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Wstęp
Raport ten stanowi zakończenie badania ewaluacyjnego dotyczącego wymagań:


nr 2 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej.
 nr 3 - Uczniowie są aktywni.
 nr 7 -Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
Ewaluacja miała na celu zdiagnozowanie funkcjonowania Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr
2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu w zakresie wymienionych wymagań, a powstałe wnioski
mają służyć udoskonaleniu. Podstawę prawną do przeprowadzenia ewaluacji stanowi
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek.
W kolejnych rozdziałach zostanie zaprezentowany przedmiot badania i jego obszary. Zostaną
przedstawione metody badawcze oraz pytania kluczowe, na jakie szukaliśmy odpowiedzi w
trakcie procesu badawczego. Następnie zostaną opisane wyniki analizy danych.

1. Przedmiot Ewaluacji
W ramach przedmiotu ewaluacji wyróżniono trzy wymagania:
 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 Uczniowie są aktywni.
 Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
Przedmiotem ewaluacji pierwszego wymagania były rozpoznanie warunków i zaplecza pracy
nauczyciela, uwzględnienia przez nauczycieli dostosowań edukacyjnych zawartych w
orzeczeniach i opiniach oraz indywidualnych predyspozycji uczniów, jak również
uwzględnienia osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Przedmiotem
ewaluacji kolejnego wymagania było przeanalizowanie aktywności pozalekcyjnej uczniów, ich
zaangażowania w działalność na rzecz szkoły oraz udział w akcjach i imprezach
organizowanych zarówno przez szkołę jak i inne organizację. Przedmiotem ewaluacji
ostatniego wymagania zawartego w rozporządzeniu była analiza i rozpoznanie współpracy
szkoły z innymi organizacjami oraz wpływy tejże współpracy na wzajemny rozwój placówki i
uczniów.

2. Cele badawcze
2.1. Cele ewaluacji pierwszego obszaru badań:
-ustalenie czy w szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć
uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego;
- ustalenie czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej i czy wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów;
- ustalenie czy podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem warunków
i sposobów jej realizacji;
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- ustalenie czy w szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,
z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych
analiz;
-ustalenie czy wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się
i nauczania.
2.2. Cele ewaluacji drugiego obszaru badań:
- ustalenie zaangażowania i chęci uczestnictwa uczniów w zajęcia prowadzone w szkole;
- ustalenie wzajemnej współpracy uczniów w realizacji przedsięwzięć i rozwiązywaniu
problemów;
- ustalenie czy nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają uczniów do podejmowania
różnorodnych aktywności;
- ustalenie czy uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego
rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej.
2.3. Cele ewaluacji trzeciego obszaru badań:
- ustalenie czy szkoła w sposób celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami
działającymi w środowisku lokalnym;
- ustalenie czy współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny
rozwój oraz na rozwój uczniów.

