
Ewaluacja wewnętrzna prowadzona w Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach. 

Oddziały przedszkolne- zakres  ewaluacji kl.0a,b, c. 

Obszar: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

innej działalności statutowej.” 

Wymaganie:1.1.Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności.(wymaganie       

na poziom B). 

Obszar: „Procesy zachodzące w przedszkolu”. 

Wymaganie:2.5.Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans 

edukacyjnych  (wymaganie na poziom B). 

 

 EWALUACJA WEWNĘTRZNA DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH                   

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PUŁAWACH 

 Celem zaplanowanej ewaluacji wewnętrznej było dostarczenie informacji  

o poziomie spełnienia przez oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2  

w Puławach wymagań w obszarach „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności” oraz 

„Prowadzone są działania służące wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci”. W związku         

z zaplanowaną ewaluacją dyrektor szkoły ustalił harmonogram ewaluacji, w którym 

zawarł jej przebieg, czynności, zadania, terminy i osoby odpowiedzialne. Wszystkie 

zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem: 

   1)do 15IX2011r. dyrektor określił przedmiot i cel ewaluacji oraz powołał zespół 

ewaluacyjny. Zespół przy udziale dyrektora szkoły określił kryteria ewaluacji, dobór prób        

i metod badawczych ujętych w harmonogramie ewaluacji na rok 2011/2012, 

2)do 30IX.2011r. zespół ewaluacyjny określił pytania kluczowe ewaluacji, 

3)do 15XI2011r. zespół wybrał grupę badawczą, 

      4)do 15XII.2011r. członkowie zespołu sporządzili ankietę dla uczniów, nauczycieli  

       i rodziców, 

5)do 15I2012r. zespól przeprowadził rozmowy z nauczycielami na temat indywidualizacji 

procesu kształcenia oraz przygotował i przeprowadził ankietę wśród nauczycieli                 

i rodziców, a także wywiady z dziećmi. 

      6)do 20V2012r. zespół zapoznał się z opisem i analizą porównawczą wyników         

nauczania w oddziałach przedszkolnych. 



    7)do 31V 2012r. opracował wstępny raport ewaluacyjny i wyniki przedstawił podczas   

zebrania zespołowego nauczycieli kl.0 – III, 

    8)do 10VI 2012r. zespół opracował raport ewaluacyjny i wyniki przedstawił podczas 

zebrania rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji w dniu  25 VI 

2012r.Następnie wyniki i wnioski z  raportu zostały zamieszczone na stronie internetowej 

Szkoły ,w celu zapoznania się uczniów i rodziców z jej wynikami.  

     Wyniki i wnioski po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. 

Obszar: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej szkoły”. 

Wymaganie: 1.1.  Dzieci  nabywają wiadomości i umiejętności (wymaganie na poziom 

B). 

Obszar: „Procesy zachodzące w szkole” 

Wymaganie: 2.5. Prowadzone są działania służące wyrównaniu szans edukacyjnych 

dzieci (wymaganie na poziom B). 

Wymaganie 1.1.: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności. 

Dzieci  w oddziałach przedszkolnych nabywają wiadomości i umiejętności określone             

w podstawie programowej. Nauczyciele planują pracę w oparciu o założenia podstawy 

programowej, czego dowodem są plany miesięczne, zapisy w dziennikach zajęć oraz 

tygodniowe rozliczenie realizowanych godzin z podstawy programowej zamieszczone            

w dziennikach lekcyjnych. Osiągnięcia szkolne uczniów są diagnozowane z uwzględnieniem 

ich możliwości rozwojowych. Formułowane i wdrażane wnioski z przeprowadzonej analizy 

osiągnięć służą poprawie wyników nauczania. Nauczyciele dostrzegają możliwości 

uzyskiwania przez uczniów coraz lepszych wyników  

w nauce. 

Dzieci 5 i 6-letnie podlegają diagnozie na początku i na koniec roku szkolnego. Diagnoza 

przeprowadzana jest przez zespół nauczycieli powołany przez dyrektora. Zespól ten 

opracowuje test zgodny z Wewnętrznym Systemem Oceniania oraz przeprowadza go                  

w oddziałach przedszkolnych  we wrześniu i w maju. Test sprawdza umiejętności i 

wiadomości z następujących obszarów: 

 czytanie, 

 pisanie, 

 rozumowanie, 

 korzystanie z informacji, 

 wykorzystywanie wiedzy w praktyce. 

Porównując testy przeprowadzone na początku roku szkolnego z testami przeprowadzonymi  

pod koniec roku szkolnego należy zauważyć, że wszystkie oddziały zerowe uzyskały wyższą 

średnią w porównaniu ze średnią z testu pisanego we wrześniu. Świadczy to o olbrzymim 



wkładzie pracy nauczycieli, doborze właściwych metod oraz właściwym motywowaniu dzieci 

do nauki, a także o właściwym zaangażowaniu dzieci  

i rodziców w proces kształcenia. Z wynikami diagnozy zapoznawani są zarówno nauczyciele 

uczący jak i rodzice (wszyscy rodzice w ankiecie odpowiedzieli, że w szkole diagnozuje się  

i analizuje osiągnięcia dzieci). Jak wynika z przeprowadzonych ankiet nauczyciele 

wykorzystują wyniki diagnozy wstępnej do określenia kierunków pracy indywidualnej  

z dziećmi, do przygotowywania kart pracy o zróżnicowanym poziomie, dostosowania form  

i metod pracy do możliwości dzieci oraz do stosowania wzmacniania pozytywnego w pracy  

z dziećmi o obniżonej sprawności. Ponadto zapoznają oni rodziców z indywidualnymi 

postępami dziecka oraz wskazują sposoby pomocy dziecku w sferze dydaktyczno – 

wychowawczo – opiekuńczej. 

