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WSTĘP 

Raport ten stanowi zakończenie badania ewaluacyjnego dotyczącego wymagań 5 i 6: 

(5) Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

(6) Rodzice są partnerami szkoły. 

Ewaluacja miała na celu zdiagnozowanie funkcjonowania Klimatycznej Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Ustroniu w zakresie wymienionego wymagania, a powstałe wnioski mają służyć 

jej udoskonaleniu. Podstawę prawną do przeprowadzenia ewaluacji stanowi Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół 

i placówek. 

W kolejnych rozdziałach zostanie zaprezentowany przedmiot badania i jego obszary. Następnie 

przedstawimy pytania kluczowe, na jakie szukaliśmy odpowiedzi w trakcie procesu 

badawczego, a także kryteria, jakimi kierowaliśmy się podczas analizowania uzyskanych 

danych. Zostaną także przedstawione wykorzystane metody badawcze oraz sposób doboru 

próby do badania. W dalszej części raportu opisane zostaną wyniki analizy danych. Będą to 

odpowiednio wnioski z badania ankietowego przeprowadzonego wśród nauczycieli, uczniów, 

rodziców, a także wnioski z wywiadu z dyrektorem szkoły, psychologiem szkolnym i 

pedagogiem szkolnym. 

Całość raportu zakończy podsumowanie, w którym zostaną zebrane najistotniejsze wnioski i 

rezultaty badania. 

 

1. PRZEDMIOT EWALUACJI 

W ramach przedmiotu ewaluacji wyróżniono dwa wymagania: 

- Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

- Rodzice są partnerami szkoły. 

Przedmiotem ewaluacji pierwszego wymagania były działania uwzględniające 

indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia oraz działania 

wspomagające rozwój uczniów. Natomiast przedmiotem ewaluacji drugiego wymagania było 

określenie w jakim stopniu i w jakich obszarach rodzice są partnerami szkoły. 

 

2. CELE BADAWCZE 

2.1. Cele ewaluacji pierwszego obszaru badań: 

- Ustalenie w jaki sposób rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, 

sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia.  
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- Ustalenie w jaki sposób prowadzi się indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu 

do potrzeb uczniów.   

- Ustalenie w jaki sposób szkoła pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego 

sytuacji społecznej. 

- Ustalenie w jaki sposób organizuje się zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne. 

- Ustalenie czy zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością są odpowiednie 

do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.   

2.2. Cele ewaluacji drugiego obszaru badań: 

- Ustalenie w jaki sposób rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą 

w podejmowanych działaniach. 

- Ustalenie w jakim stopniu szkoła współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. 

- Ustalenie w jaki sposób szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej 

pracy. 

 

3. PYTANIA BADAWCZE 

3.1. Pytania kluczowe dla pierwszego obszaru badań: 

- Jak rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia  

się oraz sytuację społeczną każdego ucznia? 

- W jaki sposób nauczyciele indywidualizują pracę z uczniami? 

- W jaki sposób nauczyciele pomagają przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego 

sytuacji społecznej? 

- W jaki sposób zorganizowane są w szkole zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne? 

- Czy zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością są odpowiednie  

do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia? 

3.2. Pytania kluczowe dla drugiego obszaru badań: 

- W jaki sposób rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych 

działaniach? 

- W jakim stopniu szkoła współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci? 

- W jaki sposób szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy? 
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4. KRYTERIA EWALUACJI 

7.6.SPÓJNOŚĆ 

Zajęcia wynikające z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i organizowane w szkole 

są spójne z oczekiwaniami nauczycieli, uczniów i rodziców oraz wynikają z analizy opinii 

i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

Stopień współpracy szkoły z rodzicami jest spójny z oczekiwaniami nauczycieli i rodziców. 

10.2. ZGODNOŚĆ 

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością są odpowiednie do rozpoznanych 

potrzeb każdego ucznia. 

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach. 

4.3. ZBIEŻNOŚĆ 

Działania wspomagające rozwój uczniów są zbieżne z celami szkoły. 

Stopień współpracy z rodzicami jest zbieżny z celami szkoły. 

4.4.SKUTECZNOŚĆ 

Działania wspomagające rozwój uczniów są skuteczne i efektywne. 

Współpraca rodziców ze szkołą jest skuteczna i efektywna. 

 

5. METODOLOGIA 

5.1.Metody badawcze 

W badaniach posłużono się następującymi metodami: 

- ankieta dla uczniów, 

- 2 ankiety dla nauczycieli, 

- ankieta dla rodziców, 

- wywiad z dyrektorem szkoły, 

- wywiad z pedagogiem i psychologiem szkolnym, 

- metoda ilościowa – metoda sondażu z użyciem anonimowej ankiety dla uczniów kl. IV – VII 

i ich rodziców, 

- metoda jakościowa – rozmowa z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym i psychologiem 

szkolnym. 
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Zbieranie danych odbywało się podczas: 

 - spotkań zespołu ewaluacyjnego, 

- przeprowadzonych badań ankietowych, 

 - rozmów z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym. 

5.1.1. Ankiety 

Ankiety liczą odpowiednio: 

- 9 pytań do uczniów, 

- 8 pytań do rodziców, 

- 9 pytań do nauczycieli wychowawców 

- 8 pytań do nauczycieli wychowawców 

Znaczną część każdego z kwestionariuszy stanowią pytania zamknięte. W każdej z ankiet 

znajdują się również pytania otwarte. Część pytań zamkniętych w opracowanych ankietach 

została skonstruowana w oparciu o kilkustopniowy wybór.  

