
 

ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY  

W SŁOTWINIE 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

 

 

 

 

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  

 

 

WYMAGANIE 3: Uczniowie są aktywni  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ d/s EWALUACJI: 

Przewodnicząca: Maria Wandzel  

Członkowie: Dorota Martyniak 

Joanna Janik 



 

SPIS TREŚCI: 

I. PRZEDMIOT I CELE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  

II. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE  

III. PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ 

 Wyniki badań – zestawienie tabelaryczne 

Analiza wyników badań.: 

- „Róża wiatrów” skierowana do uczniów 

- „Róża wiatrów” skierowana do nauczycieli  

 - „Mówiąca ściana” do rodziców  

 - Rozmowa z opiekunem i przedstawicielami SU  

Narzędzia uzupełniające: analiza dokumentacji- dzienniki zajęć pozalekcyjnych, 

lekcyjnych –oceny/uwagi za aktywność, księga protokołów - analiza wyników 

konkursów, analiza wytworów uczniów, rozmowy z nauczycielami i uczniami; baza 

szkoły.  

 

IV PODSUMOWANIE 

 

V. MOCNE I SŁABE STRONY.  

 

VI. WNIOSKI I REKOMENDACJE. 

 

 

Załączniki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. PRZEDMIOT I CELE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  

Przedmiot badań. 

W roku szkolnym 2018/2019 w ZSP w Słotwinie została przeprowadzona ewaluacja 

wewnętrzna, której przedmiotem było  WYMAGANIE 3: Uczniowie są aktywni.  

Zadaniem ewaluacji było zebranie i ocena działań szkoły na rzecz rozwijania 

aktywności uczniów. Jednocześnie ewaluacja miała za zadanie dostarczenie szkole pełnej, 

rzetelnej, a tym samym obiektywnej informacji o jej silnych i słabych stronach, o jej 

wartościach i niedomaganiach celu ustalenia, co moglibyśmy zrobić, żeby uczniowie 

aktywnie uczestniczyli w zajęciach oraz w innej działalności prowadzonej przez szkołę. 

Wyniki ewaluacji adresowane są do dyrektora, rady pedagogicznej, uczniów i rodziców. 

 

Charakterystyka wymagania: 

 Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich 

uczestniczą. 

 Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć i rozwiązywaniu 

problemów. 

 Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają uczniów do podejmowania 

różnorodnych aktywności. 

 Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, 

rozwoju szkoły i społeczności lokalnej. 

 

 Cele ewaluacji: 

 

1. Pozyskanie informacji na temat zaangażowania uczniów w zajęcia lekcyjne,             

pozalekcyjne i różne dziedziny życia szkoły. 

2. Pozyskanie informacji na temat działań nauczycieli, zachęcających uczniów do 

aktywności. 

3. Pozyskanie informacji o inicjatywach uczniów, podejmowanych dla rozwoju 

własnego, rozwoju szkoły i lokalnej społeczności. 

4. Zebranie informacji, dotyczących współpracy uczniów w realizacji przedsięwzięć i w 

rozwiązywaniu problemów. 

5. Wykorzystanie zebranych danych do wzmacniania  systemu motywującego uczniów 

do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego, rozwoju szkoły i lokalnej 

społeczności, a przez to podniesienia atrakcyjności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 

i oferty edukacyjnej szkoły zgodnie z potrzebami. 

 

II. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE 

 

Pytania kluczowe: 

1. Czy uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole (lekcyjnych 

i pozalekcyjnych)? 

2. Czy uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju 

oraz rozwoju szkoły i lokalnej społeczności? 

3. Czy uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć  i w rozwiązywaniu 

problemów? 

4. Czy nauczyciele stwarzają sytuacje zachęcające uczniów do aktywności? 

5. Czy szkoła stwarza warunki do kreatywnej pracy uczniów, a baza dydaktyczna szkoły 

zapewnia im możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach?. 

Kryteria ewaluacji: 



 

1. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole (lekcyjnych 

i pozalekcyjnych) 

2. Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju 

oraz rozwoju szkoły i lokalnej społeczności, 

3. Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć  i w rozwiązywaniu 

problemów, 

4. Nauczyciele stwarzają sytuacje zachęcające uczniów do aktywności i stosują 

metody aktywizujące uczniów na lekcjach,  

5. Szkoła stwarza warunki do kreowania aktywnej postawy uczniów i  rozwijania ich 

pasji, a baza dydaktyczna szkoły zapewnia uczniom możliwość aktywnego 

uczestnictwa w zajęciach 

Metody i narzędzia badawcze: 

 Metoda „Róża wiatrów”  ( Koło kompetencji) dla wszystkich nauczycieli i 

wszystkich uczniów klas II –VIII, 

 Metoda „ Mówiąca ściana” dla rodziców, 

 Wywiad z uczniami samorządu oraz opiekunem, 

 Narzędzia uzupełniające: Analiza dokumentacji- dzienniki zajęć pozalekcyjnych, 

lekcyjnych –oceny/uwagi za aktywność, księga protokołów - analiza wyników 

konkursów, analiza wytworów uczniów, rozmowy z nauczycielami i uczniami; 

baza szkoły 

Dobór próby: 

 100% -rodziców obecnych na zebraniu w dniu 17.01.2019r. ( zgodnie z listą 

obecności) 

 100% -uczniów klas II-VIII obecnych  w szkole w trakcie badania 

 80% -samorząd uczniowski 

 100%-grono pedagogiczne  

Odbiorcy ewaluacji 

 nauczyciele  

 dyrektor szkoły 

  rodzice 

Ramy czasowe:  
Ewaluacja wyznaczona została na X- XI 2018r. W związku z chorobą koordynatora w 

XI, niemożliwe stało się przebadanie rodziców w wyznaczonym w harmonogramie terminie. 

Badanie rodziców zostało przeniesione na I 2019r., przy okazji wywiadówki. Ostateczne 

przedstawienie wyników  nastąpi na posiedzeniu rady w dniu 07.02. 2019r. 

Format raportu i sposób upowszechniania wyników: 

Raport w formie dokumentu PDF przedstawiony na posiedzeniu rady pedagogicznej 

i  opublikowany na stronie internetowej zespołu, najważniejsze  wyniki przedstawione 

zostaną rodzicom na najbliższym zebraniu -marzec 2019r. 

