
 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  
PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PUŁAWACH  

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. 
 

 
Zgodnie z harmonogramem dyrektor szkoły do dnia 15 IX 2013r. określił  przedmiot i cele 
ewaluacji na rok szkolny 2013/14. 
 
Przedmiotem  ewaluacji jest wymaganie 7 poziom B 
„Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych”. 
 
Celem ewaluacji jest „Doskonalenie współpracy nauczycieli w planowaniu  i realizowaniu 
procesów edukacyjnych”. 
 
Dyrektor wyznaczył członków zespołu ewaluacyjnego w składzie:   M. Szymanek - lider, A. 
Sobczyńska, D. Leszczyńska, J. Murat. 
 
Rada Pedagogiczna zatwierdziła harmonogram ewaluacji wewnętrznej do realizacji w 
bieżącym roku szkolnym. Do 15 IX 2013 r. członkowie zespołu ewaluacyjnego określili 
kryteria ewaluacji.  
 
Kryteria do wymagania 7 poziom B to: 

 Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. 

 Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. 
 
 

Do 30 IX 2013 r. członkowie zespołu ewaluacyjnego określili pytania kluczowe ewaluacji. 
 
Oddziały przedszkolne –zakres ewaluacji klasy 0a, b, c. 
Pytania kluczowe to: 

1. Jakiego rodzaju zespoły nauczycieli funkcjonują w szkole? 
2. W jakich sytuacjach nauczyciele konsultują między sobą potrzeby edukacyjne  

i wychowawcze uczniów? 
3. W jakich formach odbywa się doskonalenie procesu edukacyjnego? 
4. Przy realizacji jakich działań nauczyciele współpracują ze sobą? 
5. W jaki sposób nauczyciele wspierają się w doskonaleniu metod i form własnej pracy? 
6. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych konsultują ze sobą wdrażanie ujednoliconego 

dla oddziałów przedszkolnych systemu nagród i kar. 
7. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych wdrażają do pracy z dziećmi ustalone zasady 

zachowania, w tym utrwalają w pracy z dziećmi terminy związane  
z właściwym zachowaniem: tolerancja, dobre maniery, zdrowy tryb życia. 

8. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych na bieżąco podczas spotkań z rodzicami 
przeprowadzają pedagogizację rodziców. 
 

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 15 IX 2013r. dyrektor określił przedmiot i cel ewaluacji oraz powołał zespół    

ewaluacyjny. Zespół przy udziale dyrektora szkoły oraz Rady Pedagogicznej określił  
kryteria ewaluacji  ujęte w harmonogramie ewaluacji na rok 2013/2014;  

2) do 30 IX 2013r. zespół ewaluacyjny określił pytania kluczowe ewaluacji oraz dobór 
metod i próby badawczej; 
 

3) do 26 IV 2014r. członkowie zespołu ewaluacyjnego dokonali analizy i opisu 
stosownych dokumentów  oraz przeprowadzili rozmowy z panią dyrektor i  uczniami 
oddziałów przedszkolnych oraz ankiety wśród nauczycieli i rodziców; 

4) do 7 V 2014 r. członkowie zespołu ewaluacyjnego przygotowali opis, analizę wyników 
ankiet i opis wyników ankiet oraz rozmów; 

5) do 15 V 2014 r. członkowie zespołu ewaluacyjnego przedstawili wstępny raport 
ewaluacyjny przewodniczącym zespołów przedmiotowych; 

6) do 30 V 2014 r. członkowie zespołu ewaluacyjnego przedstawili raport w formie 
końcowej, wyniki przedstawiono podczas zebrania rady pedagogicznej 
zatwierdzającej wyniki klasyfikacji w dniu  25 czerwca 2014r. Następnie raport został 
zamieszczony na stronie internetowej Szkoły, w celu zapoznania się uczniów i 
rodziców z jego wynikami. 

 
Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie: analizy ankiet dla nauczycieli, analizy 

ankiety dla rodziców, analizy wywiadu przeprowadzonego z panią dyrektor, analizy wywiadu 
przeprowadzonego z dziećmi oddziałów przedszkolnych oraz analizy dokumentacji. 
 
 

Wyniki i wnioski po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. 
 
 

1. W szkole funkcjonują stałe zespoły nauczycieli i zespoły zadaniowe. 
 
Zapisy w Statucie szkoły potwierdzają funkcjonowanie w szkole stałych zespołów 

nauczycielskich i zespołów zadaniowych. W szkole działają następujące stałe zespoły 
nauczycieli i zespoły zadaniowe: 
Zespół ds. statutu szkoły 
Zespół ds. programu wychowawczego 
Zespół ds. programu profilaktycznego 
Zespół ds. ewaluacji 
Zespół przedmiotowy 
Zespół wychowawczy 
Zespół oddziałowy 
Zespoły zadaniowe: 
Komisje nadzorujące egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne 
Zespół ds. rekrutacji 
Zespół opracowujący program naprawczy 
Zespół ds. promocji szkoły 
Zespoły powoływane na bieżąco w razie potrzeb 



