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Cel ewaluacji: 

 Zbadanie aktywności 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 

różnorodnych 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 

angażują w nie inne osoby. 

Metody badawcze: ankieta skierowana do nauczycieli, ankieta skierowana do rodziców uczniów, 

ankieta skierowana do uczniów, wywiad z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych. 

Określenie harmonogramu: zadania – przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie ankiet. 

Prezentacja wyników ewaluacji wewnętrznej. 

Pytanie kluczowe nr 1 

Czy uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych? 

Metoda badawcza: ankieta 
Próba badawcza: nauczyciele (37 osób) 
Jakie formy aktywności przejawiają uczniowie podczas lekcji? 



 

Metoda badawcza: wywiad 
Próba badawcza: przewodniczący zespołów przedmiotowych 
Jakie pomoce dydaktyczne w szkole wspierają aktywizację uczniów? 
 
Odpowiedzi nauczycieli: 
- narzędzia TIK Cyfrowej Szkoły 
- ćwiczenia interaktywne np. program TaskMagic 
- Internet 
- filmy i gry dydaktyczne 
- biblioteka 
- zestawy do przeprowadzania doświadczeń na lekcjach przyrody 

- portrety twórców literatury czy ważnych postaci historycznych  
- mapy 
- sprzęt sportowy i boisko sportowe 
 
 
Metoda badawcza: ankieta 
Próba badawcza: uczniowie (101 uczniów poziom „b”) 
W jaki sposób przejawiasz swoją aktywność w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych? 
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Wniosek: Uczniowie aktywnie pracują na zajęciach prowadzonych w szkole. Przeważające 

formy aktywności uczniów to: zadawanie  pytań, zgłaszanie  się do odpowiedzi, praca w grupie, 

ocenianie pracy kolegów, praca samodzielna, podejmowanie dodatkowych zadań.  Nieliczni 

uczniowie z własnej inicjatywy przygotowują i prowadzą lekcje (7%) 

Pytanie kluczowe nr 2 

Jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane w szkole?  

Metoda badawcza: ankieta 
Próba badawcza: rodzice (101 rodziców uczniów - poziom „b”) 

Jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane w szkole? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. 
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 Zajęcia szachowe - odpowiedziało  66 respondentów (65,3%)) 

 Zajęcia teatralne - odpowiedziało 48 respondentów (47,5%) 

 Nuka gry na gitarze - odpowiedziało 19 respondentów (18,8%) 

 Zajęcia wokalne - Music Club 2 - odpowiedziało  70 respondentów (69,3%) 

 Zajęcia plastyczne - odpowiedziało 24 respondentów (23,8%) 

 Zajęcia informatyczne - odpowiedziało 18 respondentów (17,8%) 

 Zajęcia dla uczniów zdolnych - odpowiedziało 41 respondentów (40,5%) 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - odpowiedziało 73 respondentów (72,3%) 

 Zajęcia sportowe - odpowiedziało 51 respondentów (50,5%) 

Podano po jednym przykładzie innych zajęć: zajęcia alternatywy i zajęcia taneczne 

 

Metoda badawcza: ankieta 
Próba badawcza: rodzice 

Czy dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych? 

 

 Tak - odpowiedziało 48 respondentów (47.52%) 

 Raczej tak - odpowiedziało 37 respondentów (36,6%) 

 Raczej nie - odpowiedziało 4 respondentów (3.96%) 

 Nie - brak odpowiedzi 

 Nie wiem - odpowiedziało 8 respondentów (7,9%) 

Metoda badawcza: analiza dokumentów 
Próba badawcza: nauczyciele 
Jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane w szkole? 
 
