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Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szko-

le Podstawowej im.2 WDP gen. J. H. Dąbrowskiego w Wierzchowie przez powołany w tym 

celu zespół. Ewaluacja dotyczyła wymagania 4 Uczniowie są aktywni. Ewaluacja została 

przeprowadzona zgodnie z przygotowanym harmonogramem (badania ankietowe przeprowa-

dzono w kwietniu i na początku czerwca 2018r). 

Informacje zbierane w trakcie ewaluacji pochodziły z różnych źródeł: z ankiet prze-

prowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, analizy uczestnictwa uczniów w róż-

nego rodzaju konkursach, zawodach i uroczystościach oraz analizy oferty zajęć pozalekcyj-

nych.  

Analizie poddano również dokumentację szkolną, m.in. osiągnięcia uczniów w kon-

kursach pozaszkolnych w roku2017/2018 oraz dokumentację zajęć pozalekcyjnych. 

Zastosowanie różnych metod badawczych oraz zaplanowanie i przeprowadzenie ewaluacji, 

zgodnie z harmonogramem, służyły zapewnieniu wysokiego stopnia wiarygodności wyników 

badań. 

 

Cel ewaluacji: 

naszych uczniów na zajęciach dydaktycznych oraz pozalekcyjnych, 

Pozyskanie informacji o tym w jakim stopniu aktywność uczniów wpływa na ich rozwój 

oraz podniesienie jakości pracy szkoły, 

Sprawdzenie czy uczniowie inicjują różne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju 

szkoły, społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby, 

Zebranie informacji czy nasza szkoła zapewnia odpowiednie warunki do podejmowania 

aktywności naszych wychowanków. 

 

 

Kryteria ewaluacji: 

1. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich uczestniczą. 

2. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różno-

rodnych aktywności. 

3.Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju 

szkoły oraz angażują w nie inne osoby. 

4. Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz an-

gażują w nie inne osoby. 
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Narzędzia ewaluacji: 

• Ankieta dla uczniów 

• Ankieta dla rodziców 

• Ankieta dla nauczycieli 

• Zestawie uczestnictwa uczniów w konkursach i zawodach sportowych szkolnych i 

pozaszkolnych. 

• Analiza dokumentacji 

 

Odbiorcy ewaluacji: 

• uczniowie 

• rodzice 

•nauczyciele 

 

Pytania kluczowe: 

I Czy uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych? 

II Czy szkoła stwarza odpowiednie warunki dla rozwoju różnorodnej aktywności 

uczniów? 

III Czy uczniowie samodzielnie podejmują formy aktywności, które przyczyniają 

się do ich rozwoju oraz rozwoju szkoły? 

 

  Próba badawcza: 

         W  badaniu wzięło udział: 

- 91 uczniów klas IV – VII i II i III gimnazjum 

- 119 rodziców wszystkich uczniów 

- 17 nauczycieli 

 

 

 

5. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli: 
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Ilość udzielonych odpowiedzi na poszczególne pytania przedstawia się następu-

jąco: 
 

UCZNIOWIE RODZICE NAUCZYCIELE 
1      TAK     53 

         NIE      38 

1       TAK     98 

         NIE      19 

1       

a)3 

b)16 

c)12 

d)9 

e)14 

f)15 

g)16 

h)16 

i)16 

2      TAK     38 

         NIE      20 

         NIE ZAWSZE 29 

         BRAK ODPOW. 4 

2      TAK     43 

        RACZEJ TAK 55 

        RACZEJ NIE 11 

         NIE      3 

         NIE WIEM 7 

2       

TAK     13 

 NIE      0 

 W OGRAN. ZAKR. 4  

4 a 5 

b 33 

c 8 

d 6 

e 15 

f 42 

g 43 

h 49 

i 30 

BRAK ODPOW. 4 

3     POTRZEBNE 112 

       NIEPOTRZEBNE 2 

    NIE MAM ZDANIA 5 

3 

Zebr. z rodz. 16 

Wych. 4 

Strona inter. 4 

Zeszyt do kor. 1 

Tab. infor. w szkole 1  
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5       TAK    62  