 

 

 

 

 

 



 

III. PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ 

1. WYNIKI UZYSKANE OD UCZNIÓW  METODĄ „RÓŻY WIATRÓW” – 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

 

W badaniu wzięło udział 81 uczniów klas II do VIII. ( kl. II – 5 ucz., kl. III – 10 ucz., 

kl. IV – 15 ucz., kl. V – 16 ucz., kl. VI – 13 ucz., kl. VII – 8 ucz., kl. VIII 14 ucz. obecnych  

w szkole w dniu badania). Do badania uczniów wykorzystano proste narzędzie „ Róża 

wiatrów” zwane też jako Koło ewaluacji., na którym uczniowie zaznaczali stopień aktywności 

w skali  od 6 do 1. Uczniowie mieli odnieść się do następujących zagadnień: 

„MOJA AKTYWNOŚĆ W SZKOLE’ 

1. Jestem aktywny na zajęciach lekcyjnych, 

2. Chętnie uczestniczę w zajęciach pozalekcyjnych, 

3. Uczestniczę w pracach proponowanych przez SU, 

4. Angażuję się w prace samorządu klasowego, 

5. Angażuję się w akcje charytatywne, 

6. Pomagam w nauce moim kolegom, 

7. Współpracuję z kolegami w realizacji zadań, 

8. Moje pomysły są w szkole brane pod uwagę, 

9. Proponuję i realizuję zadania na rzecz swojego rozwoju, rozwoju szkoły i środowiska, 

10. Nauczyciele stwarzają różne sytuacje, bym aktywnie uczestniczył/ ła w zajęciach, 

11. Nauczyciele zachęcają mnie do działań na rzecz kolegów, szkoły i środowiska 

Uzyskane wyniki: 

1. Jestem aktywny na zajęciach lekcyjnych 

PUNKTY LICZBA UCZNIÓW PROCENT 

6 24 29,63%  

75,32% 5 23 28,40% 

4 14 17,29% 

3 7 8,64%  

2 3 3,70%  

1 1 1,23%  

BRAK 

ODPOWIEDZI 

7 8, 64%  

 

2. Chętnie uczestniczę w zajęciach pozalekcyjnych 

PUNKTY LICZBA UCZNIÓW PROCENT 

6 18 22,22%  

64,2% 5 19 23,46% 

4 15 18,52% 

3 9 11,11%  

2 17 20,99%  

1 2 2,47%  

BRAK 

ODPOWIEDZI 

1 1,23%  

 

3. Uczestniczę w pracach proponowanych przez SU 

PUNKTY LICZBA UCZNIÓW PROCENT 

6 16 19,75%  

61,73% 5 10 12,35% 

4 24 29,63% 



 

3 14 17,28%  

2 15 18,52%  

1 1 1,23%  

BRAK 

ODPOWIEDZI 

1 1,23%  

 

4. Angażuję się w prace samorządu klasowego 

PUNKTY LICZBA UCZNIÓW PROCENT 

6 17 20,99%  

62,97% 5 19 23,46% 

4 19 23,46% 

3 11 13,58%  

2 13 16,05%  

1 1 1,23%  

BRAK 

ODPOWIEDZI 

2 2,46%  

 

5. Angażuję się w akcje charytatywne 

PUNKTY LICZBA UCZNIÓW PROCENT 

6 19 23,46%  

74,08% 5 24 29,63% 

4 17 20,99% 

3 10 12,34%  

2 9 11,11%  

1 1 1,23%  

BRAK 

ODPOWIEDZI 

2 2,46%  

 

6. Pomagam w nauce moim kolegom 

PUNKTY LICZBA UCZNIÓW PROCENT 

6 11 13,58%  

67,9% 5 16 19,75% 

4 28 34,57% 

3 16 19,75%  

2 4 4,94%  

1 1 1,23%  

BRAK 

ODPOWIEDZI 

3 3,70%  

 

7. Współpracuję z kolegami w realizacji zadań 

PUNKTY LICZBA UCZNIÓW PROCENT 

6 22 27,16%  

69,13% 5 22 27,16% 

4 12 14,81% 

3 15 18,52%  

2 6 7,41%  

1 2 2,46%  

BRAK 

ODPOWIEDZI 

2 2,46%  



 

8. Moje pomysły są w szkole brane pod uwagę 

PUNKTY LICZBA UCZNIÓW PROCENT 

6 11 13,58%  

53,08% 5 12 14,81% 

4 20 24,69% 

3 16 19,75%  

2 13 16,05%  

1 9 11,11%  

BRAK 

ODPOWIEDZI 

2 2,46%  

 

9. Proponuję i realizuję zadania na rzecz swojego rozwoju, rozwoju szkoły i środowiska 

PUNKTY LICZBA UCZNIÓW PROCENT 

6 9 11,11%  

60,48% 5 25 30,86% 

4 15 18,51% 

3 17 20,99%  

2 7 8,64%  

1 6 7,41%  

BRAK 

ODPOWIEDZI 

2 2,46%  

 

10. Nauczyciele stwarzają różne sytuacje, bym aktywnie uczestniczył/ ła w zajęciach 

PUNKTY LICZBA UCZNIÓW PROCENT 

6 24 29,63%  

75,30% 5 22 27,16% 

4 15 18,51% 

3 11 13,59%  

2 7 8,64%  

1 2 2,46%  

BRAK 

ODPOWIEDZI 

1 1,23%  

 

11. Nauczyciele zachęcają mnie do działań na rzecz kolegów, szkoły i środowiska 

PUNKTY LICZBA UCZNIÓW PROCENT 

6 19 23,46%  

64,21% 5 19 23,46% 

4 14 17,29% 

3 15 18,51%  

2 3 3,70%  

1 2 2,46%  

BRAK 

ODPOWIEDZI 

7 8, 64%  

 

 

 

 

 



 

2. WYNIKI UZYSKANE OD NAUCZYCIELI METODĄ „RÓŻY WIATRÓW” - 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

 

W badaniu wzięło udział 14 nauczycieli szkoły. Za pomocą narzędzia „Róża wiatrów” 

mieli wskazać w skali od 6 do 1 stopień aktywności uczniów w różnych dziedzinach życia 

szkoły.  

Zagadnienia uwzględnione w badaniu AKTYWNOŚĆ MOICH UCZNIÓW to : 

1. Zaangażowanie uczniów w zajęcia, 

2. Współpraca uczniów ze sobą, 

3. Stwarzanie sytuacji zachęcających uczniów do różnych aktywności, 

4. Stosowanie aktywizujących metod pracy, 

5. Podejmowanie przez uczniów działań na rzecz własnego rozwoju, 

6. Samoocena i wzajemna ocena koleżeńska, 

7. Zainteresowanie zajęciami,  

8. Inicjatywy uczniów w SU, 

Uzyskane odpowiedzi: 

1. Zaangażowanie uczniów w zajęcia: 

PUNKTY LICZBA 

NAUCZYCIELI 

PROCENT 

6 3 21,43%  

100% 5 7 50% 

4 4 28,57% 

3 0 0  

2 0 0  

1 0 0  

 

2. Współpraca uczniów ze sobą 

PUNKTY LICZBA 

NAUCZYCIELI 

PROCENT 

6 6 35,71%  

71,2% 5 4 28,57% 

4 1 7,14% 

3 2 14,28%  

2 1 7,14%  

1 0 0%  

 

3. Stwarzanie sytuacji zachęcających uczniów do różnych aktywności 

PUNKTY LICZBA 

NAUCZYCIELI 

PROCENT 

6 9 64,28%  

92,85% 5 3 21,43% 

4 1 7,14% 

3 2 14,28%  

2 1 7,14%  

1 0 0%  

 

4. Stosowanie aktywizujących metod pracy 

PUNKTY LICZBA 

NAUCZYCIELI 

PROCENT 



 

6 8 57,14%%  

92,86% 5 4 28,58% 

4 1 7,14% 

3 1 7,14%  

2 0 0%  

1 0 0%  

 

5. Podejmowanie przez uczniów działań na rzecz własnego rozwoju 

PUNKTY LICZBA 

NAUCZYCIELI 

PROCENT 

6 0 0%  

64,29% 5 6 42,86% 

4 3 21,43% 

3 4 28,58%  

2 1 7,14%  

1 0 0%  

To pytanie wypadło najsłabiej wśród respondentów. 