3. Pytania badawcze
3.1. Pytania kluczowe do pierwszego obszaru badań:
- Czy w szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów
z poprzedniego etapu edukacyjnego?
- Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
i czy wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów?
- Czy podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem warunków
i sposobów jej realizacji?
- W jaki sposób w szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia?
3.2. Pytania kluczowe do drugiego obszaru badań:
- Czy uczniowie chętnie uczestniczą i angażują się w zajęcia prowadzone w szkole?
- Czy uczniowie podejmują wzajemną współpracę w realizacji przedsięwzięć
i rozwiązywaniu problemów?
- Czy nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają uczniów do podejmowania
różnorodnych aktywności?
- Czy uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju,
rozwoju szkoły i społeczności lokalnej?
3.3. Pytania kluczowe do trzeciego obszaru badań:
- Czy szkoła w sposób celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w
środowisku lokalnym?
- Czy współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój oraz
na rozwój uczniów?
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4. Metody badawcze
4.1. Ankieta
W ramach badań zostały przeprowadzone trzy ankiety (nr 1, 2, 3). Każda z ankiet dot.
innych wymagań i była skierowana do różnych grup odbiorców – nauczycieli, uczniów
i rodziców.
4.1.1. Ankieta nr 1
Ankieta nr 1 została przeprowadzona wśród uczniów. Ankieta dot. wymagania „Uczniowie
są aktywni” i zawierała 7 pytań, w tym 6 pytań zamkniętych i jedno pytanie otwarte.
Ankiety były anonimowe, wypełniane online.
4.1.2. Ankieta nr 2
Ankieta nr 2 została przeprowadzona wśród nauczycieli i dotyczyła wymagań „Uczniowie
nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” oraz „Szkoła
współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”. Ankieta zawierała
13 pytań, w tym 5 pytań otwartych i 8 pytań z możliwością wyboru odpowiedzi. Ankiety
były anonimowe, wypełniane online.
4.1.3. Ankieta nr 3
Ankieta nr 3 została przeprowadzona wśród przedstawicieli rodziców podczas spotkania
Rady Rodziców. Ankieta dotyczyła wymagania „Szkoła współpracuje ze środowiskiem
lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”. Ankieta zawierała 4 pytania z możliwością
wyboru odpowiedzi. Ankiety były anonimowe, w formie papierowej.
4.2. Wywiad
Wywiad został przeprowadzany z Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego i ich
opiekunem. Wywiad miał charakter swobodny, otwarty, nieustrukturyzowany. Wywiad
dot. wymagania „Uczniowie są aktywni”.
4.3. Analiza dokumentów
Analizie zostały poddane takie dokumenty i witryny jak:
- plan pracy zespołu ds. promocji szkoły,
- plan pracy samorządu uczniowskiego,
-sprawozdanie semestralne samorządu uczniowskiego,
- plan pracy szkoły,
- arkusz ocen uczniów
- wyniki egzaminów próbnych ósmoklasistów
- listy kół zainteresowań i dodatkowych zajęć w szkole
- statut szkoły,
- strona internetowa www.sp2.ustron.pl,
- portal społecznościowy facebook.com profil szkoły.
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5. Harmonogram ewaluacji
Termin realizacji

Działania zespołu ewaluacyjnego

Osoby
odpowiedzialne

Wrzesień 2018

Wybór wymagań do ewaluacji.

Październik 2018

Opracowanie planu ewaluacji, określenie
problematyki, ustalenie celu oraz pytań
kluczowych. Określenie metod badawczych.

Zespół

Listopad 2018

Określenie próby badawczej.
Opracowanie ankiet. Przeprowadzenie ankiet
wśród uczniów dot. wymagania – Uczniowie są
aktywni.

Zespół

Grudzień 2018

Analiza dokumentów szkoły dot. wymagań Uczniowie są aktywni oraz Szkoła współpracuje ze
środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego
rozwoju.

Zespół

Styczeń 2019

Przygotowanie
kwestionariusza
wywiadu.
Przeprowadzenie wywiadu z samorządem
uczniowskim i ich opiekunem dot. wymagania –
Uczniowie są aktywni.

Zespół

Luty 2019

Dokonanie analizy części zebranej dokumentacji.
Ankieta przeprowadzona wśród Rady Rodziców
dot. wymagania Szkoła współpracuje ze
środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego
rozwoju.

Zespół

Marzec 2019

Przeprowadzenie ankiet wśród nauczycieli dot.
wymagania - Szkoła lub placówka współpracuje ze
środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego
rozwoju.

Zespół

Kwiecień 2019

Przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli oraz
analiza dokumentacji szkoły dot. wymagania –
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej.

Zespół

Maj 2019

Analiza zebranych danych.

Zespół

Czerwiec 2019

Zredagowanie wniosków. Opracowanie raportu
ewaluacji oraz przedstawienie wniosków na
konferencji plenarnej 24 czerwca.

Zespół
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Dyrektor szkoły

6. Analiza danych
6.1. Ankieta nr 1
W badaniu wzięło udział 237 uczniów z klas I-VIII z naszej szkoły. Zostali poproszeni o
udzielenie odpowiedzi na 7 pytań z czego jedno wymagało udzielenia samodzielnej
odpowiedzi. Wyniki prezentują się następująco.

W pierwszym pytaniu uczniowie zostali zapytani czy uczestniczą w zajęciach
pozalekcyjnych. ¾ z nich udzieliło twierdzącej odpowiedzi.