5.1.2. Wywiad z dyrektorem szkoły 

Wywiad z dyrektorem szkoły zawierał 6 pytań dotyczących potrzeb uczniów, rodziców oraz 

współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę. 

5.1.3. Wywiad z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym 

Wywiad z pedagogiem szkolnym zawierał 8 pytań dotyczących organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, rozpoznawania możliwości psychofizycznych i potrzeb 

rozwojowych, sposobów uczenia się oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. 

5.2. Dobór próby do badania 

Badaniem ewaluacyjnym zostało objętych: 

- 160 uczniów, 

- 115 rodziców, 

- 20 nauczycieli – wychowawców 
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6. HARMONOGRAM EWALUACJI 

Termin realizacji Harmonogram działań zespołu ewaluacyjnego Osoby odpowiedzialne 

Wrzesień 2017 
Przygotowanie ewaluacji – wybór wymagań 

do ewaluacji. 
Dyrektor szkoły 

Październik 2017 

Opracowanie planu ewaluacji, ustalenie 

problematyki, celu, zakresów i pytań 

kluczowych. 

Określenie w zespole rodzajów narzędzi 

badawczych i określenie próby badawczej. 

Zespół 

 

Listopad 2017 

Przeprowadzenie ankiet wśród rodziców 

i wychowawców w zakresie wymagania – 

Rodzice są partnerami szkoły. 

Zespół 

 

Grudzień 2017 

- styczeń 2018 

Dokonanie analizy części dokumentacji. 

Zbieranie danych – informacji z wykorzystaniem 

określonych źródeł i zaprojektowanych narzędzi. 

Zespół 

 

Luty 2018 

Przeprowadzenie ankiet wśród wychowawców 

w zakresie wymagania – Szkoła wspomaga 

rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji. 

Zespół 

 

Marzec 2018 

Zbieranie danych – informacji z wykorzystaniem 

określonych źródeł i zaprojektowanych narzędzi. 

Dokonanie analizy części dokumentacji. 

Zespół 

 

Kwiecień 2018 

Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów 

w zakresie wymagania – Szkoła wspomaga 

rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji. 

Analiza danych. Przetworzenie jakościowo 

- ilościowe zgromadzonych informacji. 

Zespół 

 

Maj 2018 

Przeprowadzenie rozmowy z dyrektorem szkoły, 

pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

Dokonanie analizy pozostałej dokumentacji 

szkolnej. 

Zespół 

 

Czerwiec 2018 
Zredagowanie wniosków. Opracowanie raportu 

ewaluacji . 

Zespół 

 

 

7. ANALIZA DANYCH 

7.6.Anonimowa ankieta dla uczniów 

W ankiecie wzięło udział  160 uczniów klas 4 – 7. Ankieta została przeprowadzona zgodnie z 

harmonogramem i zawierała 9 pytań. 

Na pytanie 1: Czy lubisz się uczyć? 

Tak  - nauka sprawia mi przyjemność          odpowiedziało 26 % ankietowanych 

Nie – nauka nie sprawia mi przyjemności         odpowiedziało 25 % ankietowanych 

Trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie    odpowiedziało 49 % ankietowanych 
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Na pytanie 2: Czy osiągasz zadawalające wyniki w nauce? 

Tak       odpowiedziało 23 % ankietowanych 

Raczej tak      odpowiedziało 57 % ankietowanych 

Raczej nie      odpowiedziało 17 % ankietowanych 

Nie zależy  mi na wynikach w nauce  odpowiedziało 3 % ankietowanych 

 

Na pytanie 3: Czy jeśli czegoś nie rozumiesz lub  jest dla Ciebie za trudne szukasz pomocy 

u nauczyciela? 

Tak       odpowiedziało 20,5 % ankietowanych 

Raczej tak      odpowiedziało 34 % ankietowanych 

Raczej nie      odpowiedziało 25 % ankietowanych 

Nie      odpowiedziało 20,5 % ankietowanych 

 

Na pytanie 4: Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych w szkole? 

Tak       odpowiedziało 73 % ankietowanych 

Nie       odpowiedziało 27 % ankietowanych 

 

Na pytanie 5: Na jakie zajęcia pozalekcyjne w szkole uczęszczasz? 

 

Zajęcia matematyczne    odpowiedziało 61 ankietowanych 

SKS      odpowiedziało 42 ankietowanych 

zajęcia z języka angielskiego   odpowiedziało 36 ankietowanych 

chórek „Bemolki”    odpowiedziało 18 ankietowanych 

zajęcia przyrodnicze    odpowiedziało 10 ankietowanych 

zajęcia z języka polskiego   odpowiedziało 8 ankietowanych 

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  odpowiedziało 8 ankietowanych 

arteterapia     odpowiedziało 5 ankietowanych 

zajęcia plastyczne    odpowiedziało 4 ankietowanych  

BRD      odpowiedziało 2 ankietowanych 

teatrzyk „Prima”    odpowiedziało 2 ankietowanych 

religia      odpowiedziało 2 ankietowanych  

zajęcia informatyczne    odpowiedziało 2 ankietowanych 

zajęcia chemiczne    odpowiedziało 2 ankietowanych 

robotyka     odpowiedziało 2 ankietowanych 

socjoterapia     odpowiedziało 2 ankietowanych 

rewalidacja     odpowiedział 1 ankietowany 

zajęcia z pedagogiem    odpowiedział 1 ankietowany 

zajęcia geograficzne    odpowiedział 1 ankietowany 

zajęcia biologiczne    odpowiedział 1 ankietowany  



RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ KLIMATYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU  
Rok szkolny 2017/2018 