6. Samoocena i wzajemna ocena koleżeńska 

PUNKTY LICZBA 

NAUCZYCIELI 

PROCENT 

6 0 0%  

78,58% 5 7 50% 

4 4 28,58% 

3 3 21,43%  

2 0 0%  

1 0 0%  

 

7. Zainteresowanie zajęciami  

PUNKTY LICZBA 

NAUCZYCIELI 

PROCENT 

6 0 0%  

100% 5 9 64,28% 

4 5 35,72% 

3 0 0%  

2 0 0%  

1 0 0%  

 

8. Inicjatywy uczniów w SU 

PUNKTY LICZBA 

NAUCZYCIELI 

PROCENT 

6 5 35,71%%  

5 4 28,58% 71,43% 

4 1 7,14% 

3 2 14,28%  

2 1 0%  

1 0 0%  

 

 



 

3. WYNIKI UZYSKANE OD RODZICÓW ZA POMOCĄ NARZĘDZIA „MÓWIĄCA 

ŚCIANA” -ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

Rodzicom przybyłym na zebranie w dniu 17. 01. 2019 r. zaproponowano wypowiedzenie się 

w kwestii aktywności uczniów w szkole i na rzecz własnego rozwoju w postaci odpowiedzi 

na  6 pytań zamkniętych. Narzędzie – „Mówiąca ściana”. 

W badaniu wzięło udział 61 rodziców. Wyniki przedstawiają się następująco:  

 

1.Czy, Państwa zdaniem, Wasze dziecko angażuje się w zajęcia lekcyjne (zgodnie ze 

swymi możliwościami)? 

 

ODPOWIEDZI 

ANKIETOWANYCH 

LICZBA PROCENT 

TAK 39 63,93% 

NIE 21 34,43% 

BRAK ODP. 1 1,64% 

 

2. Czy Państwa dziecko uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne w szkole? 

   

ODPOWIEDZI 

ANKIETOWANYCH 

LICZBA PROCENT 

TAK 37 60,66% 

NIE 20 32,78% 

BRAK ODP. 4 6,56% 

 

3. Czy zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole odpowiadają oczekiwaniom Państwa 

dziecka? 

 

ODPOWIEDZI 

ANKIETOWANYCH 

LICZBA PROCENT 

TAK 27 44,26% 

NIE 34 55,74% 

 

4. Czy Państwa zdaniem, uczniowie naszej szkoły współpracują ze sobą w różnych 

przedsięwzięciach lub w rozwiązywaniu problemów? 

 

ODPOWIEDZI 

ANKIETOWANYCH 

LICZBA PROCENT 

TAK 7 11,47% 

NIE 51 83,61% 

BRAK ODP. 3 4,92% 

 

5. Czy znane są Państwu inicjatywy i działania samych uczniów, prowadzone na terenie 

szkoły i poza nią, które wspomagają rozwój Państwa dziecka? 

 

ODPOWIEDZI 

ANKIETOWANYCH 

LICZBA PROCENT 

TAK 37 60,66% 

NIE 17 27,87% 

BRAK ODP. 7 11,47% 



 

 

6. Czy Państwa dziecko jest pozytywnie zmotywowane do nauki i pracy na rzecz 

własnego rozwoju? 

 

ODPOWIEDZI 

ANKIETOWANYCH 

LICZBA PROCENT 

TAK 39 63,93% 

NIE 22 36,07% 

 

 
Zestawienie zbiorcze odpowiedzi Rodziców 

 

4. •WYWIAD Z UCZNIAMI SAMORZĄDU ORAZ OPIEKUNEM 

  

W szkole działa Samorząd Uczniowski, składający się z uczniów klas 4 – 8 szkoły. Nowy SU 

został wybrany w październiku  2018r .w drodze  powszechnego i tajnego głosowania klas II 

– VIII, nauczycieli i pracowników personelu technicznego. Obserwacja pracy SU, 

przeprowadzone wywiady z przedstawicielami SU oraz z opiekunem, analiza dokumentacji 

wykazały, że SU pełni ważną rolę w życiu szkoły. SU działa w oparciu o opracowany przez 

siebie plan. Włącza się czynnie w realizację zadań wynikających z PWP szkoły. Ma zawsze 

na bieżąco aktualizowaną gazetkę ścienną z informacjami o życiu szkoły. Wiele akcji               

i inicjatyw aranżuje i im przewodzi. SU jest organizatorem i współorganizatorem apeli, 

konkursów. SU na bieżąco współpracuje z pedagogiem. Do najważniejszych akcji i inicjatyw 

należą „ Na beskidzkim szlaku” – wyjście do Zimnika połączone z akcją Sprzątania Świata, 

pomoc w organizacji I Szkolnego Dnia lekkiego tornistra z inscenizacją,  obchodach DEN, 

Święta Niepodległości, Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, Mikołajek, dyskotek.              

Z inicjatywy SU  w szkole prowadzone są akcje: „Szczęśliwy numerek”, „Środa bez 

telefonów”, „Piątek bez prac domowych”, SU uczestniczy też w akcjach ogólnopolskich- „ 

Góra grosza”, charytatywnych -nakrętki, zbiórki – powiązana z wolontariatem w szkole. SU 

pełni ważną rolę w dbałości o bezpieczeństwo uczniów – dyżury szkolne, pomoc młodszym 

kolegom oraz godne reprezentowanie szkoły w środowisku- poczet sztandarowy, uroczystości 

wiejskie i gminne. Uczniowie wykazują swą aktywność w  pracy w sklepiku szkolnym, 

wolontariacie – WOPŚ, zbiórce surowców wtórnych – działaniach potwierdzających aktywną 
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postawę na rzecz nie tylko własnego rozwoju ale także rozwoju szkoły czy swojej „ małej 

ojczyzny” . 

 

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ SKIEROWANYCH DO RESPONDENTÓW 

 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

„MOJA AKTYWNOŚĆ W SZKOLE’ 

1.  Na podstawie analizy zestawienia wyników zbiorczych uczniowie szkoły oceniają swoją 

aktywność na różnym poziomie- wykorzystując pełną skalę, przy czym na dobrym.  Na 

bardzo dobrym poziomie swą aktywność na lekcjach oceniło 75,32% badanych. Przy czym    

w  skali na 5-6 pkt ocenili się uczniowie kl. II- III, co potwierdzają obserwacje i rozmowy      

z nauczycielami. Z wiekiem u respondentów aktywność maleje. Nikt z kl. VI- nie ocenił swej 

aktywność na 6, co daje dodatkową informację, że uczniowie mają świadomość że pracują 

poniżej swych możliwości. 

2. 64,2% badanych chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, Nie jest to imponujący 

wynik. Chętne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych też spada z wiekiem.  