Z analizy ankiety skierowanej do nauczycieli (zał.nr1, pkt.3) wynika, że wszyscy 
nauczyciele pracujący w oddziałach przedszkolnych, tj. sześciu wychowawców oraz 
nauczyciel religii, pracują w następujących zespołach: przedmiotowym – zespół edukacji 
wczesnoszkolnej, oddziałowych i  wychowawczych. Ponadto pracują w zespołach 
zadaniowych: 
- czterech nauczycieli pracuje w komisjach nadzorujących egzaminy zewnętrzne i    
     wewnętrzne, 
-   trzech nauczycieli w zespole do spraw promocji szkoły, 
-   po dwóch nauczycieli – w zespole do spraw rekrutacji, 
- po jednym nauczycielu – w zespole ds. ewaluacji i w zespole do spraw przygotowania 
wizyty  roboczej gości w ramach programu Comenius.  

Wszyscy nauczyciele są zdania, że praca w różnego rodzaju zespołach przynosi 
wymierne korzyści. Powyższe dane potwierdza analiza ankiet skierowanych do nauczycieli 
pracujących w oddziałach przedszkolnych (zał. nr1, pkt.9). 

Nauczyciele dokumentują pracę zespołów poprzez protokoły ze spotkań.  Z analizy tej 
dokumentacji (zał. nr 5c) wynika, że zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej spotkał się 
w ciągu roku szkolnego 8 razy. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych odbyli 15 spotkań 
zespołów oddziałach i 8 wychowawczych.  

Liczbę funkcjonujących zespołów potwierdza w rozmowie pani dyrektor (zał. nr 4). 
Pani dyrektor wyraziła opinię, iż liczba funkcjonujących zespołów w szkole jest wystarczająca, 
jednak nie wszyscy nauczyciele w jednakowym stopniu angażują się w pracę tych zespołów. 

 
2. Nauczyciele dokonują analizy potrzeb uczniów i w oparciu o nie organizują proces 

edukacyjny. 
 

Z ankiety skierowanej do nauczycieli (zał. nr.1, pkt2) oraz analizy protokołów 
posiedzeń zespołów oddziałowych i wychowawczych nauczycieli (zał. nr.5c) wynika, że 
wszyscy nauczyciele oddziałów przedszkolnych konsultują ze sobą potrzeby edukacyjne i 
wychowawcze uczniów. W zakresie potrzeb edukacyjnych jest to:  

- wspieranie uzdolnień uczniów, 
- wspieranie uczniów wykazujących trudności w różnych sferach rozwoju, 
- wymiana pomysłów dotyczących realizacji podstawy programowej,  
- wymiana pomocy dydaktycznych. 
W zakresie potrzeb wychowawczych nauczyciele konsultują się w przypadku: 

 - łamania zasad , problemów wychowawczych, 
   - trudnej sytuacji rodzinnej. 

  Wychowawcy oddziałów przedszkolnych rozpoznają możliwości psychofizyczne i 
potrzeby rozwojowe oraz sytuację rodzinną każdego dziecka. Nauczyciele dokonują analizy 
potrzeb uczniów również podczas spotkań zespołu przedmiotowego – analizowane są wyniki 
testów kompetencji przeprowadzonych w oddziałach przedszkolnych na początku i na koniec 
roku szkolnego. Formułowane są wnioski i rekomendacje wynikające z analizy wyników 
testów.(zał. nr.5b) 
 
 



3. Nauczyciele wspólnie analizują potrzeby uczniów i w zależności od potrzeb 
dokonują zmian przebiegu procesu edukacyjnego. 
 
Z analizy ankiet skierowanych do nauczycieli oddziałów przedszkolnych (zał. nr1, 

pkt3) oraz analizy protokołów posiedzeń zespołu przedmiotowego (zał. nr5b) wynika, że 
ramach pracy w zespołach: przedmiotowym, oddziałowych, wychowawczych nauczyciele 
wspólnie analizują potrzeby uczniów i doskonalą proces edukacyjny. W wyniku wspólnych 
ustaleń nauczyciele prowadzą zmiany w procesie edukacyjnym poprzez indywidualizację 
pracy z uczniami, opracowanie i wymianę pomocy dydaktycznych. Nauczyciele dzielą się 
doświadczeniem w zakresie pracy z uczniem zdolnym i wykazującym trudności.  Wdrażają 
nowe metody i formy pracy.  Wykorzystują multimedia w codziennej pracy. Dyskutują i 
wymieniają doświadczenia na temat oceniania kształtującego. Konsultują się ze 
specjalistami: pedagogiem, psychologiem i logopedą. Omawiają problemy wychowawcze. 
Konsultują wdrażanie ujednoliconego dla oddziałów przedszkolnych systemu nagród i kar. 
Nauczyciele poszerzają swoją wiedzę i kompetencję oraz wzbogacają swój warsztat pracy 
dzięki uczestnictwu w różnego rodzaju formach doskonalenia. 
 

