
2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. PRYMASA KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W SIEDLINIE 
 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 1 

 

   
 

 

 

 

 

 

RAPORT  EWALUACYJNY 
 

 

 
 

Koncepcja pracy       

szkoły                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedlin, maj 2017r.  



2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. PRYMASA KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W SIEDLINIE 
 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 2 

 

PRZEDMIOT EWALUACJI 

Koncepcja pracy szkoły 

CEL EWALUACJI 

Analiza koncepcji pracy szkoły pod kątem realizacji jej założeń 

 

SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EWALUACJI 

Aktualizacja koncepcji pracy szkoły lub opracowanie planu działań naprawczych                        

w sytuacji, gdy któreś z założeń koncepcji pracy szkoły nie jest realizowane 

 

ODBIORCY EWALUACJI 

 Nauczyciele 

 Dyrektor 

 Rodzice 

PYTANIA EWALUACYJNE 

 Czy szkoła ma opracowaną koncepcję pracy? Jeżeli tak to jaki był tryb 

opracowania (czas i osoby opracowujące) i przyjęcia dokumentu? 

 Czy koncepcja pracy była omawiana i konsultowana? Jeżeli tak, to z kim? Czy 

wzięto pod uwagę sformułowane sugestie? 

 Czy szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy? Które założenia koncepcji 

są realizowane, a które nie? Jeżeli któreś założenia są nierealizowane, to 

dlaczego? 

 Jakie działania powinny zostać podjęte, aby założenia koncepcji pracy były 

realizowane? 

 Czy prowadzona jest ewaluacja działań szkoły? jeżeli tak, to w jaki sposób są 

wykorzystywane wyniki ewaluacji? 

 Czy aktualna koncepcja pracy szkoły wymaga aktualizacji? Jeżeli tak, to w jakim 

zakresie? 

 Jakie okoliczności uzasadniają wprowadzenie modyfikacji w koncepcji pracy 

szkoły? 

 Jakie modyfikacje powinny zostać wprowadzone? 
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KRYTERIA EWALUACJI: 

Spójność koncepcji pracy szkoły z wymogami formalnymi oraz oczekiwaniami 

dyrektora, nauczycieli i rodziców 

 

METODY BADAWCZE: 
 

 Analiza dokumentacji (aktualna koncepcja pracy szkoły, sprawozdania z pracy 

szkoły, raporty ewaluacyjne, wyniki egzaminów zewnętrznych) 

 Ankieta wśród rodziców i nauczycieli 

 Dyskusja grupowa nauczycieli z dyrektorem 

HARMONOGRAM BADANIA 

03-07.04.2017r. – opracowanie koncepcji ewaluacji; 

24-28.04.2017r. – przeprowadzenie badania: ankiety wśród rodziców                              

i nauczycieli; 

04-08.05.2017r. – przeprowadzenie badania: analiza dokumentacji; 

05-12.05.2017r. – raport ewaluacyjny, wyniki przedstawione podczas spotkania 

grupowego z radą pedagogiczną. 

 

 

W ramach badania przeprowadzono ankietowanie rodziców i nauczycieli oraz 

analizę dokumentacji: Koncepcja pracy szkoły, raporty ewaluacyjne, protokoły 

posiedzeń rady pedagogicznej i zestawienia wyników sprawdzianu w kl. VI i egzaminu 

gimnazjalnego.. 

Dokonano podsumowania wyników badania ewaluacyjnego pod kątem 

określonych w koncepcji ewaluacji kryteriów. 
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WYNIKI BADANIA EWALUACYJNEGO 

 

1. BADANIE ANKIETOWE 

 
A) NAUCZYCIELE 

 
Termin przeprowadzenia ankiety: 28.04.2017r.  

Liczba ankietowanych: 20 

Mężczyźni – 3, kobiety – 17. 

1. Czy zna Pan/Pani założenia koncepcji pracy szkoły? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 20 100 0 0 

  

Wszyscy ankietowani nauczyciele potwierdzili znajomość koncepcji pracy szkoły. 

 

2. Czy brał/a Pan/Pani udział w opracowaniu koncepcji pracy szkoły? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 17 85 3 15 
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 85% ankietowanych nauczycieli brało udział w opracowaniu koncepcji pracy 

szkoły. Natomiast 15% - nie uczestniczyło. 

3. Czy szkoła posiada wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli, 

uczniów i rodziców cele oraz kierunki działania? 

