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Wstęp 

W roku szkolnym 2014/2015 przedmiotem ewaluacji w Szkole Podstawowej Jana Brzechwy        

w Żeliszowie były wymagania: 

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

          6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej   

               sytuacji 

 

Opis przedmiotu ewaluacji – wymaganie „Uczniowie nabywają wiadomości                                

i umiejętności określone w podstawie programowej”. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: 

• Czy nauczyciele realizują podstawę programową z uwzględnieniem zalecanych 

warunków? 

• Czy sposoby realizacji podstawy programowej przekładają się na sukcesy uczniów na 

kolejnych etapach edukacyjnych? 

• Czy w szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów? 

 

Opis przedmiotu ewaluacji – wymaganie „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów,              
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji” 

 

Celem ewaluacji wewnętrznej było zebranie informacji na temat działań szkoły służących 

wyrównywaniu szans edukacyjnych, wspomaganiu rozwoju uczniów w zależności od ich 

indywidualnej sytuacji, dostosowywaniu oferty zajęć do potrzeb uczniów oraz motywowaniu 

uczniów do samorozwoju. W trakcie ewaluacji poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania 

kluczowe: 

• W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia? 

• Jakie działania nauczycieli potwierdzają uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb 

rozwojowych uczniów? 

• Czy szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości? 

• Jakie formy pomocy organizuje szkoła w specyficznych trudnościach w nauce? 

• Czy uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości? 

• Czy działania przeciwdziałające wykluczeniom uczniów z uwagi na status społeczny                               

i ekonomiczny organizowane przez szkołę są skuteczne? 

 



W trakcie ewaluacji wykorzystano ilościowe i jakościowe metody badawcze. 

Przeprowadzono ankietę wśród uczniów i nauczycieli, wywiad z dyrektorem, dokonano obserwacji           

i analizy dzienników lekcyjnych. 

Ewaluację przeprowadzono zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem ewaluacji. 

 

 

 

Wyniki ewaluacji w odniesieniu do wymagania 

„3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 

określone w podstawie programowej” 
 

 

Zespół przedstawił  wyniki przeprowadzonego  monitorowania losów absolwentów.  

Monitorowaniem losów absolwentów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie objęto 
61 byłych uczniów, urodzonych w latach 1991, 1992, 1993. 

Na podstawie przeprowadzonych z nimi bezpośrednich rozmów oraz kontaktów ze szkołami 
gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi zebrano informacje o 45 osobach.  

 

Wśród nich:  

ukończyło szkołę 
ponadgimnazjalną 

uzyskało świadectwo 
dojrzałości 

podjęło studia 

 

44 

 

23 

 

17 

 

97,77% 

 

51,51% 

 

37,77% 

 

Zebrane informacje o losach absolwentów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie 
wskazują na dobre przygotowanie uczniów w I i II etapie edukacyjnym umożliwiające im skuteczną 
kontynuację nauki w szkołach ponadpodstawowych. Potwierdzają efektywność podejmowanych 
działań dydaktyczno - wychowawczych szkoły. 

Analiza danych opracowanych na podstawie materiałów źródłowych: 

 - protokoły z posiedzenia Rady Pedagogicznej;  

 - szkolny zestaw programów nauczania oraz zestawy podręczników;  

- plany pracy dydaktycznej przygotowane przez nauczycieli; 



 - dzienniki lekcyjne;  

- dokumentacja w postaci badania wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów, testy, 
sprawdziany, diagnoza; 

- sprawozdanie z realizacji podstawy programowej; 

- obserwacja szkoły, wywiad z nauczycielami i dyrektorem; 

W szkole realizowana jest przez wszystkich nauczycieli  podstawa programowa                              
z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Monitorowanie realizacji 
podstawy programowej prowadzone jest na bieżąco poprzez kontrolę dokumentacji przebiegu 
nauczania. W trakcie obserwacji zajęć dyrektor szkoły sprawdza zgodność realizowanych treści                    
z podstawą programową. Na zakończenia każdego semestru nauczyciele składają pisemne 
sprawozdania z efektów pracy dydaktycznej, a podczas posiedzenia rady pedagogicznej ( na 
zakończenia każdego semestru) prezentują osobiście informacje o realizacji podstawy programowej. 
Analiza dokumentacji wykazała, że wszyscy uczniowie otrzymują promocję do następnej klasy,             
co świadczy o opanowaniu przez nich wiadomości i umiejętności nakreślonych w podstawie 
programowej. Są również zapoznawani ze sposobami skutecznego uczenia się, co również sprzyja 
nabywaniu wiadomości i umiejętności. Wszyscy nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach 
doskonalenia, a nabyte w ten sposób umiejętności wykorzystują potem w pracy z uczniami. W roku 
szkolnym 2014/2015 nauczyciele doskonalili swój warsztat pracy m.in. w ramach projektu 
„Nowoczesny system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim”. Dowodem na 
skuteczną realizację podstawy programowej są także wyniki sprawdzianu zewnętrznego oraz sukcesy 
uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. 

Osiągnięcia uczniów analizowane są przez radę pedagogiczną  w  czasie rady klasyfikacyjnej,              
ale także poprzez przeprowadzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawdzianów kompetencji, 
diagnoz, sprawdzianów, testów. Zespoły zadaniowe dokonują analiz wyników poszczególnych 
diagnoz. Opracowują dane pod względem ilościowym i jakościowym, a następnie dokonują 
prezentacji podczas posiedzenia rady. 

Wdrażane są wnioski z monitorowania osiągnięć ucznia: program naprawczy, dostosowane plany 
dydaktyczne, indywidualizacja procesu nauczania, dostosowanie metod i form pracy zajęcia 
korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania i zajęcia dydaktyczno – 
wyrównawcze. Uczniowie o specjalnych predyspozycjach zachęcani są do udziału w konkursach, 
zawodach sportowych.  

 

W jaki sposób odbywa się diagnozowanie osiągnięć uczniów? 

W szkole prowadzone są badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w formie próbnych 
sprawdzianów oraz okresowych diagnoz. Badania te ujęte są w rocznym planie pracy i obejmują 
wybrane oddziały. Szkoła współpracuje w tym zakresie z Instytutem Badań Kompetencji                         
w Wałbrzychu oraz Instytutem Badań Edukacyjnych. Poszczególni nauczyciele wykorzystują 
materiały do diagnoz, oferowane bezpłatnie przez wydawnictwa. 