Następnie poproszono, aby uczniowie określili, w jakich zajęciach pozalekcyjnych biorą udział. Zostało

wymienionych wiele odpowiedzi, jednak najwięcej, ponad 26% ankietowanych, wyróżniło
zajęcia matematyczne oraz sportowe. Następne zostały wymienione zajęcia językowe i
muzyczne.
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W pytaniu trzecim zapytano uczniów, dlaczego uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. 34%
ankietowanych uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, gdyż chcą rozwijać swoje
zainteresowania. Nieco mniej 23% ankietowanych w zajęciach pozalekcyjnych upatruje szansy
poprawy oceny z danego przedmiotu, 15% uważa, że zajęcia te są ciekawe i warte poświęcania
im swojego czasu.

Jednoznacznie można stwierdzić, iż większa część uczniów chętnie uczęszcza na zajęcia
pozalekcyjne. Pozwalają one w ciekawy sposób spędzić czas po lekcjach, rozwijać swoje
umiejętności i zdolności. Dają szansę rozwoju, inwestowania w siebie. Nierzadko są także
możliwością otrzymania lepszej oceny z przedmiotu.
W ankiecie zwrócono również uwagę na akcje charytatywne prowadzone w szkole. Uczniowie
najchętniej angażują się w akcję „Góra Grosza”- 25% ankietowanych i zbiórkę zakrętek- 21%
ankietowanych. Rzadziej dzieci angażują się w zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska- 12%
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ankietowanych oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy- 9% ankietowanych.
W odpowiedziach pojawiły się również kiermasze świąteczne, zbiórka kasztanów i żołędzi,
„Dzieci Dzieciom Grodna na Białorusi”, a także „Prezent pod Choinkę”.

W 88% uczniowie są zadowoleni z akcji charytatywnych prowadzonych w naszej szkole. Podczas
angażowania się w nie preferują pracę wspólną w grupie.

10

Patrząc na powyższe wyniki, można stwierdzić, że pomoc w postaci wolontariatu spotyka się z
wielką aprobatą. Na podstawie danych można wnioskować, iż większa ilość organizowanych
akcji charytatywnych przyniosłaby jeszcze większe zaangażowanie uczniów. Każdy znalazłby
coś, w co chętnie się zaangażuje. Może to być pomoc rówieśnikom, zwierzętom czy osobom
starszym. Dzieci widzą w tym sens i celowość swoich działań. W ostatnim pytaniu uczniowie
zostali poproszeni o zaproponowanie zajęć pozalekcyjnych, które miałyby być organizowane
w przyszłym roku szkolnym. Padały różne odpowiedzi. Najczęściej pojawiały się zajęcia
sportowe (basen, koszykówka, piłka nożna, sks), zajęcia taneczne.
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Pomimo niektórych kontrowersyjnych odpowiedzi, współczesne dzieci potrzebują zajęć
ruchowych w różnej postaci. Jest to niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Podnosi
ich sprawność fizyczną, a także dzięki wysiłkowi fizycznemu podnosi się sprawność
intelektualna, mózg dostaje zwiększoną dawkę tlenu. Oferta zajęć sportowych w szkole jest
szeroka, jednak tylko i wyłącznie na II etapie nauczania. Dzieciom z klas młodszych brakuje
zajęć rozwijających ruchowo - jest to obszar zaniedbany w szkole. Należy rozszerzyć ofertę
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z klas I-III.
6.2. Ankieta nr 2
W badaniu wzięło udział 26 nauczycieli. Ankieta składała się z 13 pytań, zarówno zamkniętych
jak i otwartych.
Pierwsze pytanie dotyczyło realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem osiągnieć
uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. 24 nauczycieli odpowiedziało twierdząco na to
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pytanie. Jeden udzielił odpowiedzi negatywnej, gdyż jest nauczycielem świetlicy, jeszcze inny
stwierdził, ze pytanie go nie dotyczy.