 

Odpowiedzi TAK NIE NIE WIEM  

 Liczba % Liczba % Liczba % 

 20 100 0 0 0 0 

 

 Zdaniem wszystkim ankietowanych nauczycieli, szkoła posiada wyraźnie 

określone i akceptowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców cele oraz kierunki 

działania. 

 

4. Czy podejmowane przez szkołę działania są, Pana/Pani zdaniem, celowe                               

i przynoszą oczekiwane efekty? 

 

Odpowiedzi TAK NIE NIE WIEM  

 Liczba % Liczba % Liczba % 

 20 100 0 0 0 0 

 

 100% ankietowanych uważa, że podejmowane przez szkołę działania są, 

Pana/Pani zdaniem, celowe i przynoszą oczekiwane efekty. 

 

5. Czy praca szkoły nad poprawą wyników nauczania przynosi oczekiwane 

efekty? 

 

Odpowiedzi TAK NIE NIE MAM 

ZDANIA 

 Liczba % Liczba % Liczba % 

 18 90 1 5 1 5 
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Zdaniem większości ankietowanych (90%), praca szkoły nad poprawą wyników 

nauczania przynosi oczekiwane efekty. 5% ankietowanych uważa, że nie. Natomiast 

5% nie ma zdania. 

 

6. Czy działania podejmowane przez szkołę wzbogacają ofertę edukacyjną 

placówki, rozwijają zainteresowania i zdolności uczniów? 

 

Odpowiedzi TAK NIE NIE MAM 

ZDANIA 

 Liczba % Liczba % Liczba % 

 20 100 0 0 0 0 

 Wszyscy ankietowani potwierdzili fakt, że działania podejmowane przez szkołę 

wzbogacają ofertę edukacyjną placówki, rozwijają zainteresowania i zdolności 

uczniów. 

 

7. Czy działania podejmowane przez szkołę związane z kształtowaniem postaw 

patriotycznych przynoszą oczekiwane efekty? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 20 100 0 0 

 

Zdaniem wszystkich ankietowanych działania podejmowane przez szkołę związane 

z kształtowaniem postaw patriotycznych przynoszą oczekiwane efekty. 
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8. Czy działania podejmowane przez szkołę związane z kształtowaniem 

właściwej postawy uczniów wobec przyrody i środowiska przynoszą 

oczekiwane efekty? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 20 100 0 0 

 

Zdaniem wszystkich ankietowanych działania podejmowane przez szkołę związane 

z kształtowaniem właściwej postawy uczniów wobec przyrody i środowiska przynoszą 

oczekiwane efekty. 

  

9. Czy działania podejmowane przez szkołę związane z promowaniem zdrowego 

stylu życia przynoszą oczekiwane efekty? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 20 100 0 0 

  

Wszyscy ankietowani potwierdzili fakt, że działania podejmowane przez szkołę 

związane z promowaniem zdrowego stylu życia przynoszą oczekiwane efekty. 

 

10.  Czy działania podejmowane w szkole w zakresie bezpieczeństwa są 

wystarczające? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 20 100 0 0 

 

Zdaniem wszystkich ankietowanych działania podejmowane w szkole w zakresie 

bezpieczeństwa są wystarczające. 
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11.  Czy Pana/Pani zdaniem, współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym 

ucznia jest wystarczająca? 

  

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 20 100 0 0 

 

Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że współpraca szkoły ze 

środowiskiem rodzinnym ucznia jest wystarczająca. 

12.  Czy działania charytatywne podejmowane w szkole są celowe i przynoszą 

oczekiwane efekty? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 20 100 0 0 

 

100% ankietowanych potwierdziło fakt, że działania charytatywne 

podejmowane w szkole są celowe i przynoszą oczekiwane efekty. 

13.  Czy warunki lokalowe i wyposażenie szkoły są wystarczające, aby zapewnić 

odpowiednie funkcjonowanie szkoły? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 17 85 3 15 
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85% ankietowanych uważa, że warunki lokalowe i wyposażenie szkoły są 

wystarczające, aby zapewnić odpowiednie funkcjonowanie szkoły. 

Sugestie: Potrzebne pracownie 

 

14.  Jakie są Pana/Pani sugestie dotyczące pracy szkoły? 

Nie podano. 

 

 
B) RODZICE  

SZKOŁA PODSTAWOWA 

Termin przeprowadzenia ankiety: 27.04.2017r.  