Przeprowadza się: 

1. Badanie gotowości szkolnej w oddziale przedszkolnym 

2. Diagnoza na wejściu dla klasy I. 



3. Badanie osiągnięć edukacyjnych po pierwszym etapie kształcenia. 

4. Badanie umiejętności w klasie V 

5. Próbny sprawdzian dla klasy VI 

6. Sprawdzian zewnętrzny dla klasy VI. 

7. Diagnoza na wejściu z poszczególnych przedmiotów klas IV- VI. 

8. Diagnozy przedmiotowe na koniec roku szkolnego kl. IV-VI. 

Baza dydaktyczna szkoły sprzyja skutecznej realizacji podstawy programowej. Uczniom stwarza się 

właściwe warunki do pracy. Szkoła pozyskuje środki zewnętrzne na wzbogacenia zasobów pomocy 

dydaktycznych. W ostatnich kilku latach, dzięki udziałowi w projektach współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej, uczniowie korzystali z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających 

zainteresowania i wyrównujących szanse edukacyjne. Organizowane były również wycieczki 

dydaktyczne i spektakle profilaktyczne. 

 

 

WNIOSKI: 

1. Podstawa programowa realizowana jest skutecznie. 

2. Oferta dydaktyczno – wychowawcza szkoły oparta jest na zdiagnozowanych potrzebach 

uczniów i rodziców. 

3. Kadra pedagogiczna podnosi swoje kompetencje zawodowe, co przekłada się na efekty pracy 

szkoły. 

4. Absolwenci szkoły są dobrze przygotowani do kontynuowania edukacji na kolejnych etapach. 

 

REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY: 

1. Kontynuować działania w zakresie dydaktyki i wychowania, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb ucznia. 

2. Poddawać ewaluacji prowadzone w szkole zajęcia obowiązkowe. 

3. Uwzględniać potrzeby uczniów w zakresie indywidualizacji wymagań. 

4. Uwzględniać zalecane warunki realizacji podstawy programowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wyniki ewaluacji w odniesieniu do wymagania 

„6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów,                     
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.” 

 

Wyniki i analiza ankiety dla uczniów 

 

Celem przeprowadzenia ankiety było uzyskanie informacji na temat stosowanych przez 
nauczycieli form i metod nauczania, procesów związanych z rozpoznawaniem potrzeb uczniów 

w zakresie sposobów uczenia się, oceniania poszczególnych form aktywności oraz udzielania 
informacji zwrotnej. W ankiecie wzięło udział 45 uczniów klas IV – VI. 

 

1.Czy sposoby prowadzenia lekcji pozwalają Ci aktywnie uczestniczyć w zajęciach? 
Tak -  37 

Nie - 2  

Nie wiem – 6 

82 % ankietowanych uczniów uznało, że w trakcie lekcji stwarzane są warunki do 
aktywnego uczestnictwa. 13 % nie ma zdania w tej kwestii. 

2.Czy formy prowadzenia lekcji są według Ciebie ciekawe i atrakcyjne?  
                          Tak -  35 

Nie - 6  

Nie wiem – 3 

78 % uczniów przyznaje, że ich zdaniem nauczyciele stosuja atrakcyjne formy 
prowadzenia zajęć lekcyjnych.  13 % uznało, że zajęcia nie były atrakcyjne. 

3. Jakie formy pracy przynoszą  u Ciebie najlepsze efekty?  
 
a) praca z całą klasą      - 12              c) praca w parach - 11 

 
b) praca w grupach       - 14              d) praca indywidualna – 9 

Porównywalne są odpowiedzi uczniów w zakresie preferowanych form organizacji pracy. Dzieci 
podkreślają znaczenie pracy zespołowej, ale wskazują również na potrzebę pracy indywidualnej. 

4. Czy uczniowie zdolni mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów?  

Tak -  37 



Nie - 3  

Nie wiem – 5 

Zdecydowana większość ankietowanych dostrzega, że nauczyciele stwarzają warunki 
do rozwijania uzdolnień. Nieliczni nie podzielają tej opinii lub nie maja zdania. 

5. Czy uczniowie mający trudności w nauce mogą zwracać się o pomoc w uzupełnianiu braków            
do nauczycieli? 

                         Tak -  40 

Nie - 2  

Nie wiem – 3 

89 % ankietowanych wie, że w przypadku trudności w nauce mogą zwrócić się do 
nauczyciela o pomoc. Dwoje uczniów wskazuje, że takiej możliwości nie mają. 

6. Czy otrzymane oceny motywują Cię do dalszej pracy  

Tak - 20 
Raczej tak - 18 
Raczej nie - 6 
Nie                - 3          
 
Dla 85 % uczniów otrzymywane oceny stanowią czynnik motywujący do dalszej pracy.  6,6 
% ( 3 dzieci ) nie czuje się zmotywowanymi otrzymywanymi ocenami szkolnymi. 
 

  7. Czy nauczyciele rozmawiają z Tobą o Twoich sukcesach i porażkach? 
                         Tak -  38 

Nie - 5  

Nie wiem – 2 

Zdecydowana większość uczniów (85 %) potwierdza, że nauczyciele rozmawiają z 
nimi o sukcesach i porażkach. Natomiast 11 % ( 5 dzieci) nie dostrzega takiej 
możliwości. 

  8. Czy chętnie korzystasz z platformy Fronter?    
 
                          Tak -  40 

Nie - 2  

Nie wiem – 3 

Zdecydowana większość uczniów ( 89 %) wykazuje, że chętnie korzystają z 
platformy edukacyjnej Fronter. 2 uczniów nie jest zainteresowanych pracą z tym 
narzędziem TIK. 

  9. Czy materiały zamieszczone na platformie Fronter są atrakcyjne według Ciebie, spełniają Twoje 
oczekiwania? 
                         Tak -  30 

Nie - 5  

Nie wiem – 8 



Większość ankietowanych wskazuje, że materiały zamieszczane przez nauczycieli na 
platformie Fronter SA dla nich przydatne. 

