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Działania szkoły w zakresie diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów kl. VII-VIII 

 

CEL EWALUACJI 

Ocena skuteczności działań szkoły w zakresie diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów 

kl. VII-VIII 

ODBIORCY EWALUACJI 

 Nauczyciele 

 Dyrektor 

 Uczniowie kl. VII-VIII 

 Rodzice 

PYTANIA EWALUACYJNE 

 Czy w szkole przeprowadza się diagnozę osiągnięć uczniów? 

 Czy w szkole podejmuje się i modyfikuje działania dydaktyczne w celu 

uwzględnienia możliwości rozwojowych uczniów? 

  Czy w szkole promuje się osiągnięcia uczniów?  

METODY BADAWCZE: 

 ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 analiza dokumentacji, 

HARMONOGRAM BADANIA 

07-15.11.2020r. – opracowanie koncepcji ewaluacji I narzędzi; 

20.11.2020r. - 14.12.2020r. – przeprowadzenie badania: ankiety wśród rodziców, 

uczniów  i nauczycieli; analiza dokumentacji; 

14 - 19.12.2020r. – raport ewaluacyjny, wyniki przedstawione podczas spotkania 

grupowego z radą pedagogiczną; 

W ramach badania przeprowadzono ankietowanie uczniów kl. VII-VIII Szkoły 

Podstawowej w Siedlinie i ich rodziców, ankietowanie nauczycieli kl. VII-VIII, 

przeprowadzono analizę dokumentacji. 

Dokonano podsumowania wyników badania ewaluacyjnego pod kątem 

określonych w koncepcji ewaluacji kryteriów. 

 



  Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego w Siedlinie 

 

  

EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 3 

 

2020/2021  

WYNIKI BADANIA EWALUACYJNEGO 

1. BADANIE ANKIETOWE 

A) UCZNIOWIE kl. VII-VIII  

Liczba ankietowanych – 29 

1. Jak nauczyciele sprawdzają Twoją wiedzę ?  

 
                      Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

Prace pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki)  27 93.1% 

Odpowiedzi ustne  20 69.0% 

Prace domowe  20 69.0% 

Referaty  2 6.9% 

Aktywność na lekcji  16 55.2% 

Analiza wytworów (np. prace plastyczne, multimedialne 
itp.)  

10 34.5% 

Testy sprawnościowe  8 27.6% 

Inne:  2 6.9% 

 

 

Komentarz: 
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Zdecydowana większość ankietowanych uczniów stwierdza, że nauczyciele 
przeprowadzają diagnozę ich wiedzy i umiejętności poprzez prace pisemne (93,1%), 
odpowiedzi ustne (69%), czy zlecanie i sprawdzanie prac domowych (69%). 
Nauczyciele biorą również pod uwagę aktywność uczniów na lekcji (55,2%). W dalszej 
kolejności uplasowały się: analiza wytworów, testy sprawnościowe, czy referaty. 

2. w Twoim odczuciu, nauczyciele oceniają Cię sprawiedliwie?  

 

                                           Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

Zdecydowanie tak  7 24.1% 

Raczej tak  22 75.9% 

Raczej nie  0 0% 

Zdecydowanie nie  0 0% 

Komentarz: 

Zdecydowana większość ankietowanych uczniów wskazała, że nauczyciele oceniają 
ich raczej sprawiedliwie (75,9% ogółu badanych) oraz z całą pewnością sprawiedliwie 
(24,1%). 

 

 

 

3. Czy jesteś informowany o tym, co już umiesz, a co powinieneś poprawić? 
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Odpowiedź 
Odpowiedz

i 
Udział 

Zdecydowanie tak  7 24.1% 

Raczej tak  13 44.8% 

Raczej nie  8 27.6% 

Zdecydowanie nie  1 3.4% 

Komentarz: 

Uczniowie zapewniają, że nauczyciele raczej udzielają im informacji zwrotnej na 
temat ich wiedzy i baraków (44,8% ogółu badanych). Zdecydowanie potwierdza ten 
fakt 24,1 % ogółu badanych. Odpowiedzi negatywnej udzieliło 31% respondentów. 
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4. Czy masz możliwość poprawienia swoich ocen? 

