
 

            Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 

 Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy  procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. 

 Pytania kluczowe: 

 Czy procesy edukacyjne są realizowane w szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej? 

 Czy procesy edukacyjne przebiegające  w szkole  są planowane, monitorowane, doskonalone? 

 Czy wykonuje się badania wiedzy i umiejętności uczniów i wdraża się wnioski z analiz wyników tych badań? 

 Czy nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i monitorowania uczniów w procesie uczenia się? 

 Czy uczniowie i rodzice informowani są o postępach w nauce? 

 Czy nauczyciele respektują opinie PPP?  

 

 

 Grupa badawcza:  

  - nauczyciele   (wywiad)  

  - rodzice uczniów   (wywiad) 

  - uczniowie   ( wywiad)  

 

 Kryterium sukcesu: 

 Procesy edukacyjne są realizowane w szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu  realizacji podstawy programowej. 

 Procesy edukacyjne przebiegające  w szkole  są planowane, monitorowane, doskonalone. 

 W szkole wykonuje się badania wiedzy i umiejętności uczniów i wdraża się wnioski z analiz wyników tych badań. 

 Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i monitorowania uczniów w procesie uczenia się. 

 Uczniowie i rodzice informowani są o postępach w nauce. 

 Nauczyciele respektują opinie PPP.  
 

 

 

 

 



 

1 

W szkole wykorzystuje 

się zalecane warunki i 

sposoby realizacji 

podstawy programowej. 
 

W szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. 

W przeprowadzonych  wywiadach  nauczyciele wymieniają zalecane warunki i sposoby 

realizacji podstawy programowej, które stosują w pracy z uczniami: dostosowanie wymagań  

do możliwości uczniów, współpracę z logopedą i pedagogiem, stosowanie indywidualizacji 

procesów dydaktycznych, właściwe wykorzystywanie czasu, zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa, nawiązanie współpracy z rodzicami (97% rodziców stwierdza, że szkoła 

zaspokaja potrzeby edukacyjne dziecka), zalecany   dobór lektur, stosowanie zalecanych 

metod nauczania. 

Nauczyciele biorący udział w wywiadzie wyrazili opinię, że w szkole nie ma ograniczeń w 

stosowaniu zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. 

 
 
 

2 Procesy edukacyjne są 

planowane, 

monitorowane, 

doskonalone 

Procesy edukacyjne są planowane. Nauczyciele w wywiadzie wypowiedzieli się , że w 

oparciu o programy opracowują rozkłady materiałów nauczania na poszczególnych 

poziomach edukacyjnych, nauczyciele pracujący w zespołach i komisjach, opracowują 

kalendarz imprez i uroczystości szkolnych, plan doskonalenia zawodowego, plan ewaluacji 

wewnętrznej.  

W planowaniu procesów edukacyjnych uwzględniają potrzeby i możliwości uczniów.  

Zdaniem nauczycieli (14/14) w szkole prowadzi się monitoring procesów edukacyjnych. 

Bada  się osiągnięcia uczniów, współpracuje z rodzicami, rozmawia z uczniami i innymi 

nauczycielami. Prowadzona jest analiza wyników półrocznych i rocznych, wyników testów 

próbnych. Monitoring odbywa się także na spotkaniach zespołów  przedmiotowych oraz  na 

radzie pedagogicznej. 

Monitoring prowadzony jest przez obserwację, testy sprawdzające, analizę wyników, 

omawianie i analizowanie  podczas spotkań zespołów przedmiotowych, a także z uczniami.                    

3 Organizacja procesów 

sprzyja uczeniu się 

Zdaniem nauczycieli  organizacja procesów sprzyja uczeniu się.  Szkoła zapewnia możliwość 

korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych , a pomieszczenia , w 

których prowadzą zajęcia sprzyjają osiąganiu zamierzonych celów. 

Przeprowadzono rozmowy z uczniami klas V-VI , 54 osoby  wyraziły  opinię, że plan lekcji 

sprzyja uczeniu się , a 44 osoby były odmiennego zdania. Zdaniem rodziców ( 91 osób 

zapytanych) plan lekcji jest ułożony tak, że sprzyja uczeniu się.  
 

 

 



4 Ewaluacja rozkładów 

materiałów wpływa na 

efektywny proces 

nauczania 

Nauczyciele w wywiadach stwierdzili, że dokonują  ewaluacji rozkładów materiałów, co ma 

znaczny wpływ na poprawę procesu nauczania.                                                         

5 W szkole bada się 

osiągnięcia uczniów. 

Wnioski z monitorowania 

osiągnięć  uczniów  

są  wdrażane. 

Z wypowiedzi nauczycieli wynika, że w szkole bada się osiągnięcia  uczniów (sprawdziany, 

testy, pytania i odpowiedzi, dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne.) 

 Uczniowie wypowiedzieli się, że nauczyciele sprawdzają ich wiedzę i umiejętności poprzez 

sprawdziany (85%), testy (77%),  pytania i odpowiedzi (75%), dłuższe wypowiedzi ustne 

/pisemne (27%) .Wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów są wdrażane poprzez  

wprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych w celu przygotowania ich do 

udziału w konkursach przedmiotowych, organizacja  zajęć przygotowujących uczniów do 

sprawdzianu klasy VI oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających z 

różnych względów trudności w nauce. Ankietowani uczniowie kl. V –VI   (100%) 

potwierdzają, że na początku roku szkolnego zostali zapoznani z przedmiotowymi systemami 

oceniania. Wyrazili opinię, że nauczyciele oceniają ich systematycznie (79%), stosują 

różnorodne formy oceniania (81%), wykorzystując przy tym pełną salę ocen (83%), 

znajomość swoich ocen deklaruje (89%).                                         