Ponadto wychowawcy oddziałów przedszkolnych diagnozują wiadomości i umiejętności 

dzieci w momencie rozpoczęcia roku szkolnego oraz na koniec roku szkolnego. Diagnoza ta  

pozwala nauczycielowi na zdobycie gruntownej wiedzy o poziomie kompetencji wszystkich 

dzieci w stosunku do wymagań obowiązującej podstawy programowej. Diagnoza zawiera 

kolorowe karty pracy/ćwiczenia, które dziecko powinno wykonać we wrześniu (próbę 1),  

a następnie w maju (próbę 2). Pozwala nauczycielowi poznać poziom umiejętności dzieci 

(próba 1) i określić poziom gotowości szkolnej (próba 2) w różnych zakresach. 

Dziecko dopasowuje obrazki wycięte przez nauczyciela, wykazuje się orientacją na kartce 

papieru, układa historyjki obrazkowe – także słownie, rysuje po śladzie, koloruje kontury, 

wskazuje podobieństwa i różnice, rozpoznaje kolory, kształty, porównuje obrazki, rozpoznaje 

dźwięki, odgłosy, dokonuje analizy wyrazowej i sylabowej, układa rymy, używa liczebników 

porządkowych, dostrzega regularności, rozpoznaje symbole i znaki graficzne – te czynności, 

ale na zmienionym i rozszerzonym materiale, powtarza w maju, aby nauczyciel mógł określić 

postęp w kształtowanych umiejętnościach oraz poziom gotowości szkolnej. 

Nauczyciel dokumentuje wyniki diagnozy w arkuszu diagnozy przedszkolnej. Uwzględnia 

diagnozowanie poziomu poniższych umiejętności i wiedzy poprzez obserwację dziecka                

w grupie, rozmowę, zabawy spontaniczne i celowe: 

 rozwój fizyczny i motoryczny, 

 samoobsługa, 

 sprawności manualna, 

 zasób wiadomości o środowisku społecznym i przyrodniczym, 

 mowa, 

 percepcja wzrokowa, 

 percepcja słuchowa, 

 rozwoju intelektualnego wraz z pojęciami matematycznymi, 

 rozumieniem symboli, 

Przeprowadzona diagnoza służy nauczycielom do tworzenia indywidualnych planów pracy            

z dziećmi oraz przeprowadzenia ewaluacji podjętych działań. Wspiera nauczycieli                      

w podnoszeniu poziomu gotowości szkolnej dzieci oraz opracowaniu pełnej informacji dla 



rodziców i szkoły na temat ostatecznego poziomu gotowości szkolnej u dzieci kończących 

edukację przedszkolną. O przyjętym kierunku pracy nauczyciele informują rodziców. 

Na podstawie obserwacji, zadań edukacyjnych, analizy wytworów, kart pracy i rysunków 

dzieci, rozmów z wychowankami i rodzicami nauczyciele prowadzą również indywidualne 

arkusze obserwacji cech rozwojowych dzieci będące załącznikiem do programu "Nasze 

przedszkole" M. Kwaśniewskiej i W. Żaby – Żabińskiej. Pozwalają one określić poziom 

gotowości dziecka do szkoły. Arkusz wyróżnia trzy poziomy rozwoju poszczególnych cech: 

o wysoki – dziecko jest gotowe do podjęcia obowiązków szkolnych, 

o przeciętny – dziecko można uznać za gotowe do podjęcia obowiązków szkolnych. 

Konieczne są jednak działania wspomagające sfery rozwoju dziecka w zakresie 

których wykryto trudności , 

o niski – dziecko nie jest jeszcze gotowe do podjęcia obowiązków szkolnych. Wymaga 

specjalistycznych badań w poradni psychologiczno – pedagogicznej i podjęcia działań 

terapeutycznych.  

Na podstawie arkusza nauczyciel określa rozwój dziecka w następujących sferach                        

i kategoriach: 

 rozwój fizyczny 

 sprawność ruchowa 

 sprawność rąk 

 lateralizacja 

 rozwój umysłowy 

 spostrzeganie wzrokowe 

 koordynacja wzrokowo – ruchowa (przygotowanie do pisania) 

 spostrzeganie słuchowe 

 słownictwo i poprawność językowa 

 wiadomości i pojęcia matematyczne 

 pamięć słuchowa, wzrokowa i ruchowa 

 uwaga 

 rozwój społeczno – emocjonalny 

 rozwój moralny 

 stosunek do dorosłych 

 stosunek do rówieśników 

 rozwój emocjonalny 

 

Do końca kwietnia dzieci zostały również przebadane pod względem gotowości do podjęcia 

nauki w szkole podstawowej. Nauczyciele grup 5- i 6-latków do końca kwietnia wydają 

rodzicom informację o gotowości szkolnej. Dyrektor w ramach nadzoru pedagogicznego 

dokonuje kontroli dokumentacji, zbiera dane na temat przeprowadzonej obserwacji, czy 

ustalono indywidualne plany wspomagające dla poszczególnych dzieci, czy rodzice zostali 

zapoznani z wynikiem obserwacji i planem pracy wspomagającej. 