W szkole są organizowane różnorodne zajęcia pozalekcyjne. W roku szkolnym 2015/2016 odbywały 
się następujące zajęcia: 14 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 11 zajęć rozwijających 
zainteresowania z języka polskiego lub matematyki, 6 zajęć recytatorsko-teatralnych, 1 zajęcia 
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literacko-teatralne, Koło Misyjne i Koło Biblijne, zajęcia sportowe (na basenie, piłka ręczna, 
gimnastyka korekcyjne), zajęcia ”W świecie małych eksperymentów”, zajęcia z zespołem wokalnym 
„MUSIC CLUB 2”, zajęcia wokalne – solowe z uczniem zdolnym, zajęcia szachowe, zajęcia plastyczne,  
informatyczne. 
 
 
Wniosek: Z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców wynika, że  rodzice znają  
ofertę proponowanych  w szkole zajęć pozalekcyjnych.  Potwierdzają uczestnictwo dzieci  
w tych zajęciach. Z ankiety wynika również, że większość rodziców uważa, iż dzieci chętnie biorą 
udział zajęciach pozalekcyjnych (tak - 47.52%, raczej tak - 36.6%).  Szkoła, uwzględniając propozycje 
uczniów i rodziców, przygotowała bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Wypowiedzi rodziców i 
analiza dokumentów (dzienniki zajęć pozalekcyjnych) wskazują, że frekwencja na zajęciach jest 
wysoka, a niektórzy uczniowie korzystają z kilku form zajęć pozalekcyjnych. 
 

 

 

Pytanie kluczowe nr 3 

Czy nauczyciele stwarzają sytuacje zachęcające każdego ucznia do podejmowania różnorodnych 

aktywności? 

Metoda badawcza: ankieta 
Próba badawcza: nauczyciele 
W jaki sposób zachęca Pan/Pani uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności? 

 

Metoda badawcza: ankieta 
Próba badawcza: uczniowie  
W jaki sposób nauczyciele motywują (zachęcają) Cię do podejmowania różnorodnych aktywności? 
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Metoda badawcza: ankieta 
Próba badawcza: rodzice 
Czy Państwa dziecko brało udział w akcjach organizowanych na terenie szkoły (np.: Góra Grosza, 
Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Polacy Rodakom, akcje na rzecz zwierząt, akcje ekologiczne, itp.)? 
 

 
 

 Tak - odpowiedziało 81 respondentów (80,19%) 

 Nie - odpowiedziało 13 respondentów (12,87%) 

 7 osób (6,93%) nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi. 

Metoda badawcza: wywiad 
Próba badawcza: przewodniczący zespołów przedmiotowych 
Jakie nowatorskie programy i projekty aktywizujące uczniów wprowadza szkoła? 
 
Odpowiedzi nauczycieli: 
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- program „Nie pal przy mnie proszę” we współpracy ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną 
- projekt czytelniczy „Zalajkuj czytanie” 
- projekt „Wielokulturowość” 
- projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła” 
- edukacja poprzez szachy „Nauka gry w szachy” dla klas I i II 

- akcja „Szkoła w ruchu” w ramach projektu  „Ćwiczyć każdy może” 

 

Wniosek: Nauczyciele zachęcają uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności poprzez: 

odpowiedni dobór metod i form pracy, organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i 

uzdolnienia uczniów, stosowanie oceniania 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 charytatywne, kiermasze 

świąteczne. Zdecydowana większość rodziców (80%) ma wiedzę na temat udziału dziecka w 

akcjach organizowanych na terenie szkoły.  

 
Pytanie kluczowe nr 4 

Czy uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju oraz rozwoju 

szkoły? 

Metoda badawcza: ankieta 
Próba badawcza: nauczyciele 
Jakie działania inicjują uczniowie? Jak te działania przyczyniają się do ich rozwoju? 

