
OBSZAR: 

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ 

ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY 

WYMAGANIE: 

1.2 Uczniowie nabywają umiejętności. 

 

I. ORGANIZOWANIE DIAGNOZY 

Diagnoza osiągnięć i umiejętności edukacyjnych uczniów jest niezbędna w podnoszeniu 

efektywności nauczania i wychowania.  

Dla nadzoru diagnozowania umiejętności  uczniów SP 10 powołano zespoły przedmiotowe  

i ustalono terminarz badań diagnostycznych. Pani M. Majkowskiej powierzono opracowanie 

analiz po każdym badaniu, które przedstawiane zostały Radzie Pedagogicznej.  

Dodatkowo zespoły przedmiotowe nauczycieli j. polskiego i matematyki opracowywały 

wnioski do dalszej pracy z uczniem słabszym i z uczniem zdolnym. 

L.p. Diagnoza Diagnozowane zespoły 

klasowe 

Arkusz badania, 

data badania 

1. Dynastia Miziołków- test 

wstępny w klasie 4. 

Klasy IV a,b.c.d.e Nowa Era 

12.10.2012 r. 

2. Zabawa w parku- 

sprawdzian na rozpoczęcie 

nauki w klasie 4. 

Klasy IV a,b,c,d,e WSiP  

19.10.2012 r. 

3. A czas płynie… 

Próbny Sprawdzian 

Szóstoklasisty. 

Klasy VI a,b,c,d OPERON i Gazeta 

Wyborcza  

08.01.2013 r. 

4. Ogólnopolski  

Sprawdzian Kompetencji 

Trzecioklasisty 

Klasy III a,b,c,d OPERON  

14.03.2013 r. 

5. Słowa - Sprawdzian  

w szóstej klasie szkoły 

podstawowej 

Klasy VI a,b,c,d CKE 

04.04.2013 r. 

 

 

Pierwszym badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności 

polonistycznych i matematycznych objęto uczniów rozpoczynających naukę w klasie 

czwartej.  

Przedmiotem pomiaru były umiejętności zgodne z Podstawą programową kształcenia 

ogólnego dla szkół podstawowych z dnia 23.08.2007 r. 

 

Test z j. polskiego odbył się 12.10.2012 r. Do sprawdzianu przystąpiło 97 uczniów.  

Test z matematyki odbył się 19.10 2010 r. Do sprawdzianu przystąpiło 99 uczniów.  

Oba testy miały jedną wersję. 

 

 

 

 

 

 

 



Wyniki statystyczne klas 

 

Klasa Język polski Matematyka 

IV A 8,06 25,0 

IV B 10,95 27,09 

IV C 11,46 27,76 

IVD 8,82 25,3 

IV E 8,79 26,27 

 

 

Język polski 

Najwięcej trudności sprawiło zadanie: 

nr 15 – Standard IV korzystanie z informacji – uczeń posługuje się informacją 

nr 44 – Standard IV korzystanie z informacji – uczeń czyta i analizuje informacje 

nr 1 – Standard III rozumowanie – uczeń czyta i wnioskuje  

 

Najłatwiejsze okazało się zadanie: 

nr 8 – Standard V wykorzystanie wiedzy w praktyce – uczeń dokonuje syntezy wiadomości 

językowych. 

 

Matematyka 

 

Najwięcej trudności sprawiło zadanie: 

nr 7 – Standard V wykorzystanie wiedzy w praktyce – uczeń dokonuje pomiaru i zapisuje 

wynik 

nr 2 – Standard V wykorzystanie wiedzy w praktyce – uczeń dokonuje syntezy danych  

i zapisuje wynik 

 

Najłatwiejsze okazało się zadanie: 

nr 16 – Standard IV korzystanie z informacji – uczeń czyta i wnioskuje. 

 

Próbny Sprawdzian z Operonem i Gazetą Wyborczą dla uczniów klas szóstych Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 im. Polonii w Słupsku odbył się  

08.01.2013 r. 

Sprawdzian pisało 84 uczniów, w tym 11 o wydłużonym czasie pracy. 

 

Wyniki statystyczne klas 

 

Klasa VI a 25,21 

Klasa VI b 30,31 

Klasa VI c 22,22 

Klasa VI d 26,84 

 

 

SP 10 województwo Polska 

26,95 24,70 24,02 

 



Średni wynik  badanych standardów wyniósł: 

 Czytanie       8,32/ 10,0 pkt 

 Pisanie        5,54/ 10,0 pkt 

 Rozumowanie       5,99/   8,0 pkt 

 Korzystanie z informacji      3,50/   4,0 pkt 

 Wykorzystanie wiedzy w praktyce    3,61/   8,0 pkt 

 

W badanej grupie przeważają wyniki średnie, wyżej średnie i wysokie. Najlepsi uczniowie 

osiągnęli wynik 32 punktów i powyżej. 50 uczniów ( 60% badanej populacji) osiągnęło 

wynik powyżej średniej szkoły. 