 

Zdecydowanie tak  7 
             
24.1% 

Raczej tak  18 
             
62.1% 

Raczej nie  3 
             
10.3% 

Zdecydowanie nie  1 
             
3.4% 

Komentarz: 

Na pytanie: "Czy masz możliwość poprawienia swoich ocen?" ponad 86% uczniów 
odpowiedziała twierdząco. 13,7% ankietowanych twierdzi, że nie ma lub raczej nie 
ma takiej możliwości. 
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5. W jaki sposób nauczyciele motywują Cię do uzyskania lepszych wyników w 
nauce? 

 

   Odpowiedź                                                               Odpowiedzi         Udział  

Rozmawiają ze mną indywidualnie,  3 10.3% 

Zachęcają do udziału w zajęciach dodatkowych,  8 27.6% 

Zadają dodatkowe zadania,  10 34.5% 

Stosują ciekawe metody pracy  10 34.5% 

Chwalą za dobrze wykonane zadanie  12 41.4% 

Zachęcają do udziału w konkursach, zawodach itp.  11 37.9% 

Mówią o naszych sukcesach rodzicom i na forum klasy lub 
szkoły.  

4 13.8% 

Komentarz: 

Wszyscy ankietowani wskazują, że nauczyciele motywują ich do uzyskiwania lepszych 
wyników w nauce. Najczęściej: chwalą ucznia, zachęcają do udziału w konkursach, 
zawodach, stosują ciekawe metody pracy, zadają dodatkowe zadania do wykonania, 
czy zachęcają do udziału w dodatkowych zajęciach. Rzadziej natomiast: mówią                      
o sukcesach dzieci rodzicom i na forum klasy lub szkoły, czy rozmawiają z uczniem 
indywidualnie. 
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6. Czy masz w szkole możliwość prezentowania swoich osiągnięć? 

 

 

Odpowiedzi     Udział  

Zdecydowanie 
tak  

2 6.9% 

Raczej tak  18 62.1% 

Raczej nie  7 24.1% 

Zdecydowanie 
nie  

2 6.9% 

Komentarz: 

Ankietowani uczniowie w zdecydowanej większości (69%) deklarują, że mają                   
w szkole możliwość prezentowania swoich osiągnięć. 
31% ogółu badanych twierdzi, iż raczej lub zdecydowanie nie ma takiej możliwości. 
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7. Czy nauczyciele przekazują ci na bieżąco informację zwrotną dotyczącą postępów 
edukacyjnych? 

 

 
Odpowiedź 

Odpowiedzi Udział 

Zdecydowanie tak  5 17.2% 

Raczej tak  18 62.1% 

Raczej nie  8 27.6% 

Zdecydowanie nie  0 0% 

Komentarz: 

Ankietowani uczniowie w zdecydowanej większości (89,7%) deklarują, że nauczyciele 
przekazują im na bieżąco informację zwrotną dotyczącą postępów edukacyjnych. 

17,3% ogółu badanych twierdzi, iż nauczyciele raczej lub zdecydowanie tego nie 
robią. 

  

 

B) RODZICE UCZNIÓW KL. VII-VIII  

Liczba ankietowanych – 30 

1.Czy w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów? 
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Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

Zdecydowanie tak  7 23.3% 

Raczej tak  21 70% 

Raczej nie  2 6.7% 

Zdecydowanie nie  0 0% 

Komentarz: 

Zdecydowana większość respondentów (93,3% ogółu badanych) potwierdza, że                  
w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów. Jedynie 6,7 % 
badanych rodziców wskazuje, że według nich "raczej nie". 
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2. Jak nauczyciele sprawdzają wiedzę Państwa dzieci?  

 

 

Odpowiedź 
Odpowiedz

i 
Udział 

Prace pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki)  29 96.7% 

Odpowiedzi ustne  25 83.3% 

Prace domowe  30 100% 

Referaty  7 23.3% 

Aktywność na lekcji  27 90% 

Analiza wytworów (np. prace plastyczne, multimedialne 
itp.)Odpowiedź  

17 56.7% 

Testy sprawnościowe  11 36.7% 

Inne:  2 6.7% 

Komentarz: 

Zdecydowana większość ankietowanych rodziców stwierdza, że nauczyciele 
przeprowadzają diagnozę wiedzy i umiejętności ich dzieci poprzez: prace domowe 
(100%), prace pisemne (96,7%), aktywność na lekcji (90%), odpowiedzi ustne (83,3%), 
czy analizę wytworów (56,7%). Rodzice wskazują również na sprawdzanie wiedzy 
uczniów poprzez testy sprawnościowe, czy wygłaszane przez uczniów referaty.  
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3. W jaki sposób nauczyciele motywują uczniów do uzyskania lepszych wyników              
w nauce?  