Kolejne pytanie dotyczyło przygotowywania przez nauczycieli zadań problemowych dla swoich
uczniów. Odpowiedzi prezentują się następująco.
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Tylko jeden nauczyciel udzielił negatywnej odpowiedzi, motywując to tym, że uczniowie nie
mają czasu na rozwiązywanie zadań problemowych.
Zapytano również nauczycieli o posiadane warunki do realizacji podstawy programowej. Była
to odpowiedź wielokrotnego wyboru. Wyniki są zaskakujące. Zdecydowana większość, 21
nauczycieli, posiada dostęp do komputera z Internetem. Tylko ośmiu ankietowanych
deklaruje, iż ma odpowiednio dostosowane pomieszczenia, jest to np. dostęp do wody
w salach, odpowiedni kolor ścian czy tablice korkowe. Tylko jeden nauczyciel ma dostęp do
pracowni językowej z audiowizualizatorem. Ponadto tylko jeden z pośród ankietowanych
przygotowuje samodzielnie karty pracy dla uczniów.
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Kolejne pytania dotyczyły opinii oraz orzeczeń uczniów otrzymywanych z poradni
psychologiczno- pedagogicznych. 25 respondentów przyznaje, ze zapoznaje się z opiniami i
orzeczeniami swoich uczniów, gdyż jest to ich obowiązkiem. Jeden nauczyciel tłumaczy, że nie
ma na to czasu przez nadmiar obowiązków oraz spotyka się to z pewnymi trudnościami
logistycznymi. 100% nauczycieli uwzględnia indywidualne możliwości rozwojowe dziecka i
stosuje się do zaleceń wydanych w opiniach i orzeczeniach.

Następnie poproszono nauczycieli o określenie, w jaki sposób monitorują osiągnięcia uczniów.
Można było opowiedzieć się za kilkoma możliwościami. 21 nauczycieli przeprowadza
regularnie sprawdziany oraz odpytywanie ustne. 18-stu z nich zadaje zadania domowe i
przeprowadza kartkówki, 16-stu organizuje konkursy przedmiotowe. Tylko siedmiu nauczycieli
korzysta z metody projektów oraz przeprowadza egzaminy próbne. 100% nauczycieli wyciąga
wnioski z przeprowadzanych przez siebie analiz osiągnięć uczniów, 88% z nich uważa, że
wdrażane przez nich wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i nauczania.
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Pytanie ósme dotyczyło możliwości całkowitej realizacji podstawy programowej. Większość
nauczycieli realizuje podstawę programową, jednak nie jest to łatwe zadanie. Nauczyciele
przyznają, ze jest za mało godzin danego przedmiotu tygodniowo, aby móc więcej czasu
poświęcić omawianemu zagadnieniu. Nauczycielom brakuje czasu na utrwalanie i ćwiczenie
zdobytych przez uczniów umiejętności. W klasach siódmych nauczyciele napotykają większe
problemy i nie zawsze podstawa programowa zostaje zrealizowana w całości.
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W badaniu zwrócono również uwagę na współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym. 100%
nauczycieli uważa, że współpraca taka istnieje i jest prowadzona w sposób efektywny.

Nauczyciele wymienili wiele instytucji, z którymi współpracuje szkoła. Najczęściej wskazywane
były MDK „Prażakówka”, policja, Akademia Esprit, Dom Spokojne Starości, Miejska Biblioteka
Publiczna, schronisko dla zwierząt oraz Miejski ośrodek Pomocy Społecznej.
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Prawie wszyscy nauczyciele uważają, że współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa
pozytywnie na uczniów. Tylko jeden nauczyciel udzielił negatywnej odpowiedzi. Korzyści
płynące z takiej współpracy są następujące:
- integracja ze środowiskiem,
- umiejętność pracy w grupie,
- satysfakcja z niesienia pomocy innym,
- rozwijanie zainteresowań,
- podniesienie świadomości proekologicznej,
- podniesienie samooceny u uczniów,
- uzyskanie lepszej oceny zachowania,
- poszerzanie wiedzy,
- motywacja do nauki.
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Zapytano również nauczycieli, czy według nich uczniowie angażują się w imprezy
organizowane przez szkołę przy współpracy środowisk lokalnych. Wszyscy jednomyślnie
udzielili twierdzącej odpowiedzi, wymieniając między innymi konkursy, akcje charytatywne,
spotkania z ciekawymi ludźmi czy organizację festynu szkolnego.
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Na koniec poproszono nauczycieli, aby wymienili instytucje, z którymi sami współpracują.
Najczęściej wymieniony został MDK „Prażakówka”.
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Patrząc na powyższe dane, można wnioskować, iż podstawa programowa w szkole w
zdecydowanej większości jest realizowane, nie jest to jednak łatwe zadanie. Nauczycielom
brakuje zaplecza, odpowiednio wyposażonych, czasu i pomocy dydaktycznych.
Zdecydowana większość nauczycieli zapoznaje się z opiniami i orzeczeniami wydawanymi
przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne i realizuje zawarte w nich zalecenia i wskazania.
Wszyscy nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów, analizują otrzymane informacje i
wyciągają z nich wnioski, które wdrażają do pracy. Jednak nie wszyscy są przekonani czy to, co
robią, przynosi zamierzone rezultaty.
Wszyscy nauczyciele dostrzegają współpracę szkoły z instytucjami społecznymi, sami tę
współpracę podtrzymują. Widzą w tym działaniu korzyści zarówno dla szkoły jak i uczniów.
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6.3. Ankieta nr 3
W badaniu wzięło udział 13 rodziców reprezentujących Radę Rodziców Klimatycznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Ustroniu. Rodzice, którzy byli obecni na spotkaniu rady rodziców, zostali
poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety, która zawierała 4 pytania z możliwością
wyboru odpowiedzi. Ankieta dotyczyła obszaru „Szkoła współpracuje ze środowiskiem
lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”. Wyniki prezentują się następująco.
Na pytanie nr 1 „Czy szkoła w sposób efektywny współpracuje ze środowiskiem lokalnym?”
12 osób odpowiedziało pozytywnie, jedna osoba udzieliła negatywnej odpowiedzi.
Pytanie nr 2 brzmiało „Jakie są znane Pani/Panu instytucje, z którymi współpracuje nasza
szkoła?”. Było to pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru. Najwięcej osób opowiedziało
się, że znane mu są instytucje współpracujące ze szkołą, takie jak MDK Prażakówka oraz
Akademia Esprit. Zarówno jedną jak i drugą odpowiedź ankieterzy wskazali 13 razy.