Tab.1 

Numer  Analiza 

Jakie działania inicjują uczniowie? Działania inicjowane przez uczniów to: akcje 
charytatywne (Gorączka Złota, zbiórka zabawek 
dla szpitala,  zbiórka karmy dla schroniska dla 
zwierząt), losowanie szczęśliwego numerka, 
działania integrujące poszczególne klasy i całą 
społeczność szkolną oraz wzmacniające dobre 
zachowanie, m. in. udział w przedstawieniach, 
pomysły na imprezy klasowe i szkolne np. Dzień 
Chłopaka i Dzień Kobiet, konkurs plastyczno – 
literacki „Moje wspomnienia z wakacji”, zabawy 
sportowe, indywidualne stolikowe, ruchowe, 
zabawy konstrukcyjne, konkurs origami, gry 
szachowe, dekoracje sali,  działania dotyczące 
procesów edukacyjnych, np. przygotowanie 
krzyżówek, prezentacji, przygotowanie quizu dla 
klasy II, przynoszenie materiałów na zajęcia, 
wykonanie pomocy dydaktycznych, 
przygotowanie gazetek klasowych. 

Jak te działania przyczyniają się do ich rozwoju? Powyższe działania wspierają rozwój uczniów, 
rozwijają talenty i zainteresowania, uczą 
organizacji pracy, odpowiedzialności, 
samodzielności, współpracy w grupie,  rozwijają 



wyobraźnię, rozbudzają wrażliwość, inspirują 
umysł do pracy, zaspakajają potrzebę ruchu, 
budują poczucie własnej wartości, sprawiają, że 
uczniowie są bardziej aktywni i zaangażowani w 
czasie lekcji, integrują uczniów z nauczycielami i 
rodzicami. W realizację podejmowanych działań 
angażują się zarówno uczniowie, nauczyciele, jak 
i rodzice. 

 

Metoda badawcza: ankieta 
Próba badawcza: uczniowie  
Które pomysły uczniów  (np. akcje, konkursy itd. ) zostały zrealizowane? Podaj przykłady. 

Tab. 2 

Numer Treść odpowiedzi 

1 Wyjścia poza szkołę 

2 Konkurs orgiami 

3 Dodatkowy dzień bez mundurka 

4 Konkurs na bransoletki z gumek 

5 Losowanie „szczęśliwego numerka” 

6 Sposób prezentowania kraju europejskiego w czasie realizacji  projektu „Wielokulturowość” 

7 Kiermasze świąteczne 

8 Organizacja „Pokaż się” 

9 Akcje charytatywne 

10 Konkurs „Wspomnienia z wakacji” 

11 Organizacja „Dnia Pluszaka” 

12 Konkurs plastyczny „Moje hobby” 

13 Organizacja „Dnia Rodzica” 

14 Klasowe wyjście na pizzę 

15 Propozycje wycieczek 

16 Samodzielne wybieranie formy pracy domowej 

17 Automat ze zdrowym jedzeniem 

 

Metoda badawcza: ankieta 
Próba badawcza: uczniowie  
Podaj własne  propozycje działań (np. akcje, konkursy  itd. ), które mogłyby być realizowane w 

naszej szkole. 

Tab. 3 

Numer Treść odpowiedzi 

1 Dzień zwierząt, dzień zwierzaka w szkole 

2 Akcja mająca na celu pomaganie starszym ludziom 

3 Akcja mająca na celu pomaganie zwierzętom ze schroniska 

4 Dzień bez mundurka raz w tygodniu 

5 Konkurs na makietę budowli z polskich miast 

6 Sprzedaż (kiermasz) ozdób świątecznych 

7 Konkursy kulinarne (np. gotowanie) 

8 Konkurs  mitologiczny 

9 Sportowe zawody szkolne 



10 Więcej atrakcji na Dzień Dziecka 

11 Wycieczka do stadniny koni 

12 Konkurs teatrzyków szkolnych 

13 Inne pojedyncze odpowiedzi: częstsze wyjazdy do PNT, więcej wycieczek, tydzień bez 

mundurka, więcej dyskotek, konkurs plastyczny „W baśniowej krainie”, konkurs na 

najciekawszą fryzurę, konkurs tańca, konkurs przyrodniczy, informatyczny, zniesienie 

mundurków, kiermasz przyborów szkolnych, sklepik w szkole, słodycze w automacie, 

zajęcia muzyczne, wyjścia do schroniska dla zwierząt, akcja mająca na celu zrozumienie 

pracy nauczycieli i sprzątaczek – możliwość sprzątania w szkole przez uczniów oraz pracy z 

młodszymi kolegami, dłuższe dyskoteki. 