3. Uczniowie uczestniczą  w pracach proponowanych przez SU w 61,73%. Stopień 

zaangażowania też jest różnorodny. Nawet uczniowie, którzy, na podstawie obserwacji           

i rozmów z rodzicami, bardzo dobrze realizują się  w pracach SU, wzorowo pełnią dyżury, 

uczestniczą w zadaniach wynikających z planu pracy szkoły oceniają się stosunkowo surowo.  

4. Na podobnym poziomie oceniają swe zaangażowanie w prace samorządu klasowego. ( 62, 

97% ) Przeciętnie w każdej klasie są 2 osoby, które oceniają swoje zaangażowanie na 5-6 pkt.   

5. Większa – 74,08 % jest ocena zaangażowania w akcje charytatywne prowadzone w szkole. 

Świadczy to o dobrym  poziomie empatii, aktywności na rzecz nie tylko rozwoju osobistego, 

ale i prospołecznego, szczególnie w przypadkach, kiedy to uczniowie podejmują działania na 

własny koszt i nie bazują wyłącznie na pomocy rodziców chętnie wyręczających swe dzieci 

np.: w zbieraniu surowców wtórnych,  aczkolwiek każde działanie, nawet ze wsparciem 

rodzica jest tu cenne i szlachetne. Szkoda tylko, że nie wszyscy rodzice to dostrzegają – 

(Mówiąca ściana) 

6. Pomoc koleżeńska w szkole plasuje się także na poziomie dobrym- 67,9%. Podobnie jak    

w pozostałych pytaniach, są odpowiedzi mówiące o 100 % zaangażowaniu, ale są też osoby, 

które nie angażują się w to działanie w ogóle.  

7.Wyższy, niż poprzedni wynik – prawie 70% badanych uzyskała współpraca z kolegami       

w realizacji zadań. Tu faktycznie obserwuje się aktywność w realizacji zadań, projektów 

zespołowych, występów, konkursów drużynowych, co jest eksponowane na forum. 

8. Najniższy średni wynik uzyskało stwierdzenie „Moje pomysły są w szkole brane pod 

uwagę”. Tylko 53,08% respondentów odczuwa, że ich pomysły są wykorzystywane. 

Dziewięcioro uczniów oceniło tą aktywność na 1 punkt. Warto zorganizować giełdę 

pomysłów na zdrowy styl życia, propozycję zagospodarowania przerw czy inne zadanie, 

gdzie uczniowie mogliby wykazać się dodatkową  inwencją, a jednocześnie odczuć swój 

wkład w uatrakcyjnienie życia szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami. 

9. 60,42% uczniów Proponuje i realizuje zadania na rzecz swojego rozwoju, rozwoju szkoły     

i środowiska. U 40% należy podjąć działania aktywizujące. 

10. Najlepiej, porównywalnie z pkt. pierwszym, wypadło w badaniu stwierdzenie: 

„Nauczyciele stwarzają różne sytuacje, bym aktywnie uczestniczył/ ła w zajęciach”. ¾ 

uczniów szkoły ( 75,30%) wysoko ocenia postawę nauczyciela w kreowaniu aktywności 

uczniów. 

11. Zdaniem 64,21% uczniów nauczyciele zachęcają do działań na rzecz kolegów, szkoły       

i środowiska.  



 

Podsumowując aktywność własną uczniowie ocenili się porównywalnie z obserwacjami          

i wynikami badań nauczycieli w tej kwestii. Mamy w szkole uczniów bardzo aktywnych         

i zaangażowanych w każde działanie, Są też jednak w każdej klasie uczniowie, którzy 

wymagają intensywnych, wielopłaszczyznowych oddziaływań w podnoszeniu aktywności 

jako bardzo ważnego czynnika w podnoszeniu efektywności pracy szkoły. 

 

NAUCZYCIELE SZKOŁY 

1. 100% badanych nauczycieli ocenia zaangażowanie uczniów w zajęcia w skali 6-5-4.  

2. Dosyć wysoko oceniają też współpracę uczniów ze sobą – 71,2% w skali 6-5-4. Troje 

respondentów oceniła tu współpracę w skali 3-2.  

3. Zdecydowana większość nauczycieli – 92,85% stosuje aktywizujące metody pracy             

z uczniami. 

4. Zdecydowana większość badanych  – 92,86% stwarza na swoich zajęciach sytuacje 

zachęcające do aktywności.  

5. Najsłabiej, aczkolwiek nie nisko – 64,29%, w ocenie nauczycieli wypadła umiejętność 

podejmowania przez uczniów działań na rzecz własnego rozwoju. Należy podjąć działania 

podnoszące umiejętności uczniów w tym zakresie – dawać okazję do jej treningu, wspierać, 

motywować, dawać przykłady, odwoływać się do uznanych praktyk. 

6. Przeciętnie w ocenie nauczycieli -78,58%, nikt nie ocenił w skali 6, wypadła umiejętność 

dokonywania przez uczniów samooceny i oceny koleżeńskiej. 

7. Nauczyciele na poziomie dobrym ocenili zainteresowanie uczniów zajęciami. Nikt nie 

zaznaczył tu 6p., ale wyniki oscylują w przedziale 5-4 p.. Nikt też nie ocenił zainteresowania 

zajęciami na 3,2,1 punkt. 

8. Dziewięcioro nauczycieli oceniło inicjatywy uczniów w SU na 6 lub 5 p. , jeden na 4p., 

troje na 2 p. . Dwoje  nauczycieli nie wypowiedziało się w tej kwestii.  

 

RODZICE UCZNIÓW 

Analiza wyników „Mówiącej ściany”  skierowanej do rodziców  szkoły wskazuje, że 

63,93% badanych uważa, że ich dziecko angażuje się w pracę na zajęciach szkolnych ( 

lekcyjnych i pozalekcyjnych). 34,43% twierdzi, że nie. Jeden Rodzic nie wypowiedział się     

w tej kwestii. 

60,66% rodziców uważa, że jego dziecko uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne               

w szkole, 32,78%, że nie uczęszcza. Czworo rodziców nie udzieliło odpowiedzi, co może 

sugerować, że nie mają wiedzy na ten temat. 

Zdaniem 44,26% rodziców, zajęcia pozalekcyjne odpowiadają potrzebom     

oczekiwaniom ich dzieci. Przeszło połowa – 55, 74% jest zdania odmiennego. 

Tylko zdaniem siedmioro Rodziców -11,47%  uczniowie szkoły współpracują ze sobą   

w różnych przedsięwzięciach, rozwiązywaniu problemów. W opinii 83,61% badanych 

uczniowie ze sobą nie współpracują. Troje Rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.   

( WNIOSEK) 

Lepszy wynik uzyskały odpowiedzi na pytanie 5. - Czy znane są Państwu inicjatywy    

i działania samych uczniów, prowadzone na terenie szkoły i poza nią, które wspomagają 

rozwój Państwa dziecka?. Tu rodzice wykazali się większą znajomością tematu. Zdaniem 

60,66% badanych zna te inicjatywy, 27, 87%  nie zna, 11, 47% nie udzieliło odpowiedzi. 

Wynik tego pytania ponownie pozwala stwierdzić, że ok. 40% respondentów nie ma pełnej 

wiedzy na temat szkolnych inicjatyw uczniów.  