Pyt. 2 Jakie są znane Pani/Panu instytucje,
z którymi współpracuje nasza szkoła?
13

13

8

7
4

5
3

2

1

0

0

Na pytanie nr 3 – „Czy współpraca naszej placówki z ww. instytucjami wpływa pozytywnie na
rozwój uczniów?” wszyscy ankietowani jednogłośnie odpowiedzieli TAK, wskazując poniższe
korzyści.
motywacja do nauki – odpowiedziało 7 ankietowanych,
podniesienie samooceny – odpowiedziało 6 ankietowanych,
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podniesienie świadomości proekologicznej i prozdrowotnej – odpowiedziało 8
ankietowanych,
integracja ze środowiskiem – odpowiedziało 10 ankietowanych,
umiejętność współpracy w grupie – odpowiedziało 7 ankietowanych,
satysfakcja z niesienia pomocy innym, rozwijanie empatii – odpowiedziało 9
ankietowanych,
rozwijanie zainteresowań – odpowiedziało 9 ankietowanych,
chęć uzyskania lepszej oceny z zachowania – odpowiedziało 7 ankietowanych,
poszerzanie wiedzy – odpowiedziało 2 ankietowanych.
Najwięcej ankietowanych wskazało integrację ze środowiskiem jako korzyść dla uczniów
i szkoły wynikającej ze wzajemnej współpracy z różnymi instytucjami.
Na pytanie nr 4 „Czy uczniowie uczestniczą w imprezach/akcjach organizowanych we
współpracy ze środowiskiem lokalnym?” 12 osób odpowiedziało twierdząco, jeden
ankietowany udzielił odpowiedzi „nie wiem”, żaden z ankietowanych nie udzielił negatywnej
odpowiedzi. Osoby, które zaznaczyły odpowiedź „tak”, zostały poproszone o wskazanie
działań/akcji/imprez organizowanych we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Odpowiedzi
podano poniżej.
festyn szkolny – odpowiedziało 12 ankietowanych,
konkursy – odpowiedziało 12 ankietowanych,
wycieczki szkolne i edukacyjne – odpowiedziało 10 ankietowanych,
akcje charytatywne – odpowiedziało 7 ankietowanych,
wolontariat – odpowiedziało 5 ankietowanych,
spotkania z ciekawymi ludźmi – odpowiedziało 10 ankietowanych,
działania profilaktyczne - – odpowiedziało 7 ankietowanych,
inne – odpowiedziało 0 ankietowanych.
Można stwierdzić, że świadomość przedstawicieli rady rodziców dotycząca współpracy szkoły
ze środowiskiem lokalnym jest duża. Żadne odpowiedzi nie sugerują, aby szkoła nie
współpracowała oraz aby współpraca placówki z innymi instytucjami nie przynosiła
pozytywnego wpływu i korzyści dla uczniów naszej szkoły.
6.4. Wywiad z Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego i ich opiekunem
Wywiad miał charakter otwarty, swobodny, dzięki czemu każda odpowiedź na dane pytanie
nadawała tor kolejnemu pytaniu. Wywiad odbył się zgodnie z harmonogramem. Rozmówcą
był Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który chętnie udzielał wywiadu, odpowiadając
konkretnie i rzeczowo na każde pytanie, oraz nauczyciel pełniący funkcję opiekuna samorządu.
Poruszane podczas wywiadu kwestie dotyczyły wymagania „uczniowie są aktywni”. Podczas
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wywiadu przewodniczący oraz opiekun mieli okazje opowiedzieć o akcjach organizowanych
w szkole przez Samorząd Uczniowski, o podejmowaniu nowych inicjatyw i pomysłowości