         NIE     28 

4   WYCHOWAWCA 50      

      DZIECKO 75       

      DYREKTOR 1 

      INTERNET 2 

BRAK ODPOWIEDZI 3 

4 

TAK 16 

NIE 1 

6   a 42 

    b 21 

    c 13 

    d 6 

    e 29 

BRAK ODPOW. 28 

5       TAK     68 

         NIE      13 

         N. M. ZDANIA 35 

BRAK ODPOWIEDZI 3 

5 

TAK 14 

NIE 0 

W OGR. ZAKR. 2 

BRAK ODPOW. 1 

7       TAK    49  

         NIE     7 

         CZĘŚCIOWO 35 

 6 

a) 16 

b) 1 

c) 9 

d) 7 

e) 17 

f) 8 

g) 4 

h) 6 

i) 10 

j) 9 

k) 6 

8 skala 

1 -4 

2 – 6 

3 – 21 

4 – 21 

5 – 26 

BRAK ODPOW. 13 

 7 

TAK 17 

NIE 0 

  8  

a) 16 

b) 3 

c) 14 

d) 13 

inaczej – na każdej lekcji 

  9 

a) 10 

b) 15 

c) 14 

d) 5 

e) 8 

inaczej – karta zachowań 

 

 

 

Spośród wszystkich ankietowanych uczniów 58% udzieliło odpowiedzi, że uczestni-

czy w zajęciach pozalekcyjnych, 41% chętnie, 21% niechętnie, a 31% nie zawsze ma ochotę 

na udział w zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie spośród zajęć pozalekcyjnych w szkole 
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i poza szkołą najchętniej uczestniczą w zajęciach sportowych, a także w dodatkowych zaję-

ciach z poszczególnych przedmiotów, wymieniali także udział w pracach młodzieżowej dru-

żyny straży pożarnej oraz zajęciach organizowanych przez bibliotekę. Swoją aktywność 

w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych najczęściej przejawiają zgłaszając się do odpowiedzi – 

54%, pracując samodzielnie – 47% oraz pracując w grupie – 46%, jedynie 5% wskazało jako 

formę własnej aktywności przygotowywanie i prowadzenie zajęć z własnej inicjatywy,  6% - 

ocenianie pracy kolegów i 8% podejmowanie dodatkowych zadań,  , pozostałe formy aktyw-

ności: uczestnictwo w konkursach, zabieranie głosu w dyskusjach, czy zadawanie pytań 

mieszczą się w przedziałach od 17% - 36%. Cieszy fakt, ze aż 68% ankietowanych uczniów 

stwierdziło, że uczestniczy w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych. Ucznio-

wie wskazali, iż uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne dlatego, że chcą rozwijać swoje zainte-

resowania – 46%, dla 32% zajęcia te są forma aktywnego spędzania czasu, 23% uczestniczy 

w zajęciach, ponieważ chce podnieść swoją ocenę z przedmiotu. 54% ankietowanych 

uczniów odpowiada oferta zajęć pozalekcyjnych w szkole, 38% - częściowo, jedynie 7% 

wskazało, ze nie jest zadowolona z zaproponowanej oferty. Na pytanie czy zajęcia pozalek-

cyjne były atrakcyjne 26 osób stwierdziło, że tak, 42 osoby uważają, że nie zawsze, natomiast 

10 osób nie uważa, by można je było uznać za atrakcyjne. 

82% rodziców zna ofertę zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole, 36% uważa, 

że dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach, 46% sądzi, że raczej chętnie biorą w nich 

udział, 12% jednak sądzi, że niezbyt chętnie chodzą na zaproponowane im zajęcia dodatkowe. 