Ostatnie pytanie dotyczyło pozytywnej motywacji dziecka do nauki i pracy na rzecz 

własnego rozwoju.  Tu 63,93% badanych uznało, że ich dzieci są pozytywnie zmotywowani 

do nauki, 36,07%, że nie. Należy podjąć pracę nad motywacją uczniów.  



 

Wyniki uzyskane od rodziców są rozbieżne w kilku badanych zagadnieniach,             

w porównaniu  z wynikami uzyskanymi od dzieci, nauczycieli, analizy dokumentacji, 

rozmów i obserwacji zachowania klas w różnych sytuacjach stwarzających okazję do 

aktywności. Otrzymane dane są sygnałem do podjęcia działań weryfikujących opinię 

rodziców w badanej kwestii. Należy podjąć pracę nad przepływem informacji, zwiększeniem 

zaangażowania rodziców w życie szkoły, uczestnictwa w zebraniach, na których omawiane są 

zadania wychowawcze realizowane w klasach, szkole, zachęcaniem do śledzenia stron www, 

facebooka, czytania pozytywnych uwag odnotowywanych w dziennikach, będących  bogatym 

źródłem na temat aktywności własnego dziecka, uczestnictwa w różnych zadaniach, 

zazwyczaj we współpracy z zespołem klasowym. U prawie 20% badanych rodziców, w 

porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosła liczba twierdzących, że jego dziecko nie bierze 

udziału w żadnych zajęciach pozalekcyjnych (13,33% tak twierdziło w ubiegłym roku, dzisiaj 

– prawie 33%).  

Odpowiedzi Rodziców na „Mówiącej ścianie” wskazują, że nie wszyscy rodzice mają 

pełną wiedzę na temat aktywności swojego dziecka w szkole. 

Nasuwa to stwierdzenie, że nie wszyscy rodzice dysponują pełną wiedzą na temat swojego 

dziecka, jako, że nie ma w szkole ucznia, który nie byłby objęty choćby jednymi zajęciami 

dodatkowymi.  

 

NARZĘDZIA UZUPEŁNIAJĄCE: ANALIZA DOKUMENTACJI- DZIENNIKI 

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH, LEKCYJNYCH –OCENY/UWAGI ZA 

AKTYWNOŚĆ, KSIĘGA PROTOKOŁÓW - ANALIZA WYNIKÓW KONKURSÓW, 

ANALIZA WYTWORÓW UCZNIÓW, ROZMOWY Z NAUCZYCIELAMI I 

UCZNIAMI; BAZA SZKOŁY 

 

Analiza dokumentacji szkolnej. 

 

W celu pozyskania dodatkowych informacji w badanym zakresie, przeanalizowano 

dokumenty szkolne związane z aktywnością uczniów ( wybrane dzienniki zajęć 

pozalekcyjnych, plany nauczania, uwagi pozytywne uczniów, wymagania programowe, 

zapisy w Księdze protokołów, protokoły posiedzeń zespołów, ofertę szkoły dotyczącą zajęć 

pozalekcyjnych, plany lekcji uwzględniające zajęcia dodatkowe, dobrowolne działania 

nauczycieli zmierzające do wzrostu aktywności uczniów. Zebrany materiał przedstawia się 

następująco: 

Na podstawie przeprowadzonej dokumentacji stwierdza się, uczniowie otrzymują 

pozytywne uwagi za aktywność w różnych sferach życia szkoły. W szkole w siedmiu  klasach 

realizowane są zajęcia rozwijające kreatywność, a co za tym idzie rozwijające aktywność 

uczniów. Prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe, w tym dodatkowe nieodpłatne, z 

inicjatywy nauczycieli. 

Dodatkowe zajęcia dla uczniów 

  

L. 

p.  

Prowadzący Rodzaj zajęć Klasa 

1 Sabina Pawlus Wycieczki “Podróże małe i duże” 4 – 8 

2 Bogumiła Brózda Zajęcia rozwijające kreatywność 5 

3 Elżbieta Dawid Zajęcia rozwijające kompetencje 

matematyczno – przyrodnicze „Dzieci 

badają świat” 

4 – 5 

4 Maria Wandzel Zajęcia rozwijające kreatywność „ Zabawy 

drugaków z ozobotami”, Ogólnopolski 

2 



 

Program „ Uczymy dzieci programować” 

5 Dorota Martyniak Zajęcia rozwijające kreatywność i logiczne 

myślenie 

8 

6 Joanna Janik Gry i zabawy językowe rozwijające 

umiejętności komunikacyjne – metoda 

projektu 

4 

7 Anna Biernat 

Jakubiec 

Zajęcia rozwijające kreatywność 1 – 3 

8 Barbara Jakubiec Zajęcia rozwijające komunikatywność 

„Małe formy teatralne” 

  

9 Ewa Knapek Zajęcia multimedialne dla przedszkolaków   

10 Gabriela Kozioł Z ozobotem przez świat sztuki 6 

Dodatkowe: 

11. DANUTA 

KNAPEK 

Innowacja z języka niemieckiego – 

przygotowanie do egzaminu. Innowacja z 

języka niemieckiego – przygotowanie do 

egzaminu. środa 8.55 – 9.40 

8 

12 

13 

JOANNA JANIK Innowacja pedagogiczna   wtorek 8.00 – 8.45 

      Zajęcia rozwijające kompetencje z języka 

angielskiego poniedziałek 14.30 – 15.15  

 

14. BARBARA 

JAKUBIEC 

 Zajęcia umuzykalniające i taneczne 

wtorek 12.00 – 12.45 

3 

15. BOGUMIŁA 

BRÓZDA 

Zajęcia rozwijające kompetencje z j. 

polskiego -środa 8.55 – 9.40   piątek 8.00 – 

8.45 

 

16 MARIA 

WANDZEL 

Zajęcia rozwijające kompetencje czytelnicze i 

emocjonalne “Spójrz inaczej” 

poniedziałek 8.00 – 9.45 

2 

17. DOROTA 

MARTYNIAK 

Zajęcia rozwijające kompetencje 

matematyczno – fizyczne piątek 7.15 – 8.00  

 

 

18 ELŻBIETA 

DAWID 

Zajęcia rozwijające kompetencje 

przyrodnicze “Dzieci badają świat”. 

środa 13.45 – 14.30 

 

19 SŁAWOMIR 

GIBAS 

SKS 

 Szkolna drużyna Gortata” 

Szkolna drużyna SKS 

KL.I-VIII 

 

Rozmowy z nauczycielami i uczniami 

Na podstawie rozmów z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych, nauczycieli                

i wybranych uczniów można stwierdzić, że uczniowie w miarę swych możliwości 

psychofizycznych uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, zawodach, zarówno na 

szczeblu klasowym, szkolnym jak i w konkursach, zawodach zewnętrznych. 

 

Uczestnictwo uczniów w zawodach, konkursach, olimpiadach r. szk. 2018/2019 

L.p. Nazwa konkursu Liczba 

uczestników 

Nagrody, wyróżnienia  Imię i 

nazwisko 

nauczyciela  
Imię i 

nazwisko 

ucznia 

Rodzaj 

wyróżnienia 



 

1. Konkurs 

przedmiotowy z 

języka polskiego – 

etap szkolny 

9   Bogumiła 

Brózda 

2. Szkolny konkurs 

poezji patriotycznej 

16 1.Jakubiec 

Karol -  kl. II 

2.Kowalska 

Julia - kl. IV 

3.Mrowiec 

Dariusz- kl. 