uczniów, a także o działaniach na rzecz innych. Poniżej zostały przedstawione konkretne
informacje oraz działania, jakie podejmował Samorząd Uczniowski.
W ramach swojej działalności Samorząd Uczniowski przygotował akademie z okazji Święta
Edukacji Narodowej. Uświetnił także szkolne mikołajki, poprzez towarzyszenie Mikołajowi w
rozdawaniu słodkości. Własnoręcznie wykonał kartki okolicznościowe dla grona
pedagogicznego z okazji Święta Nauczyciela oraz Świąt Bożego Narodzenia. Ponadto Samorząd
Uczniowski zorganizował dyskotekę andrzejkową dla uczniów klas IV-VI. Uczniowie opiekują
się dodatkowo gazetką samorządową, umieszczając na niej informacje dotyczące własnej pracy
(np. wyniki wyborów, plakaty dotyczące przeprowadzanych zbiórek), jak również aktualnych
wydarzeń np. rozpoczęcie roku szkolnego, Święto Odzyskania Niepodległości, Walentynki.
Przedstawiciele Rady Samorządu dbają też o codzienne losowanie „Szczęśliwego Numerka”
oraz zamieszczanie go na gazetce. Systematycznie przez uczniów Szkoły oraz opiekunów
doglądany jest grób patrona znajdujący się na pobliskim cmentarzu.
Samorząd Uczniowski współpracuje ze Szkolnym Klubem Wolontariusza. Uczniowie biorą
udział w różnego typu akcjach oraz zbiórkach, np. Góra Grosza, pomoc materialna dla dzieci na
Białorusi,
zbiórka
karmy,
koców
oraz
misek
dla
schroniska.
Na terenie szkoły prowadzone były również następujące akcje: poczta walentynkowa, konkurs
na najpiękniejszą maskę karnawałową, konkurs na najpiękniejszy wiersz z okazji Dnia Patrona
Szkoły, ponadto konkurs na najlepsze hasło i przebranie z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.
W opinii przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego uczniowie są aktywni, chętnie się
angażują w różnego typu działania na rzecz szkoły i innych osób – dodał jednak, że nie można
mieć wpływu na wszystkich uczniów, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto nie będzie chciał brać
udziału w żadnej akcji czy też konkursie. Opiekun samorządu podsumował jego działanie,
zaangażowanie i kreatywność uczniów, którą niestety ogranicza czas. Uczniowie mieli wiele
pomysłów, niestety zorganizowanie akcji w szkole wiąże się z tym, że odpadają lekcje, co może
mieć negatywny wpływ na realizację podstawy programowej.
6.5. Analiza dokumentów
Po analizie dokumentów i stron internetowych można wnioskować:


w szkole i placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia z
uwzględnieniem możliwości rozwojowych,



w szkole lub placówce realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnieć
uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego,



uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich uczestniczą,
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nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają uczniów do podejmowania
różnorodnych aktywności,



uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju
szkoły, jak również społeczności lokalnej,



szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym,



współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój oraz
rozwój uczniów.