4. Nauczyciele wspierają się wzajemnie w planowaniu, doskonaleniu i realizowaniu 
procesu dydaktycznego. 

 
W badaniu ankietowym (zał. nr1 pkt4 )nauczyciele oddziałów przedszkolnych określili 

działania, w zakresie których współpracują ze sobą i wspierają się wzajemnie w planowaniu, 
doskonaleniu i realizowaniu procesu dydaktycznego. Są to, m.in.: opracowanie i wdrażanie 
ujednoliconego  systemu nagród i kar,  organizacja imprez, uroczystości szkolnych i 
klasowych, akcje charytatywne, festiwal kolęd, udział w realizacji programu Comenius, 
organizacja Dni Promocji Szkoły, organizacja i przygotowywania uczniów do konkursów, 
działania wynikające z realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, 
wymiana doświadczeń i praca w zespołach nauczycieli, organizacja wyjść poza teren szkoły, 
lekcje otwarte, rekolekcje, współpraca z Biblioteką Miejską i policją. Nauczyciele  promują 
sukcesy swoich wychowanków na  stronie internetowej szkoły. Powyższe dane potwierdza 
również analiza dokumentacji - protokołów ze spotkań zespołu przedmiotowego( zał. nr 5a) 
oraz semestralne sprawozdania z działalności zespołu edukacji wczesnoszkolnej  
i wychowania przedszkolnego. 

 
5. Nauczyciele wspierają się w doskonaleniu własnej pracy. 

 
Z badania ankietowego (zał. nr1, pkt4) wynika, że nauczyciele wspierają się w 

doskonaleniu własnej pracy poprzez udział w: 
 - lekcjach otwartych dla nauczycieli zespołów przedmiotowych,  
-  lekcjach prowadzonych przez nauczycieli stażystów, 
-  lekcjach prowadzonych przez nauczycieli opiekunów stażu, 
-  szkoleniach, w tym szkoleniowych radach pedagogicznych, 

Doskonaleniu pracy sprzyja również: wymiana doświadczeń, wymiana pomocy 
dydaktycznych, wspólny wybór podręczników i ćwiczeń. 
 



Pani dyrektor podczas rozmowy stwierdziła, że w większości nauczyciele wspierają się 
w doskonaleniu własnej pracy. Podała również przykłady, w jaki sposób nauczyciele 
wspierają się w doskonaleniu metod i form własnej pracy - zał. nr4. 
 

6. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych konsultują ze sobą wdrażanie 
ujednoliconego dla oddziałów przedszkolnych systemu nagród i kar. 
 
Wychowawcy oddziałów przedszkolnych na początku roku szkolnego wspólnie 

opracowali ujednolicony dla oddziałów przedszkolnych system nagród i kar. Z analizy ankiet 
dla nauczycieli (zał.nr1,pkt6) wynika,  że nauczyciele oddziałów przedszkolnych 
współpracowali ze sobą podczas wdrażania ujednoliconego systemu nagród i kar poprzez: 
wymianę informacji, spostrzeżeń i doświadczeń dotyczących efektów wdrażania systemu 
nagród i kar. Potwierdza to również analiza dokumentów – protokoły ze spotkań zespołu 
przedmiotowego(zał.nr5a), zespołów oddziałowych i wychowawczych (zał.nr5b) oraz analiza 
ankiety skierowanej do rodziców (zał. nr2). Wszyscy rodzice potwierdzają, iż dzieci znają 
system nagród i kar obowiązujący w oddziałach przedszkolnych. W ich ocenie nauczyciele 
odpowiednio reagują na niewłaściwe zachowania uczniów i  informują rodziców o 
niewłaściwym zachowaniu dziecka. Natomiast   pozytywne, pożądane zachowania dziecka są 
odpowiednio doceniane przez nauczycieli. Większość rodziców (90%) wskazała, że 
nauczyciele doceniają pozytywne i pożądane zachowania dziecka. Wśród badanej grupy 
rodziców tyko 5 osób nie udzieliło żadnej odpowiedzi, co stanowi 10% ogółu badanych. 
 

7. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych wdrażają do pracy z dziećmi ustalone zasady 
zachowania, w tym utrwalają w pracy z dziećmi terminy związane z właściwym 
zachowaniem: tolerancja, dobre maniery, zdrowy tryb życia. 

 
Analizy dokumentów – zapisy w dziennikach zajęć dydaktycznych  oddziałów 

przedszkolnych  (zał. nr 5c) oraz ankiety skierowanej do nauczycieli (zał. nr1 pkt 7) 
wykazują, że nauczyciele oddziałów przedszkolnych wdrażali  do pracy  
z dziećmi ustalone zasady zachowania oraz terminy związane z właściwym zachowaniem, 
poprzez: 
- organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
- pogadanki , 
- rozmowy z uczniami,  
- czytanie opowiadań – analizowanie ich treści i wyciąganie wniosków, 
- udział w spektaklach i oglądanie filmów, 
- pochwały i nagrody, 
- przypominanie systemu oceniania zachowania uczniów, 
- udział w zajęciach prowadzonych przez Bibliotekę Miejską. 