IV 

4.Dobija 

Kacper- kl. 

V 

Grand Prix 

 

I miejsce 

 

II miejsce 

 

III miejsce 

Bogumiła 

Brózda 

3. Powiatowy konkurs 

literacki – „Boże 

Narodzenie w 

Beskidach” 

zorganizowany przez 

Starostwo 

6 

 

 

 

 

 

Weber 

Karina – kl. 

V. 

Laureat – 

nagroda 

książkowa 

 

 

 

Bogumiła 

Brózda 

4. Konkurs 

przedmiotowy z jęz. 

angielskiego – etap 

szkolny 

1   Joanna Janik 

5. Konkurs piosenek 

świątecznych w jęz. 

obcych 

67 Klasa III 

Klasa V 

Antonina 

Kozioł- kl. 

III 

Joanna 

Zielińska -   

kl. IV 

Julia 

Kowalska – 

 kl. IV 

Wiktoria 

Kowalska – 

kl.VI 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Joanna Janik 

6. Konkurs 

przedmiotowy z 

historii – etap 

szkolny 

2   Anna Biernat 

- Jakubiec 

7. Młodzieżowa 

Olimpiada Wiedzy o 

Społeczeństwie 

2   Anna Biernat 

- Jakubiec 

8. Gminny Konkurs 

Plastyczny „Na 

skrzydłach 

niepodległości” 

około 200 Magdalena 

Socha  - 

przedszkole 

Patrycja 

Capanda    

I miejsce 

 

 

II miejsce 

 

Gabriela 

Kozioł 



 

kl. III 

Wioleta 

Wandzel kl. 

VIII 

Bartłomiej 

Kubaczka – 

kl. V  

 

III miejsce 

 

 

wyróżnienie 

9. Szkolny konkurs 

plastyczny „Mój 

ulubiony zwierzak” 

38 Oliwia 

Krywult – 

kl. III 

Zofia Bojdys 

– kl. I 

Martyna 

Konior – kl. 

V 

I miejsce 

 

 

II miejsce 

 

III miejsce 

Gabriela 

Kozioł 

10. Ogólnopolski 

konkurs plastyczny –

„Kartka 

bożonarodzeniowa”  

6 Zuzanna 

Wolny     kl. 

V 

wyróżnienie Gabriela 

Kozioł 

11. Konkurs 

przedmiotowy z 

matematyki – etap 

szkolny 

2   Dorota 

Martyniak 

12. Konkurs 

przedmiotowy z 

fizyki – etap szkolny 

1   Dorota 

Martyniak 

13. Konkurs 

przedmiotowy z 

geografii – etap 

szkolny 

2 Franciszek 

Łobzowski- 

kl. VII 

Etap II - 

rejonowy 

Elżbieta 

Dawid 

14. Ogólnopolska  

Olimpiada  

przedmiotowa z 

matematyki 

21   Elżbieta 

Dawid 

15. Ogólnopolska  

Olimpiada  

przedmiotowa z 

przyrody 

11   Elżbieta 

Dawid 

16. Ogólnopolska  

Olimpiada  

przedmiotowa z 

geografii 

10 Wiktoria 

Dobija – kl. 

V 

Laureat Elżbieta 

Dawid 

17. Ogólnopolski 

konkurs 

matematyczny – 

Łowcy Talentów       

( wyniki w lutym) 

14   Elżbieta 

Dawid 

18 Szkolny Konkurs na 

stroik świąteczny 

 

5 Patrycja 

Capanda kl. 

III-1 m-ce 

 Danuta 

Knapek 



 

 

 

 

Oliwia 

Krywult-kl. 

III- II m-ce 

Dawid Kasela 

kl. II – 3 m-ce 

19  Oblicze Dzieciątka 

Jezus, które ujrzeli 

Trzej Królowie 

10 wysłane  Gabriela 

Kozioł 

20 Międzynarodowy 

Konkurs „ Mieszkam 

w beskidach 

30 Oczekiwanie 

na wyniki 
 Gabriela 

Kozioł 

21. „Toyota- auto 

marzeń” 

1o W trakcie 

wysyłania 
 Gabriela 

Kozioł 

22 Sztafetowe biegi 

przełajowe  

  3miejsce 

dziewczyny 

w kategorii 

klas 7-8-

gimnazjum; 

3miejsce 

dziewczyny 

kl 4-6; 

Sławomir 

Gibas 

23. Turniej szachowy    3 miejsce kl 

4-6 i 3miejsce 

kl 7-8 

Sławomir 

Gibas 

24. Turniej mini 

koszykówki – kl 4-6 

  chłopcy(4 

miejsce) i 

dziewczyny(3 

miejsce) 

 

Sławomir 

Gibas 

25 Turniej koszykówki 

dziewcząt klasy 7-8 i 

gimnazjum 

  3 miejsce  Sławomir 

Gibas 

26 Powiatowy Konkurs 

Wiedzy o 

Bezpieczeństwie 

3 Mariusz, 

Małgosia K., 

Magda D. kl. 

VIII 

Wyróżnienie 

 Nagrody 

książkowe 

Bożena 

Jakubiec, 

Maria 

Wandzel 

27 Plebiscyt na 

najżyczliwszego 

ucznia/ uczennicę 

klasy oraz szkoły 

Kl. I - VIII   Maria 

Wandzel 

 

Analiza wytworów uczniów 

Na podstawie obserwacji gazetek ściennych, galerii, stron www szkoły i facebooka stwierdza 

się, że uczniowie realizują się w różnych formach aktywności szkolnej. Galeria prac jest 

dowodem aktywności w różnych dziedzinach plastyki, zajęć świetlicowych, gdzie swą 

aktywnością wykazują się dodatkowo  uczniowie klas I – III oraz chętni uczniowie kl. IV – 

V- kółko plastyczne.. 

 

 

 



 

IV PODSUMOWANIE. 

 

1. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole (lekcyjnych 

i pozalekcyjnych) 

  Na podstawie analizy zestawienia wyników zbiorczych, uczniowie szkoły oceniają swoją 

aktywność na różnym poziomie- wykorzystując pełną skalę. Na bardzo dobrym poziomie swą 

aktywność na lekcjach oceniło 75,32% badanych. Przy czym w  skali na 5-6 pkt ocenili się 

uczniowie kl. II- III, co potwierdzają obserwacje i rozmowy z nauczycielami. Z wiekiem u 

respondentów aktywność maleje. Nikt z kl. VI- nie ocenił swej aktywność na 6, co daje 

dodatkową informację, że uczniowie mają świadomość że pracują poniżej swych możliwości. 

 64,2% badanych chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, Nie jest to imponujący 

wynik. Chętne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych też spada z wiekiem. Jako przyczynę 

uczniowie podają (w rozmowie)- przeładowany program, dużo lekcji, prawie codziennie do 

15.30, dużo zadań, mało czasu i nie wszystkie zajęcia są zgodne z zainteresowaniami. Należy 

przeprowadzić badania uzupełniające pozwalające określić wszystkie przyczyny zaistniałej 

sytuacji. 