Liczba ankietowanych: 20               Płeć: 5 M,      15 K 

 
1. Czy zna Pan/Pani założenia koncepcji pracy szkoły? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 18 90 2 10 
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Większość (90%) ankietowanych rodziców stwierdziła, że znają  założenia 

koncepcji pracy szkoły. 10% nie potwierdziło tego faktu. 

2. Czy brał/a Pan/Pani udział w opracowaniu koncepcji pracy szkoły? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 7 35 13 65 

 

 
 

 35% ankietowanych rodziców stwierdziło, że brali udział w opracowaniu 

koncepcji pracy szkoły. 65% – nie brało udziału. 

3. Czy szkoła posiada wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli, 

uczniów i rodziców cele oraz kierunki działania? 

 

Odpowiedzi TAK NIE NIE WIEM  

 Liczba % Liczba % Liczba % 

 15 75 0 0 5 25 



2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. PRYMASA KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W SIEDLINIE 
 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 11 

 

 

 
 

 Zdaniem większości badanych (75% ogółu ankietowanych) uważa, że 

szkoła posiada wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli, uczniów                    

i rodziców cele oraz kierunki działania. 25% badanych nie wie. 

4. Czy podejmowane przez szkołę działania są, Pana/Pani zdaniem, celowe                               

i przynoszą oczekiwane efekty? 

 

Odpowiedzi TAK NIE NIE WIEM  

 Liczba % Liczba % Liczba % 

 13 65 0 0 7 35 

 

 
 Zdaniem 65% ankietowanych rodziców podejmowane przez szkołę 

działania są celowe i przynoszą oczekiwane efekty. 35% badanych nie wie. 



2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. PRYMASA KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W SIEDLINIE 
 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 12 

 

5. Czy praca szkoły nad poprawą wyników nauczania przynosi oczekiwane 

efekty? 

 

Odpowiedzi TAK NIE NIE MAM 
ZDANIA 

 Liczba % Liczba % Liczba % 

 13 65 2 10 5 25 

 

 
 
 Większość ankietowanych (65%) stwierdziła, że praca szkoły nad 

poprawą wyników nauczania przynosi oczekiwane efekty. 10% uważa, że nie, a 

25% nie ma zdania na ten temat. 

6. Czy działania podejmowane przez szkołę wzbogacają ofertę edukacyjną 

placówki, rozwijają zainteresowania i zdolności uczniów? 

 

Odpowiedzi TAK NIE NIE MAM 
ZDANIA 

 Liczba % Liczba % Liczba % 

 14 70 2 10 4 20 

Nie ma odpowiednich warunków do rozwijania swoich umiejętności. 
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Większość badanych (70%) uważa, że działania podejmowane przez 

szkołę wzbogacają ofertę edukacyjną placówki, rozwijają zainteresowania                     

i zdolności uczniów. 10% uważa, że nie, a 20% nie ma zdania na ten temat. 

Jeden z ankietowanych stwierdził, że uczeń w szkole nie ma odpowiednich 

warunków do rozwijania swoich umiejętności. 

7. Czy działania podejmowane przez szkołę związane z kształtowaniem postaw 

patriotycznych przynoszą oczekiwane efekty? 
 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 20 100 0 0 

 
 Wszyscy ankietowani potwierdzili fakt, że działania podejmowane przez 

szkołę związane z kształtowaniem postaw patriotycznych przynoszą 

oczekiwane efekty.  

8. Czy działania podejmowane przez szkołę związane z kształtowaniem 

właściwej postawy uczniów wobec przyrody i środowiska przynoszą 

oczekiwane efekty? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 19 95 1 5 

 
Więcej praktycznych zajęć. 
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Zdecydowana większość badanych (95%) uważa, że działania 

podejmowane przez szkołę związane z kształtowaniem właściwej postawy 

uczniów wobec przyrody i środowiska przynoszą oczekiwane efekty. 5% uważa, 

że nie. Jeden z badanych stwierdził, że powinno być więcej działań 

praktycznych. 

9. Czy działania podejmowane przez szkołę związane z promowaniem zdrowego 

stylu życia przynoszą oczekiwane efekty? 

 
 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 20 100 0 0 

 
 Wszyscy ankietowani potwierdzili fakt, że działania podejmowane przez 

szkołę związane z promowaniem zdrowego stylu życia przynoszą oczekiwane 

efekty. 