W oddziałach przedszkolnych  prowadzona jest systematyczna praca z dziećmi. Umożliwia 

się im nabywanie  i doskonalenie wiadomości i umiejętności, o czym świadczą odpowiedzi 

dzieci w przeprowadzonym wywiadzie. Na pytanie „Czego ostatnio nauczyłeś się w szkole?” 

33% dzieci odpowiedziało, że nauczyło się wykonywać prace plastyczne, ładniej rysować, 

lepić z plasteliny i wycinać. 47% dzieci uznało, że ostatnio w szkole nauczyło się głoskować, 

dzielić wyrazy na sylaby i układać rozsypanki literowe. 16% ankietowanych uznała, że 

nauczyło się o kosmosie, umie dodawać i liczyć oraz śpiewać piosenki. Dzieci, które udzieliły 

innych odpowiedzi jest 4%. Wymienione propozycje dotyczyły: pracy w grupach, układania 

historyjki obrazkowej, rysowania, dni tygodnia, słuchania innych, sprzątania zabawek. Zatem 

należy stwierdzić, że wszystkie dzieci nauczyły się umiejętności i  zdobyły  potrzebną im 

wiedzę .Na podstawie przeprowadzonych rozmów z nauczycielami, rodzicami i dyrektorem 

wynika, że w szkole analizowane są osiągnięcia uczniów z trudnościami, a także uczniów 

zdolnych. Nauczyciele monitorują postępy i trudności uczniów, wskazują rodzicom 

indywidualne sposoby pomocy dziecku w różnych sferach. Wszyscy nauczyciele 

uwzględniają potrzeby  i możliwości uczniów. Dostosowują treści edukacyjno – 

wychowawcze do poziomu wymagań. Zagadnienia te są określone w planach wynikowych. 

Nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy, w tym metody aktywizujące.              

W szerokim zakresie wdrożone są elementy oceniania kształtującego. Dzięki temu uczniowie 

lepiej opanowują materiał nauczania oraz łatwiej uzupełniają powstałe zaległości. W szkole 

istnieje możliwość skorzystania z pomocy logopedy, psychologa, pedagoga. 

Wymaganie 2.5. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci. 

Nauczyciele  znają możliwości swoich dzieci . W przeprowadzonej ankiecie wskazali na 

różnorodne formy diagnozowania poziomu wiedzy i umiejętności. Prowadzone diagnozy 

pozwalają na poznanie predyspozycji dzieci, określenie  ich indywidualnych potrzeb. 

Ankietowani nauczyciele w 100% odpowiedzieli, że prowadzą rozmowy indywidualne 

dotyczące potrzeb i możliwości dzieci oraz uwzględniają indywidualizację procesu 

wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na swoich zajęciach. Opinię tę podzielają również 

ankietowani rodzice. Aż 96% rodziców uznało, że w pracy z dzieckiem szkoła uwzględnia 

jego potrzeby i możliwości. Nauczyciele informują rodziców  

o indywidualnych postępach dziecka. W przypadku trudności w zdobywaniu wiedzy  

i umiejętności przez dziecko, rodzice otrzymują pomoc i wsparcie oraz kierunki pracy                  

z dzieckiem, o czym świadczą odpowiedzi ankietowanych rodziców. Opinię tę potwierdza 

96% rodziców.  

Na podstawie wypowiedzi dyrektora, nauczycieli i rodziców można stwierdzić, że w szkole 

prowadzi się zajęcia dla dzieci z deficytami. Dyrektor szkoły powołuje zespół do udzielania 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W skład tego zespołu wchodzą: pedagog szkolny, 

nauczyciele edukacji przedszkolnej oraz nauczyciele uczący w danej grupie. Zespół 

przedstawia dyrektorowi zalecane formy, sposoby udzielania dziecku pomocy indywidualnej 

oraz prowadzi stosowną dokumentację. Zespół opracowuje Kartę Indywidualnych Potrzeb 

Dziecka, w której zawarty jest zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, zalecane formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, cele do osiągnięcia  



w pracy z dzieckiem, zakres współpracy nauczycieli zespołu oraz działania wspierające 

wobec rodziców.  

Ponadto wszystkie dzieci objęte są zindywidualizowanymi działaniami wspomagającymi 

rozwój i wychowanie. Stosowana jest zasada stopniowania trudności, a zadania dobierane są 

tak, by każde dziecko miało możliwość rozwijania się oraz wykazania się i osiągnięcia 

sukcesu. Nauczyciele przestrzegają zasady- by dzieciom mającym trudności dawać łatwiejsze 

zadania, a dzieciom zdolniejszym bardziej skomplikowane. Każde dziecko wymagające 

indywidualnej pracy otrzymuje należną mu pomoc. Rodzice, dyrektor oraz nauczyciele 

zgodnie twierdzą, że na zajęciach stosuje się indywidualizację i stopniowanie trudności. 

Podczas zajęć dzieci mają możliwość uczestniczenia w pracy zbiorowej, zespołowej                

i indywidualnej. Wysoki stopień spełnienia wymagania potwierdza 96%  rodziców, którzy 

uważają, że w szkole pracuje się z ich dzieckiem w sposób, który uwzględnia jego 

indywidualne możliwości i potrzeby. 