 
 10. Czy zadania umieszczone na platformie Fronter pomagają Ci rozwijać uzdolnienia lub 
uzupełniać braki? 
                               
                          Tak -  31 

Nie - 7  

Nie wiem - 5 

Podobna liczba ankietowanych twierdzi, że dodatkowe materiały zamieszczane na Fronterze 
pomagają  rozwijać uzdolnienia i uzupełniać braki w nauce. 
 
 11.   Czy jesteś za tym, aby w kolejnych latach funkcjonował e-dziennik w naszej szkole?  
                          Dla mnie – 5 
                          Dla rodziców – 0 
                          Dla mnie i rodziców – 39 
 
 Wśród uczniów dominuje przekonanie, że dziennik elektroniczny powinien być stosowany w 
kolejnych latach. Jednocześnie ankietowani wskazują, że e- dziennik powinien być dostępny dla 
uczniów i ich rodziców. 
 

12.Odpowiedz na pytania (zaznacz X w rubryce Tak lub Nie) 

Lp. Zagadnienie Tak Nie 

1. Czy znasz szkolny system oceniania? 45  

2. Czy uczący Cię nauczyciele określili wymagania na poszczególne 
stopnie ze swojego przedmiotu? 

44 1 

3. Czy nauczyciele stosują jasne kryteria oceniania, które są ci znane? 45  

4. Czy wiesz za co i w jakich okolicznościach będziesz oceniany? 41 4 

5. Czy jesteś oceniany systematycznie? 42 3 

6. 
Czy oceny nauczycieli są jawne ? 45  

7. Czy nauczyciele uzasadniają swoje oceny? 43 2 

8. 
Czy masz szanse poprawienia uzyskanej oceny? 41 4 

9. Czy nauczyciele informują cię, czego jeszcze nie potrafisz i w jaki 
sposób możesz poprawić swoje wyniki? 

43 2 

10. Czy nauczyciele informują cię o twoich mocnych i słabych stronach? 39 6 

11. Czy twoim zdaniem ocenie podlegają wszystkie dziedziny twojej 
pracy? 

42 3 

 

Z odpowiedzi uczniów na pytania dotyczące oceniania ich pracy wynika, że w praktyce stosowane 
są prawidłowo zasady, określone w statucie szkoły. Szczególnie istotne jest, że dzieci znają  zasady 
oceniania, uczniowie są zapoznawani z kryteriami oceny oraz odbierają proces oceniania jako 
przyjazny  i obiektywny. 



13. Zaznacz trzy dziedziny, które najczęściej podlegają ocenianiu na lekcjach. 

Aktywność na lekcji  

Praca w grupie 27 

Wykonywanie ćwiczeń praktycznych 7 

Sprawdzian, test, praca klasowa 36 

Kartkówki z ostatniej lekcji 24 

Odpowiedz ustna 13 

Prezentacja wyniku własnej pracy 7 

14 Wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń 

 16 Zadania domowe 

   
14. Jak często, Twoim zdaniem, wykorzystuje się następujące formy oceniania? 
 

   a) pisemne prace klasowe: 
 

Rzadko 
15 

 
Często 

18 

 
Najczęściej 

12 

b) kartkówki: Rzadko 
19 

Często 
22 

Najczęściej 
4 

c) odpowiedzi ustne: Rzadko 
18 

Często 
11 

Najczęściej 
15 

 
d) prace domowe: 

 
 

Rzadko 
7 

Często 
12 

Najczęściej 
25 

e) aktywność na zajęciach Rzadko 
9 

Często 
21 

Najczęściej 
15 

 

W świetle wypowiedzi uczniów, ich praca najczęściej oceniana jest za pomocą sprawdzianów, 
testów i kartkówek. 60 % ankietowanych dostrzegło, że ocenie podlegają również zadania 
wykonywane w trakcie pracy zespołowej. Znaczna liczba dzieci wskazała również, że są oceniani   
w wyniku odpowiedzi ustnej, a także za zadania wykonane w zeszycie ćwiczeń lub zadania 
domowe. 

Analiza ankiety 

„Koncepcja pracy szkoły na rok szkolny 205/2016” 

Opinie rodziców 

Niżej prezentujemy dane liczbowe, związane z odpowiedziami na poszczególne pytania.               
W ankiecie uczestniczyło 71 rodziców uczniów. 

 



1. Czy  działania szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień ( palenia tytoniu, picia alkoholu, 
zażywania  środków odurzających)  odpowiadają Pani/Pana oczekiwaniom? 

TAK 

49 

RACZEJ TAK 

20 

 RACZEJ NIE 

2 

NIE 

0 

  

     97.2 % rodziców doceniło działania szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień udzielając na 
postawione pytanie odpowiedzi „Tak” lub „Raczej tak”. 

       2. Czy monitoruje Pani/Pan postępy swojego dziecka za pomocą dziennika elektronicznego? 

TAK 

36 

RACZEJ TAK 

18 

 RACZEJ NIE 

7 

NIE 

10 

 

Ponad 50% rodziców monitoruje oceny uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, który 
funkcjonuje w szkole jako narzędzie dodatkowe, dedykowane miedzy innymi rodzicom, którzy mają 
utrudniony dostęp do szkoły. Blisko 24 % rodziców nie korzysta z tej bezpłatnej usługi. Pytanie 
miało na celu uzyskanie informacji zwrotnej odnośnie ewentualnego przejścia na prowadzenie 
dokumentacji przebiegu nauczania wyłącznie w formie elektronicznej. 

       3. Czy informacje zamieszczane przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym są dla Pani/ Pana 
przydatne? 

TAK 

50 

RACZEJ TAK 

11 

 RACZEJ NIE 

4 

NIE 

4 

 

Zdaniem 86 % ankietowanych, informacje zamieszczane w dzienniku elektronicznym są dla 
nich przydatne. 

       4. Czy uczestniczył(a) Pan/Pani w bieżącym roku szkolnym przynajmniej jeden raz w 
uroczystości  lub imprezie zorganizowanej przez szkołę? 

Tak 

61 

NIE 

10 

 

86 % badanych  potwierdziło, że przynajmniej jeden raz uczestniczyło w organizowanych w szkole 
uroczystościach i imprezach. Ok. 14 % nie brało udziału w oferowanych przedsięwzięciach. 