7. Wnioski
Wnioski z ewaluacji – osiągnięte cele


szkoła realizuje podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego,



uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i
wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,



w szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,
z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych
analiz,



wdrażane wnioski
i nauczania,



uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich
uczestniczą,



uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć i rozwiązywaniu
problemów,



nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają uczniów do podejmowania
różnorodnych aktywności,



uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju
szkoły i społeczności lokalnej.



szkoła w sposób celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w
środowisku lokalnym;



współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój oraz na
rozwój uczniów.

przyczyniają

się

do

wzrostu

efektów

uczenia

się

Wnioski do pracy z ewaluacji wewnętrznej


wzmocnić motywację uczniów do pełnego wykorzystania swoich możliwości,



zachęcać uczniów do współpracy ze sobą w realizacji przedsięwzięć i rozwiązywaniu
problemów,

28



włączyć uczniów do planowania własnego rozwoju poprzez współtworzenie z
nauczycielami oferty zajęć pozalekcyjnych,



należy rozszerzyć ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z klas I-III,



w celu podnoszenia efektów kształcenia należy corocznie wdrażać wnioski z analizy
osiągnięć edukacyjnych uczniów,



utrzymywać dobry poziom działań służących aktywizacji uczniów,



sprawdzać wiedzę uczniów w sposób systematyczny, nie tylko poprzez testy wiedzy i
sprawdziany, ale również w sposób praktyczny,



należy zwrócić uwagę na dostosowanie pomieszczeń do danego przedmiotu,



poszerzać współpracę ze środowiskiem lokalnym,



systematycznie analizować zapisy podstawy programowej w celu pełnej realizacji
wymagań programowych,



realizować podstawę programową z wykorzystaniem warunków i sposobów jej
realizacji np. sprzęty multimedialne.
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8. Aneks
Ankieta nr 1
1. Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych ?
tak
nie
Jeśli tak to w jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczysz ?
turystycznych
matematycznych
językowych
teatralnych
muzycznych
filmowych
plastycznych
sportowych
inne (jakie?)……..…………………………………….
2. W których z nich najchętniej bierzesz udział ?
……………………………………………………………….
3. Dlaczego uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne ?
chcę poprawić ocenę
chcę przygotować się do konkursu
chcę rozwijać swoje zainteresowania
ponieważ są ciekawe
4. Czy brałeś udział w akcjach organizowanych przez szkołę ?
tak
nie
Jeśli tak to w jakich :
„Szlachetna Paczka”
„Góra Grosza”
„WOŚP”
Kiermasz świąteczny
„Dzieci Dzieciom Grodna na Białorusi”
Zbiórka kasztanów i żołędzi
Zbiórka zakrętek
„Prezent pod choinkę”
inne (jakie?)………………………………..
5. Czy akcje organizowane na terenie szkoły podobają Ci się ?
tak
nie
6. Biorąc udział w różnych akcjach wolisz pracować:
w grupie
samodzielnie
7. Jakie zajęcia pozalekcyjne chciałbyś aby były organizowane w przyszłym roku szkolnym?
…………………………………………………………………………………………………..
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Ankieta nr 2
Ankieta ewaluacyjna dotycząca obszaru „Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego
rozwoju” oraz „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.. Prosimy
o zaznaczenie znaku x przy wybranej odpowiedzi.
1. Czy realizuje Pan/Pani podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu
edukacyjnego?
 tak
 nie, dlaczego ?………………………………………………………………………………
2. Czy przygotowuje Pan/Pani zadania problemowe, które dają uczniom możliwość sprawdzenia wiedzy i
umiejętności w sposób praktyczny?
 Tak (jakie?…………………………………………………..)
 Nie
(dlaczego?………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………)
3. Jakie warunki posiada Pan/Pani do realizacji podstawy programowej?
 odpowiednio dostosowane pomieszczenia (np. w sali chemicznej dostęp do wody)
 aranżacja pomieszczeń (np. odpowiedni kolor ścian, tablice korkowe)
 zaopatrzone sale w pomoce dydaktyczne (np. w sali językowej dostęp do słowników)
 własna klasopracownia
 komputer z dostępem do Internetu
 inne ……………………………………………………………………………………
4. Czy na bieżąco zapoznaje się Pan/Pani z aktualnymi opiniami i orzeczeniami uczniów?
 tak
 nie (dlaczego?………………………………………………………………………………)
5. Czy uwzględnia Pan/Pani możliwości rozwojowe dziecka zgodnie z zaleceniami wskazanymi w opiniach i
orzeczeniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?
 tak
 nie
6. W jaki sposób monitoruje i analizuje Pan/Pani osiągnięcia uczniów?
 sprawdziany
 kartkówki
 odpowiedzi ustne
 zadania domowe
 metoda projektów
 egzaminy próbne
 konkursy przedmiotowe
 zawody sportowe
 inne…………………...
7. Czy wyciąga Pan/Pani wnioski z analizy osiągnięć uczniów?
 tak
 nie
Jeśli powyższa odpowiedź brzmi TAK, to proszę odpowiedzieć na poniższe pytanie.
Czy wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i nauczania?
 tak
 nie
 nie wiem
8. Czy ma Pani/Pan możliwość zrealizować w całości podstawę programową:
 tak
 nie (dlaczego?…………………………………………………………………………………..……..……..………………)
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9. Czy szkoła w sposób efektywny współpracuje ze środowiskiem lokalnym ?
 tak
 nie
10. Jakie są znane Pani/Panu instytucje, z którymi współpracuje nasza szkoła ?
 schronisko dla zwierząt
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 MDK „Prażakówka”
 policja
 Akademia „Esprit”
 Dom Spokojnej Starości
 Miejska Biblioteka Publiczna
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 szpital i poradnie zdrowia
 dom dziecka
 stowarzyszenia (jakie ……………………………..)
 fundacje (jakie …………………………………….)
11. Czy współpraca naszej placówki z ww. instytucjami wpływa pozytywnie na rozwój uczniów
 tak
 nie
Jeśli odpowiedź brzmi TAK, proszę zaznaczyć podane poniżej korzyści.
 motywacja do nauki
 podniesienie samooceny
 podniesienie świadomości proekologicznej i prozdrowotnej
 integracja ze środowiskiem
 umiejętność współpracy w grupie
 satysfakcja z niesienia pomocy innym, rozwijanie empatii
 rozwijanie zainteresowań
 chęć uzyskania lepszej oceny z zachowania
 poszerzanie wiedzy

