słowne, aktywizujące, burza 
mózgów, zajęć praktycznych, pogadanki, drama – 38 

nauczycieli 

• najczęściej stosowane formy pracy: praca z książką, gry 
dydaktyczne, zadaniowe, praca w grupach- 21 nauczycieli. 
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Jakie zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów prowadzone są w Państwa szkole? 

 

a) koła przedmiotowe– 33 nauczycieli 

b) zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad–27 nauczycieli 

c) zajęcia sportowe–21  nauczycieli 

d) inne: artystyczne, plastyczne, biblioteczne, rękodzieło 

artystyczne- 19 nauczycieli 

 

 

 

Czy realizowane zajęcia dodatkowe umożliwiają rozwój       

zainteresowań uczniów? 

 
        tak - 45 nauczycieli 

         

 

 

Wnioski :  
Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że uczniowie 

chętnie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych. Wyznacznikiem ich 

zaangażowania jest wysoka frekwencja i aktywny udział, prowadzone 

dodatkowe zajęcia korzystnie wpływają na rozwój intelektualny 
ucznia, nauczyciele stosują aktywizujące metody i formy pracy. 

Z analizy ankiety wynika, iż nauczyciele Szkoły Podstawowej 

dopasowują poziom swoich zajęć do indywidualnych potrzeb uczniów, 
a szkoła stwarza warunki do twórczej pracy. Większość 

ankietowanych uważa, że uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach 

pozalekcyjnych , że uczniowie dostrzegają potrzebę organizowania 
takich zajęć. Zdecydowana większość nauczycieli stosuje na zajęciach 

różne metody aktywizujące ( metoda praktyczna, metoda dyskusji, gry 

dydaktyczne, doświadczenia, praca w grupach oraz punkty dodatnie z 
zachowania za udział w zajęciach), umożliwia również uczniom 

realizację własnych pomysłów, przez co zajęcia pozalekcyjne są 

bardziej ciekawe. 
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Zbiorcze opracowanie ankiet przeprowadzonych wśród rodziców: 

 

W ankiecie wzięło udział 46 rodziców.  
 

 

 
 

 

82%

9%

9%

Czy w szkole do której uczęszcza Pani/Pana 
dziecko są  zajęcia pozalekcyjne ?

nie 

tak 

nie wiem
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     Czy uważa Pan/Pani, że oprócz proponowanych przez szkołę  

zajęć powinny być organizowane inne zajęcia? 
(pytanie otwarte) 

 
Na to pytanie niektórzy rodzice odpowiadali nie wiem, 

zdecydowanie tak, nie mam zdania. Rodzice uważają, że godziny 

zajęć powinny być bardziej dopasowane do planów lekcji, brakuje 
zajęć z języków obcych, brak języka niemieckiego, którego dzieci 

uczyły się w przedszkolu i nie mogą kontynuować swoich 

zainteresowań tym językiem w szkole. Pojawił się głos, że dzieci nie 
mają wielu możliwości rozwijania swoich umiejętności, ciekawą 

oferta byłaby gra w brydża i w tenisa, w formie zachęty poznawania 

innych języków obcych jest język włoski czy hiszpański. Dla dzieci 
niepełnosprawnych potrzebne są zajęcia z integracji sensorycznej. 

Większość rodziców napisała, że oferta szkoły jest bardzo ciekawa.  
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Wywiad z opiekunem Samorządu Uczniowskiego Panią 

Katarzyną Kostyk 

 

Większość uczniów chętnie podejmuje działania w ramach pracy 

samorządu. Samorząd pracuje na podstawie planu pracy. Najczęściej 
podejmowane działania samorządu to: dyskoteki , akcje charytatywne, 

akademie i uroczystości szkolne oraz  imprezy okolicznościowe. 

Samorząd Uczniowski współpracuje m.in. z WOŚP, ze 
Stowarzyszeniem Traugutt pomoc dzieciom ze wschodu, z Fundacją 

Nadzieja w Słupsku.  Poczet sztandarowy godnie reprezentuje naszą  

szkołę podczas ważnych uroczystości szkolnych. 