W szkole prowadzone są zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci. Zdolności 

muzyczne i taneczne rozwijane są na zajęciach z rytmiki i w czasie nauki tańca, a zdolności 

językowe podczas nauki języka angielskiego. Dzieci biorą też udział w różnego rodzaju 

konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich, teatralnych. Zdaniem 96% 

ankietowanych rodziców szkoła rozwija zainteresowania ich dzieci poprzez uczestnictwo  

w konkursach i przeglądach.  

Ponadto dla dzieci z wadami postawy prowadzona jest w szkole gimnastyka korekcyjna. 

Organizowane są również zajęcia ruchowe w sali „Radosnej Szkoły”, rozwijające aktywność 

ruchową dzieci. 

Dzieci z wadami wymowy mają zapewnioną systematyczną opiekę logopedyczną. Zajęcia 

prowadzone są raz w tygodniu. Rodzice informowani są o postępach dzieci. Udzielane są im 

wskazówki dotyczące kontynuowania ćwiczeń w domu. 

W szkole zatrudniony jest również pedagog, który jest koordynatorem w środowisku 

szkolnym oraz łącznikiem między dzieckiem, rodzicami, nauczycielami a także innymi 

instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi. Rozpoznaje on indywidualne potrzeby dziecka  

oraz analizuje przyczyny niepowodzeń. Określa formy i sposoby udzielania dzieciom pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb. Organizuje i 

prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej . Podejmuje działania 

wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego szkoły  

i programu profilaktycznego, działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej 

dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. We współpracy z MOPS dzieci 

pochodzący z rodzin mających problemy finansowe są objęci programem „Wyprawka 

szkolna” oraz korzystają  z  wyżywienia dofinansowanego z  MOPS. Nauczyciele znają 

problemy zdrowotne uczniów. 

Analizy dokonane w czasie ewaluacji pozwalają stwierdzić, że w szkole są  prowadzone 

działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów. Podejmowane działania są 

zgodne z oczekiwaniami  dzieci i rodziców oraz umożliwiają odniesienie sukcesu.  



Dyrektor szkoły uważa ,że wymaganie 1.1.: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności oraz 

wymaganie 2.5. :Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci 

w oddziałach przedszkolnych zostało zrealizowane na poziom B. 

Po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w oddziałach przedszkolnych, dyrektor szkoły 

wykorzystując  jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły, ustalił wnioski do pracy na 

następny rok szkolny 2012-13: 

1)należy zachęcać uczniów do udziału w różnorodnych zajęciach poszerzających wiedzę            

i kształtujących umiejętności, także w ramach  wewnętrznych projektów opracowanych 

przez nauczycieli,  

2)rozwijać uzdolnienia w różnych formach, zachęcając dzieci do udziału w  wewnętrznych 

i zewnętrznych konkursach. 

Ewaluacja wewnętrzna. 

Szkoła -zakres  ewaluacji kl. I- VI. 

Obszar: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej szkoły”. 

Wymaganie: 1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności (wymaganie na 

poziom B). 

Obszar: „Procesy zachodzące w szkole”. 

Wymaganie: 2.6. Prowadzone są działania służące wyrównaniu szans edukacyjnych 

(wymaganie na poziom B). 

Sprawozdanie z przebiegu ewaluacji   

 Celem zaplanowanej ewaluacji wewnętrznej jest dostarczenie informacji o 

poziomie spełnienia przez szkołę wymagań w obszarach „Efekty działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej” i „Procesy zachodzące    w 

szkole”. W związku z zaplanowaną ewaluacją dyrektor szkoły ustalił harmonogram 

ewaluacji,  w którym zawarł jej przebieg, czynności, zadania, terminy i osoby 

odpowiedzialne.   

 Zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa  

w roku 2011/2012 w zakresie ewaluacji oraz w obszarze „Efekty działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły”        i „Procesy 

zachodzące w szkole” dyrektor szkoły określił przedmiot i cel ewaluacji oraz powołał zespół 

ewaluacyjny, który ustalił kryteria ewaluacji, dobór prób i metod badawczych. 

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem: 



1) Do 15 IX 2011r. dyrektor określił przedmiot i cel ewaluacji oraz powołał zespół 

ewaluacyjny .Zespół przy udziale dyrektora szkoły określił kryteria ewaluacji, dobór prób i 

metod badawczych ujętych w harmonogramie ewaluacji na rok 2011/2012.  

2)  Do 30 IX 2011r. zespół ewaluacyjny określił pytania kluczowe ewaluacji  dotyczące 

badanych obszarów. 

3 ) Do 15 XI 2011r. zespół wybrał grupę badawczą-wszystkie klasy  z poziomu B w obu 

cyklach kształcenia ,czyli uczniów klas: 1b,2b,3b,4b,5b,6b oraz rodziców uczniów tych klas. 

4) Prowadzona była analiza dokumentów do 15 XII 2011r. 

5) Zgodnie z ustalonymi metodami badań do 15 XII 2011r. członkowie zespołu sporządzili 

ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 

6) Do 15 I 2012r. zespół przeprowadził rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami na 

temat indywidualizacji procesu kształcenia i poszczególnych zagadnień zawartych w 

pytaniach kluczowych oraz  przeprowadził ankiety wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. 

7) Ankiety zostały przeprowadzone w dniach 12 –21 grudnia 2011r., a wyniki opracowane do 

końca stycznia 2012r. 

8) Do 10 VI 2012r. zespół opracował raport ewaluacyjny, a wyniki przedstawił podczas 

zebrania rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji w dniu  25 VI 2012r. 