 

Metoda badawcza: ankieta 
Próba badawcza: rodzice 
Które z działań podejmowanych z własnej inicjatywy przez uczniów, są według Państwa 

najcenniejsze? 



 

 Wystawa prac uczniowskich - odpowiedziało 31 respondentów (30,69%) 

 Kiermasz - pomoc dla hospicjum - 55 (54,45%) 

 Wykonywanie gazetek w salach lekcyjnych - 19 (18,81%) 

 Organizowanie imprez klasowych - 32 (31,68%) 

 Rozgrywki sportowe - 36 (35,64%) 

 Dyżury w stołówce szkolnej podczas obiadu - pomoc uczniom klas młodszych - 22 

(21,78%) 

 Zabawy z młodszymi kolegami w czasie dyskotek - 16 (15,84%) 

 Losowanie ,,szczęśliwego numerka" - 18 (17,82%) 

 Planowanie prac Samorządu Uczniowskiego i realizowanie jego postanowień - 11 

(10,89%) 

 Konkursy, np. plastyczne - 52 (51,48%) 
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Metoda badawcza: ankieta 
Próba badawcza: rodzice 

Czy według Państwa udział uczniów w różnego rodzaju działaniach prowadzonych na 
terenie szkoły, przyczynia się do ich rozwoju? 

 

 Tak - odpowiedziało 90 ankietowanych (89,1%) 

 Nie - brak odpowiedzi 

11 ankietowanych, tj. 10,1 % nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi. 

Wniosek: Inicjowane przez uczniów różnorodne pomysły i działania są realizowane w szkole, czego 

potwierdzeniem są odpowiedzi uczniów w ankiecie (tab. 2). Uczniowie, realizując różne swoje 

pomysły, rozwijają empatię, umiejętność współpracy, poczucie odpowiedzialności za siebie i 

innych. Według rodziców najcenniejsze działania podejmowane z własnej inicjatywy przez uczniów 

to: udział w konkursach i akcjach charytatywnych. 

 

Pytanie kluczowe nr 5  

Czy uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej? 

Metoda badawcza: ankieta 
Próba badawcza: nauczyciele 
Jakie działania podejmuje Pan/Pani na rzecz rozwoju społeczności lokalnej? 
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Inne odpowiedzi: spotkania z pracownikami ze schroniska, festiwal kolęd, Święto Rodziny, udział w 

akcji Sprzątanie Świata, Dni Promocji Szkoły, konkurs talentów „Pokaż się”, przedstawienia teatralne 

dla środowiska, udział i występy w gali „Witaj Majowa Jutrzenko”, działalność PCK np. „Pomóż 

dzieciom przetrwać zimę”, „Gorączka złota”. 

Wniosek: Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej poprzez 

udział w konkursach o różnym zasięgu, występy teatralne i wokalne, akcje charytatywne. 

Podsumowanie 

Analiza ankiet przeprowadzonych wśród  nauczycieli, rodziców uczniów i samych 

uczniów, analiza dokumentów szkolnych, wywiad z dyrektorem i przewodniczącymi zespołów 

przedmiotowych, pozwalają stwierdzić, iż szkoła prowadzi szereg spójnych działań mających na 

celu wspieranie samodzielności i aktywności naszych uczniów. Uczniowie inicjują i realizują 

różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej oraz 

angażują w nie inne osoby. Tym samym szkoła spełnia wymagania na poziom wysoki. 

Wnioski do dalszej pracy: 

 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 2016/2017 pomysły uczniów podane w ankiecie 

 Należy w szerszym zakresie informować rodziców o działaniach podejmowanych przez 

szkołę  

 Należy włączać rodziców w działania podejmowane przez szkołę 
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