Z rozmów przeprowadzonych z dziećmi oddziałów przedszkolnych ( analiza wywiadu 
zał.nr3) wynika, że: 

-  wszystkie dzieci znają normy i zasady zachowania obowiązujące w grupie.  
-  dzieci rozumieją pojęcie tolerancja (tylko jedno dziecko miało kłopot z udzieleniem 

poprawnej podpowiedzi, co stanowi 1% ogółu badanych). 
-  dzieci oddziałów przedszkolnych potrafią odpowiedzieć na pytanie - Co to znaczy 

mieć dobre maniery? (tylko jedno dziecko nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie – co 
stanowi 1% ogółu badanych). 



-  wszystkie dzieci wiedzą co to znaczy ,,prowadzić zdrowy tryb życia?”.  
     Dzieci chętnie popierały swoje wypowiedzi konkretnymi przykładami. Nie zauważono 
wypowiedzi, które nie byłyby trafne i nie odnosiły się do zadawanych pytań. 
 

Rodzice pozytywnie ocenili współpracę  nauczycieli w zakresie działań 

wychowawczych, utrwalania norm zachowania i terminów związanych z właściwym 

zachowaniem . Na pytanie zawarte w ankiecie do rodziców: Czy w Pani/Pana ocenie podczas 

zajęć dzieci zdobywają wiedzę na tematy dotyczące: tolerancji, szacunku, dobrych manier, 

zdrowego trybu życia? - 100% ankietowanych odpowiedziało ,,tak”. (zał. nr2) 

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych informują rodziców o przestrzeganiu przez ich 

dzieci ustalonych zasad i norm zachowania podczas  zebrań i rozmów indywidualnych (analiza 

ankiety dla nauczycieli – zał. nr1 pkt 8).  

 

8. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych na bieżąco podczas spotkań z rodzicami 

przeprowadzają pedagogizację rodziców. 

Dokumentacja prowadzona przez nauczycieli (zapisy w dziennikach wychowawczych 

oraz adnotacje zawarte w planach wychowawczych nauczycieli oddziałów przedszkolnych) 

wskazuje, iż pedagogizacja rodziców prowadzona była systematycznie podczas zebrań z 

rodzicami. Potwierdza to również odpowiedź na pytanie zawarte w ankiecie skierowanej do 

rodziców: Czy nauczyciele systematycznie podczas spotkań przeprowadzają pedagogizację 

rodziców?-  Wszyscy ankietowani odpowiedzieli twierdząco. (analiza ankiety do rodziców  

zał. nr2) 

 

PODSUMOWANIE 

Mocne strony: 

 Nauczyciele pracujący w oddziałach przedszkolnych  współpracują ze sobą. 

 Potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów omawiane są na bieżąco pomiędzy 

nauczycielami oraz podczas spotkań zespołów oddziałowych, wychowawczych  

i  zespołu przedmiotowego. 

 Dokumentacja szkolna potwierdza współpracę nauczycieli w ramach różnych 

zespołów. 

 Wszyscy nauczyciele wspierają się wzajemnie w planowaniu, doskonaleniu  

i realizowaniu procesu dydaktycznego. 

 Nauczyciele oddziałów przedszkolnych wdrożyli  do pracy z dziećmi ujednolicony 

system kar i nagród oraz terminy związane z właściwym zachowanie, takie  

jak: tolerancja, dobre maniery, zdrowy tryb życia 

 Wszystkie dzieci znają i wymieniają zasady właściwego zachowania. 



 Nauczyciele systematycznie podczas spotkań przeprowadzają pedagogizację 

rodziców 

 

W oparciu o sporządzoną analizę zespół ewaluacyjny stwierdza, że wymaganie 7 
„Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych”  
szkoła spełniła na poziom B. 

 

 

 

Wnioski do dalszej pracy: 

 W dalszym ciągu nauczyciele powinni współpracować ze sobą w ramach pracy  

w zespołach. 

 Wszyscy nauczyciele powinni w jednakowym stopniu angażować się w prace 

zespołu. 

 W dalszym ciągu nauczyciele powinni konsultować potrzeby edukacyjne  

i wychowawcze uczniów i w zależności od nich planować zmianę przebiegu 

procesu edukacyjnego. 

 Nauczyciele nieustannie powinni wspierać się w planowaniu i doskonaleniu 

własnej pracy. 