      5. Czy uczestniczył(a) Pan/Pani w bieżącym roku szkolnym przynajmniej jeden raz w lekcji 
otwartej      z udziałem swojego dziecka? 

Tak 

36 

NIE 

35 

 



Równo rozłożyły się wypowiedzi rodziców odnośnie uczestnictwa w lekcjach otwartych. Jak wynika                    
z udzielonych odpowiedzi 51 % ankietowanych brało udział w takich zajęciach. Należy zaznaczyć, 
że lekcje otwarte organizowane były przez wszystkich nauczycieli, co oznacza, że niektórzy rodzice 
mogli uczestniczyć wielokrotnie w różnych zajęciach otwartych. 

     6. Czy Pani/ Pana zdaniem efekty pracy dydaktyczno- wychowawczej szkoły można uznać                           
za odpowiadające oczekiwaniom rodziców? 

TAK 

48 

RACZEJ TAK 

22 

 RACZEJ NIE 

1 

NIE 

0 

Prawie wszyscy rodzice, za wyjątkiem jednej ankietowanej osoby, wskazali, że działania 
dydaktyczno – wychowawcze szkoły odpowiadają ich oczekiwaniom. 

7. Które z podanych niżej działań szkoły uważa Pani / Pan za pożyteczne i warte kontynuowania                 
w kolejnym roku szkolnym? 

Można wskazać dowolną ilość odpowiedzi. 

Nauka pływania 62 

Zajęcia sportowe: Mały Mistrz, treningi piłki siatkowej z BTS 41 

Nauka dwóch języków obcych ( j. angielski i j. niemiecki) 63 

Prowadzenie dziennika elektronicznego 53 

Realizacja programów profilaktycznych przy współpracy z GOPS i SANEPID-EM 44 

Prowadzenie lekcji otwartych z udziałem rodziców 47 

Organizacja zespołów wyrównawczych dla uczniów 60 

Organizacja kół zainteresowań 

Jakich? 

16 

Promowanie działań szkoły za pomocą Facebook-a, kanału You Tube 37 

Pozyskiwanie środków finansowych przez Radę Rodziców w ramach tzw. 
„Słodkich piątków” 

38 

Pani/Pana propozycje działań do kontynuacji lub wdrożenia: 

 

 

Zdecydowana większość rodziców aprobuje podejmowane w szkole działania i wyraża wolę, aby ich 
dzieci miały możliwość kontynuowania udziału w podobnych formach aktywności w kolejnym roku 
szkolnym. 16 osób wskazało potrzebę realizacji innego rodzaju zajęć dodatkowych, jednak 
propozycje te wykraczają poza możliwości kadrowe i finansowe szkoły. 

       8. Skąd czerpie Pani/ Pan wiedzę na temat wydarzeń szkolnych?  

Można wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 



Informacje przekazywane przez dziecko 64 

Informacje przekazywane przez 
wychowawcę  

57 

Szkolna strona internetowa 51 

Szkolny profil  na Facebook-u 11 

Platforma Fronter 31 

 

  Ankietowani wymieniają wśród źródeł uzyskiwania informacji o działaniach szkoły całe spektrum 
możliwości. Najbardziej cenią sobie informacje przekazywane przez dziecko, kontakt z wychowawcą  
oraz wiadomości i komunikaty zamieszczane na szkolnej stronie internetowej.        

WNIOSKI                                                                                                        

Dotychczasowe działania szkoły przynosiły zamierzone efekty dydaktyczno – wychowawcze. 
Rodzice uczniów w zdecydowanej większości aprobują podejmowane w placówce rozwiązania w 
zakresie profilaktyki i wychowania. Oczekiwania rodziców są  zbieżne z propozycjami szkoły na 
kolejny rok szkolny. Akceptowane są oddziaływania profilaktyczne i wychowawcze realizowane w 
ramach zadań ujętych w koncepcji pracy, jak również propozycje, będące efektem współpracy 
placówki z innymi podmiotami (GOPS, SANEPID). Rodzice nie wyrazili dodatkowych oczekiwań, 
powodujących potrzebę dokonania istotnych modyfikacji realizowanych przedsięwzięć. Ankietowani 
wyrazili również wolę, aby w szkole były kontynuowane różnorodne formy wsparcia uczniów, 
zgodnie z dotychczasowymi propozycjami działań. 

 

Wyniki ankiety 

„Sprawowanie opieki nad dzieckiem” 

1. Czy matka/ prawny opiekun dziecka pracuje zawodowo? 
TAK – 40 

NIE – 29 

Jeżeli TAK, czy jest to praca w systemie zmianowym? 

TAK – 23 

NIE –21 

2. 2. Czy ojciec / prawny opiekun dziecka pracuje zawodowo? 
TAK – 62 

NIE – 7 

Jeżeli TAK, czy jest to praca w systemie zmianowym? 

TAK – 25 

NIE – 39 

3. Czy któryś z rodziców pracuje za granicą? 



TAK – 16 

NIE –   53 

4. Kto w domu sprawuje opiekę nad dzieckiem po jego powrocie ze szkoły? 
a) oboje rodzice-  14 
b) jedno z rodziców – 46 
c) babcia / dziadek- 11 
d) inna osoba ( kto?) – 4 
e) nikt - 0 
5. Czy Pani / Pan jest zainteresowana/y pozostawianiem dziecka w świetlicy szkolnej w przyszłym roku 

szkolnym? 
TAK – 37 

NIE –  32 

Jeżeli tak, to proszę określić, do której godziny opieka ta miałaby być sprawowana? 

a) do 16:00- 8 
b) do 14:00 – 27 
 

W ankiecie udział wzięło 69 rodziców uczniów. Badania miało na celu ustalenia, czy uczniowie mają 
dostateczna opiekę w domu po powrocie ze szkoły. Jednocześnie diagnozowano potrzeby związane z opieka 
świetlicową, jakie należy uwzględnić podczas opracowywania organizacji pracy szkoły w nowym roku 
szkolnym. 

 

WNIOSKI 

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że po zakończeniu pobytu w szkole uczniowie maja zapewniona opiekę 
osób dorosłych w środowisku domowym. W zdecydowanej większości dziećmi opiekują się rodzice. Zdarza 
się, że dzieci przebywają z dziadkami. Wskazano również inne osoby- w tym przypadku wypowiedział się 
dziadek będący prawnym opiekunem dwóch uczniów oraz dwie osoby, które wskazały, że dzieci pozostają 
pod opieką innych upoważnionych osób dorosłych. 