Następnie wyniki i wnioski z  raportu zostały zamieszczone na stronie internetowej Szkoły, w 

celu zapoznania się uczniów i rodziców z  ich wynikami.  

Wyniki i wnioski po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. 

Obszar:  „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

innej działalności statutowej” 

Wymaganie:  1.2. Uczniowie  nabywają wiadomości i umiejętności 

(wymaganie na poziom B). 

 

 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej na I i II etapie kształcenia. Wszyscy nauczyciele zrealizowali 

treści zawarte w podstawie programowej. Dowodami o nabywaniu przez 

uczniów umiejętności opisanych w podstawie programowej są: dobre wyniki     

w testach rocznych i bieżących sprawdzianach, umiejętność czytania (w tym 

czytania ze zrozumieniem), postępy w zakresie umiejętności językowych              

i liczenia, umiejętności praktyczne związane  z zegarem i kalendarzem, zapisy   

w dzienniku lekcyjnym ,prowadzone na bieżąco obserwacje postępów uczniów 

oraz  udział w konkursach. 



 Z analizy dokumentacji wynika, że  w latach 2007/2008,  2009/2010, 

2010/2011,  100%  uczniów uzyskało promocję, a w 2008/2009 jeden uczeń nie 

uzyskał promocji do klasy programowo wyższej. Wyniki sprawdzianu 

zewnętrznego po klasie szóstej w okresie ostatnich 5 lat mieściły się                   

w następujących staninach: 2008 r. - 8, 2009 r. – 8,  2010 r. - 8, 2011 r.–8 ,  

2012-8 (8 stanin – wynik wysoki). 

 W szkole funkcjonuje przemyślany system analizy osiągnięć uczniów. 

Zaplanowanymi badaniami osiągnięć objęci są wszyscy uczniowie od klasy I do 

VI. W diagnozie wykorzystuje się pilotażowe testy  różnych wydawnictw i inne 

standaryzowane testy . W szkole prowadzone są indywidualne analizy osiągnięć 

uczniów w I i II etapie kształcenia, prowadzona jest diagnoza wstępna na 

początku I klasy , na zakończenie klasy I, badanie kompetencji uczniów po 

klasie 3 (po I etapie kształcenia ), badanie osiągnięć po klasie V, dwa 

wewnętrzne sprawdziany i jeden próbny w klasie 6 oraz analiza wyników 

sprawdzianu zewnętrznego klas 6. Dwa razy w ciągu roku szkolnego 

analizowane są wyniki nauczania i wychowania. Opracowane są zestawienia  

średnich ocen klas, ilości uczniów otrzymujących promocję z wyróżnieniem.  W 

analizie uwzględnia się osiągnięcia uczniów w różnych konkursach.  

Działaniami prowadzącymi do wzrostu efektów kształcenia jest realizowanie      

i wdrażanie wniosków  z analizy osiągnięć uczących się.  W oparciu                    

o gromadzone dane nauczyciele planują pracę z uczniami na lekcjach. 

Indywidualizacja  wymagań ma też odzwierciedlenia w planowanych zajęciach 

pozalekcyjnych. Nauczyciele wskazali, że wzrostowi efektywności sprzyjają  

zajęcia dodatkowe dla dzieci z trudnościami w nauce i dla uczniów zdolnych, 

organizowanie konkursów i nagradzanie dzieci, indywidualizacja procesu 

dydaktycznego. Również duży wpływ ma zakup ciekawych pomocy 

dydaktycznych i sprzętu multimedialnego,  spotkania zespołów 

przedmiotowych, zespołów wychowawczych oraz współpraca z rodzicami. Na 

wzrost efektów kształcenia uczniów ma wpływ realizowany projekt 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dla uczniów klas I-III 

szkoły podstawowej” prowadzony z uczniami zdolnymi oraz mającymi 

trudności w nauce. W klasach VI realizowane są zajęcia w celu doskonalenia 

umiejętności i wyrównania wiedzy z języka polskiego i matematyki.                       

W stosunku do uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno - 

pedagogicznej stosuje się takie formy i kryteria oceny, które pozwalają im na 



osiąganie sukcesu edukacyjnego. W szkole prowadzone są zajęcia                             

z pedagogiem, psychologiem, logopedą. 

 Uczniowie o specjalnych predyspozycjach  i zdolnościach  rozwijają 

swoje umiejętności. Zebrane i   opisane  osiągnięcia uczniów sprawiły, że  

szkoła uzyskała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. 

 Szkoła podejmuje działania  wspomagające rozwój uczniów, organizuje 

wycieczki zagraniczne, zielone szkoły, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, 

pikniki ekologiczne, realizuje różne projekty. Według 90% rodziców uczniowie 

chętnie biorą udział w różnych zajęciach i akcjach organizowanych w szkole.  

 Nauczyciele dokonują analizy aktywności uczniów na swoich 

zajęciach. Uczniowie aktywni, skoncentrowani na zajęciach osiągają wysokie 

wyniki w nauce. Są oni na bieżąco informowani, że aktywność na zajęciach jest 

bardzo ważna. Ocenianie aktywności jest większą motywacją dla ucznia                    

i zachętą do pracy. Sprzyja ich dyscyplinie na zajęciach. Aktywni uczniowie 

dobrze wpływają na atmosferę w klasie. Na zajęciach lepiej przyswajają 

materiał i zapamiętują treści. Poprzez umiejętne aktywowanie uczniów słabych 

można wzmocnić ich samoocenę. Ocena aktywności pozwala dostosować 

poszczególne jednostki tematyczne do zainteresowań i potrzeb uczniów oraz 

dostarcza wiedzy na temat doboru metod i form pracy. Nauczyciele uzyskują 

obraz danego ucznia na tle grupy i widzą jego zaangażowanie w czasie zajęć. W 

szerokim zakresie wdrożone są elementy oceniania kształtującego.  