Siedmioro spośród ankietowanych rodziców nie wie czy dzieci chętnie uczestniczą w dodat-

kowych zajęciach. Aż 94% uważa, że zajęcia służące rozwijaniu aktywności uczniów są po-

trzebne. Pytani o to skąd uzyskali informacje o ofercie zajęć dodatkowych wskazali na pierw-

szym miejscu własne dzieci, w kolejności wychowawcę, a jedynie dwoje spośród ankietowa-

nych wskazało stronę internetową. 57% twierdzi, że oferta zajęć dodatkowych spełnia ocze-

kiwania dzieci, 30% nie ma na ten temat zdania. 

76% ankietowanych nauczycieli twierdzi, że szkoła zapewnia uczniom uczestnictwo 

w zajęciach pozalekcyjnych, a ich oferta jest zróżnicowana – 94% i wynika z potrzeb uczniów 

– 82%. 84% nauczycieli wskazało, że uczniowie 

Najczęściej podczas lekcji przejawiają następujące formy aktywności: pracują samodzielnie, 

zgłaszają się do odpowiedzi , zadają pytania i biorą udział w konkursach, najrzadziej z wła-

snej inicjatywy przygotowują i prowadzą zajęcia i niechętnie dokonują oceny koleżeńskiej. 

Według nich uczniowie najchętniej uczestniczą w następujących formach aktywności; wy-

cieczki, zajęcia sportowe, uroczystości klasowe i szkolne, projekty dydaktyczne i zajęcia wy-
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równawcze, najrzadziej zaś w kołach przedmiotowych, co wynika z tego, iż tego typu zajęć 

brak jest w szkole. 100% ankietowanych stwierdziła, że analizuje i ocenia aktywność 

uczniów, najczęściej dokonuje tego na forum klasy i w indywidualnych rozmowach z innymi 

nauczycielami, a także na zebraniach z rodzicami, jedynie 3 spośród ankietowanych nauczy-

cieli wskazała posiedzenia rady pedagogicznej jako miejsce analizowania aktywności 

uczniów. Nauczyciele aktywność uczniów oceniają oceną z przedmiotu i pochwałą na forum 

klasy, oceną z zachowania oraz pochwałą na zebraniu z rodzicami, najrzadziej zaś pochwałą 

na forum szkoły. 

 

 

Wniosek: Uczniowie aktywnie pracują na zajęciach prowadzonych w szko-

le. Przeważające formy aktywności uczniów to: zadawanie pytań, zgłaszanie 

się do odpowiedzi, praca w grupie, praca samodzielna, podejmowanie do-

datkowych zadań, rzadziej ocenianie pracy kolegów. Nieliczni uczniowie 

z własnej inicjatywy przygotowują i prowadzą lekcje (5%) 

 

 
 

 

Ilość udzielonych odpowiedzi na poszczególne pytania przedstawia się następu-

jąco: 
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UCZNIOWIE RODZICE NAUCZYCIELE 
9  

a) 10 

b) 25 

c) 40 

d) 28 

e) 46 

f) 28 

g) 31 

BRAK ODPOWIEDZI 3 

 
a)Włączają rodziców w reali-

zację naszych wybranych 

pomysłów, 

b)są otwarci na inicjatywy 

uczniów i pomagają w ich 

realizacji, 

c) przygotowują i organizują 

konkursy, 

d)organizują zajęcia rozwija-

jące zainteresowania i uzdol-

nienia, 

e)wskazują, co robię dobrze, a 

nad czym muszę jeszcze po-

pracować, 

f) stosują odpowiednie formy 

pracy, 

g)stosują odpowiednie meto-

dy pracy 

6 

       TAK     23 

       RACZEJ TAK 79 

       RACZEJ NIE 13 

       NIE      1 

 

BRAK ODPOWIEDZI 3 

10 

Tablica interaktywna -9 

Gry dydaktyczne -9 

Sprzęt multimedialny – 7 

Dodatkowe książki -1 

Sprzęt sportowy – 1 

Wyjazdy – 1 

BRAK ODPOW. - 2 

7      

KONKURSACH 61 

AKCJACH CHAR. 35 

ZAW. SPORT. 66 

UROCZ. SZKOL. 41 

BRAK ODPOW. 4 

11 

a) 5 

b) 15 

c) 8 

d) 6 

e) 14 

f) 16 

g) 16 

8 

TAK 109 

NIE 7 

BRAK ODPOW. 3 

12 

Zaprojektuj przyszłość – 

7 

Lepsza Szkoła – 5 

Programy własne – 3 

Działania sportowe i cyr-

kowe -2 

Projekty komp. -2 

Innowacje pedag. – 1 

Projekt czytel. -1 

Zaj. kuglarskie -1 

BRAK ODPOW. - 3 

 