 

Szkoła – zakres ewaluacji kl. I – VI 

Pytania kluczowe to: 
1. Jakiego rodzaju zespoły nauczycieli funkcjonują w szkole? 
2. W jakich sytuacjach nauczyciele konsultują między sobą potrzeby edukacyjne  

i wychowawcze uczniów? 
3. W jakich formach odbywa się doskonalenie procesu edukacyjnego? 
4. Przy realizacji jakich działań nauczyciele współpracują ze sobą? 
5. W jaki sposób nauczyciele wspierają się w doskonaleniu metod i form własnej pracy? 

 
1. W szkole funkcjonują stałe zespoły nauczycieli i zespoły zadaniowe. 

Dokumentacja szkoły odzwierciedla funkcjonowanie w szkole stałych zespołów 
nauczycielskich i zespołów zadaniowych. W szkole działają następujące stałe zespoły 
nauczycieli i zespoły zadaniowe: 
Zespół ds. statutu szkoły, 
Zespół ds. programu wychowawczego, 
Zespół ds. programu profilaktycznego, 
Zespół ds. ewaluacji, 



Zespoły przedmiotowe: edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, 
matematyczno–przyrodniczo-informatyczny, wychowania fizycznego i przedmiotów 
artystycznych, 
Zespoły wychowawcze, 
Zespoły oddziałowe, 
Zespoły diagnostyczno – sprawdzające 
Zespół do realizacji programu Comenius 
 
Zespoły zadaniowe: 
Komisje nadzorujące egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne, 
Zespół ds. rekrutacji, 
Zespół opracowujący program naprawczy, 
Zespół ds. promocji szkoły, 
Zespoły powoływane na bieżąco w miarę potrzeb. 
 

Zespoły nauczycielskie ustalają zakres swoich prac w oparciu o plan pracy szkoły, 
program wychowawczy i profilaktyczny, wytyczne MEN, wnioski z ubiegłego roku szkolnego 
oraz bieżące potrzeby szkoły. Współpraca w zespołach nauczycielskich przebiega zgodnie z 
planem, jest modyfikowana w trakcie roku szkolnego w zależności od bieżących potrzeb. 
Prace zespołów ukierunkowane są na podnoszenie efektów kształcenia i wychowania (plan 
pracy zespołów przedmiotowych, program wychowawczy i profilaktyczny). 

Zespoły przedmiotowe, jak wynika z analizy protokołów, spotkały się cyklicznie w 
ciągu roku szkolnego: zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 8 razy, zespół nauczycieli 
przedmiotów humanistycznych – 7,  zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – 
przyrodniczo – informatycznych – 5, zespół nauczycieli wychowania fizycznego i 
przedmiotów  artystycznych – 5 (protokoły ze spotkań zespołów przedmiotowych).  
Każdy zespół posiada lidera, który koordynuje pracę zespołu, dba o terminowość działań. 
Zespoły przedstawiają swój plan działań na dany rok szkolny dyrektorowi.   

Z dokumentów wynika, że zebrania zespołów nauczycieli uczących w jednym 
oddziale, odbywają się  średnio od 4 do 8 razy w roku (protokoły ze spotkań zespołów 
oddziałowych.  

Nauczyciele pracują nad zmianami w dokumentacji szkolnej, dotyczącej działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Corocznie ewaluowany jest program 
wychowawczy i profilaktyczny  szkoły (protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz 
program wychowawczy i profilaktyczny) . W spotkaniach zespołów oddziałowych uczestniczy 
pedagog szkolny. Na spotkaniach omawiane są problemy wychowawcze oraz sposoby 
radzenia sobie z nimi.  Pedagog szkolny  we współpracy z nauczycielami opracował  
regulamin pracy zespołów działających w szkole i sposób ich dokumentowania (protokoły 
pedagoga szkolnego i zespołów oddziałowych).     

Nauczyciele współpracują także z nauczycielami pracującymi w bibliotece szkolnej.  
Współpraca ta dotyczy zakupu książek i materiałów dydaktycznych, przeprowadzania lekcji 
bibliotecznych oraz przepływu informacji na temat  wypożyczeń  i zwrotów książek do 
biblioteki (dziennik zajęć bibliotecznych).  

W przeprowadzonej przez szkolnych ewaluatorów ankiecie nauczyciele wskazali, że 
pracują wspólnie w zespole do spraw układania i sprawdzania testów kompetencyjnych. 
Według  większości nauczycieli  praca w zespołach przynosi wymierne korzyści i co istotne 
nie zetknęli się w czasie jej trwania z żadnymi trudnościami. Natomiast 12% nauczycieli 



wskazało, iż utrudnieniem w nawiązaniu współpracy jest brak dyspozycyjności czasowej 
(wyniki ankiety). 
 Dyrektor w czasie przeprowadzonej rozmowy stwierdził, że liczba zespołów 
funkcjonujących w szkole jest wystarczająca, jednak nie wszyscy nauczyciele angażują się w 
jednakowym stopniu w pracę tych zespołów (wywiad z dyrektorem).  
 

2. Nauczyciele wspólnie dokonują analizy potrzeb uczniów i w oparciu o nie 

organizują proces edukacyjny.  