Na zadane pytanie: Jaką wiedzę i umiejętności zdobywasz w szkole 25% 

uczniów odpowiedziało, że zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące liczenia, 

pisania, angielskiego, śpiewania, religii i plastyki; 9% ankietowanych twierdzi, 

że wiedzę i umiejętności zdobywa z ciekawych przedmiotów, a 12% uczniów 

uważa, że wiedzę i umiejętności zdobywa z polskiego, matematyki oraz czytania 

i pisania. Inne odpowiedzi jakie podali uczniowie, to: budowanie zadań, pisanie 

wypracowań, listów, obliczanie procentów, umiejętności sportowe, gra  

w piłkę, odpowiedzialność, kultura osobista, cierpliwość, współpraca z innymi. 

87% uczniów twierdziło, że szkoła zachęca uczniów do zdobywania wiedzy i 

kształcenia niezbędnych umiejętności. 

Nauczyciele zachęcają uczniów do udziału w różnych konkursach – tak twierdzi 

93% ankietowanych uczniów  i 96% ankietowanych rodziców. 

Zdaniem 97% uczniów mogą oni brać udział w różnych zajęciach 

pozalekcyjnych.  

Prawie wszyscy uczniowie chętnie biorą udział w różnych akcjach i imprezach 

organizowanych przez szkołę. 



 W odpowiedzi na pytanie, które umiejętności nabywane przez  dziecko 

w szkole są ważne 16% rodziców stwierdziło, że ważnymi umiejętnościami 

zdobywanymi przez dziecko w szkole są pisanie i liczenie,  

9% uznało za ważną naukę języków obcych i relacje z rówieśnikami, 11% 

rodziców uważa, że ważną umiejętnością zdobytą w szkole jest samodzielność,  

a 10% odpowiedziało, że praca w grupie. Inne odpowiedzi, które podali rodzice 

to: systematyczność, myślenie, wiedza, radzenie sobie ze stresem, interakcje 

społeczne, punktualność i kultura osobista. 

 Z opinii  ankietowanych rodziców wynika, że zdobyta wiedza                 

i umiejętności  w szkole bardzo dobrze i dobrze przygotowują dzieci do 

kolejnego etapu kształcenia. W stopniu wysokim i zadawalającym szkoła 

przygotowuje uczniów do kolejnego etapu edukacyjnego. 

Według opinii 94% rodziców szkoła motywuje uczniów do pracy i dostrzega 

osiągnięcia uczniów. 

Wdrażane działania przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Świadczą 

o tym wyniki klasyfikacji, wskaźnik promocji, liczba uczniów  na Spotkaniu 

Najlepszych, liczne sukcesy w konkursach, wyniki sprawdzianu zewnętrznego. 

 

Wskazania do dalszej pracy 

 Prowadzenie KIPU 

 Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

 Psycholog w szkole 

 Kontynuowanie działań związanych z: 

-motywowaniem uczniów do pracy, 

-rozwijaniem zainteresowań,  

-obserwacją i analizą zachowania uczniów,                              

-wykorzystywanie różnorodnych pomocy dydaktycznych             

i sprzętu multimedialnego. 

Obszar: „Procesy zachodzące w szkole”. 

Wymaganie:  2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans 

edukacyjnych (wymaganie na poziom B) 

 

            Nauczyciele  znają możliwości swoich uczniów.                               

W przeprowadzonej ankiecie wskazali na różnorodne formy diagnozowania 

poziomu wiedzy i umiejętności. Prowadzone diagnozy pozwalają na poznanie 

predyspozycji uczniów,  określenie indywidualnych potrzeb uczniów , w tym 



zakres pomocy dydaktycznej (zajęcia indywidualne, wyrównawcze, 

specjalistyczne) oraz wspomaganie ucznia zdolnego. Kontrola planów 

wynikowych wykazała dostosowanie treści edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb i możliwości uczniów klas 1-6. Aby zwiększyć szanse edukacyjne 

uczniów nauczyciele  indywidualizują na lekcjach prace z uczniem mającym 

trudności w nauce . Dostosowują wymagania do możliwości ucznia oraz jego 

tempa pracy np. mniejszą trudność zadań, często wspomagają na lekcji, 

różnicują karty pracy, wydłużają czas pracy. Uczeń otrzymuje pomoc w postaci 

dodatkowych pytań naprowadzających w celu rozwiązania zadania. Wielu  

nauczycieli pracuje indywidualnie z dzieckiem także po lekcjach. Uczniowie        

z trudnościami zachęcani są do pracy także poprzez gry i zabawy dydaktyczne, 

ćwiczenia interaktywne. Różnicowana jest praca domowa oraz sprawdziany. 

Dzieci mogą mieć również wydłużony czas pracy na sprawdzianach. 

Nauczyciele dostosowują wymagania do możliwości  uczniów posiadających 

opinie  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Z rozmów przeprowadzonych   

z nauczycielami wynika, że wszyscy nauczyciele uwzględniają potrzeby                    

i możliwości uczniów oraz dostosowują treści edukacyjno – wychowawcze do 

poziomu wymagań. Zagadnienia te są określone w planach wynikowych. 

Nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy, w tym metody 

aktywizujące.   

W szerokim zakresie wdrożone są elementy oceniania kształtującego. Dzięki 

temu uczniowie lepiej opanowują materiał nauczania oraz łatwiej uzupełniają 

powstałe zaległości. 

Na pytanie: Jak nauczyciele pomagają uczniom mającym trudności w nauce ? 

21% uczniów odpowiedziało, że nauczyciele zapraszają  ich na dodatkowe 

zajęcia, 15% uczniów twierdzi, że nauczyciele tłumaczą, 11% uważa,  że 

nauczyciele dają więcej czasu. Inne odpowiedzi, które podawali uczniowie 

dotyczą wsparcia i pomagania przez nauczycieli, tłumaczenia treści 

edukacyjnych, poświęcania swojego czasu dla uczniów mających trudności w 

nauce. Na uwagę zasługują odpowiedzi podane przez uczniów, m.in. takie, że 

nauczyciele wymyślają zabawy ułatwiające zrozumienie, potrafią tak tłumaczyć, 

że każdy zrozumie; zachęcają do poprawy; tłumaczą do skutku. 

Przez pedagoga szkolnego została przeprowadzona diagnoza potrzeb szkoły 

w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej na rok szkolny 2012/2013 

Na podstawie opinii  z poradni psychologiczno-pedagogicznej i arkuszy 

diagnostycznych  zakwalifikowanych zostało 22 uczniów do pomocy 

psychologicznej. 

 W szkole  zostały opracowane i wdrożone programy dla uczniów 

uzdolnionych. Zdaniem nauczycieli najlepiej do osiągnięcia sukcesu ucznia 

zdolnego sprzyja forma pracy w małych grupach lub indywidualna                          

z nauczycielem, udział w zajęciach pozalekcyjnych, stosowanie indywidualnych 

zadań i wymagań oraz podnoszenie wymagań. Sprzyja temu również 



wykorzystywanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych (tablica interaktywna), 

dodatkowe karty pracy, udział w konkursach przedmiotowych. W celu 

rozwijania zainteresowań nauczyciele posługują się metodami aktywizującymi, 

problemowymi, badawczymi i poszukującymi. 

Nauczyciele dostrzegają i rozwijają  zdolności artystyczne uczniów: 

muzyczne, plastyczne, fotograficzne, aktorskie. 

Szkoła prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz zapewnia im udział              

w zajęciach wyrównawczych - dla uczniów z trudnościami z matematyki, dla 

uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym  zagrożonych dysleksją, 

zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia przygotowujące 

do sprawdzianu szóstoklasisty. 

Są również prowadzone przez pedagoga  dodatkowe zajęcia 

socjoterapeutyczne oraz w kl. 1-3 zajęcia „Spójrz inaczej”,  rozwijające 

umiejętności społeczne uczniów. W latach 2008 – 2011 szkoła realizowała 

projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. 

Szkoła prowadzi zajęcia dla uczniów uzdolnionych. W trosce o pełny rozwój 

uczniów w szkole prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania 

matematyczne, przyrodnicze, językowe, artystyczne, sportowe. 

Wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów służy prowadzenie różnych zajęć, 

np.: zajęcia polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, historyczne, zajęcia       

z j. angielskiego i  j. niemieckiego, zajęcia socjoterapeutyczne w ramach 

programu ,,Alternatywa, zajęcia teatralne, zajęcia komputerowe, sportowe                

i zajęcia na basenie w ramach programu ,,Alternatywa”, kółko biblijne, misyjne 

oraz schola dziecięca. Ponadto w szkole realizowany był projekt - Program 

indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych w mieście Puławy : 

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych 

 zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w 

tym także zagrożonymi ryzykiem dysleksji: 31    (kl.1-3) 

 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych: 26(kl.1-3) 

 zajęcia logopedyczne (objęci wszyscy  posiadający opinię  o potrzebie 

terapii logopedycznej): 26 (kl.1-3) 

 zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami 

komunikacji społecznej: 19 (kl.1-3) 



 gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: 46 (kl.1-3) 

 zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – 

nauki mat. – przyr.: 41 (kl.1-3) 

 zespół muzyczny: 21 

Uczniowie biorą  udział w różnego rodzaju konkursach szkolnych, 

międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych. Nasza 

szkoła finansuje udział wielu uczniów  w różnorodnych konkursach. Uczniowie 

otrzymują szereg nagród fundowanych przez szkołę. Szkoła dokumentuje 

osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych. Udział uczniów      

w konkursach i osiągnięcia  opisywane są  w protokołach rad pedagogicznych,          

w sprawozdaniach zespołów przedmiotowych, na stronie internetowej szkoły,                      

w kronice szkolnej, kronice zespołu Music Club 2, eksponowane na korytarzach 

szkolnych.  

Uczniowie biorą  udział w różnego rodzaju imprezach artystycznych 

organizowanych na terenie szkoły oraz w imprezach zewnętrznych. 