 

W zakresie tego pytania kluczowego uczniowie byli pytani o to w jaki sposób nauczy-

ciele motywują ich do podejmowania różnorodnych aktywności. 50% na pierwszym miejscu 

wskazało, iż nauczyciele motywują ich przez informowanie co robią dobrze, a nad czym mu-

szą jeszcze popracować, w kolejności uczniowie wymienili również: przygotowywanie i or-

ganizowanie konkursów, stosowanie odpowiednich metod i form pracy, organizowanie zajęć 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jedynie 27% ankietowanych uczniów wskazało, 

że nauczyciele są otwarci na inicjatywy uczniów i pomagają w ich realizacji, na ostatnim zaś 

miejscu uczniowie wymienili włączanie rodziców w realizację wybranych przez uczniów 

pomysłów. 

86% ankietowanych rodziców stoi na stanowisku, że szkoła stwarza uczniom warunki 

do wszechstronnego rozwoju aktywności. 66 spośród nich na pierwszym miejscu wymieniło 

zawody sportowe jako formę, w której chętnie uczestniczą ich dzieci, 61 osób – wszelkiego 
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rodzaju konkursy, a następnie uroczystości szkolne i akcje charytatywne. Aż 92% uważa, że 

udział uczniów w różnego rodzaju działaniach prowadzonych na terenie szkoły przyczynia się 

do ich rozwoju.  

Nauczyciele wspierają aktywizację uczniów stosując różnorodne pomoce dydaktycz-

ne, wśród najczęściej wymienianych pojawiły się: tablice interaktywne, gry dydaktyczne oraz 

sprzęt multimedialny. Pedagodzy zachęcają uczniów do podejmowania aktywności poprzez 

dobieranie odpowiednich metod i form pracy, otwartość na inicjatywy uczniów i pomoc w ich 

realizacji, stosowanie elementów oceniania kształtującego, oprócz tego przygotowywanie 

i organizowanie konkursów oraz organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdol-

nienia uczniów; najrzadziej zaś włączają rodziców w realizację wybranych pomysłów 

uczniów. Spośród projektów i programów aktywizujących uczniów wymieniali: projekt – 

„Zaprojektuj przyszłość” – 7 

Lepszą Szkołę – 5 

Programy własne – 3 

Działania sportowe i cyrkowe -2 

Projekty komputerowe. -2 

Innowacje pedagogiczne. – 1 

Projekt czytelniczy. -1 

Zaj. kuglarskie -1 

3 nauczycieli nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 

 

Wniosek: Nauczyciele zachęcają uczniów do podejmowania różnorodnych 

aktywności poprzez: odpowiedni dobór metod i form pracy, organizowanie 

zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, stosowanie oce-

niania kształtującego. Ponadto przygotowują i organizują konkursy, są 

otwarci na inicjatywy uczniów.  

Powyższe wnioski potwierdza również ankieta przeprowadzona wśród 

uczniów. Nauczyciele stwarzają sytuacje zachęcające każdego ucznia do  

podejmowania różnorodnych aktywności np. organizują akcje charytatyw-

ne, różnego rodzaju konkursy. 

