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Sprawozdanie 

Zadanie nr 3 Prawidłowość przeprowadzanych analiz oraz diagnoza skuteczności 

wdrażanych wniosków z analizy sprawdzianów. 

 

Dla oceny poziomu spełniania wymagania przyjęto następujące wskaźniki badawcze: 

1. Planowanie analizowania wyników sprawdzianów i diagnoz wewnętrznych 

 i zewnętrznych. 

2. Dokonywanie skrupulatnej analizy wyników sprawdzianów i diagnoz 

wewnętrznych i zewnętrznych. 

3. Ocena metod wykorzystywanych do analizy sprawdzianów i diagnoz. 

4. Uwzględnianie w pracy wyników sprawdzianów i diagnoz. 

5. Upowszechnianie wyników. 

 

Analizę wyników sprawdzianów i diagnoz wewnętrznych i zewnętrznych 

przeprowadza się dla: 

- oceny opanowania umiejętności i wiadomości, 

- ustalenia braków w opanowanej wiedzy i umiejętnościach, 

- podniesienia poziomu pracy szkoły. 

Zadanie analizy zapisane jest w Planie Nadzoru Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 10 w Słupsku na rok szkolny 2014/2015 i obejmuje: 

1. Roczny Sprawdzian z edukacji polonistycznej w klasie pierwszej. 

2. Roczny sprawdzian z edukacji matematycznej w klasie pierwszej. 

3. Test kompetencji drugoklasisty z zakresu umiejętności polonistycznych. 

4. Test kompetencji drugoklasisty z zakresu umiejętności matematycznych. 

5. Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty. 

6. Diagnoza na rozpoczęcie nauki w klasie czwartej z zakresu języka polskiego, 

matematyki i języka angielskiego. 

7. Próbny sprawdzian klas szóstych. 

8. Sprawdzian szóstoklasisty CKE. 

Badania wewnętrzne przeprowadzane są w oparciu o znormalizowane arkusze 

testujące. 
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Podczas analizy wyników podejmuje się następujące działania: 

- oblicza się współczynniki statystyczne w tym trudności/łatwości dla każdej 

sprawdzanej umiejętności, 

- analizuje się wyniki uzyskane w poszczególnych standardach i obszarach 

umiejętności, 

-porównuje się wyniki osiągane przez poszczególnych uczniów i zespoły klasowe  

w diagnozach, próbach i na końcu etapu edukacyjnego, 

- porównuje się wyniki klas, szkoły, miasta, powiatu, województwa, kraju, 

-opracowuje się raporty ze sprawdzianów i diagnoz, 

- formułuje się wnioski do dalszej pracy. 

Analizy wyników dokonują nauczyciele w zespołach badawczych oraz w zespołach 

samokształceniowych poszczególnych przedmiotów.  

W analizie wykorzystuje się metody statystyczne, porównawcze. Wyniki opracowuje 

się opisowo. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów formułują wnioski końcowe 

po otrzymaniu zestawień od zespołów badawczych oraz z Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej. Ostateczne wnioski przyjmuje się na posiedzeniu rady 

pedagogicznej. 

Nauczyciele znają i prawidłowo, zgodnie z planem nadzoru, wdrażają zalecenia  

po diagnozach i sprawdzianach. 

Wynikające z analizy wnioski uwzględnia się do poprawy pracy dydaktycznej szkoły 

poprzez: 

-dostosowanie planów dydaktycznych i wychowawczych, 

-powoływanie różnych forma zajęć dodatkowych (zajęcia wyrównawcze, w klasach 

szóstych dodatkowe zajęcia polonistyczne i matematyczne), 

- dobór odpowiednich metod doskonalenia umiejętności, 

- kwalifikowanie uczniów do zespołów wyrównawczych, 

- zgłaszanie uczniów do poradni pedagogiczno – psychologicznej, 

- indywidualizację pracy na lekcjach i zajęciach dodatkowych. 

Wnioski z analizy diagnoz i sprawdzianów przekazywane są uczniom podczas zajęć 

przedmiotowych, rodzicom na wywiadówkach, nauczycielom podczas posiedzeń rady 

pedagogicznej. 

Opisowe opracowania wyników zamieszcza się na stronie internetowej szkoły  

i są  dostępne dla wszystkich zainteresowanych. 
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Mocne strony: 

- dane z diagnoz i sprawdzianów są systematycznie gromadzone i analizowane, 

- w szkole powołuje się zespół do  analizy wyników diagnoz i sprawdzianów, 

- zespoły przedmiotowe spotykają się w miarę potrzeb, omawiają wyniki diagnoz  

i sprawdzianów, formułują wnioski i zalecenia do dalszej pracy, 

- nauczyciele na bieżąco wprowadzają zmiany w działaniach dydaktyczno – 

wychowawczych. 

Słabe strony: 

- nikły udział rodziców w kształtowaniu postaw żądnych wiedzy : przydatność 

diagnoz umiejętności edukacyjnych i ich analiz oceniają jako średnio przydatną, 

- nieczytelny dla rodziców zapis analiz na stronie internetowej szkoły. 

 

Wnioski: 

- nadal systematycznie analizować wyniki diagnoz i sprawdzianów, wnioski 

realizować w dalszej pracy, 

- podwyższać jakość kształcenia w zakresie umiejętności, których niższe wyniki 

wykazały badania, 

- wnioski z analiz szerzej upubliczniać; w panelu nawigacyjnym wyodrębnić link 

zawierający opisy analiz diagnoz i sprawdzianów, 

- podczas spotkań z rodzicami informować o wynikach, przekazywać wiedzę,  

w jaki sposób powinni wspomóc swoje dziecko w kształceniu i wszechstronnym 

rozwoju. 

 