 

Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

Rozmawiają z uczniem indywidualnie,  3 10% 

Zachęcają do udziału w zajęciach dodatkowych,  16 53.3% 

Zadają dodatkowe zadania,  11 36.7% 

Stosują ciekawe metody pracy  6 20% 

Chwalą za dobrze wykonane zadanie  20 66.7% 

Zachęcają do udziału w konkursach, zawodach itp.  18 60% 

Mówią o naszych sukcesach rodzicom i na forum klasy lub 
szkoły.  

5 16.7% 

Komentarz: 

Wszyscy ankietowani rodzice wskazują, że nauczyciele motywują ich dzieci do 
uzyskiwania lepszych wyników w nauce. Najczęściej: chwalą dziecko, zachęcają do 
udziału w konkursach, czy zajęciach dodatkowych. Rzadziej: zlecają dodatkowe 
zadania, czy stosują ciekawe metody pracy... 
Niewielu ankietowanych (16,7%) wskazało pochwałę ucznia do rodzica i na forum 
klasy lub szkoły oraz indywidualną rozmowę z uczniem (10% respondentów). 
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4. Czy uczniowie mają możliwość prezentowania swoich osiągnięć? 

 

Odpowiedź 
Odpowiedz

i 
Udział 

Zdecydowanie tak  5 16.7% 

Raczej tak  23 76.7% 

Raczej nie  2 6.7% 

Zdecydowanie nie  0 0% 

Komentarz: 

Bardzo duża grupa ankietowanych (93,4%) stwierdziła, że uczniowie mają możliwość 
prezentowania swoich osiągnięć. Jedynie 6,7% ogółu badanych rodziców wskazało 
odpowiedź, iż "raczej nie". 
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5. Czy nauczyciele przekazują Panu/Pani na bieżąco informację zwrotną dotyczącą 
postępów edukacyjnych uczniów? 

 

 

Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

Tak 29 96.7% 

Nie  1 3.3% 

Komentarz: 

Prawie wszyscy rodzice (96,7%) odpowiadają twierdząco na pytanie "Czy nauczyciele 
przekazują Panu/Pani na bieżąco informację zwrotną dotyczącą postępów 
edukacyjnych uczniów?". Jedynie 1 rodzic, co stanowi 3,3% ogółu respondentów 
udzielił odpowiedzi negatywnej. 

 

C) NAUCZYCIELE KL. VII-VIII 

Liczba ankietowanych – 10 

1. Czy przeprowadza Pan/Pani diagnozę wiadomości i umiejętności oraz 
analizę osiągnięć edukacyjnych uczniów? 

 

Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

Tak 10 100% 

Nie 0 0% 
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Komentarze do wyników: 

Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że przeprowadzają diagnozę wiedzy i 
umiejętności uczniów oraz że dokonują analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

 

 

2. Jakiego typu jest to diagnoza? Czego dotyczy? 
 

 

Komentarze do wyników: 

Ankietowani podali, jakiego typu dokonują diagnozy i czego ona dotyczy. Diagnozy 
wiedzy i umiejętności dokonują w formie sprawdzianów wiedzy i umiejętności 
uczniów, kartkówek  Dotyczy ona bieżącego materiału oraz po zakończeniu każdego 
działu. 

 

 

 

3. W jaki sposób bada (diagnozuje i analizuje) Pani / Pan osiągnięcia uczniów? 
 

Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

Prace pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki) 9 90% 

Odpowiedzi ustne 9 90% 

Prace domowe 9 90% 

Referaty 1 10% 

Aktywność na lekcji 10 100% 

Obserwacja ucznia 6 60% 
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Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

Analiza wytworów ucznia (np. prace plastyczne, multimedialne 

itp.) 
3 30% 

Testy sprawnościowe 0 0% 

Inne… 2 20% 

Inne…: gra na instrumencie, analiza utworów, karty pracy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Komentarze do wyników: 

Większość ankietowanych podała, że diagnozują wiedzę i umiejętności uczniów 
poprzez ocenę aktywności na lekcji (100% badanych), prace pisemne (sprawdziany, 
testy, kartkówki), prace domowe i odpowiedzi ustne. - po 90% badanych. 60% 
ankietowanych diagnozuje wiedzę i umiejętności poprzez obserwację ucznia, a 30% - 
analizę wytworów (prace plastyczne, prezentacje, itp.). 