 

Analiza wyników ankiety przeprowadzonej  

wśród rodziców uczniów klas I – III 

 ”W jaki sposób Państwa dzieci  spędzają wolny czas” 

Ankietowano 30 rodziców. Odpowiadali  na 7 pytań. 

1.     Ile czasu dziecko poświęca w ciągu dnia  na naukę? (poza szkołą) 
       ½ godziny    - 0 osób 
       1 godzinę     - 6 osób 
       2 godziny     - 7 osób 
       3 godziny     - 5 osób 
       różnie           - 12 osób 

2.     Ile czasu wolnego ma dziecko po odrobieniu pracy domowej? 
       ½ godziny   - 1 osoba 
       1 godzinę     - 2 osoby 
       2 godziny     - 2 osoby 
       3 godziny     - 11 osób 
       różnie          -  14 osób 

3.     W jaki sposób dziecko najchętniej wypełnia swój czas wolny? 
       przy komputerze, w tym tablet, telefon komórkowy   - 9 osób 



       ogląda telewizję                                                            - 11 osób 
       przebywa na świeżym powietrzu                                 -  23 osoby 
       czyta                                                                             -  4 osoby 
       nudzi się                                                                       - 0 
       inne                 - 4 osoby – bawi się z rodzeństwem, pomaga, gry planszowe 

4.     Proszę określić, ile czasu dziennie dziecko poświęca dziennie w/w czynnościom? Można  
udzielić jednej odpowiedzi w wierszu. 

                                            1/2 godziny   1 - 2 godziny    3 godziny    powyżej 3 godzin    
przy komputerze                        ..6...  ..15...  .....  ...1.. 
ogląda telewizję      ..3...  ...17.  ..2...  ...2..  
przebywa na powietrzu     ...1..  ...18.  ...5..  ....2. 
czyta książkę       ...17.. ...4..  ..0...  ...0.. 
bawi się w domu      ...2..  ...18..  ..6...  ....2. 
 
5.   W jakim celu dziecko najczęściej korzysta z komputera? Proszę ponumerować odpowiedzi wg 

kolejności od 1(najczęściej) do 5 (najrzadziej): 
€ gra 
€ ogląda filmy 
€ przegląda portale społecznościowe (np. Facebook, Nasza Klasa) 
€ przygotowuje się do zajęć szkolnych (praca domowa, zadania dodatkowe) 
€ korzysta z e-dziennika i platformy Fronter 

 
6.     Czy dziecko uczęszcza na jakieś zorganizowane formy spędzania czasu ( np. zajęcia sportowe, 

nauka języka, zajęcia artystyczne itp.) 
       tak, ile razy w tygodniu ?   - 6 osób ( 1 raz w tygodniu) 
       nie                                       - 28 osób 
       jakie? – taniec, modelarstwo, May Tay, j. angielski 

 
7.  O której godzinie dziecko chodzi spać? 

€ godz. 20.00 - 21.00    - 22 osoby 
€ godz. 21.00 - 22.00    -   8 osób 
€ godz. 22.00 - 23.00  
€ po godz. 23.00 
€ nie wiem 

 
Wnioski 
 

Z odpowiedzi rodziców wynika, że ilość czasu przeznaczonego na przygotowania do zajęć szkolnych 
nie jest stała ( 12 z 30 osób wybrało odpowiedź „różnie”). Wśród pozostałych najpopularniejszą 
odpowiedzią było: „2 godziny” – 7 osób. Ilość czasu wolnego również nie została dokładnie 
określona ( 14 odpowiedzi – „różnie”). Zdecydowana większość pytanych stwierdziła, że ulubioną 
formą spędzania czasu wolnego przez ich dziecko jest zabawa na świeżym powietrzu.  
W odpowiedziach rodziców na pytanie dotyczące ilości czasu poświęconego na poszczególne zajęcia 
najrzadziej wybierano opcję: „powyżej 3 godzin”. Według deklaracji respondentów największa ilość 
dzieci  spędza czas wolny przede wszystkim na świeżym powietrzu oraz bawiąc się w domu ( po 18 
odpowiedzi :”1-2 godziny”). Kolejnym,  najpopularniejszym zajęciem jest oglądanie telewizji ( 17 
odpowiedzi:”1-2 godziny”). 
Przy określaniu celu korzystania z komputera najczęstszą opcją okazała się „gra” – 15 razy na 1. 
Miejscu. Kolejne było „oglądanie filmów” – 10 razy na 1. Miejscu, 6 osób na 1. Miejscu zaznaczyło 
„przygotowywanie się do zajęć”, 5 „korzystanie z portali”, a czworo „korzystanie z e-dziennika”. 
Uczniowie naszej szkoły bardzo rzadko uczestniczą w zorganizowanej formie zajęć pozaszkolnych – 
aż 28 rodziców zaznaczyło odpowiedź „Nie”. 
22 osoby zadeklarowały, że ich dzieci chodzą spać między 20.00 a 21.00, a osiem, że pomiędzy 
21.00 a 22.00. 
 

 



Analiza ankiety 

skierowanej do rodziców uczniów klas IV-VI 

dotycząca sposobów spędzania przez nich czasu wolnego 

W badaniu wzięło udział 31 rodziców. 

 

1.     Ile czasu dziecko poświęca  w ciągu dnia na naukę? (poza szkołą) 

       ½ godziny- 2 

       1 godzinę- 10 

       2 godziny- 6 

       3 godziny- 0 

          różnie- 14 

2.     Ile czasu wolnego ma dziecko po odrobieniu pracy domowej? 

       ½ godziny- 0 

       1 godzinę- 1 

       2 godziny- 2 

       3 godziny- 10 

       różnie- 19 

3.     W jaki sposób dziecko najchętniej wypełnia swój czas wolny? 

       przy komputerze, w tym tablet, telefon komórkowy- 18 

       oglądam telewizję- 9 

       przebywam na świeżym powietrzu- 19 

       czytam- 5 

       nudzę się- 1 

       inne : gram a piłkę, zajęcia plastyczne, spacery, treningi-19 

4.     Proszę określić, ile czasu dziennie dziecko  poświęca dziennie n/w czynnościom? Można  
        udzielić jednej odpowiedzi w wierszu. 