Zdecydowana większość rodziców (86%) ma wiedzę na temat udziału 

dziecka w akcjach organizowanych na terenie szkoły.  
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Ilość udzielonych odpowiedzi na poszczególne pytania przedstawia się następu-

jąco: 

UCZNIOWIE RODZICE NAUCZYCIELE 
10      TAK     23 

          NIE      67 

BRAK ODPOW. 2 

9       TAK     61 

         NIE      16 

    NIE MAM ZDANIA 41 

BRAK ODPOWIEDZ 1 

13     TAK     14 

         NIE      3 

10 

a) 47 

b) 42 

c) 20 

d) 36 

e) 55 

f) 11 

g) 9 

h) 49 

i) 36 

BRAK ODPOW. 5 
a)wystawa prac uczniowskich, 

b)kiermasze, 

c)wykonywanie gazetek 

d)organizowanie imprez klaso-

wych 

e)rozgrywki sportowe, 

f)dyżury, 

g)planowanie prac samorządu 

14     TAK     17 

         NIE      0 

15 

TAK 15 

NIE 0 

W NIEWIEL. STOPNIU 2 

16 

TAK 12 

NIE 0 

W NIEWIEL. STOPNIU 5 
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Uczniowskiego, 

h) konkursy, 

i)wolontariat 

 

W zakresie tego pytania kluczowego uczniowie byli pytani o to, czy byli pomysło-

dawcami działań na terenie szkoły związanych z organizacją imprez, uroczystości czy wycie-

czek szkolnych, jedynie 23 osoby spośród 91 respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 

aż 67 uczniów nie zgłaszało żadnych swoich pomysłów w tym zakresie. Uczniowie stwierdzi-

li, iż spośród zgłaszanych przez nich propozycji zostały zrealizowane następujące działania: 

sklepik szkolny – 8, wycieczki – 9, klasowe i szkolne imprezy –14, konkurs plastyczny o te-

matyce zaproponowanej przez uczniów – 4, czy zmagania sportowe – 3. W zakresie tego py-

tania wymieniali również: akcje charytatywne, wyjazdy do kina czy basen. Niestety aż 56 

osób spośród 91 w ogóle nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Wśród własnych propozycji 

uczniowskich, które mogłyby być realizowane w szkole najczęściej pojawiały się: zwiększe-

nie ilości konkursów przedmiotowych i sportowych – 16, lekcje w terenie – 12,zwiększenie 

ilości wycieczek – 7, konkursy plastyczne i muzyczne -5, dodatkowe zajęcia sportowe – 5, 

więcej zajęć dodatkowych – 4 ( w tym zajęcia taneczne), oprócz tego uczniowie zgłaszają 

potrzebę: rozpoczynania lekcji o późniejszej godzinie, dłuższe przerwy, lepsze obiady, skle-

pik szkolny, zakaz przeprowadzania niezapowiedzianych kartkówek, zaplanowanie dni, 

w których wybrani uczniowie będą prowadzić lekcje, dzień luzu i gier, czy organizowanie 

akcji szkolnych, np. dnia zwierzaka lub dnia dziecka. Aż 39 respondentów nie zgłosiło żad-

nych własnych propozycji w tym zakresie. 

Rodzice pytani o to czy ich dziecko ma możliwość zaproponowania własnych inicja-

tyw 51% stwierdziło, że tak, 13%uważa, że nie, a 35% nie ma zdania w tej kwestii. Według 

nich najcenniejszymi spośród działań podejmowanych przez uczniów z własnej inicjatywy są: 

udział w konkursach i rozgrywkach sportowych, przygotowywanie kiermaszy, organizowanie 

wystaw prac uczniowskich oraz organizowanie imprez klasowych i wolontariat. Najmniejszą 

popularnością cieszyło się planowanie prac Samorządu Uczniowskiego i realizowanie jego 

postanowień. 

14 na 17 nauczycieli utrzymuje, że uczniowie samodzielnie podejmują różne formy 

aktywności, które przyczyniają się do ich rozwoju, wśród nich najczęściej wymieniają: wo-

lontariat, zajęcia o charakterze sportowym, zgłaszanie własnych pomysłów na lekcje, wyszu-

kiwanie dodatkowych informacji, przynoszenie dodatkowych materiałów na zajęcia, czy zaję-
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cia projektowe, a także np. działalność w ramach młodzieżowej grupy straży pożarnej. 100% 

nauczycieli utrzymuje, iż bierze pod uwagę pomysły zgłaszane przez uczniów i stara się je 

wspólnie z nimi realizować. Według 15 z nich aktywność uczniów wpływa na podniesienie 

jakości pracy szkoły, 2 uważa, że wpływa jedynie w niewielkim stopniu. 70% spośród ankie-

towanych nauczycieli utrzymuje, że uczniowie starają się angażować w swoją aktywność inne 

osoby, 30 % uważa, że robią to w niewielkim zakresie. 