W przeprowadzonej ankiecie nauczyciele podali, że konsultowane i analizowane 
potrzeby edukacyjne uczniów to: problemy w nauce; praca z uczniem słabym i dostosowanie 
wymagań do jego możliwości;  nieodrabianie prac domowych oraz praca z uczniem zdolnym 
wymagającym zadań dodatkowych; przygotowanie do konkursów; wybór podręczników, 
programów; postępy w nauce. Ponadto potrzeby edukacyjne uczniów są konsultowane przez 
nauczycieli przed spotkaniami z rodzicami, przed końcem danego semestru, np. w przypadku 
gdy uczniowi grozi ocena niedostateczna z danego przedmiotu. Konsultacje mają miejsce 
również wówczas, kiedy uczeń był nieobecny w szkole dłuższy czas z powodu choroby. 
Nauczyciele konsultują się również w sprawie realizacji podstawy programowej, metod i 
form pracy, doraźnej pomocy dla uczniów (wyniki ankiety).   

Jak wynika z analizy dokumentacji szkolnej  zespoły omawiają  wnioski i zalecenia z 
przeprowadzonych analiz. Analizy osiągnięć dydaktycznych ucznia dokonuje się na 
klasyfikacjach rocznych i śródrocznych (sporządzany jest arkusz klasyfikacyjny). Zespoły 
oddziałowe i przedmiotowe dokonują analizy osiągnięć uczniów na podstawie sprawozdań z 
konkursów szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Nauczyciele 
wypracowują narzędzia do diagnozy poziomu wiedzy i umiejętności uczniów (protokoły 
zespołów przedmiotowych i oddziałowych, sprawdziany dla klas I, II, III, V i VI).  

Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI, analiza próbnych 
sprawdzianów klas szóstych i  wyników testu kompetencji po klasie I, II, III i V dokonywana 
jest przez zespół diagnostyczny i przedstawiana Radzie Pedagogicznej. Udzielane są 
wskazówki do pracy i przedstawiane wnioski  wynikające z analizy wyników sprawdzianów 
(protokoły Rady Pedagogicznej i analiza sprawdzianów).  

  Nauczyciele wspólnie ustalają zestaw podręczników i programów, omawiają i 
rozwiązują pojawiające się w szkole problemy (protokoły zespołów przedmiotowych).  
 Współpraca nauczycieli w zespołach oddziałowych dotyczy procesów 
wychowawczych, np. wspólnego oddziaływania nauczycieli , ustalenie form pomocy uczniom 
z problemami,  przekazywania informacji na temat różnych niepokojących zachowań 
poszczególnych uczniów i związanych z nimi zajść - informacje o krokach podjętych przez 
wychowawcę i pedagoga czy psychologa; wspólnego ustalenia wniosków co do dalszej pracy 
z tymi uczniami. Nauczyciele konsultują ze sobą również potrzeby wychowawcze. 
Wymieniają się informacjami na temat niewłaściwego zachowania dzieci na lekcjach, 
przerwach lub poza szkołą,  agresji uczniów, konfliktów uczniów z rówieśnikami oraz 
wymieniają uczniów mających trudną sytuację ekonomiczną czy rodzinną .  Ponadto 
potrzeby wychowawcze uczniów są konsultowane w przypadku, kiedy nauczyciele pracują z 
uczniami z zaburzeniami emocjonalnymi, z uczniami używającymi wulgarnego słownictwa, z 
uczniami  zachowującymi się niezgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole. Przedmiotem 
konsultacji są również sprawy indywidualne uczniów, integracja zespołu klasowego, 



wystawianie ocen z zachowania. Nauczyciele przekazują sobie informacje o kontraktach z 
uczniami i ich postanowieniach (protokoły zespołów oddziałowych i wyniki ankiet). 

 Ponadto analizowane są wyniki nauczania ( w I i II semestrze), formułowane wnioski 
do dalszej pracy. Omawiane są formy pomocy  uczniom, którzy mają problemy w nauce oraz 
ukierunkowujące  pracę z uczniem zdolnym. Wychowawcy zapoznają nauczycieli z 
zaleceniami opinii PPP swoich wychowanków. Na bieżąco wymieniają się spostrzeżeniami na 
temat uczniów.  Nauczyciele uczący w jednym oddziale dokonują analizy potrzeb zespołu 
uczniowskiego. Przedstawiają  charakterystykę dydaktyczną i wychowawczą uczniów 
(protokoły zespołów oddziałowych). Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracowali nad 
ujednoliceniem systemu kontroli zachowania oraz opracowali dodatkowo system obciążania 
uczniów pracą domową (protokół z posiedzenia zespołu edukacji wczesnoszkolnej). 

  
3. Nauczyciele wspólnie analizują potrzeby uczniów i w zależności od potrzeb 

dokonują zmian przebiegu procesu edukacyjnego. 
 