                                            1/2 godziny   1 - 2 godziny    3 godziny    powyżej 3 godzin    

przy komputerze                         5  18  1                  2 

oglądam telewizję      10  15  3       0 

przebywam na powietrzu      6                 13  7       4 



czytam książkę                 13    2                    3       1 

bawię się w domu                8               11                   5                   1 

 

5.   W jakim celu dziecko najczęściej korzysta z komputera? Proszę ponumerować odpowiedzi wg 
kolejności od 1(najczęściej) do 5 (najrzadziej): 

• gra- 9 
• ogląda filmy- 5 
• przegląda portale społecznościowe (np. Facebook, Nasza Klasa)- 7 
• przygotowuje się do zajęć szkolnych (praca domowa, zadania dodatkowe)- 8 
• korzysta z e-dziennika i platformy Fronter- 2 

 

6.     Czy dziecko uczęszcza na jakieś zorganizowane formy spędzania czasu ( np. zajęcia sportowe, 
nauka języka, zajęcia artystyczne itp.) 

       tak, ile razy w tygodniu ? średnio 2 x tygodniowo-13 

       nie- 5 

       jakie?- siatkówka, pływanie, Mai Tai, j. angielski , piłka nożna 

7.   O której godzinie dziecko chodzi spać? 

• godz. 20.00 - 21.00- 12 
• godz. 21.00 - 22.00- 16 
• godz. 22.00 - 23.00- 3 
• po godz. 23.00- 0 

 

WNIOSKI: Większość rodziców przyznaje, że ich dzieci nie mają określonej ilości czasu na 
odrabianie pracy domowej oraz określonego czasu wolnego po jej odrobieniu. Ich zdaniem dzieci 
najchętniej spędzają czas wolny na świeżym powietrzu lub przy komputerze 1-2 godz.  Najmniej 
czasu spędzają na czytaniu. Z komputera uczniowie najczęściej korzystają do gry, a najrzadziej 
do korzystania z e-dziennika lub platformy Fronter. Przeważająca część rodziców uważa, że ich 
dzieci nie korzystają ze zorganizowanych form spędzania czasu wolnego. Tylko 3 rodziców 
twierdzi, że dzieci chodzą spać ok. godz. 23.00. 

                                                                                    

Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas I – III 

 ”W jaki sposób uczniowie spędzają wolny czas” 

ankietowano 41 uczniów 

1.     Ile czasu poświęcasz w ciągu dnia  na naukę? (poza szkołą) 
?       ½ godziny   - 4 osoby 
?       1 godzinę    - 6 osób 
?       2 godziny    - 1 osoba 
?       3 godziny   -  6 osób 
?       różnie         - 24 osoby 

2.     Ile czasu wolnego masz po odrobieniu pracy domowej? 
?       ½ godziny   - 2 osoby 
?       1 godzinę    - 4 osoby 



?       2 godziny    - 2 osoby 
?       3 godziny    - 6 osób 
?       różnie         -  27 osób 

3.     W jaki sposób najchętniej wypełniasz swój czas wolny? 
?       przy komputerze, w tym tablet, telefon komórkowy  - 22 osoby 
?       oglądam telewizję                                                        - 13 osób 
?       przebywam na świeżym powietrzu                              - 24 osoby 
?       czytam                                                                          -  12 osób 
?       nudzę się                                                                      -  2 osoby 
?       inne.......                                                                      – 1 osoba - gram. 

4.     Proszę określić, ile czasu dziennie poświęcasz dziennie w/w czynnościom? Można  
udzielić jednej odpowiedzi w wierszu. 

                                            1/2 godziny   1 - 2 godziny    3 godziny    powyżej 3 godzin    
przy komputerze                        .22.... 5.....  ...5..  ...6.. 
oglądam telewizję      ...8..  17...  ..12...  ..3...  
przebywam na powietrzu     ..4...  ..2...  ...10..  ..17... 
czyta, książkę       ...15.. .15....  ..3...  ...4.. 
bawię się w domu      ...8..  .16..  ...2..  ....9. 
 
5.   W jakim celu najczęściej korzystasz z komputera? Proszę ponumerować odpowiedzi wg 

kolejności od 1(najczęściej) do 5 (najrzadziej): 
€ gram 
€ oglądam filmy 
€ przeglądam portale społecznościowe (np. Facebook, Nasza Klasa) 
€ przygotowuję się do zajęć szkolnych (praca domowa, zadania dodatkowe) 
€ korzystam z e-dziennika i platformy Fronter 

Na  1. miejscu pojawiła się odpowiedź „gram”  19 razy. Pozostali uczniowie jako pierwszą czynność 
wybierali w kolejności: 

- oglądam filmy – 13 razy 
- przygotowuję się do zajęć szkolnych (praca domowa, zadania dodatkowe) – 14 razy 
- przeglądam portale społecznościowe (np. Facebook, Nasza Klasa) -7 razy 
- korzystam z e-dziennika i platformy Fronter – na pierwszym miejscu zaznaczyło 3 uczniów  
 
6.     Czy uczęszczam na jakieś zorganizowane formy spędzania czasu ( np. zajęcia sportowe,    nauka 
języka, zajęcia artystyczne itp.) 

?       tak, ile razy w tygodniu ?     -  13 osób ( 4 razy w tygodniu, 2 razy w tygodniu, 1 raz w 
tygodniu)    

?       nie       - 28 osób 
?       jakie?   -  sportowe, basen, sportowe we Lwówku Śl. 

 
7.   O której godzinie chodzisz spać? 

€ godz. 20.00 - 21.00  -  22 osoby 
€ godz. 21.00 - 22.00  -  11 osób 
€ godz. 22.00 - 23.00  -  5 osób 
€ po godz. 23.00         -  6 osób 
€ 1 osoba o 18.00 

 

Wnioski: 

Prawie połowa ankietowanych uczniów  twierdzi, iż nie poświęcają stałego czasu na naukę w domu. 
Wybierali odpowiedź  „różnie”. 27 osób, w odpowiedzi na pytanie dotyczące ilości czasu wolnego 
po odrobieniu pracy domowej, zaznaczyło  odpowiedź: ”różnie”.  