 

 

4. Czy badając osiągnięcia uczniów uwzględnia Pan / Pani ich możliwości 

rozwojowe? 
 

Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

Tak 10 100% 

Nie 0 0% 
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Komentarze do wyników: 

Wszyscy badani potwierdzili fakt, że badając osiągnięcia uczniów uwzględniają ich 
możliwości rozwojowe. 

 

 

 

5. Czy formułuje i wdraża Pani / Pan wnioski z analizy osiągnięć uczniów? 

 
Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

Tak 10 100% 

Nie 0 0% 
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Komentarze do wyników: 

Wszyscy ankietowani stwierdzili, że formułują i wdrażają wnioski z analizy osiągnięć. 

 

 

6. Jeżeli wykorzystuje Pan / Pani wnioski wynikające z analizy osiągnięć 
uczniów, to jakie działania Pan / Pani podejmuje? 

 
Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

Modyfikuję plan wynikowy (rozkład materiału) 6 60% 

Modyfikuję pomoce dydaktyczne, testy, sprawdziany 7 70% 

Dobieram właściwe metody pracy 9 90% 

Zwiększam indywidualizację nauczania 9 90% 

Organizuję dodatkowe zajęcia 0 0% 

Określam mocne i słabe strony ucznia 7 70% 

Tworzę informację zwrotną dla rodzica i ucznia 9 90% 

Uczestniczę w szkoleniach, by zwiększyć własną wiedzę 5 50% 

Inne… 1 10% 

Inne…: stawiam ocenę za włożony trud. 
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Komentarze do wyników: 

Wszyscy ankietowani nauczycieli stwierdzili, że wykorzystują wnioski z analizy 
osiągnięć edukacyjnych uczniów. Większość (90% badanych) dobiera właściwe 
metody pracy, zwiększa indywidualizację nauczania, tworzy informację zwrotną dla 
ucznia. Po 70% podało, że modyfikują pomoce dydaktyczne, testy, sprawdziany, 
określają słabe i mocne strony ucznia. 60% modyfikuje plan wynikowy, a 50% 
uczestniczy w szkoleniach, aby zwiększyć swoją wiedzę. 

 

 

7. W jaki sposób motywuje Pan/Pani uczniów do uzyskania lepszych wyników 
w nauce? 

 

 Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 Rozmawiam indywidualnie z uczniem, 9 90% 

 Zachęcam do udziału w zajęciach dodatkowych, 3 30% 

 Wprowadzam dodatkowe zadania domowe, 5 50% 

 Daję szansę poprawy oceny, 10 100% 

 Stosuję różnorodne metody pracy z uczniem, 9 90% 

 Wyróżniam uczniów za osiągnięcia poprzez pochwałę, 10 100% 

 Zachęcam do udziału w konkursach, zawodach itp. 5 50% 

 Eksponuję sukcesy uczniów na forum klasy lub szkoły 7 70% 

 Inne… 0 0% 
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Komentarze do wyników: 

Wszyscy ankietowani stwierdzili, że motywują uczniów do uzyskiwania wyższych 
wyników w nauce: dają szansę poprawy oceny oraz wyróżniają uczniów za 
osiągnięcia poprzez pochwałę. 90% badanych rozmawia indywidualnie z uczniem, 
stosują różnorodne metody pracy z uczniem. Duża grupa nauczycieli eksponuje 
sukcesy uczniów na forum klasy. 

 

 

8. Czy przekazuje Pan/Pani uczniom i ich rodzicom na bieżąco informację 
zwrotną dotyczącą postępów edukacyjnych i zachowania się uczniów? 

 
Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

Tak 9 90% 

Nie 1 10% 
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Komentarze do wyników: 

Większość ankietowanych nauczycieli stwierdziło, że przekazują uczniom i ich 
rodzicom na bieżąco informację zwrotną dotyczącą postępów edukacyjnych i 
zachowania się uczniów. 

 

9. Jakie wnioski najczęściej pojawiają się po dokonaniu diagnozy wiedzy i 
umiejętności uczniów? 

 

Komentarze do wyników: 

Ankietowani po dokonaniu diagnozy wiedzy i umiejętności najczęściej dochodzą do 
wniosku, że uczniowie o większych możliwościach edukacyjnych w dobrym stopniu 
opanowują dany zakres treści podstawy programowej, uczniowie słabsi mają 
trudności w opanowaniu tych treści, uczniowie za mało czasu poświęcają na 
utrwalenie materiału, dlatego należy więcej czasu poświęcać na powtarzanie 
zrealizowanego materiału. 