 

Wniosek:  

Inicjowane przez uczniów różnorodne pomysły i działania są realizowane 

w szkole, czego potwierdzeniem są odpowiedzi uczniów w ankiecie Ucznio-

wie realizując różne swoje pomysły rozwijają empatię, umiejętność współ-

pracy, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Według rodziców naj-

cenniejsze działania podejmowane z własnej inicjatywy przez uczniów to: 

udział w konkursach organizowanie imprez klasowych i wolontariat. 

 

 

 

 

 

 Wnioski z  przeprowadzonych badań. 

1. Uczniowie podejmują różne formy aktywności, zarówno na zajęciach 

lekcyjnych, pozalekcyjnych, podczas organizowania uroczystości i imprez 

szkolnych, jak i poza szkołą.  

2. Zdecydowana większość badanych osób (rodzice, uczniowie, nauczyciele) 

jest zdania, że uczniowie są zaangażowani w zajęcia lekcyjne. Szkoła  po-

dejmuje  liczne  i  różnorodne  działania  mające  na  celu  zwiększenie ak-

tywności uczniów oraz rozwój ich talentów i zainteresowań. 

3. Należy kontynuować podejmowane do tej pory działania mające na celu  

aktywizowanie uczniów, zachęcanie ich do podejmowania różnorodnych 

inicjatyw oraz wykorzystać do planowania pracy w roku szkolnym 

2018/2019 pomysły uczniów podane w ankiecie. 
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4. Należy włączać rodziców w działania podejmowane przez szkołę i zadbać 

o upowszechnienie informacji o ofercie dodatkowych zajęć.  

5. Należy modyfikować i uaktualniać organizowane przez szkołę kółka zain-

teresowań stwarzając możliwość rozwoju  zainteresowań większej liczbie 

uczniów. W miarę możliwości uwzględniać propozycje złożone przez 

uczniów i rodziców. 

6. Należy zadbać o jeszcze większe uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych 

i dostosowanie metod pracy do rzeczywistych potrzeb zespołów klasowych. 

7. Jeszcze bardziej zachęcać uczniów do większego zaangażowania się 

w życie szkoły oraz do inicjowania różnorodnych działań, które przyczynią 

się do  wyzwolenia  ich własnej aktywności.  

8. Zwiększyć ofertę konkursów i zachęcać do udziału w nich  przez planowe 

i systematyczne przygotowywanie uczniów. 

9. Dostrzegać  mocne  strony  uczniów,  stosować  pochwały,  utwierdzać  

w nich  wiarę w możliwość osiągania sukcesów. 

 

 

10. Sposób upowszechnienia raportu. 

  

Prezentacja i dyskusja podczas Rady Pedagogicznej –sierpień 2018  

Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły –wrzesień 2018  

Proponowane:  

Prezentacja uczniom podczas godzin wychowawczych – wrzesień 2018.  

Prezentacja rodzicom i radzie rodziców podczas zebrań klasowych i spotkania 

z radą rodziców – pierwsze zebranie roku szkolnego 2018/2019. 
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Cała dokumentacja przeprowadzonej wewnątrzszkolnej ewaluacji plan 

ewaluacji problemowej, jej harmonogram, ankiety wypełnione przez rodziców, 

uczniów i nauczycieli oraz diagnoza udziału uczniów w konkursach szkolnych 

i pozaszkolnych znajdują się w sekretariacie szkoły. 

 

 

 

Opracował zespół do spraw ewaluacji wewnątrzszkolnej w składzie: 

 

Krystyna Rybczyńska-Mróz 

 

Magdalena Mastalisz – Maciejewska 

 

Iwona Kleśta 