 

Sukcesy  

 

 Sukcesem uczniów naszej szkoły są: 

 standard CZYTANIE, którego wskaźnik łatwości wyniósł 0,83 i standard 

KORZYSTANIE Z INFORMACJI -0,87. 

 zadania, których wskaźnik łatwości wyniósł powyżej 0,70 , jest ich aż 18  

 zespół klasowy, który za realizację pojedynczych zadań WW osiągnął wskaźnik 

wartości 1,00 : 

 

- kl. VI b  WW nr 1,10,18 

 

Braki 

 W analizie wskaźnika łatwości badana populacja uczniów nie osiągnęła wskaźnika  

o wartości 0,19 i poniżej.  

Martwi jednak wykonanie zadań  nr15 (obliczenia dotyczące czasu), nr 20 (rozpoznawanie 

charakterystycznych cech figur), nr25 II (poprawność językowa, ortograficzna, 

interpunkcyjna), nr26 II (styl wypowiedzi). 

 

 
Trzeciej diagnozie zostali poddani uczniowie klas trzecich, którzy napisali 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty wydawnictwa OPERON. 

Składał się on z dwóch arkuszy testowych z j. polskiego i matematyki, uczniowie 

rozwiązywali zadania na dwóch godzinach lekcyjnych. 

 
Test trzecioklasistów odbył się 14 marca 2013r. Wzięło w nim udział 94 uczniów. 

 

Wyniki statystyczne klas 

 

Klasa Język polski Matematyka 

III A 78,60% 68,60% 

III B 79,05% 74,76% 

III C 81,60% 82,40% 

III D 84,35% 70,00% 

 

 



 

Sukcesy 

 

obszar wymagań nasza szkoła województwo Polska 

język polski 80,90% 74,87% 75,24% 

matematyka 73,99% 70,95% 70,98% 

 

 

Średni wynik  badanych standardów wyniósł: 

 

Test z języka polskiego:   80,90 % 

Czytanie:     81,91% 

Pisanie:      84,50% 

Elementy wiedzy o języku:   75,53% 

Test z matematyki:    73,99% 

Liczenie i sprawność rachunkowa:  70,85% 

Umiejętności praktyczne:   86,35% 

Rozwiązywanie zadań tekstowych:  67,49% 

 

 

Język polski 

Najwięcej trudności sprawiło zadanie: 

nr 8 - Standard: Elementy wiedzy o języku (głoskowanie), 

nr 11 - Standard: Elementy wiedzy o języku (rodzina wyrazów) 

 

Najłatwiejsze okazało się zadanie: 

nr 10 - Standard: Elementy wiedzy o języku (stopniowanie przymiotników) 

 

Matematyka 

 

Najwięcej trudności sprawiło zadanie: 

nr 1 - Standard: Liczenie i sprawność rachunkowa 

nr 11 - Standard: Rozwiązywanie zadań tekstowych 

nr 12 - Standard: Rozwiązywanie zadań tekstowych 

nr 13 - Standard: Rozwiązywanie zadań tekstowych 

 

 

Najłatwiejsze okazało się zadanie: 

nr 2 -  Standard: Umiejętności praktyczne 

nr 3 - Standard: Umiejętności praktyczne 

nr 8 - Standard: Liczenie i sprawność rachunkowa 

 

Sprawdzian po szóstej klasie – wyniki zostaną opublikowane po 25 maja 2013 r. 

 

 

 

 



II. WNIOSKI 

 

 Szkoła analizuje wyniki sprawdzianów w oparciu o założenia CKE i OKE. 

 Ustalane są konteksty najsilniej wpływające na osiągnięcia uczniów. 

 Ustalane są mocne i słabe strony pracy szkoły wynikające z wyników sprawdzianów 

zewnętrznych, których określenie stanowi fundament dla dalszego planowania pracy 

szkoły. 

 Zorganizowano dla zdolnych uczniów klas IV-VI koła zainteresowań oraz zajęcia 

wyrównawcze dla uczniów słabszych w nauce. 

 Uczniowie są motywowani do samodzielnej pracy na lekcjach i samodzielnego 

odrabiania lekcji. 

 Zorganizowano dodatkowe godziny zajęć z języka polskiego i matematyki  

dla uczniów klas VI. 

 Test  Kompetencji Trzecioklasisty dostarczył nauczycielowi informacji na temat 

poziomu opanowania wiedzy i umiejętności uczniów oraz wskazał obszary 

wymagające utrwalenia. 