12. Czy uczniowie uczestniczą w imprezach/akcjach organizowanych we współpracy ze środowiskiem lokalnym ?
 tak
 nie
 nie wiem
Jeśli odpowiedź brzmi TAK, proszę zaznaczyć podane poniżej działania.
 festyn szkolny
 konkursy
 wycieczki szkolne i edukacyjne
 akcje charytatywne
 wolontariat
 spotkania z ciekawymi ludźmi
 działania profilaktyczne
 inne………………………..………………..
13. Z jakimi instytucjami w środowisku lokalnym Pan/Pani współpracuje na rzecz szkoły?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
14. W jaki sposób współpraca SP 2 ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój naszej szkoły?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ankieta nr 3
Ankieta ewaluacyjna dotycząca obszaru „Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego
rozwoju”. Prosimy o zaznaczenie znaku x przy wybranej odpowiedzi.
1. Czy szkoła w sposób efektywny współpracuje ze środowiskiem lokalnym ?
 tak
 nie
2. Jakie są znane Pani/Panu instytucje, z którymi współpracuje nasza szkoła ?
 schronisko dla zwierząt
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 MDK „Prażakówka”
 policja
 Akademia „Esprit”
 Dom Spokojnej Starości
 Miejska Biblioteka Publiczna
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 szpital i poradnie zdrowia
 dom dziecka
 stowarzyszenia (jakie ……………………………..)
 fundacje (jakie …………………………………….)
3. Czy współpraca naszej placówki z ww. instytucjami wpływa pozytywnie na rozwój uczniów
 tak
 nie
Jeśli odpowiedź brzmi TAK, proszę zaznaczyć podane poniżej korzyści.
 motywacja do nauki
 podniesienie samooceny
 podniesienie świadomości proekologicznej i prozdrowotnej
 integracja ze środowiskiem
 umiejętność współpracy w grupie
 satysfakcja z niesienia pomocy innym, rozwijanie empatii
 rozwijanie zainteresowań
 chęć uzyskania lepszej oceny z zachowania
 poszerzanie wiedzy

4. Czy uczniowie uczestniczą w imprezach/akcjach organizowanych we współpracy ze środowiskiem lokalnym?
 tak
 nie
 nie wiem
Jeśli odpowiedź brzmi TAK, proszę zaznaczyć podane poniżej działania.
 festyn szkolny
 konkursy
 wycieczki szkolne i edukacyjne
 akcje charytatywne
 wolontariat
 spotkania z ciekawymi ludźmi
 działania profilaktyczne
 inne………………………..………………..
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