 

 

str. 9 
 

logopedia     odpowiedział 1 ankietowany 

 

nie uczęszczam na zajęcia   odpowiedziało 32 ankietowanych 

 

Na pytanie 6: Czy w Twojej szkole są zajęcia pozalekcyjne, które pomagają Ci w nauce 

i mają wpływ na Twoje wyniki? 

Tak       odpowiedziało 56 % ankietowanych 

Raczej tak      odpowiedziało 9 % ankietowanych 

Raczej nie      odpowiedziało 35 % ankietowanych 

 

zajęcia matematyczne    odpowiedziało 56 ankietowanych 

zajęcia z języka angielskiego   odpowiedziało 31 ankietowanych 

SKS      odpowiedziało 14 ankietowanych 

zajęcia z języka polskiego   odpowiedziało 12 ankietowanych 

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  odpowiedziało 5 ankietowanych 

chórek „Bemolki”    odpowiedziało 4 ankietowanych 

zajęcia przyrodnicze    odpowiedziało 4 ankietowanych 

zajęcia chemiczne    odpowiedziało 3 ankietowanych 

zajęcia plastyczne    odpowiedziało 3 ankietowanych 

zajęcia kulinarne    odpowiedziało 2 ankietowanych 

arteterapia     odpowiedziało 2 ankietowanych  

zajęcia informatyczne    odpowiedział 1 ankietowany  

zajęcia biologiczne    odpowiedział 1 ankietowany  

socjoterapia     odpowiedział 1 ankietowany 

 

Na pytanie 7: Co robisz na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole, w których 

uczestniczysz ?  

 

Rozwijam  swoje umiejętności    odpowiedziało 84 ankietowanych 

Uczę się       odpowiedziało 82 ankietowanych 

Mile spędzam czas      odpowiedziało 68 ankietowanych 

Poznaję nowe wiadomości     odpowiedziało 62 ankietowanych 

Utrwalam swoją wiedzę      odpowiedziało 59 ankietowanych 

Odrabiam pracę domową     odpowiedziało 43 ankietowanych 

Przygotowuję się do konkursów, klasówek, sprawdzianów  odpowiedziało 43 ankietowanych 

Otrzymuję potrzebna pomoc     odpowiedziało 37 ankietowanych 

Inne: 

 Poprawiam testy     odpowiedziało 3 ankietowanych 

 Nic       odpowiedziało 2 ankietowanych 

 Jem i rysuję      odpowiedziało 2 ankietowanych 

 Czasami odrabiam zadania domowe   odpowiedział 1 ankietowany 



RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ KLIMATYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU  
Rok szkolny 2017/2018 

 

 

str. 10 
 

 Gram na telefonie     odpowiedział 1 ankietowany 

 Poznaję kolegów i koleżanki    odpowiedział 1 ankietowany 

 Super się bawię     odpowiedział 1 ankietowany 

    

Na pytanie 8: Czy Twoim zdaniem ilość zajęć pozalekcyjnych jest wystarczająca? 

Tak       odpowiedziało 52,5 % ankietowanych 

Raczej tak      odpowiedziało 26 % ankietowanych 

Raczej nie      odpowiedziało 9 % ankietowanych 

Nie      odpowiedziało 12,5 % ankietowanych 

 

Na pytanie 9: Czy nauczyciele wierzą w Twoje możliwości? 

Tak       odpowiedziało 36 % ankietowanych 

Raczej tak      odpowiedziało 44 % ankietowanych 

Raczej nie      odpowiedziało 5 % ankietowanych 

Nie      odpowiedziało 11 % ankietowanych 

Nie wiem     odpowiedziało 4 % ankietowanych 

 

7.2. Anonimowa ankieta dla rodziców 

W ankiecie wzięło udział  115 rodziców klas 1 – 7. Ankieta została przeprowadzona zgodnie z 

harmonogramem i zawierała 8 pytań. 

Na pytanie 1: Czy jest Pan/i zaangażowany w życie szkoły?  

Tak       odpowiedziało 29 % ankietowanych 

Raczej tak      odpowiedziało 48 % ankietowanych 

Raczej nie      odpowiedziało 18 % ankietowanych 

Nie      odpowiedziało 5 % ankietowanych 

 

Na pytanie 2: Czy jest Pan/i zadowolony ze współpracy z naszą szkołą? 

Tak       odpowiedziało 49 % ankietowanych 

Raczej tak      odpowiedziało 49 % ankietowanych 

Raczej nie      odpowiedziało 2 % ankietowanych 

Nie      odpowiedziało 0 % ankietowanych 

 

Na pytanie 3: Z jakich form współpracy ze szkołą korzysta Pan/i najchętniej? 