 

10. Proszę podać Pana/Pani sugestie dotyczące dokonywanej w szkole 
diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów. 

 

Komentarze do wyników: 

Ankietowani wskazali sugestie dotyczące dokonywanej w szkole wiedzy i 
umiejętności uczniów: częściej przeprowadzać sprawdziany obejmujące mniejsze 
partie materiału, diagnoza jest dokonywana prawidłowo i systematycznie, ale 
podczas edukacji zdalnej diagnoza nie jest w pełni miarodajna. 
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2. ANALIZA DOKUMENTACJI 

A) NADZÓR PEDAGOGICZNY 

Z analizy dokumentacji wynika, że w kl. VII-VIII prowadzona jest: 

 analiza udziału i osiągnięć uczniów w konkursach, 

 analiza egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego przez OKE, 

 analiza postępów uczniów w oparciu o oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne                     

i końcoworoczne, 

 analiza wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty. 

 

B) NAUCZYCIELE  

Z analizy sprawdzianów wynika, że: 

 nauczyciele przeprowadzają systematycznie diagnozę wiedzy i umiejętności 

uczniów w formie sprawdzianów, 

 łącznie w kl. VIIa przeprowadzono – 15 sprawdzianów, w kl. VIIb - 15, w kl. 

VIII – 15, 

 sprawdziany obejmowały zrealizowany materiał programowy. 

PODSUMOWANIE 

WNIOSKI Z BADANIA EWALUACYJNEGO 

1. Nauczyciele sprawdzają wiedzę i umiejętności uczniów oceniając różne formy 

aktywności oraz analizują osiągnięcia uczniów. 

2. Dokonując badania osiągnięć edukacyjnych nauczyciele uwzględniają 

możliwości rozwojowe uczniów. 

3. Nauczyciele formułują i wdrażają wnioski z analizy osiągnięć. 

4. Ogólne wnioski z badania osiągnięć to: uczniowie o większych możliwościach 

edukacyjnych w dobrym stopniu opanowują dany zakres wiedzy i umiejętności, 

jednak uczniowie słabsi mają trudności z opanowaniem podstawowych treści 

programowych. 
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5. Zdaniem uczniów nauczyciele oceniają ich sprawiedliwie. 

6. Uczniowie otrzymują informację zwrotną na temat swojej wiedzy, 

umiejętności i braków. Fakt ten potwierdziły wszystkie grupy respondentów. 

7. Większość uczniów potwierdziła fakt, że mają możliwość podwyższenia oceny,             

a nauczyciele motywują ich do uzyskiwania wyższych ocen. 

8. Większość uczniów ma możliwość prezentowania swoich osiągnięć. 

9. W szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów (analiza jest 

dokonywana na bieżąco przez nauczycieli oraz w ramach sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego). 

10. Sugestie ankietowanych nauczycieli, dotyczące dokonywanej w szkole 

diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów: częściej przeprowadzać sprawdziany 

obejmujące mniejsze partie materiału, diagnoza osiągnięć podczas kształcenia 

zdalnego nie jest miarodajna. 

 

 

 

 

WNIOSKI DO PRACY: 

1. Systematycznie wdrażać wnioski z analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2. Motywować uczniów o większych możliwościach edukacyjnych do poszerzania 

swojej wiedzy i umiejętności, uzyskiwania wyższych wyników w nauce. 

3. Motywować i wspomagać uczniów, którzy mają trudności edukacyjne. 

4. W ramach nadzoru pedagogicznego diagnozować wiedzę i umiejętności 

uczniów kl. VI i VII w zakresie przedmiotów objętych egzaminem w kl. VIII                     

w celu lepszego przygotowania do sprawdzianu. 

 

 

Raport opracowała: 

                                                                  Anna Leszczyńska 
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Załączniki: 

 Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla uczniów 

 Zestawienie zbiorcze wyników ankiet dla rodziców 

 Zestawienie zbiorcze wyników ankiet dla nauczycieli 
 Karta analizy dokumentacji – nadzór pedagogiczny 

 Karta analizy dokumentacji nauczycieli - sprawdziany 