10. Czy działania podejmowane w szkole w zakresie bezpieczeństwa są 

wystarczające? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 17 85 3 15 

Dzieci do klas trzecich powinny być odprowadzane do autobusu. Większa aktywność 

nauczycieli na przerwach. 
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 Większość ankietowanych (85%) uważa, że działania podejmowane w szkole                 

w zakresie bezpieczeństwa są wystarczające. 15% stwierdziło, że nie. Podano 

przyczyny i sugestie, że uczniowie kl. I-III powinny być odprowadzani do autobusu,                   

a nauczyciele powinni wykazywać większą aktywność na przerwach. 

11. Czy Pana/Pani zdaniem, współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym ucznia 
jest wystarczająca? 
  

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 19 95 1 5 

 

 
 

Zdaniem większości badanych współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym 

ucznia jest wystarczająca. Tylko 5% nie potwierdziło tego faktu. 
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1. Czy działania charytatywne podejmowane w szkole są celowe i przynoszą 
oczekiwane efekty? 
 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 19 95 1 5 

 

 
 

 Większość badanych (95%) uważa, że działania charytatywne podejmowane                  

w szkole są celowe i przynoszą oczekiwane efekty. 5% uważa, że nie. 

13.  Czy warunki lokalowe i wyposażenie szkoły są wystarczające, aby zapewnić 
odpowiednie funkcjonowanie szkoły? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 15 65 5 25 

Zbyt mało miejsca w szatni. Brak głośników w klasach. Zwiększenie powierzchni 
szkoły. 
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Zdaniem 65% ankietowanych warunki lokalowe i wyposażenie szkoły są 

wystarczające, aby zapewnić odpowiednie funkcjonowanie szkoły. Jednak 25% nie 

potwierdza tego faktu. Podano przyczyny i sugestie: zbyt mało miejsca w szatni, brak 

głośników w klasach, konieczność zwiększenia powierzchni szkoły. 

14. Jakie są Pana/Pani sugestie dotyczące pracy szkoły? 
 
Brak sugestii. 
 
 

GIMNAZJUM 
 
Termin przeprowadzenia ankiety: 27.04.2017r.  

Liczba ankietowanych: 20                       Płeć:   3 M,      17 K 

 

1. Czy zna Pan/Pani założenia koncepcji pracy szkoły? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 18 90 2 10 

 

 
 

 Większość ankietowanych rodziców (90%) stwierdziła, że znają założenia 

koncepcji pracy szkoły. 10% nie potwierdziło tego faktu. 
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2. Czy brał/a Pan/Pani udział w opracowaniu koncepcji pracy szkoły? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 9 45 11 55 

 

 
45% ankietowanych rodziców brało udział w opracowaniu koncepcji pracy szkoły. 

55% nie brało udziału. 

3. Czy szkoła posiada wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli, 

uczniów i rodziców cele oraz kierunki działania? 

 

Odpowiedzi TAK NIE NIE WIEM  

 Liczba % Liczba % Liczba % 

 11 55 0 0 9 45 
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 Większość badanych (55%) stwierdziła, że  szkoła posiada wyraźnie określone                             

i akceptowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców cele oraz kierunki działania. 45% 

nie wie. 

4. Czy podejmowane przez szkołę działania są, Pana/Pani zdaniem, celowe                               

i przynoszą oczekiwane efekty? 

Odpowiedzi TAK NIE NIE WIEM  

 Liczba % Liczba % Liczba % 

 11 55 1 5 8 40 

 

 
 Zdaniem większości ankietowanych (55%) podejmowane przez szkołę działania 

są celowe i przynoszą oczekiwane efekty. 5% uważa, że nie, a 40% nie wie. 

5. Czy praca szkoły nad poprawą wyników nauczania przynosi oczekiwane 

efekty? 

Odpowiedzi TAK NIE NIE MAM 

ZDANIA 

 Liczba % Liczba % Liczba % 

 15 75 1 5 4 20 
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 75% ankietowanych uważa, że praca szkoły nad poprawą wyników nauczania 

przynosi oczekiwane efekty. 5% uważa, że nie, a 20% nie zdania na ten temat. 

6. Czy działania podejmowane przez szkołę wzbogacają ofertę edukacyjną 

placówki, rozwijają zainteresowania i zdolności uczniów? 

Odpowiedzi TAK NIE NIE MAM 

ZDANIA 

 Liczba % Liczba % Liczba % 

 11 55 1 5 8 40 

Zwiększyć ofertę zajęć  do rozwijania umiejętności uczniów. 