Zebrania klasowe      odpowiedziało 105 ankietowanych 

Dziennik elektroniczny     odpowiedziało 104 ankietowanych 

Spotkania indywidualne/ konsultacje    odpowiedziało 43 ankietowanych 
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Wycieczki oraz imprezy klasowe    odpowiedziało 40 ankietowanych 

Imprezy okolicznościowe, uroczystości lokalne, apele odpowiedziało 25 ankietowanych 

Szkolenia dla rodziców     odpowiedziało 16 ankietowanych 

Lekcje otwarte dla rodziców     odpowiedziało 15 ankietowanych 

 

Na pytanie 4: Czy bierze Pan/i udział w zadaniach wspierających szkołę? 

Organizacja stoiska na festynie    odpowiedziało 85 ankietowanych 

Opiekun wycieczek      odpowiedziało 38 ankietowanych 

Organizowanie imprez szkolnych lub klasowych  odpowiedziało 37 ankietowanych 

Rada Rodziców      odpowiedziało 27 ankietowanych 

Pomoc w wyposażeniu oraz remontowaniu szkoły  odpowiedziało 18 ankietowanych 

Organizacja wycieczki     odpowiedziało 11 ankietowanych 

Zajęcia dla rodziców      odpowiedziało 7 ankietowanych 

Przeprowadzanie lekcji     odpowiedziało 2 ankietowanych 

Udział w uroczystościach patriotycznych   odpowiedziało 2 ankietowanych 

 

Na pytanie 5: W jakim stopniu określiłby Pan/i swoją współpracę z: 

rozkład odpowiedzi przedstawiał się następująco: 

Innymi rodzicami 

4 6 6 11 21 10 19 11 8 23 

     1      2       3         4         5  6 7 8 9 10   

Wychowawcą 

       

    1      2       3         4         5  6 7 8 9 10 

Nauczycielem przedmiotowym 

7 7 2 10 25 8 5 9 4 33 

    1      2       3         4         5  6 7 8 9 10 

Dyrekcją 

10 7 12 10 15 6 5 10 5 29 

    1      2       3         4         5  6 7 8 9 10 

Na pytanie 6: Z jakich form kontaktu z nauczycielem Pan/i korzysta? 

Dziennik elektroniczny     odpowiedziało 107 ankietowanych 

Konsultacje/ wywiadówki     odpowiedziało 90 ankietowanych 

Spotkania z nauczycielem     odpowiedziało 75 ankietowanych 

Telefon       odpowiedziało 38 ankietowanych 

Zeszyt do korespondencji     odpowiedziało 15 ankietowanych 

2 2 0 6 10 3 12 6 13 62 
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Inne (jakie?)       brak odpowiedzi 

Na pytanie 7: Jak wspomaga Pan/i nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych? 

Monitoruję odrabianie przez dziecko prac domowych odpowiedziało 97 ankietowanych 

Czuwam nad postępami w nauce mojego dziecka (przeglądam zeszyty, ćwiczenia, dzienniczek 

ucznia?       Odpowiedziało 92 ankietowanych 

Przygotowuję dziecko do sprawdzianów   odpowiedziało 71 ankietowanych 

Kontaktuję się regularnie z wychowawcą, nauczycielami odpowiedziało 51 ankietowanych 

Inne (jakie?)      2 ankietowanych podało korepetycje 

 

Na pytanie 8: W jakiej innej formie chciałby Pan/i współpracować ze szkołą? 

Udzielono następujących odpowiedzi: - bezpośrednie uwagi od nauczycieli przedmiotowych  

        - nie ma potrzeby 

 

7.3. Anonimowa ankieta dla nauczycieli wychowawców w obszarze – Szkoła wspomaga 

rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

W ankiecie wzięło udział  20 nauczycieli wychowawców klas 1 – 7. Ankieta została 

przeprowadzona zgodnie z harmonogramem i zawierała 9 pytań. 

Na pytanie 1: Jakie dodatkowe zajęcia pozalekcyjne prowadzi Pani/Pan w szkole? 

Zajęcia rozwijające       odpowiedziało 9 ankietowanych 

Zajęcia wyrównawcze     odpowiedziało 14 ankietowanych 

Zajęcia matematyczne     odpowiedziało 2 ankietowanych 

Zajęcia dziennikarsko – medialne    odpowiedział 1 ankietowany 

Zajęcia turystyczne      odpowiedział 1 ankietowany 

Zajęcia regionalne      odpowiedział 1 ankietowany 

Zajęcia akrobatyczne      odpowiedział 1 ankietowany 

Zajęcia sportowe      odpowiedział 1 ankietowany 

Zajęcia teatralne      odpowiedział 1 ankietowany 

Zajęcia z języka angielskiego     odpowiedział 1 ankietowany 

Flażolety       odpowiedział 1 ankietowany 

Konsultacje       odpowiedział 1 ankietowany 

Szachy        odpowiedział 1 ankietowany 

Przygotowanie do konkursów    odpowiedział 1 ankietowany 

 

Na pytanie 2: Czy dokonuje Pani/Pan diagnozy możliwości edukacyjnych swoich 

uczniów? 

 

Tak        odpowiedziało 100 % ankietowanych 

Nie        odpowiedziało 0 ankietowanych 
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Na pytanie 3: Jakie działania w celu zdiagnozowania możliwości edukacyjnych uczniów 

podejmuje Pani/Pan najczęściej? 