 

Wnioski: 

 

1. Samorząd Uczniowski dobrze pełni swoją rolę i właściwie realizuje 

powierzone mu zadania. 
2. Czynnie uczestniczy w życiu szkoły i dba o prawa i obowiązki 

uczniów. 
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Mocne strony : 

 
1. W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne, które dają możliwość       

rozwijania zainteresowań i sprawności fizycznej.  

 
2. Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych 

aktywności na rzecz własnego rozwoju. Przejawia się to poprzez: 
wybór kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych, udziale w konkursach, 

zawodach, organizację różnego rodzaju akcji charytatywnych.  

 

3. Według rodziców uczniowie uczestniczą w zajęciach 

pozalekcyjnych, ponieważ zajęcia te pozwalają rozszerzyć wiedzę 

i rozwijać zainteresowania swoich dzieci. 
 

4. Z analiz wynika, że uczniowie bardzo chętnie uczestniczą 

w zawodach sportowych i uroczystościach szkolnych. Podejmują 
również działania na rzecz Samorządu Uczniowskiego, np. dyskoteki, 

akcje charytatywne, imprezy okolicznościowe, akademie szkolne. 

 
5. Zasadność  prowadzenia zajęć dodatkowych według nauczycieli 

jest jak najbardziej pozytywna, ponieważ spełniają swoją rolę jeśli 

uczniowie w nich uczestniczą chętnie i bez przymusu, rozwijają 
zainteresowania i uzdolnienia, aktywnie spędzają czas wolny, prace 

uczniów są  widoczne na forum szkoły, zajęcia te pozwalają 

przezwyciężać trudności w nauce, przygotowują uczniów do 
konkursów przedmiotowych i sprawdzianów, wyrównują szanse 

słabszych uczniów. 

6. Oferta zajęć dodatkowych spełnia oczekiwania uczniów i ich 
rodziców. 

 

 

Słabe strony : 

 

1. Większość uczniów nie zgłasza pomysłów dotyczących sposobu 
prowadzenia zajęć, a tłumaczą to  brakiem chęci , wolą jeśli 

nauczyciel zainicjuje własny sposób na ciekawe prowadzenie zajęć. 
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 2. Odnotowano głosy wśród ankietowanych rodziców, że szkoła nie 

dostrzega  osiągnięć ich dziecka oraz , że oferta zajęć pozalekcyjnych 

nie spełnia ich oczekiwań. 
 

 3. Należy motywować uczniów do odkrywania swoich możliwości 

i talentów, proponując nowatorskie programy kół zainteresowań, kół 
przedmiotowych oraz udział w projektach ogólnoszkolnych 

poszerzających ich horyzonty intelektualne.  
 

 4. W większym zakresie stwarzać sytuacje prowadzące do 

podejmowania przez uczniów samodzielnych działań na rzecz szkoły 
i środowiska szkolnego służących ich rozwojowi 

 

 

Wnioski i rekomendacje:  

 

1. Utrzymać na dotychczasowym poziomie ilość zajęć edukacyjnych 
dodatkowych.  

2. Rozważyć organizację zajęć pozalekcyjnych proponowanych przez 

uczniów.  
3. Poszerzyć aktywności uczniów w pracach Samorządu 

Uczniowskiego.  

4. Podjąć działania mające na celu zwiększenia udziału uczniów 
w konkursach szkolnych i pozaszkolnych w celu umożliwienia 

prezentacji własnych uzdolnień i zainteresowań.  

5. Nadal uświadamiać rodzicom, jak duży wpływ na zwiększanie 
szans edukacyjnych mają zajęcia pozalekcyjne.  

6. Zajęcia dodatkowe skorelować z planem zajęć obowiązkowych 

i rozkładem odjazdu autobusów, aby ułatwić wszystkim uczniom do 
nich dostęp.  

 7. Należy motywować uczniów do odkrywania swoich możliwości 

i talentów, proponując nowatorskie programy kół zainteresowań, kół 
przedmiotowych oraz udział w projektach ogólnoszkolnych 

poszerzających ich horyzonty intelektualne.  

 8. W większym zakresie stwarzać sytuacje prowadzące do 
podejmowania przez uczniów samodzielnych działań na rzecz szkoły 

i środowiska szkolnego służących ich rozwojowi. 

 