 

 
 

 55% badanych stwierdziło, że działania podejmowane przez szkołę wzbogacają 

ofertę edukacyjną placówki, rozwijają zainteresowania i zdolności uczniów. 5% nie 

potwierdziło tego faktu; stwierdzają, że należy zwiększyć ofertę zajęć rozwijających 

umiejętności uczniów. 40% badanych nie ma zdania na ten temat. 
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7. Czy działania podejmowane przez szkołę związane z kształtowaniem postaw 

patriotycznych przynoszą oczekiwane efekty? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 20 100 0 0 

 

 Wszyscy ankietowani rodzice stwierdzili, że działania podejmowane przez 

szkołę związane z kształtowaniem postaw patriotycznych przynoszą oczekiwane 

efekty. 

8. Czy działania podejmowane przez szkołę związane z kształtowaniem 

właściwej postawy uczniów wobec przyrody i środowiska przynoszą 

oczekiwane efekty? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 19 95 1 5 

 

Więcej praktycznych zajęć. 

 
 Większość badanych (95%) uważa, że działania podejmowane przez szkołę 

związane z kształtowaniem właściwej postawy uczniów wobec przyrody i środowiska 

przynoszą oczekiwane efekty. 5% stwierdziło, że nie i powinno być więcej 

praktycznych zajęć. 
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9. Czy działania podejmowane przez szkołę związane z promowaniem zdrowego 

stylu życia przynoszą oczekiwane efekty? 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 20 100 0 0 

  

Wszyscy badani potwierdzili fakt, że działania podejmowane przez szkołę 

związane z promowaniem zdrowego stylu życia przynoszą oczekiwane efekty. 

10. Czy działania podejmowane w szkole w zakresie bezpieczeństwa są 

wystarczające? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 20 100 0 0 

 

Wszyscy badani stwierdzili, że działania podejmowane w szkole w zakresie 

bezpieczeństwa są wystarczające. 

11. Czy Pana/Pani zdaniem, współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym ucznia 

jest wystarczająca? 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 19 95 1 5 

Aktualizować stronę internetową, wprowadzić dzienniki elektroniczne. 
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Zdaniem 95% badanych współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym ucznia jest 

wystarczająca. 5% uważa, że nie i należy aktualizować stronę internetową, 

wprowadzić dzienniki elektroniczne. 

12.Czy działania charytatywne podejmowane w szkole są celowe i przynoszą 

oczekiwane efekty? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 20 100 0 0 

 

 Wszyscy ankietowani potwierdzili fakt, że działania charytatywne 

podejmowane w szkole są celowe i przynoszą oczekiwane efekty. 

13.  Czy warunki lokalowe i wyposażenie szkoły są wystarczające, aby zapewnić 

odpowiednie funkcjonowanie szkoły? 

 

Odpowiedzi TAK NIE 

 Liczba % Liczba % 

 19 95 1 5 

Zbyt małe szafki w szatni. 
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 Większość badanych (95%) uważa, że warunki lokalowe i wyposażenie szkoły 

są wystarczające, aby zapewnić odpowiednie funkcjonowanie szkoły. 5% uważa, że 

nie i należy zwiększyć zbyt małe szafki w szatni. 

14. Jakie są Pana/Pani sugestie dotyczące pracy szkoły? 

Ankietowani podali sugestie, dotyczące pracy szkoły: bardziej wykorzystywać 

potencjał uczniów, rozwijać zdolności i zainteresowania. 

 

2. ANALIZA DOKUMENTACJI 

a) Dokument: Koncepcja pracy szkoły 

 Przedmiot analizy: Termin i sposób opracowania, tryb przyjęcia dokumentu  

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dn. 29.08.2011r. p. Justyna została 

przedstawiona Koncepcja pracy szkoły. Szczegółowo omówiono następujące 

zagadnienia: zarządzanie i organizację, kształtowanie potencjału kadrowego pod 

względem merytorycznym i wychowawczym, poprawę warunków lokalowych 

wyposażenia szkoły, pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, działalność 

wychowawczą szkoły, działalność dydaktyczną, funkcjonowanie i promocję szkoły                      

w środowisku lokalnym. 

Rada pedagogiczna wyraziła pozytywną opinię w tej sprawie i podjęła 

stosowną uchwałę. Uchwała nr 19/08/2011. 
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 Przedmiot analizy: Założenia koncepcji realizowane i niezrealizowane 

Większość zagadnień Koncepcji pracy szkoły  została lub jest realizowana na 

bieżąco. 