 

Własne obserwacje       odpowiedziało 18 ankietowanych 

Sprawdziany, testy       odpowiedziało 17 ankietowanych 

Współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym  odpowiedziało 13 ankietowanych 

Rozmowy z rodzicami      odpowiedziało 13 ankietowanych 

Analizę wytworów pracy twórczej    odpowiedziało 10 ankietowanych 

Rozmowy z innymi nauczycielami    odpowiedziało 9 ankietowanych 

Inne: rozmowy z uczniem     odpowiedział 1 ankietowany 

 

Na pytanie 4: Jakie informacje uzyskuje Pani/Pan z przeprowadzonej diagnozy? 

Treści, które wymagają powtórzenia    odpowiedziało 17 ankietowanych 

stopień opanowania wiadomości i umiejętności   odpowiedziało 16 ankietowanych 

Konieczność uczestniczenia uczniów w zajęciach 

korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno- 

wyrównawczych, logopedycznych oraz rozwijających 

zainteresowania      odpowiedziało 14 ankietowanych 

Deficyty rozwojowe ucznia     odpowiedziało 11 ankietowanych 

Poziom przyrostu wiedzy w stosunku do poprzedniej 

diagnozy        odpowiedziało 9 ankietowanych 

Informacje dotyczące  zainteresowań uczniów  odpowiedziało 8 ankietowanych 

Potrzeby przebadania ucznia w PPP, konieczności dostosowania 

warunków do indywidualnych możliwości uczniów   odpowiedziało 8 ankietowanych 

 

Na pytanie 5: Czy zapoznaje się Pani/Pan się z opiniami i orzeczeniami Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczącymi swoich uczniów? 

 

Tak        odpowiedziało 100 % ankietowanych 

Nie        odpowiedziało 0 ankietowanych 

 

Na pytanie 6: Czy realizuje Pani/Pan na swoich zajęciach zalecenia poradni zawarte  

w opiniach i orzeczeniach? 

Zawsze      odpowiedziało 75% ankietowanych 

Często        odpowiedziało 25 % ankietowanych 

Rzadko        odpowiedziało 0 ankietowanych 

Nie stosuję      odpowiedziało 0 ankietowanych 
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Na pytanie 7: Najczęściej stosowanymi przez Panią/Pana metodami pracy na zajęciach 

pozalekcyjnych są: 

 

Konkursy, quizy       odpowiedziało 15 ankietowanych 

Prezentacje, metody ekspresji słownej, ruchowej,  

muzycznej         odpowiedziało 9 ankietowanych 

Metaplan, praca z tekstem      odpowiedziało 7 ankietowanych 

Drama, zajęci komputerowe      odpowiedziało 6 ankietowanych 

Burza mózgów      odpowiedziało 5 ankietowanych 

Zajęcia w terenie       odpowiedziało 4 ankietowanych 

Ćwiczenia       odpowiedział 1 ankietowany 

 

Na pytanie 8: Czy podczas zajęć stosuje Pani/Pani indywidualizację procesu edukacji? 

Zawsze      odpowiedziało 58 % ankietowanych 

Często        odpowiedziało 37 % ankietowanych 

Czasami       odpowiedziało 5 % ankietowanych 

Nigdy        odpowiedziało 0 ankietowanych 

 

Na pytanie 9: Jakie  najczęściej stosuje Pani/Pan działania motywujące uczniów podczas 

zajęć? 

Pochwały        odpowiedziało 18 ankietowanych 

Stosowanie ocen za zaangażowanie i chęć 

podejmowania dodatkowej pracy     odpowiedziało 15 ankietowanych 

Stosowanie dodatkowych ocen za udział w konkursach  odpowiedziało 14 ankietowanych 

Eksponowanie osiągnięć uczniów 

(pucharów, dyplomów) na tablicy, gazetkach 

ściennych, w gablotach      odpowiedziało 9 ankietowanych 

Umieszczanie informacji o osiągnięciach uczniów 

 na stronie internetowej szkoły     odpowiedziało 8 ankietowanych 

Umożliwianie prezentowania możliwości uczniów 

podczas imprez, uroczystości i apeli     odpowiedziało 7 ankietowanych 

Zróżnicowanie poziomu trudności na sprawdzianach, 

testach i kartkówkach      odpowiedziało 6 ankietowanych 
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7.4. Anonimowa ankieta dla nauczycieli wychowawców w obszarze – Rodzice są 

partnerami szkoły. 

W ankiecie wzięło udział  20 nauczycieli wychowawców klas 1 – 7. Ankieta została 

przeprowadzona zgodnie z harmonogramem i zawierała 8 pytań. 

Na pytanie 1: Czy pozyskuje Pan\ Pani informacje od rodziców na temat swojej pracy? 

Tak        odpowiedziało 79 % ankietowanych 

Nie        odpowiedziało 21 % ankietowanych 

 

Na pytanie 2: W jaki sposób pozyskuje Pani\ Pan informacje od rodziców? 

Indywidualna rozmowa       odpowiedziało 16 ankietowanych 

Zebrania z rodzicami       odpowiedziało 14 ankietowanych 

Konsultacje       odpowiedziało 12 ankietowanych 

Ewaluacja, ankiety         odpowiedziało 3 ankietowanych 

 

Na pytanie 3: W jaki sposób wykorzystuje Pani\ Pan informacje od rodziców? 