6 Nauczyciele stosują 

zróżnicowane metody 

wspierania i 

motywowania uczniów 

Nauczyciele stosują zróżnicowane metody wspierania i motywowania uczniów.  Świadczą o 

tym wypowiedzi uczniów, rodziców i nauczyciele. Zdaniem (73%) uczniów nauczyciele 

uzasadniają wystawioną ocenę,  między innymi wskazując braki wiedzy (87%), pozostali 

uczniowie stwierdzają , że nauczyciele nie uzasadniają wystawianych ocen. Zdaniem uczniów 

(54%) uzyskują ustnie i pisemnie informację o stopniu opanowania wiedzy , (43%) ustnie, a 

(8%)pisemnie. Uczniowie  wyrażają opinię, że mają możliwość odnoszenia sukcesów w 

różnych dziedzinach : aktywność na lekcji(85%), prezentacja (37.5%), odpowiedzi 

ustne(73%), zadania domowe (66%), sprawdziany (64%). Nauczyciele motywują uczniów do 

nauki poprzez : ocenę za aktywność potwierdza (80%) uczniów, stosowanie pochwał ustnych 

(52%), rozmowa z rodzicem (14,5%), żadne działanie nie motywują (11%) uczniów. Zdaniem 

(86%) rodziców w szkole podejmuje się starania, by dziecko miało poczucie sukcesu na miarę 

jego możliwości i osiągnęłoby sukces, gdyby otrzymało pomoc w nauce (37%), w sporcie 

(49%),  w sztuce (muzyka, plastyka) (29%), w działaniach społecznych (samorząd, 

wolontariat, działania charytatywne (14%), natomiast (9%) rodziców uważa, że ich dziecko 

nigdzie nie osiągnęło by sukcesu.                                                                                           

7 Uczniowie i rodzice 

informowani są o 

Uczniowie i rodzice informowani są o postępach w nauce .Według uczniów rodzice uzyskują  

informacje o postępach w nauce: zdecydowana większość rodziców uzyskuje informację 



postępach w nauce. 

Informacja o postępach w 

nauce pomaga uczniom 

uczyć się. 

przez e-dziennik,  ustnie od nauczyciela (37%), pisemnie od nauczyciela (16%), ustnie i 

pisemnie (50%), wcale nie otrzymują takiej informacji (4%).  Na pytanie skierowane do 

uczniów :„Czy znasz swoje oceny?” twierdząco odpowiedziało  (89%) ankietowanych 

uczniów, a na pytanie: „Czy nauczyciele uzasadniają wystawioną ocenę” tak  odpowiada  

(73%), nie (27%). Informacja o osiągnięciach uczniów w szkole przekazywana jest  

rodzicom. Preferowaną przez rodziców formą są zebrania z rodzicami (97%), indywidualne 

spotkania (37%), wpis do zeszytu (34%) Najsłabszym nośnikiem informacji jest wpis do 

dzienniczka (17%), 

Ankietowani rodzice (91%) uważa, że informacja zwrotna o wynikach dziecka pomaga mu 

się uczyć, a (86%) uważa, że w szkole podejmuje się działania, by dziecko miało poczucie 

sukcesu na miarę jego możliwości W szkole w  wielu miejscach  prezentowane są informacje 

o sukcesach uczniów: w klasach dyplomy  za udział w konkursach i w przedsięwzięciach. Na 

korytarzach szkolnych widoczne są informacje o sukcesach i osiągnięciach uczniów 

(dyplomy puchary). Również w wielu miejscach (na korytarzach i w salach) prezentowane są 

prace dzieci wykonane różnorodną techniką. Informacje o sukcesach uczniów znajdują się tez 

na stronie internetowej.                                                                

8 Nauczyciele respektują 

opinie PPP 

Na podstawie analizy dokumentów : dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz rozmowy z nauczycielami  stwierdza się ,że  nauczyciele zapoznają się  zaleceniami  

PPP, każdy nauczyciel  uwzględniając zalecenia PPP dostosowuje wymagania edukacyjne do 

możliwości uczniów.  Rodzice  wyrażają opinię ,że nauczyciele respektują opinie i zalecenia 

PPP.                                                                               
 
 
 

          

   Powyższe argumenty potwierdzają, że : 

 

 Procesy edukacyjne w Szkole mają charakter zorganizowany,               

 W      planowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych zaangażowani są nauczyciele oraz                          

                           uczniowie,  

 W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów, a efekty tego monitoringu i wnioski z jego     

                      analizy wykorzystuje się w dalszym planowaniu pracy oraz motywowaniu uczniów do dalszej nauki, 

 Ważnym aspektem w przebiegu procesów edukacyjnych jest współpraca całego  

                       środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców) w realizacji tych procesów.    

 



 

         Wnioski 
                  1. Przeprowadzenie pogadanek na temat skutecznych form uczenia się oraz higieny  

                      pracy umysłowej i czasu wolnego- niezadowolenie wynikające z tygodniowego rozkładu 

                      zajęć może mieć podłoże w braku umiejętności uczenia się oraz złym rozplanowaniem 

                      pracy i wypoczynku.       

                  2. Zwrócenie uwagi na uczniów o obniżonej motywacji i słabym poziomie zaangażowania, 

                      wzmacnianie u nich wiary w sukces. Przeprowadzanie rozmów z poszczególnymi  

                      uczniami na temat przyczyn ich trudności bądź sukcesów w nauce. 

                   3. Przedstawić rodzicom działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jako 

                       instytucji wspierającej  rodziców i szkołę w procesie nauczania i wychowania. 

         4 .Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka   

  organizacja  procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej.  

  Uczniowie mają wpływ na   sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój.   

  Uczniowie uczą się od siebie nawzajem. W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. 

  