Założenia Koncepcji pracy szkoły, które nie zostały zrealizowane:  

Zarządzanie i organizacja 

III Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły 

1. ….otwarcie baru szkolnego 

2. Rozbudowa szkoły w celu utworzenia pracowni przedmiotowych  

(pracownia polonistyczno - historyczna, fizyczno – chemiczna, języków obcych) 

3. Utworzenie dodatkowej izby lekcyjnej dla oddziału przedszkolnego. 

Działalność wychowawcza 

III Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym                

i bezpiecznym środowisku 

3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów  

a) powołanie Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia 

 

 

b) Dokument: Raporty ewaluacyjne 

Rok szkolny 2015/2016 

1. Przedmiot ewaluacji: Współpraca z rodzicami 

Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych do pracy nad zwiększeniem udziału 

rodziców w życiu szkoły                     

Współpraca z rodzicami prowadzona przez szkołę w obszarach: 

 realizacja i efekty dotychczas prowadzonej współpracy szkoły z rodzicami, 

 identyfikacja możliwości angażowania się rodziców w życie szkoły, 

 identyfikacja oczekiwań i potrzeb szkoły. 

Sposób wykorzystania wyników: 

Opracowanie planu współpracy z rodzicami na II półrocze roku szk. 2015/2016 

(realizacja w roku szk. 2016/2017): uwzględnienie form współpracy: spotkania                        
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z ciekawymi ludźmi – rodzicami, wycieczki do zakładów pracy rodziców, zajęcia 

otwarte dla rodziców, indywidualne dyżury nauczycieli. 

 

2. Przedmiot ewaluacji: Respektowanie norm społecznych w szkole (szkoła 

podstawowa, gimnazjum) 

Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole 

wśród uczniów i nauczycieli oraz skali i typu zagrożeń występujących na terenie 

szkoły. 

Sposób wykorzystania wyników: 

 Ocena stopnia znajomości przez uczniów obowiązujących w szkole norm 

społecznych; 

 Ocena skuteczności działań wychowawczych w zmniejszaniu/eliminowaniu 

zagrożeń oraz wzmacnianiu zachowań respektujących normy społeczne; 

 Modyfikacja działań szkoły w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w 

szkole. 

 

Rok szkolny 2016/2017 

1. Przedmiot ewaluacji: Funkcjonowanie biblioteki szkolnej 

Cel ewaluacji: Analiza funkcjonowania biblioteki szkolnej z uwzględnieniem 

podejmowanych działań 

Sposób wykorzystania wyników: 

 Poprawa jakości pracy biblioteki na rzecz środowiska szkolnego 

(upowszechnianie działań biblioteki, wzbogacanie księgozbioru biblioteki o 

pozycje lekturowe i książki dla młodzieży oraz filmy edukacyjne i 

profilaktyczne). 
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c) Dokument: Księga protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej 

 

Z analizy protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej w roku szk. 2015/2016                     

i 2016/2017 wynika, że dwa razy w roku dokonywane jest podsumowanie pracy 

szkoły (podsumowanie półroczne i roczne). 

Wnioski z podsumowania pracy dydaktyczno-wychowawczej dotyczyły 

głównie: 

1. Wyników nauczania: Średnia ocen w szkole podstawowej wzrosła 

nieznacznie, w gimnazjum utrzymuje się na tym samym poziomie. 

2. Wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych: Nastąpiła poprawa                    

w wynikach sprawdzianu szóstoklasisty w stosunku do wyników próbnego 

sprawdzianu szóstoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka 

angielskiego. Wyniki próbnych sprawdzianów gimnazjalnych nie uległy                           

w ostatnim czasie zmianom – kształtują się na średnim poziomie. 

2. Realizacji podstawy programowej: stwierdzono, że realizacja podstawy 

programowej na poszczególnych przedmiotach przebiega rytmicznie. 

3. Planowania procesu edukacyjnego i doskonalenia warsztatu pracy 

nauczyciela – zobligowano nauczycieli do przeprowadzania lekcji koleżeńskich 

oraz stosowania aktywizujących form i metod pracy. 

4. Dokumentacji przebiegu nauczania: stwierdzono, że dokonywane są na ogół 

prawidłowo, ale niesystematycznie. Odnotowano niezgodności zapisów                         

z rozkładami materiału. 

5. Kontroli i analizy dzienników pod kątem przestrzegania zasad oceniania: 

zobligowano do dokonywania oceny osiągnięć uczniów przez wykorzystywanie 

różnorodnych form oceniania. 

6. Realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej: nauczyciele zostali 

zobowiązani są do właściwego realizowania zadań zawartych                                      

w indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych. 
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7. Realizacji planów rozwoju zawodowego: stwierdzono, że są  realizowane 

systematycznie. Należy jednak terminowo składać sprawozdania zgodnie                      

z wymogami zawartymi w prawie oświatowym. 

8. Organizacji klasowych spotkań integracyjnych, systematyczności                              

w dokonywaniu zmian gazetek tematycznych oraz uczestnictwa nauczycieli                      

w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. 

 

Dokonywane podsumowania pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa 

oświatowego zawierają informacje o przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, 

kontroli oraz wspomagania nauczycieli. Dokonywana jest ocena realizacji zadań                      

w danym roku szkolnym. W oparciu o podsumowanie wybranych dziedzin pracy 

szkoły określane są wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym. 

 

d) Dokument: Zestawienia porównawcze wyników 

sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 

 
Wyniki egzaminów zewnętrznych są analizowane w szkole na poziomie wyników 

pojedynczych uczniów, zespołu klasowego oraz całej szkoły w odniesieniu do 

wyników szerszej populacji (powiatu i gminy).  

W szkole analizuje się wyniki sprawdzianów i egzaminów w celu poprawy jakości 

pracy szkoły. Do analizy wyników szkoła stosuje metody ilościowe i jakościowe oraz 

bierze pod uwagę czynniki kontekstowe (indywidualny i środowiskowy ucznia oraz 

czynnik pedagogiczny). W celu dokonania analizy wyników powoływane są zespoły 

przedmiotowe i zespół ds. analizy sprawdzianu i egzaminu, a jej wyniki są 

przedstawiane na posiedzeniach rady pedagogicznej. Po opracowaniu wyników 

zostaje sporządzony raport zawierający analizę jakościową, ilościową i kontekstową. 
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Zestawienia wyników sprawdzianu w kl. VI 

Z analizy wyników szkoły wynika, że oscylują one w przedziałach od staninów 

niskich do wyżej średnich: w roku 2015 był to stanin niski (cz. I) i niżej średni (cz. II), a 

w 2016r. stanin niżej średni (cz. I) i wyżej średni (cz. II). Wyniki poprawiły się o jeden 

punkt w skali staninowej. 

Uczniowie osiągają lepsze wyniki w części I  - z  j. polskiego oraz części II z  j. 

angielskiego.  

W części I sprawdzianu wyniki szkoły są porównywalne do wyników gminy, ale 

niższe niż wyniki powiatu. Natomiast w części II szkoła osiąga wyniki nawet lepsze niż 

powiat. 

Interpretując wyniki  można określić mocne strony pracy szkoły: część 

humanistyczna - j. polski oraz część językowa. Słabsze strony to część matematyczna 

(chociaż utrzymują się na stały poziomie, nie pogarszają się). 

 

ZESTAWIENIA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

Z analizy wyników szkoły wynika, że oscylują one w przedziałach od staninów 

niskich do bardzo niskich w 2015r. oraz od staninów niskich do wysokich w 2016r. 

W części humanistycznej z j. polskiego uczniowie w 2015r. osiągnęli wynik 

najniższy, a w 2016 średni, z WOS i historii bardzo niski w 2015, a w 2016 niski. 

Z części matematyczno – przyrodniczej: z matematyki najniższy w 2015r., niski                       

w 2016r. , z przedmiotów przyrodniczych bardzo niski w 2015r., a w 2016 niżej średni.  

Z języków obcych w 2015r. był to  wynik bardzo niski, ale już w 2016r. wynik niżej 

średni (j. angielski), średni (j. rosyjski) i wysoki (j. niemiecki). 

Wyniki w przedziale dwuletnim uległy znaczącej poprawie w każdej części 

egzaminu. 

Uczniowie osiągają lepsze wyniki w części humanistycznej egzaminu oraz części 

z języka obcego. 
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W 2015r. wyniki szkoły były niższe niż wyniki uczniów z gminy, powiatu                          

i województwa. W 2016r. wyniki te były już porównywalne, choć nadal niższe w części 

matematyczno – przyrodniczej, za to lepsze w części z j. obcych. 

Interpretując wyniki  można określić mocne strony pracy szkoły: część 

humanistyczna - j. polski oraz część językowa. Słabsze strony to część matematyczno - 

przyrodnicza (jednak w przedziale dwuletnim uległy poprawie). 
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PODSUMOWANIE 

1. Założenia koncepcji pracy szkoły są znane wszystkim nauczycielom i większości 

rodzicom. 