Czas wolny dzieci spędzają najchętniej na świeżym  powietrzu (24 osoby), przy komputerze, 
tablecie, telefonie ( 22 osoby)  oraz oglądaniu telewizji ( 13 osób)  i czytaniu ( 12 osób). 



Z odpowiedzi na pytanie o czas jaki poświęcają dziennie na komputer, telewizję, przebywanie na 
powietrzu, czytanie i zabawę w domu wynika, że najwięcej czasu dzieci spędzają na świeżym 
powietrzu ( 17 osób – powyżej 3 godzin). Drugie pochłaniające najwięcej czasu zajęcie ( powyżej 3 
godzin) to zabawa w domu – 9 osób. 22 dzieci stwierdziło, że przy komputerze spędza tylko pół 
godziny dziennie. Aż 29 osób spędza przed telewizorem od jednej do trzech godzin dziennie. 

W odpowiedzi na piąte pytanie dotyczące celu korzystania z komputera  
na  1. miejscu pojawiła się odpowiedź „gram”  19 razy.  
Pozostali uczniowie jako pierwszą czynność wybierali w kolejności: 
- oglądam filmy – 13 razy 
- przygotowuję się do zajęć szkolnych (praca domowa, zadania dodatkowe) – 14 razy 
- przeglądam portale społecznościowe (np. Facebook, Nasza Klasa) -7 razy 
- korzystam z e-dziennika i platformy Fronter – na pierwszym miejscu zaznaczyło 3 uczniów.  
 
28 osób nie uczestniczy w żadnych zajęciach dodatkowych, a 13 uczęszcza na basen  
i  zajęcia sportowe.   
 
Dzieci kładą się spać między godziną 20.00 a 22.00 ( 22 osoby).  
Sześcioro wybrało odpowiedź „po godz. 23.00”, a jedno o 18.00. 
 

Analiza ankiety skierowanej do uczniów klas IV-VI 
dotycząca sposobów spędzania przez nich czasu wolnego. 

W badaniu wzięło udział 43 uczniów 
 
 
1.     Ile czasu poświęcasz w ciągu dnia na naukę? (poza szkołą) 

       ½ godziny-3 
       1 godzinę-7 
       2 godziny-8 
       3 godziny-3 
       różnie-23 
 

 
2.     Ile czasu wolnego masz po odrobieniu pracy domowej? 

       ½ godziny-0 
       1 godzinę- 4 
       2 godziny-7 
       3 godziny-6 
       różnie-25 

 
3.     W jaki sposób najchętniej wypełniasz swój czas wolny? 

       przy komputerze, w tym tablet, telefon komórkowy-19 
       oglądam telewizję-14 
       przebywam na świeżym powietrzu-34 
       czytam-4 
       nudzę się-2 
       inne: zabawa ze zwierzęciem, gra w pikę-6 

 
4.     Proszę określić, ile czasu dziennie poświęcasz dziennie n/w czynnościom? Można  

udzielić jednej odpowiedzi w wierszu. 
                                            1/2 godziny   1 - 2 godziny    3 godziny    powyżej 3 godzin    
przy komputerze                        15  18  5   1 
oglądam telewizję      14  14  4   5  
przebywam na powietrzu      3  13  7  16 
czytam książkę                18   8  2   2 
bawię się w domu     13  15  3   3 



 
5.   W jakim celu najczęściej korzystasz z komputera? Proszę ponumerować odpowiedzi wg 

kolejności od 1(najczęściej) do 5 (najrzadziej): 
• gram-15 
• oglądam filmy-5 
• przeglądam portale społecznościowe (np. Facebook, Nasza Klasa)-8 
• przygotowuję się do zajęć szkolnych (praca domowa, zadania dodatkowe)-11 
• korzystam z e-dziennika i platformy Fronter- 3 

 
6.     Czy uczęszczasz na jakieś zorganizowane formy spędzania czasu ( np. zajęcia sportowe, nauka 

języka, zajęcia artystyczne itp.) 
       tak, ile razy w tygodniu ?-najczęściej 2x tygodniowo, sporadycznie 1w tygodniu-28 
       nie-15 
       jakie? Siatkówka, pływanie, piłka nożna, zajęcia z  tańca, basen, jazda konna, zajęcia 

artystyczne, zajęcia biblioteczne, Mai Tai, j. angielski 
 

7.   O której godzinie chodzisz spać? 
• godz. 20.00 - 21.00- 9 
• godz. 21.00 - 22.00- 17 
• godz. 22.00 - 23.00- 14 
• po godz. 23.00- 9 

 

WNIOSKI:  

Większość uczniów nie ma określonej ilości czasu na odrabianie lekcji oraz określonego czasu 
wolnego po ich odrobieniu. Zdecydowana większość najchętniej spędza czas wolny na świeżym 
powietrzu, część przy komputerze lub oglądając telewizję. Najmniej czasu poświęca się na czytanie 
oraz zabawę w domu. Z komputera uczniowie korzystają najczęściej w celu przeglądania portali 
społecznościowych lub grając, a najrzadziej deklarują korzystanie z e-dziennika lub platformy 
Fronter. Znaczna część uczniów korzysta ze zorganizowanych form spędzania czasu. Pawie połowa 
chodzi spać po godzinie 22.00. 

 

Analiza wyników ankiety 

”Jak w domu uczy się i pracuje Pani/Pana dziecko?” 

Badaniami ankietowymi objęto 39 rodziców uczniów klas I - III  . 

Odpowiadali na 14 pytań dotyczących tego, jak w domu uczy się i pracuje ich dziecko. 
 