Nauczyciele ocenili aktywność uczniów na lekcjach wyżej niż uczniowie. 100% badanych 

nauczycieli ocenia zaangażowanie uczniów w zajęcia w skali 6-5-4. Jest to dobry symptom, 

bo dostrzegają potencjał i zaangażowanie nawet tych uczniów, którzy wykazują niską 

aktywność. 

Najniższe są wyniki uzyskane w tej kwestii od rodziców. 63,93% badanych uważa, że ich 

dziecko angażuje się w pracę na zajęciach szkolnych ( lekcyjnych i pozalekcyjnych). 34,43% 

twierdzi, że nie. Jeden Rodzic nie wypowiedział się w tej kwestii. 

60,66% Rodziców uważa, że jego dziecko uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne w szkole, 

32,78%, że nie uczęszcza. Czworo rodziców nie udzieliło odpowiedzi, co może sugerować, że 

nie mają wiedzy na ten temat. 

Dzieci biorą udział w różnego rodzaju imprezach, konkursach, zawodach szkolnych, 

międzyszkolnych, gminnych, powiatowych. 

 

2. Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju 

oraz rozwoju szkoły i lokalnej społeczności, 

Na podstawie przeprowadzonych badań, zarówno w opinii uczniów jak i nauczycieli, 

jest w szkole duża grupa uczniów, którzy  inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz 

własnego rozwoju, rozwoju szkoły jak i lokalnej społeczności- Uczniowie ci potrafią 

zwerbalizować swoje pomysły  z wykorzystaniem różnych form aktywności – słownej, 

plastycznej, ruchowej, intelektualnej. Podejmują aktywność w ramach SU, samorządów 

klasowych, Spółdzielni Uczniowskiej, przejawiają troskę o bezpieczeństwo własne i kolegów, 

wzorowo pełnią dyżury, włączają się aktywnie a akcje charytatywne,  działalność szkolnego 

wolontariatu, aktywnie troszczą się o ochronę środowiska, sprzątają świat, zbierają surowce 

wtórne, godnie reprezentują szkołę w środowisku – występy na potrzeby lokalne – dożynki, 

11 listopada, Opłatek dla samotnych, biorą udział w konkursach i zawodach. Oczywiście są w 

szkole uczniowie, którzy zachowują się biernie, niechętnie uczestniczą w przytoczonych 

zadaniach. Swoją aktywność oceniają w skali 1-2 punkty na „Róży wiatrów” 

60,66% badanych rodziców zna przytoczone  inicjatywy, 27, 87%  nie zna, 11, 47%  

nie udzieliło odpowiedzi. Wynik tego pytania pozwala stwierdzić, że ok. 40% badanych 

rodziców nie ma pełnej wiedzy na temat szkolnych inicjatyw uczniów.  

 

3. Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć  i w rozwiązywaniu 

problemów 

Realizacja zadań przytoczonych w kryterium 2 jest możliwa do przeprowadzenia wyłącznie 



 

we współpracy. Współpraca uczniów jest widoczna w pracy grupowej na lekcjach,                

w realizacji projektów, występów, dyżurów, podejmowanych inicjatyw. Około 70 % uczniów 

współpracuje ze sobą w różnych sytuacjach zadaniowych, pracy zespołowej na lekcji,           

w czasie wycieczek, pomocy koleżeńskiej, rozwiązywaniu konfliktów.  Podobny wynik 71% 

w tym kryterium - prezentują nauczyciele. Rodzice wypowiedzieli się w tej kwestii 

odmiennie. Tylko 7 rodziców dostrzega tę współpracę. 51 – nie. Szkoła niestety nie jest wolna 

od uczniów, którzy niechętnie współpracują i każdą inicjatywę kolegów czy nauczycieli 

negują, co zobrazowali na „ Róży wiatrów”-  około 30% uczniów klas starszych wykazuje 

niską aktywność w tym kryterium. To duży odsetek, wymagający działań naprawczych. 

 

4. Nauczyciele stwarzają sytuacje zachęcające uczniów do aktywności i stosują 

metody aktywizujące uczniów na lekcjach 

W tym kryterium obserwuje się zbieżność wyników wszystkich trzech podmiotów. Ponadto 

uzyskano tu najwyższe wyniki. Uczniowie 75,30%,  nauczyciele 92%– rodzice 64%. . 

Niestety zdaniem tylko 44,26% rodziców zajęcia odpowiadają potrzebom dzieci. Dla  

55,74% rodziców zajęcia wymienione wcześniej w tabeli, nie odpowiadają potrzebom ich 

dzieci, chociaż ich wachlarz wcale nie jest ubogi i praktycznie wszystkie klasy mają zajęcia 

rozwijające kreatywność. Osiągnięcia uczniów są doceniane. Uczniowie dostają uwagi za 

aktywność i zaangażowanie. Umożliwiane jest im prezentowanie swych osiągnięć na forum – 

popisy, występy. Pani dyrektor gromadzi wyniki o osiągnięciach uczniów, organizuje apele, 

na których uroczyście wręcza dyplomy, nagradza, chwali i docenia, zachęca innych ( dobry 

przykład) do pójścia w ślady kolegów. Nauczyciele także podejmują działania nagradzające 

aktywność uczniów– wystawy prac, gazetki aktywności, zdjęcia na facebooku i wiele innych.   

 

5. Szkoła stwarza warunki do kreowania aktywnej postawy uczniów i  rozwijania 

ich pasji, a baza dydaktyczna  zapewnia uczniom możliwość aktywnego uczestnictwa w 

zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych 

Na podstawie obserwacji, przeprowadzonych rozmów z wszystkimi podmiotami szkoła 

stwarza warunki do kreowania aktywnej postawy uczniów. Realizujemy 3 projekty: „Erasmus 

+”, „Szkoła kompetencji”, „Lepsza szkoła” dające szansę naszym uczniom na rozwój              

i wydatnie przyczyniających się do aktywizacji uczniów. Prowadzi działania innowacyjne, 

realizuje projekty o mniejszym zasięgu. Dyrektor w trosce o wysoki poziom osiągnięć             

i wysoki standard placówki nieustannie czyni starania o pozyskanie środków na zajęcia 

dodatkowe i zwiększanie bazy dydaktycznej. W szkole są klasopracownie wyposażone w 

najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne – tablice multimedialne, laptopy, wszystkie 

pomieszczenia mają dostęp do internetu, jest nowoczesna pracownia biologiczno – 

chemiczna, gabinet terapii, wzbogacany księgozbiór biblioteczny. Brak sali gimnastycznej 

jest rekompensowany zorganizowaniem stałych wyjazdów Kl. IV – VIII na zajęcia w-f na 

salę w Twardorzeczce. Stworzona została kreatywna strefa gier na boisku szkolnym, 

nauczyciele nabywają nowe kompetencje poprzez studia podyplomowe, udział  w licznych 

kursach, sieciach współpracy nauczycieli, uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, zapoznają się z technikami kodowania/ 

programowania, wykorzystują TIK w rozwijaniu swoich pasji. 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. MOCNE I SŁABE STRONY  

 

MOCNE STRONY 

 

SŁABE STRONY 

 