Jeśli jest to uzasadnione biorę  pod uwagę    

i wdrażam w dalszej pracy           odpowiedziało 15 ankietowanych 

Wspólnie ustalamy strategię działań wychowawczych   odpowiedziało 12 ankietowanych 

Wyciągam wnioski      odpowiedziało 11 ankietowanych 

Doskonalę swój warsztat pracy            odpowiedziało 9 ankietowanych 

Dostosowanie pracy  do indywidualnych potrzeb ucznia     odpowiedziało 9 ankietowanych 

Wprowadzam zmiany w swojej pracy     odpowiedziało 7 ankietowanych 

Modyfikuję metody oraz plan  pracy    odpowiedziało 6 ankietowanych 

 

Na pytanie 4: Jak często rozmawia Pani z rodzicami? 

Raz w miesiącu     odpowiedziało 53 % ankietowanych 

Częściej niż raz w miesiącu    odpowiedziało 47 % ankietowanych 

Raz na semestr     odpowiedziało 0 ankietowanych 

Rzadziej niż raz na semestr    odpowiedziało 0 ankietowanych 

 

Na pytanie 5: Jakie inicjatywy dotyczące funkcjonowania szkoły zgłaszają rodzice? 

Dotyczące działań wychowawczych      odpowiedziało 15 ankietowanych 

Oceniania                   odpowiedziało 6 ankietowanych    

Zajęć dodatkowych                           odpowiedziało 5 ankietowanych          

Przestrzegania bezpieczeństwa             odpowiedziało 2 ankietowanych     
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Na pytanie 6: Czy szkoła realizuje inicjatywy rodziców? 

Tak, wszystkie      odpowiedziało 12 % ankietowanych 

Tak, niektóre      odpowiedziało 88 % ankietowanych 

Nie       odpowiedziało 0 ankietowanych 

 

Na pytanie 7: W jaki sposób rodzice wspierają nauczycieli? 

Pomoc w organizacji życia klasowego   odpowiedziało 7 ankietowanych 

Praca z dzieckiem w domu     odpowiedziało 2 ankietowanych 

Udział w imprezach klasowych i szkolnych   odpowiedziało 2 ankietowanych 

Pochwały        odpowiedział 1 ankietowany 

Lekcje z ciekawymi ludźmi     odpowiedział 1 ankietowany 

Pozytywne reakcje na uwagi o dziecku   odpowiedział 1 ankietowany 

Wyznaczanie wspólnych celów    odpowiedział 1 ankietowany 

Motywowanie dziecka     odpowiedział 1 ankietowany 

Rozwiązywanie problemów wychowawczych 

i dydaktycznych      odpowiedział 1 ankietowany 

Brak odpowiedzi      7 ankietowanych 

 

Na pytanie 8: Co należy zmienić w relacjach nauczycieli z rodzicami? 

Zmobilizować rodziców do współodpowiedzialności 

 za wychowanie i nauczanie    odpowiedziało 15 ankietowanych 

Szczere i życzliwe podejście               odpowiedziało 13 ankietowanych 

Konsekwencja w realizacji wspólnie przyjętych działań    odpowiedziało 11 ankietowanych      

Otwartość na zebraniach a nie po wyjściu        odpowiedziało 7 ankietowanych 

Większa otwartość i chęć współpracy z obu stron     odpowiedziało 6 ankietowanych 

Obecne relacje są dobre należy je tylko pielęgnować    odpowiedziało 5 ankietowanych 

Więcej rozmów z rodzicami ,, w cztery oczy”          odpowiedziało 4 ankietowanych 

Relacje powinny być bardziej partnerskie,  

a mniej roszczeniowe     odpowiedziało 4 ankietowanych                       

Większa pedagogizacja rodziców                                         odpowiedziało 4 ankietowanych         

Kontakty indywidualne                                 odpowiedziało 0 ankietowanych                                                                             

 

7.5. Wywiad z dyrektorem szkoły. 

Na pytanie 1: Jakie zajęcia dodatkowe wynikające z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej umieszcza Pani w arkuszu organizacji szkoły? Dyrektor szkoły pani Grażyna 

Tekielak odpowiedziała: 

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,  

 zajęcia logopedyczne,  

 zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne,  



RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ KLIMATYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU  
Rok szkolny 2017/2018 

 

 

str. 17 
 

 zajęcia indywidualnego programu nauki. 

Na pytanie 2: W jaki sposób w szkole określa się potrzeby uczniów i rodziców dotyczące 

dodatkowych zajęć wspierających ? dyrektor szkoły podała: 

 ankieta skierowana do uczniów i rodziców dotycząca preferencji w zakresie zajęć 

dodatkowych,  

 analiza opinii PPP,  

 obserwacja dzieci dokonywana przez nauczycieli i wychowawców. 

Na pytanie 3: Jak przedstawia się frekwencja w czasie zajęć dodatkowych wynikających 

z pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Dyrektor szkoły powiedziała, że zgodnie 

z informacjami uzyskanymi od nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe umieszczone 

w arkuszu organizacyjnym – średnia frekwencja wynosi około 95 %. 