 Test  Kompetencji Trzecioklasisty stanowi wdrożenie uczniów do systematycznej  

i kompleksowej kontroli ich osiągnięć na kolejnych szczeblach edukacyjnych. 

 Przeprowadzanie egzaminów próbnych, kompetencji trzecioklasisty i diagnoz  

na początku klasy czwartej jest rzetelnym sprawdzianem wiadomości i umiejętności.  

 

 

III. WSO 

Wewnątrzszkolny System Oceniania jest integralną częścią Statutu Szkoły, został 

zawarty w Rozdziale VII Statutu. 

Zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia  30 kwietnia 2007 r. (z późn. zm.) w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych zawiera 

ustalenia, cel i zasady oceniania wiedzy i umiejętności ucznia oraz jego zachowania. 

 

W klasach I-III ustala się oceny według sześciostopniowej skali punktowej, 

ocenianiu podlegają następujące osiągnięcia edukacyjne: 

A. rozwój poznawczy, w tym: 

 mówienie i słuchanie 

 czytanie i pisanie 

 umiejętności matematyczne 

 umiejętności przyrodniczo-geograficzne 

B. rozwój artystyczny 

C. rozwój fizyczny 

D. rozwój społeczno-emocjonalny. 

 

 

 



Zapisane również zostały kryteria ocen zachowania uczniów klas I-III 

 WZOROWA (W) – zachowanie wzorcowe 

 BEZ ZASTRZERZEŃ (B ) – zachowanie bez zastrzeżeń 

 NIEZADAWALAJĄCA (N) – zachowanie niezadowalające 

 

W klasach IV – VI ocenianie odbywa się: 

a) w dwóch semestrach, 

b) w stopniach szkolnych w skali 1 – 6 (w kl. IV-VI), 

c) oceny cząstkowe dotyczą: 

 wiedzy (wiadomości), 

 umiejętności, 

 aktywności i systematyczności, 

d) oceny z zachowania: 

 wzorowe 

 bardzo dobre 

 dobre 

 poprawne 

 nieodpowiednie 

 naganne. 

Zapisane zostały szczegółowe kryteria ocen, zasady informowania o ocenach, pracach 

klasowych, sprawdzianach, kartkówkach.  

Określone zostały także zasady wyróżniania, promowania oraz szczególnych trybów 

dotyczących egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych. 

Każdy wychowawca klasy jest zobowiązany za pisemnym poświadczeniem poinformować 

uczniów i ich rodziców o systemie oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania. 

WSO zawiera również Przedmiotowy system oceniania z wychowania patriotycznego  

i edukacji regionalnej. W §32 zawarte są informacje o Sprawdzianie w klasie szóstej, 

a w §33 o warunkach ukończenia szkoły podstawowej.  

Wewnątrzszkolny System Oceniania uwzględnia ocenianie kompetencji kluczowych  

na wszystkich etapach edukacyjnych. Rozwijanie umiejętności jest zobowiązaniem szkoły 

wobec ucznia. Proces odbywa się w obszarach poszczególnych aktywności – 

polonistycznych, matematycznych, historycznych, przyrodniczych, plastycznych, 

technicznych, muzycznych, wychowania fizycznego, jak również ponadprzedmiotowo. 

 

 

 

 

 



 

Są to  następujące kompetencje: 

1. Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się, przyjmowanie coraz 

większej odpowiedzialności za własną naukę; 

2. Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, umiejętność prezentacji 

własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego 

posługiwania się językiem ojczystym; 

3. Efektywne porozumiewanie się w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi 

międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne 

działania na gruncie zachowania obowiązujących norm; 

4. Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy; 

5. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

6. Odnoszenie się do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń  

i nawyków; 

7. Rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; 

8. Przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów 

społecznych. 

W bieżącym roku szkolnym WSO nie zostało zmodyfikowane, zatem należy sądzić,  

iż jest dostosowane do wymogów Ustawy o systemie oświaty i rozporządzeń MEN, 

dotyczących warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.  

 

IV. BIEŻĄCA ANALIZA CZĘSTOTLIWOŚCI OCENIANIA I RÓŻNICOWANIA 

OCENIANIA CZĄSTKOWEGO UCZNIÓW. 

Uczniowie oceniani są w miarę systematycznie. Wszystkie oceny są znane uczniom  

i ich rodzicom. Każda ocena w e-dzienniku ma swoją kategorię, czyli nazwę, kolor, wagę 

oraz informację, czy liczona jest do średniej oceny. Ponadto każda ocena posiada dodany 

przez nauczyciela komentarz. 

PODSUMOWANIE 

a) w szkole diagnozuje się możliwości uczniów i stwarza warunki do indywidualnego 

rozwoju, 

b) działania podejmowane w szkole wpływają na poprawę wyników w nauce.  

      

 