1. Przewaga uczniów aktywnie 

uczestniczy w zajęciach prowadzonych w 

szkole (lekcyjnych i pozalekcyjnych) 

2. Uczniowie inicjują i realizują 

różnorodne działania na rzecz własnego 

rozwoju oraz rozwoju szkoły i lokalnej 

społeczności, 

3. Uczniowie współpracują ze sobą w 

realizacji przedsięwzięć  i w rozwiązywaniu 

problemów, 

4. Nauczyciele stwarzają sytuacje 

zachęcające uczniów do aktywności i stosują 

metody aktywizujące uczniów na lekcjach,  

5. Szkoła stwarza warunki do kreowania 

aktywnej postawy uczniów i  rozwijania ich 

pasji, a baza dydaktyczna szkoły zapewnia 

uczniom możliwość aktywnego uczestnictwa 

w zajęciach 

6. SU pełni ważną rolę w życiu szkoły. 

7. Baza szkoły sprzyjająca rozwijaniu 

kreatywności wszystkich uczniów 

 

 

1. Nie wszyscy uczniowie aktywnie 

uczestniczą w lekcjach i zajęciach 

pozalekcyjnych. 

2. Są w szkole uczniowie, którzy nie 

wykazują zaangażowania w działania SU i 

inne podejmowane na rzecz własnego 

rozwoju, rozwoju szkoły i środowiska  

3. 40%  badanych  uczniów uważa, że ich 

aktywność i odnoszone sukcesy nie są 

dostrzegane  

4. 30 % uczniów wykazuje niską aktywność 

w zakresie współpracy w realizacji 

przedsięwzięć  i w rozwiązywaniu 

problemów 

7. Uczniowie mają niską motywację do nauki 

8. Zainteresowanie niektórych rodziców  

sprawami swych dzieci nie jest pełne 

9.  Brak sali gimnastycznej. 
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VI WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 

WNIOSKI: 

1. Nauczyciele wysoko oceniają zaangażowanie uczniów w zajęcia oraz  współpracę 

uczniów ze sobą, 

2.  Zdecydowana większość nauczycieli  stosuje aktywizujące metody pracy z uczniami   

i stwarza na swoich zajęciach sytuacje zachęcające do aktywności. 

3.  Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów. 

4. Nauczyciele zachęcają uczniów do aktywności poprzez uczestnictwo w 

proponowanych konkursach, zawodach, projektach, 

5. Stopień zaangażowania większości uczniów w różne aktywności jest wysoki 

6. Dore jest też zainteresowanie uczniów zajęciami 

7. Słabsza jest umiejętność podejmowania przez uczniów działań na rzecz własnego 

rozwoju.  

8. Przeciętna jest umiejętność dokonywania przez uczniów samooceny i oceny 

koleżeńskiej. 

9. Uczniowie czują się zachęcani do aktywnego udziału w zajęciach i proponowanych 

formach aktywności 

10. Zajęcia pozalekcyjne są atrakcyjne dla uczniów, nie są atrakcyjne  dla wielu rodziców 

11. SU pełni ważną i aktywną rolę w życiu szkoły. 



 

12. Z wiekiem aktywność uczniów na zajęciach maleje. Chętne uczestnictwo w zajęciach 

pozalekcyjnych też spada z wiekiem. 

13. Są w każdej klasie uczniowie, którzy wymagają intensywnych, wielopłaszczyznowych 

oddziaływań w podnoszeniu aktywności jako bardzo ważnego czynnika                       

w podnoszeniu efektywności pracy szkoły. 

14. Nie wszyscy rodzice mają pełną wiedzę na temat aktywności swojego dziecka             

w szkole. 

15. Baza szkoły sprzyja rozwijaniu kreatywności wszystkich uczniów 

 

REKOMENDACJE: 

 

1. Podjąć w szkole działania poprawiające poziom aktywności uczniów na lekcjach. 

2. Należy podjąć działania podnoszące umiejętności uczniów w zakresie podejmowania 

działań na rzecz własnego rozwoju – dawać okazję do jej treningu, wspierać, 

motywować, dawać przykłady, odwoływać się do uznanych praktyk.  

3. Należy przeprowadzić badania uzupełniające pozwalające określić wszystkie 

przyczyny spadku ( wraz z wiekiem) motywacji i chętnego uczestnictwa w zaj. 

pozalekcyjnych.  

4. Należy podjąć pracę nad motywacją uczniów w każdej aktywności szkolnej 

5. Warto zorganizować giełdę pomysłów na zdrowy styl życia, propozycję 

zagospodarowania przerw czy inne zadania, gdzie uczniowie mogliby wykazać się 

dodatkową inwencją, a jednocześnie odczuć swój wkład w uatrakcyjnienie życia 

szkoły, zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami. 

6.  Wdrażać uczniów od najmłodszych klas do dokonywania prób samooceny oraz do 

oceny koleżeńskiej. W kl. starszych sukcesywnie tę umiejętność rozwijać. 

7. Kontynuować sprawdzone, przynoszące rezultaty  metody aktywizujące uczniów, 

zachęty do udziału w konkursach, zawodach wewnętrznych i zewnętrznych. 

8.  Przeprowadzać więcej konkursów na poziomie klasowym, grywalizację czy inne 

sprawdzone sposoby aktywizacji uczniów w konkretnym zespole klasowym 

9. Przy współpracy z rodzicami pracować od najmłodszych lat nad określeniem 

zdolności i umiejętności dzieci w celu obrania kierunku dalszego rozwoju.  

10. Kontynuować ofertę zajęć pozalekcyjnych z uwzględnianiem propozycji uczniów  

i rodziców. 

11. Uczyć samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności poprzez realizację 

projektów uczniów - kontynuowanie prac i  akcji Samorządu Uczniowskiego.  

12. Przypominać uczniom wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów ze 

szczególnym naciskiem na formy i sposoby  doceniania ich aktywności (aktywność i 

odnoszone sukcesy nie są dostrzegane, nie są brane pod uwagę propozycje uczniów). 

13. Angażować wszystkich uczniów, wyznaczając zadania na miarę możliwości z 

konstruktywną oceną motywującą do kolejnych wyzwań 

14. Otrzymane dane są sygnałem do podjęcia działań weryfikujących opinię rodziców     

w badanej kwestii. Należy podjąć pracę nad przepływem informacji, zwiększeniem 

zaangażowania rodziców w życie szkoły, uczestnictwa w zebraniach, na których 

omawiane są zadania wychowawcze realizowane w klasach, szkole, zachęcać do 

śledzenia stron www, facebooka, czytania pozytywnych uwag odnotowywanych w 

dziennikach, będących  bogatym źródłem na temat aktywności własnego dziecka, oraz 

uczestnictwa w różnych zadaniach we współpracy z zespołem klasowym. 

15. Przypomnienie rodzicom w czasie wrześniowych spotkań, i na bieżąco, że sukcesy 

uczniów zamieszczane są na stronie internetowej szkoły, facebooku, często stronach 

UG czy blogu Lipowa i Okolice. Warto te strony odwiedzać, dając swemu dziecku 



 

informację zwrotną doceniającą  jego wkład i aktywność, bądź zachęcającą do działań 

kreatywnych.  
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