Na pytanie 4: Jak ocenia Pani współpracę z instytucjami wspierającymi szkołę? Jakie 

to są instytucje? Dyrektor szkoły powiedziała, że szkoła jest objęta patronatem Śląskiego 

Centrum Rehabilitacji i Prewencji,  ma podpisaną umowę o współpracy z Uniwersytetem 

Śląskim. Poza tym współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, PCPR, MOPS, 

MKRPA, Strażą Miejską, MDK Prażakówka, Galerią „Na Gojach”, Muzeum Ustrońskim, 

parafiami ustrońskimi, Fundacją św. Antoniego. Współpraca polega na wzajemnym 

wspomaganiu się w miarę potrzeb i możliwości. Układa się dobrze. 

Na pytanie 5: W jaki sposób rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą 

w podejmowanych działaniach?  Dyrektor szkoły odpowiedziała, że zgodnie ze Statutem SP2 

Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły we wszystkich sprawach związanych 

z funkcjonowaniem szkoły. Rodzice korzystają z tej możliwości zarówno osobiście, jak 

i poprzez swoich przedstawicieli. Ponadto rodzice uchwalają w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, opiniują.  Wspólnie 

z wychowawcami decydują o wszystkich sprawach związanych z  życiem klasy – organizują 

warsztaty, wycieczki, festyn szkolny. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego 

szkoły, współdecyduje o zakupie i współfinansuje zakup pomocy naukowych oraz zabawek dla 

dzieci. 

7.6. Wywiad z pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

Na pytanie 1: W jaki sposób zorganizowane są w szkole zajęcia wynikające z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej? Pedagog szkolny Joanna Słowicka wymieniła następujące 

formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizowane na podstawie opinii i orzeczeń 

PPP dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się, prowadzone w wymiarze 11 godzin tygodniowo przez 

nauczycieli specjalistów posiadających kwalifikacje do rodzaju prowadzonych zajęć; 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności 

w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających 

z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, 
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prowadzone w ramach programu „Łowcy Naukowych Przygód” przez nauczycieli 

specjalistów posiadających kwalifikacje do rodzaju prowadzonych zajęć; 

 zajęcia logopedyczne organizowane na podstawie opinii PPP oraz sugestii nauczycieli 

dla uczniów z zaburzeniami mowy, które utrudniają komunikację oraz naukę, 

prowadzone w wymiarze 7 godzin tygodniowo przez nauczycieli specjalistów 

posiadających kwalifikacje do rodzaju prowadzonych zajęć; 

 zajęcia logopedyczne prowadzone w ramach programu „Łowcy Naukowych Przygód” 

przez nauczycieli specjalistów posiadających kwalifikacje do rodzaju prowadzonych 

zajęć; 

 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizowane 

na podstawie opinii PPP dla uczniów dla uczniów z zaburzeniami komunikacji 

społecznej w wymiarze 2 godzin tygodniowo w dwóch grupach wiekowych przez 

nauczycieli specjalistów posiadających kwalifikacje do rodzaju prowadzonych zajęć; 

 zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w ramach programu „Łowcy Naukowych 

Przygód” przez nauczycieli specjalistów posiadających kwalifikacje do rodzaju 

prowadzonych zajęć; 

 rewalidacja  indywidualna organizowana dla 15 uczniów na podstawie orzeczeń PPP 

o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia prowadzone w wymiarze 2 godzin 

tygodniowo  lub więcej przez nauczycieli specjalistów posiadających kwalifikacje 

do rodzaju prowadzonych zajęć; 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia organizowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami 

uczniów, prowadzone przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy w ramach programu 

„Łowcy Naukowych Przygód” przez nauczycieli posiadających kwalifikacje do rodzaju 

prowadzonych zajęć; 

 porady i konsultacje prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści. 

Na pytanie 2: Jakie działania sprzyjające pokonywaniu trudności ucznia w zakresie 

zaburzeń koncentracji uwagi stosują nauczyciele? pedagog szkolna wymieniła następujące 

działania: 

 gimnastyka śródlekcyjna, 

 dobranie odpowiedniego miejsca w klasie, 

 podawanie prostych komunikatów, 

 częste pochwały np. za drobne sukcesy. 

Na pytanie 3: Jakie działania sprzyjające pokonywaniu trudności ucznia w zakresie 

czytania stosują nauczyciele? psycholog szkolna Marta Weisman wymieniła następujące 

działania: 

 nauka czytania w bibliotece szkolnej, 

 głośne czytanie przez uczniów krótkich tekstów i poleceń, 

 dostosowanie trudności i długości tekstu do możliwości ucznia. 

Na pytanie 4: Jakie działania sprzyjające pokonywaniu trudności ucznia w zakresie 

pisania (w tym grafii) stosują nauczyciele? psycholog szkolna wymieniła następujące 

działania: 
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 możliwość pisania notatek na komputerze (zgodnie z zaleceniami PPP), 

 ćwiczenia grafomotoryczne, 

 zeszyty pięknego pisania. 

Na pytanie 5: Jakie działania sprzyjające pokonywaniu trudności ucznia w zakresie 

arytmetyki stosują nauczyciele? psycholog szkolna wymieniła następujące działania: 

 rachunek pamięciowy, 

 liczmany,  

 numikony, 

 ćwiczenia praktyczne, rachunkowe, 

 liczenie w słupkach. 

Na pytanie 6: Jakie działania sprzyjające pokonywaniu trudności ucznia w zakresie 

języków obcych stosują nauczyciele? psycholog szkolna wymieniła następujące działania: 

 dzielenie materiału na mniejsze partie, 

 nauka przez zabawę, 

 metaplan i inne metody aktywizujące, 

 stosowanie tablicy interaktywnej, 

 dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. 