 Dokumentacja szkolna (wnioski z analizy sprawdzianów po klasie I, III, V i VI dołączone 

do Księgi Protokołów)) pokazuje, że w wyniku wspólnych ustaleń nauczyciele wprowadzają 

zmiany w procesie edukacyjnym,  np. poprzez  zwracanie uwagi na poprawność językową i 

ortograficzną, ćwiczenie poprawności rachunkowej, zwiększenie ilości ćwiczeń 

przygotowujących uczniów do sprawdzianu oraz  urozmaicenie form zajęć i metod pracy  

(np. stosowanie w codziennej pracy multimediów). Nauczyciele uczestniczą                      w 

wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. Wszyscy nauczyciele korzystają na zajęciach  z 

tablicy interaktywnej. Ponadto wykorzystują system do zbierania informacji, prowadzą lekcje 

z laptopami i wizualizerem (wpisy w dzienniku lekcyjnym). Nauczyciele korzystają z platformy 

Moodle oraz programu Task Magic. Wymieniają się informacjami na temat ciekawych stron 

WWW, ćwiczeń interaktywnych. Korzystają z programów multimedialnych jak Matlandia 

(wyniki ankiety). Jak wynika z dokumentacji, przygotowują spotkania samokształceniowe w 

formie warsztatów. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem: np.  szkolenie członków zespołu w 

zakresie poczty gmail oraz omówienie aplikacji LearningApps i możliwość wykorzystania jej 

na lekcjach.  Nauczyciele wymieniają się wiadomościami na temat nowoczesnych narzędzi 

TIK, takich jak: Voki, Prezi czy Glogster. Udostępniają materiały i pomoce dydaktyczne. 

Wymieniają się doświadczeniami na temat oceniania kształtującego w pracy nauczyciela 

(protokoły zespołów przedmiotowych i Rady Pedagogicznej). Współpracują nad procesem 

rozwijania zainteresowań u uczniów, dzielą się doświadczeniami ze szkoleń, wspólnie 

dokonują analizy sprawdzianów próbnych klas szóstych, sprawdzianu na zakończenie nauki 

w szkole, sprawdzianów po klasie 1, 2 , 3 i 5 oraz na rozpoczęcie nauki w klasie 1 (protokoły 

zespołów przedmiotowych i Plan Pracy Zespołów Przedmiotowych). Efektem wymiany 

doświadczeń staje się ciągłe doskonalenie  metod i form pracy oraz formułowanie 

konstruktywnych wniosków do dalszej pracy. Nauczyciele współdziałają w tworzeniu i 

analizie procesów edukacyjnych. Pracują zespołowo i analizują rezultaty swojej pracy, 

wspólnie planują działania, np. współpraca przy organizacji i przebiegu sprawdzianów; 

rozwiązywanie problemów, doskonalenie metod i form pracy; współpraca między zespołami 



przedmiotowymi przy organizacji imprez szkolnych, np. Święta Wolności w szkole 

(sprawozdania  i protokoły zespołów przedmiotowych).  

4. Nauczyciele wspierają się wzajemnie w planowaniu, doskonaleniu                 i 
realizowaniu procesu dydaktycznego. 

 
Nauczyciele jako sytuacje, w których korzystają z pomocy innych nauczycieli, 

wymienili: organizację imprez, uroczystości szkolnych i apeli; organizację konkursów; 

planowanie wycieczek klasowych. Nauczyciele wspierają się ponadto w przypadku 

konfliktów pomiędzy uczniami różnych klas;  organizowaniu pomocy uczniom z trudnościami 

i uczniom uzdolnionym; przy wystawianiu ocen z zachowania. Nauczyciele wspomagają się 

wzajemnie: 

 przy opracowywaniu i modyfikowaniu dokumentacji szkolnej, 

 w bieżącym prowadzeniu dokumentacji szkolnej, 

 doborze podręczników i  programów, 

 wydawaniu gazetki szkolnej, 

 przygotowywaniu lekcji otwartych, pokazowych i koleżeńskich, 

 realizacji zadań wynikających z programu wychowawczego                                   i 
profilaktycznego, 

 w czasie doskonalenia zawodowego, 

 przy realizacji programu Comenius . 
Nauczyciele współpracują z Samorządem Szkolnym, wspólnie opracowują analizę  

próbnych sprawdzianów. Przygotowują „Dni Promocji Szkoły”, egzamin na kartę rowerową w 
klasach czwartych, współpracują w projektach: np. „Owoce w Szkole”, „Szkoła w Ruchu”, 
„Bezpieczny Puchatek”, „Mały Ratownik”, „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Organizują żywe 
lekcje przyrody i historii, spotkania z pracownikami różnych instytucji i zawodów: miejska 
biblioteka, policja, straż i ratownicy z Pogotowia Ratunkowego. Współorganizują akcje 
charytatywne oraz promują sukcesy swoich wychowanków na  stronie internetowej szkoły 
(sprawozdania zespołów przedmiotowych, pedagoga szkolnego i Samorządu Szkolnego i 
wyniki ankiety). 