W celu zwiększenia efektywności  nauczania nauczyciele określają 

wymagania edukacyjne, dostosowują różne formy i metody pracy do potrzeb 

uczniów, w tym dla uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno - 

pedagogicznej, zachęcają do prowadzenia badań w poradni psychologiczno - 

pedagogicznej, indywidualizują pracę z uczniem, systematycznie oceniają 

uczniów, kontrolują prace domowe, wykorzystują różne środki dydaktyczne, 

współpracują z rodzicami. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010r. 

w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do 31 marca 2012r dyrektor powołał 

zespoły do udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Do osiągnięcia 

przez ucznia  lepszych efektów przyczyniają się według nauczycieli: stała 

kontrola procesu edukacji, pozytywne wzmacniania nawet za niewielkie 

postępy, współpraca z rodzicami  i pedagogiem. Duże znaczenie ma też praca 

indywidualna z uczniem, dostosowywane karty pracy, wykorzystanie ciekawych 

pomocy dydaktycznych i zabaw dydaktycznych. Na osiągnięcie lepszych 

wyników ma wpływ zaangażowanie na dodatkowych zajęciach oraz korzystanie 

ze sprzętu multimedialnego np. prezentacje multimedialne, ćwiczenia 

interaktywne, które wpływają na rozwój wyobraźni.  Nauczyciele  diagnozują 

potrzeby i zainteresowania uczniów , zachęcają do udziału w zajęciach 

dodatkowych, konkursach, zachęcają do wysiłku, doceniają wysiłki. 

Nauczyciele uważają, że wyniki analizy i wnioski z pomiaru dydaktycznego       

w dobrym stopniu przynoszą pozytywne efekty pracy. Uczniowie zdolni 

motywowani są do wykonywania zadań o podniesionym stopniu trudności. 

Uczniowie słabsi pracują na miarę swoich możliwości. O tym, że analiza 

wyników pomiaru dydaktycznego i wdrażane wnioski przynoszą pozytywne 

efekty, świadczą dobre wyniki ze sprawdzianów zewnętrznych                                   

i wewnątrzszkolnych, duża liczba osób na Spotkaniu Najlepszych, brak ocen 



niedostatecznych na koniec roku szkolnego. Nauczyciele przygotowują również 

zadania i ćwiczenia uwzględniające wyniki pomiaru dydaktycznego. Dzięki 

wnioskom ukierunkowują pracę z uczniami, co wpływa korzystnie na osiągane 

wyniki. 

93% uczniów odpowiedziało, że może liczyć  na pomoc nauczycieli. Tylko 

7% uczniów odpowiedziało negatywnie. 10% ankietowanych twierdzi, że osiąga 

sukcesy biorąc udział w konkursach. Aż 95% uczniów odpowiedziało, że może 

brać udział w różnych konkursach  i rozwijać swoje indywidualne 

zainteresowania. Tylko 2% uczniów odpowiedziało, że nie ma na razie żadnych 

sukcesów. Według badanych uczniów, aż 95% twierdzi, że nauczyciele wierzą 

w ich możliwości oraz w to, że mogą nauczyć się nawet trudnych rzeczy. 

Jedynie 5% ankietowanych uważa, że niektórzy nauczyciele wierzą, inni nie. 

Zdaniem 97% ankietowanych rodziców szkoła organizuje różne formy zajęć 

pozalekcyjnych rozwijających indywidualne zainteresowania uczniów. Taki sam 

procent  rodziców uważa, że uczniowie mogą brać udział w różnych 

konkursach. Rodzice podkreślali, że do poprawy wyników nauczania i osiągania 

sukcesów uczniów przyczyniają się: konkursy, zajęcia dodatkowe, nauka 

języków obcych; wycieczki naukowe; zajęcia wyrównawcze; zajęcia z projektu; 

wyjazdy do kina, teatru; nauka pływania, nauka języków, występy muzyczne, 

zajęcia logopedyczne, wzmocnienia pozytywnych cech uczniów, zajęcia dla 

chętnych, motywowanie do pracy i wysiłku oraz wszystkie działania, które 

organizuje szkoła. 

Rodzice twierdzą, że mają możliwość indywidualnych konsultacji                         

z nauczycielami, a problemy wychowawcze są rozwiązywane bardzo dobrze, na 

bieżąco. 

  Szkoła podejmuje inne działania , służące wyrównywaniu szans 

edukacyjnych, np. uczniowie  pochodzący z rodzin mających problemy 

finansowe są objęci programem „Wyprawka szkolna” oraz korzystają                  

z  wyżywienia dofinansowanego z  MOPS lub  z dopłat do wycieczek 

szkolnych. Nauczyciele znają problemy zdrowotne uczniów. 

Analizy dokonane w czasie ewaluacji pozwalają stwierdzić, że w szkole 

są prowadzone działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów. 

Podejmowane działania są zgodne z oczekiwaniami  uczniów i rodziców oraz 

umożliwiają dziecku odniesienie sukcesu. 

              WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY 

 Należy nadal  organizować różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych . 

 Warto poszerzać ofertę zajęć pozalekcyjnych. 

 Podejmować działania w ramach różnych projektów. 

 Warto zachęcać uczniów do udziału w konkursach. 



 Rozwijać uzdolnienie sportowe dzieci. 

 Udoskonalić oddziaływania wychowawcze -wskazana współpraca  z 

psychologiem.   

 Wspierać finansowo uczniów. 

 Praca indywidualna z uczniami  ze stwierdzonymi dysfunkcjami. 

 Wsparcie ze strony poradni psychologiczno - pedagogicznej – badania 

uczniów mających trudności w nauce i wskazówki do pracy 

indywidualnej. 

 

 