Na pytanie 7: W jakim zakresie szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi w celu rozpoznawania potrzeb psychofizycznych uczniów? psycholog i 

pedagog odpowiedziały, że: 

 pracownicy ZPPP prowadzą warsztaty dla uczniów dwóch klas 5, 

 pracownicy ZPPP wydają opinie o uczniach wymagających dalszej diagnozy, 

 nauczyciele korzystają z sieci wsparcia i szkoleń na terenie ZPPP, 

 nauczyciele korzystają z konsultacji z pracownikami ZPPP. 

Na pytanie 8: Ilu jest uczniów z opiniami, a ilu z orzeczeniami PPP? Pedagog szkolna 

odpowiedziała, że jest 56 uczniów z opiniami oraz 15 uczniów z orzeczeniami PPP. 

 

8. WNIOSKI 

Wnioski z pierwszego obszaru badań: Szkoła wspomaga rozwój uczniów, 

z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

Mocne strony: 

 zdecydowana większość uczniów jest zadowolona ze swoich wyników w nauce, 

 większość uczniów uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, 

 większość ankietowanych uczniów twierdzi, że na zajęciach pozalekcyjnych rozwija 

swoje umiejętności, 

 ilość zajęć pozalekcyjnych jest wystarczająca, 

 ankietowani uczniowie odpowiedzieli, że nauczyciele wierzą w ich możliwości, 
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 wszyscy nauczyciele dokonują diagnozy edukacyjnej swoich uczniów, 

 nauczyciele dostrzegają obszary, w których należy wspierać ucznia. 

Słabe strony: 

 uczniowie maja problem z określeniem swoich preferencji dotyczących przyjemności 

płynącej z nauki, 

 aż 45,5% uczniów nie szuka pomocy u nauczycieli w przypadku trudności 

edukacyjnych, 

 35% ankietowanych uczniów twierdzi, że zajęcia pozalekcyjne nie mają wpływu na ich 

wyniki w nauce, 

 nie wszystkie dzieci podczas zajęć dodatkowych skupiają się na wyznaczonych 

zadaniach, 

 25% ankietowanych nauczycieli w niewystarczającym stopniu realizuje zalecenia 

zawarte w opiniach i orzeczeniach ZPPP, 

 tylko 1/3 ankietowanych nauczycieli różnicuje poziom trudności na sprawdzianach 

i testach. 

Wnioski z drugiego obszaru badań: Rodzice są partnerami szkoły. 

Mocne strony: 

 znaczna większość rodziców (98%) jest zadowolona ze współpracy ze szkołą, 

 większość rodziców jest zaangażowana w życie szkoły, głownie w organizację stoisk 

klasowych na festynie, 

 zdecydowana większość inicjatyw rodziców jest realizowana przez szkołę, 

 rodzice najchętniej korzystają z zebrań klasowych, dziennika elektronicznego, 

 konsultację i spotkania indywidualne nie stanowią preferowanej formy współpracy, 

 wśród rodziców najlepiej oceniana jest współpraca z wychowawcą klasy oraz 

nauczycielem przedmiotowym, natomiast najsłabiej współpraca pomiędzy rodzicami, 

 rodzice deklarują, że bardzo czynnie wspierają nauczycieli w realizacji zadań 

dydaktycznych poprzez monitorowanie odrabiania przez dziecko prac domowych, 

czuwanie nad postępami w nauce dziecka, przygotowywanie do sprawdzianów. 

Słabe strony: 

 1/3 ankietowanych nauczycieli nie wskazała w jaki sposób rodzice ich wspierają, 

z czego można wnioskować, że tego wsparcia nie ma, 

 ankietowani nauczyciele nie czują się doceniani i wspierani przez rodziców, 

 w relacjach z rodzicami nauczycielom brakuje współodpowiedzialności rodziców, 

konsekwencji w realizacji wspólnie przyjętych działań, szczerego i życzliwego 

podejścia, 

 bardzo mało rodziców wskazało lekcje otwarte jako formę współpracy, z której chętnie 

korzystają. 
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9. REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY 

 Nauczyciele powinni zachęcać uczniów do pokonywania trudności i szukania 

ewentualnej pomocy. 

 Nauczyciele powinni bardziej motywować uczniów do aktywnego udziału 

w zajęciach pozalekcyjnych. 

 Treści na zajęciach pozalekcyjnych powinny być przygotowywane tak, aby 

uczniowie mogli wykorzystać je na lekcjach. 

 Nauczyciele zawsze powinni  realizować zalecenia zawarte w orzeczeniach 

i opiniach ZPPP. 

 Nauczyciele powinni zwiększyć poziom indywidualizacji na zajęciach. 

 Należy utrzymać bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. 

 Należy kontynuować realizację inicjatyw rodziców, dbać o utrzymanie dobrej 

współpracy z rodzicami, angażować ich w życie szkoły. 

 Zachęcać rodziców do współuczestniczenia w lekcjach otwartych. 

 

10. ZAŁĄCZNIKI 

 Ankieta dla uczniów 

 Ankieta dla nauczycieli w obszarze pierwszym 

 Ankieta dla nauczycieli w obszarze drugim 

 Ankieta dla rodziców 
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