Na podstawie analizy zapisów znajdujących się w księdze protokołów                 z 

posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz spotkań zespołów przedmiotowych                     i 

oddziałowych stwierdzono, że po analizie wyników sprawdzianu nauczyciele wysuwają 

wnioski do dalszej pracy służącej zwiększeniu efektywności kształcenia. Ponadto nauczyciele 

współpracują w zakresie realizacji planu pracy szkoły, planowaniu zajęć pozalekcyjnych, 

opiekuńczych, rozwijających zainteresowania oraz wyrównawczych. Nauczyciele mają 

możliwość rozwiązywania problemów w zespołach, a także podczas indywidualnych oraz 

grupowych, formalnych bądź nieformalnych  spotkań. Większość  problemów rozwiązywana 

jest na bieżąco. Nauczyciele wspólnie analizują przebieg procesu edukacyjnego,  

wprowadzanie zmian konsultowane jest  podczas spotkań zespołów i posiedzeń rady 

pedagogicznej. W związku z tym dokonano m. in. modyfikacji procedur postępowania w 

sprawie wypadku ucznia w szkole. Nauczyciele planują pracę zespołów przedmiotowych, 

współpracują z pedagogiem, psychologiem, logopedą, nauczycielami świetlicy i biblioteki 



szkolnej.  Wspierają się podczas przygotowywania uczniów do konkursów. Uczniowie mają 

okazję wykazać się możliwościami i umiejętnościami na różnego rodzaju konkursach i w 

czasie uroczystości szkolnych (protokoły zespołów przedmiotowych i oddziałowych, 

sprawozdania zespołów przedmiotowych pedagoga, logopedy i nauczyciela świetlicy i 

biblioteki). 

5. Nauczyciele wspierają się w doskonaleniu własnej pracy. 

Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia procesu edukacyjnego. W 
przeprowadzonej ankiecie zostały wymienione następujące formy doskonalenia: kursy, 
warsztaty, konferencje, szkoleniowe rady pedagogiczne. Nauczyciele uczestniczą również w 
pracach zespołów przedmiotowych i międzyprzedmiotowych, angażują się w prace zespołów 
oddziałowych, wychowawczych i zadaniowych. Inne formy doskonalenia zawodowego, jakie 
wymienili nauczyciele,  to tworzenie wspólnej bazy dydaktycznej; wymiana doświadczeń, np. 
na temat pracy z uczniem zdolnym                i słabym; udział w zajęciach otwartych i 
prowadzenie tego typu zajęć (wyniki ankiety, sprawozdania zespołów przedmiotowych) . 

Nauczyciele doskonalą metody i formy własnej pracy we współpracy                z innymi 
nauczycielami.  Doskonalenie nauczycieli przyjmuje różne formy: udział w szkoleniach, w tym 
w szkoleniowych radach pedagogicznych; udział w  lekcjach otwartych dla nauczycieli 
zespołów przedmiotowych; lekcje prowadzone przez nauczycieli stażystów; lekcje 
prowadzone przez opiekunów stażu. Doskonalenie metod i form pracy odbywa się również 
poprzez uczestniczenie przez nauczycieli w różnorodnych kursach i warsztatach; poprzez 
czytanie fachowej literatury i czasopism; konsultacje z pedagogiem szkolnym. Doskonaleniu 
sprzyja również wymiana doświadczeń między nauczycielami oraz wymiana różnego rodzaju 
materiałów, w tym np. konspektów, programów edukacyjnych, adresów ciekawych stron 
internetowych (wyniki ankiety, sprawozdania zespołów przedmiotowych). 
 
Podsumowanie 
 
Mocne strony: 

 nauczyciele współdziałają ze sobą i wspierają się w działaniach edukacyjnych  i  
wychowawczych; 

 współpraca korzystnie wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły oraz korzystnie 
oddziałuje na rozwój uczniów;  

 działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne i adekwatne do potrzeb 
uczniów; 

 wykorzystanie przez nauczycieli różnorodnych środków dydaktycznych,       w tym 
multimedialnych, indywidualizacja i stosowanie zróżnicowanych metod nauczania 
wpływa na jakość procesu nauczania; 

 nauczyciele wspólnie planują działania w szkole, opierając się na analizie efektów 
pracy zespołów; wzajemnie sobie pomagają i wspierają się                  w rozwiązywaniu 
pojawiających się w szkole problemów. 

 
 

W oparciu o sporządzoną analizę zespół ewaluacyjny stwierdza, że wymaganie 7 
„Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych”  szkoła 
spełniła na poziom B. 



 
Kierunki działań: 

 podejmować się realizacji działań angażujących do współpracy wszystkich członków 
poszczególnych zespołów  

 podejmować przedsięwzięcia w ramach współpracy między zespołami. 
 
 

 

 
 

 

 

 