2. Większość ankietowanych nauczycieli brała udział w opracowaniu koncepcji 

pracy szkoły, nie wszyscy ankietowani rodzice. 

3. Szkoła posiada wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli, uczniów 

i rodziców cele oraz kierunki działania, co potwierdzili wszyscy ankietowani 

nauczyciele i większość ankietowanych rodziców. 

4. Podejmowane przez szkołę działania są, zdaniem wszystkich ankietowanych 

nauczycieli i większości ankietowanych rodziców, celowe i przynoszą 

oczekiwane efekty. 

5. Zdaniem większości ankietowanych, praca szkoły nad poprawą wyników 

nauczania przynosi oczekiwane efekty;  

6. Działania podejmowane przez szkołę wzbogacają ofertę edukacyjną placówki, 

rozwijają zainteresowania i zdolności uczniów, co potwierdzili wszyscy 

ankietowani nauczyciele i większość ankietowanych rodziców.  

7. Oczekiwane efekty przynoszą podejmowane przez szkołę działania związane z: 

 kształtowaniem postaw patriotycznych, 

 kształtowaniem właściwej postawy uczniów wobec przyrody i środowiska, 

 promowaniem zdrowego stylu życia, 

 zapewnieniem bezpieczeństwa, 

 działalnością charytatywną. 

8. Współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym ucznia jest wystarczająca. 

Uwagi rodziców dotyczą aktualizacji strony internetowej i wprowadzenia 

dzienników elektronicznych. 

9. Zdaniem większości ankietowanych nauczycieli i rodziców, warunki lokalowe                  

i wyposażenie szkoły są wystarczające, aby zapewnić odpowiednie 

funkcjonowanie szkoły. Sugestie rodziców: zbyt mało miejsca w szatni, zbyt 
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małe szafki w szatni, brak głośników w klasach, zwiększenie powierzchni 

szkoły. 

10.  Działania szkoły są systematycznie analizowane i poddawane ewaluacji (dwa 

razy w roku szk. prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna uwzględniająca 

wybrane obszary pracy szkoły, dwa razy w roku szk. dokonuje się 

podsumowania pracy szkoły: podsumowanie półroczne i roczne). Wnioski                      

z podsumowania pracy szkoły i ewaluacji wewnętrznej wykorzystywane są do 

doskonalenia pracy szkoły. 

11.  Zgodnie z założeniami koncepcji pracy szkoły systematycznie analizowane są 

wyniki nauczania (średnia ocen w szkole podstawowej nieznacznie wzrosła,              

w gimnazjum – na tym samym poziomie) oraz wyniki 

sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych (uczniowie kl. VI osiągają wyższe 

wyniki w części I  - z  j. polskiego oraz części II z  j. angielskiego, niższe –                       

z matematyki; wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyższe w części 

humanistycznej oraz części z języka obcego, niższe w części matematyczno-

przyrodniczej). Wnioski z analizy służą do modyfikacji działań szkoły w celu 

podnoszenia wyników nauczania. 

12.  Większość założeń koncepcji pracy szkoły jest zrealizowana. Założenia, które 

nie zostały zrealizowane: 

 Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły: otwarcie baru szkolnego, 

rozbudowa szkoły w celu utworzenia pracowni przedmiotowych, utworzenie 

dodatkowej izby lekcyjnej dla oddziału przedszkolnego. 

 Działalność wychowawcza: powołanie Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia. 
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WNIOSKI DO PRACY: 

1. W planowaniu działań szkoły uwzględniać możliwe do zrealizowania sugestie                 

i propozycje rodziców. 

2. W obszarze pracy dydaktycznej podejmować różnorodne działania w celu 

podnoszenia wyników nauczania z matematyki i przedmiotów przyrodniczych 

oraz uzyskiwania przez uczniów wyższych wyników na 

sprawdzianach/egzaminach zewnętrznych z tych przedmiotów. 

3. Systematycznie aktualizować stronę internetową szkoły w celu prezentowania 

działań szkoły. 

4. W planowaniu pracy szkoły uwzględnić niezrealizowane założenia koncepcji 

pracy szkoły.  W przypadku braku możliwości zrealizowania założenia dokonać 

modyfikacji dokumentu. 

 

 

 

Raport opracowała: 

                                                                     Anna Leszczyńska 

Załączniki: 

1. Ankiety rodziców 

2. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety rodziców 

3. Ankiety nauczycieli 

4. Zestawienie zbiorcze wyników ankiet nauczycieli 

5. Karty analizy dokumentacji 

 