1. Kiedy Pani/ Pana dziecko odrabia pracę domową? 
a) Po lekcjach, w świetlicy             - 3 osoby 
b) Po powrocie do domu ze szkoły – 2 osoby 
c) Od razu po skończeniu zajęć i przyjściu ze szkoły – 3 osoby 
d) Po powrocie do domu i krótkim odpoczynku -  32 osoby 
e) Po Pani/Pana powrocie z pracy – 2 osoby 

 
2. Czy dziecko ma stałą porę odrabiania lekcji?  

a) TAK   - 30 osób 
b) NIE   -   9 osób 

 
3. Jeśli tak, to jaka to jest pora?.... 

-  godzina 14.00, 15.00, między 12.00 a 14.00, między 16.00 a 18.00 
-  po obiedzie 



 - po południu 
- po powrocie z zajęć, zjedzeniu posiłku i krótkim odpoczynku 
-1 osoba nie udzieliła odpowiedzi 
 

4. Jeśli nie, to jak ustalany jest czas rozpoczęcia odrabiania lekcji? . 
       - godz. 15.00 
      -  po powrocie z zajęć dodatkowych – wieczorem, a w dni bez zajęć po powrocie ze szkoły i po 
odpoczynku 
       - rozmowa rodzic – dziecko 
      -  po posiłki i odpoczynku 
 
5. Czy dziecko, odrabiając pracę domową, potrzebuje pomocy? 

a) TAK  - 25 osób  
b) NIE   - 14 osób 
 

6.   Jeśli NIE, to czy ktoś kontroluje sposób wykonania zadań? 

a) TAK    -  17 osób 
 b)   NIE    - 1 osoba 
pozostali nie udzielili odpowiedzi 
 

7.   Jeśli dziecko nie odrabia pracy domowej samodzielnie, to kto mu pomaga? 

a)   Mama/Tata   - 30 osób 

b) Babcia/Dziadek – 1 osoba 
c) Starsze rodzeństwo  - 3 osoby 
d) Inna osoba - kto ?  - 0 
 

8.Jakiego rodzaju pomoc jest udzielana dziecku podczas odrabiania pracy domowej? 
a) Pomoc w organizacji - co?, kiedy? trzeba odrobić, co jest potrzebne do pracy? – 3 

osoby 
b) Obecność kogoś, kto pomaga mu skupić się na pracy – 7 osób 
c) Pomoc w zrozumieniu polecenia/treści zadania  - 11 osób 
d) Wytłumaczenie niezrozumiałych zagadnień -    13 osób 
e) Zachęta do pracy  - 5 osób 
f) Potrzebuje innego rodzaju pomocy, jakiej?  ........................................................ 

............................................................................................................................... 
 

9. Czy dziecko chętnie odrabia pracę domową? 
a) TAK  - 34 osoby 
b) NIE  -  4 osoby 

1 osoba nie udzieliła odpowiedzi 
 

10. Czy dziecko pamięta o odrobieniu lekcji i o tym, co jest zadane? 
a) Zawsze  - 9 osób 
b) Zdarza mu się zapominać – 30 osób 
c) Nie wiem, ufam mu, że systematycznie przygotowuje się do zajęć  
d) Często nie pamięta  - 1 osoba 

 
11. Czy dziecko ma jakieś inne problemy podczas odrabiania lekcji? 

a) TAK – 7 osób 
b) NIE -   32 osoby 

 



12. Jeśli TAK, to jakie? 
 Odpowiedzi na pytanie otwarte: 

- trudności z czytaniem 
- ilość zadanego materiału 
- czasami jest dużo do pisania 
 

13. Czy Pani/Pana zdaniem dopuszczalne jest wyręczanie dziecka w pisaniu za niego zadań w 
zeszytach? 

a) TAK 
b) NIE – 38 osób 

 
14. Co Pani/Pana zdaniem jest mocną stroną dziecka, w jakiej dziedzinie odnosi sukcesy, jakie 

działania przynoszą mu najwięcej satysfakcji? 
Odpowiedzi na pytanie otwarte: 

-  matematyka, dodawanie i odejmowanie 
- czytanie, pisanie 
- sumienność i staranność wykonywanych zadań 
- śpiew i taniec 
- rebusy, zadania dodatkowe 
- języki obce 
- oglądanie filmów przyrodniczych i książek o tematyce przyrodniczej 
- umiejętność współpracy, koleżeńskość 
- nauka na pamięć wierszy i scenek, występy na scenie 

 

Wnioski: 

 
Wyniki przeprowadzonej ankiety pokazują, że większość dzieci odrabia prace domowe  
po odpoczynku ( 32 osoby), o stałej porze ( 30 osób). Najczęściej podawano odpowiedź: „po 
powrocie z zajęć, zjedzeniu posiłku i krótkim odpoczynku”,” godzina 14.00, 15.00”,  
„po obiedzie”.  Na pytanie czy dziecko, odrabiając pracę domową, potrzebuje pomocy,  
25 rodziców zaznaczyło odpowiedź „tak”, a 14, że „nie”. 
 Najczęściej dzieci potrzebują pomocy osoby dorosłej – rodziców (30 osób ).  
 Pomoc ta polega w głównej mierze na tłumaczeniu niezrozumiałych zagadnień  
i niejasności, ( „pomoc w zrozumieniu polecenia/treści zadania”). Przeważająca większość dzieci 
lubi odrabiać zadania domowe ( 34 osoby), ale zdarza im się o nich zapomnieć ( 30 osób). 
Rodzice twierdzą, że nie wyręczają dzieci w pracach pisemnych. 6 rodziców dostrzega mocne 
strony swoich dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Analiza ankiety skierowanej 

do rodziców uczniów klas IV-VI 

dotycząca informacji na temat tego, 

jak uczniowie uczą się i pracują w domu 

Badaniem objęto 36 rodziców. 

 

1. Kiedy Pani/ Pana dziecko odrabia pracę domową? 
ą)   po lekcjach, w świetlicy – 3 
c)  po powrocie do domu ze szkoły- 5 
d)   od razu po skończeniu zajęć i przyjściu ze szkoły- 0 
e) po powrocie do domu i krótkim odpoczynku- 30 
f) po Pani/Pana powrocie z pracy- 3 

 

2. Czy dziecko ma stałą porę odrabiania lekcji? 
a) TAK- 16 
b) NIE- 21 

• Jeśli tak, to jaka to jest pora? 17.00, 16.00, 15.00-16.00, 16.00-18.00, 19.00 
 
• Jeśli nie, to jak ustalany jest czas rozpoczęcia odrabiania lekcji? Po powrocie                                     
i zjedzeniu  obiadu, po szkole, przed zabawą, po odpoczynku, ale zawsze przed kolacją 

3. Czy dziecko, odrabiając pracę domową, potrzebuje pomocy? 
a) TAK-17   
b) NIE- 21   

• Jeśli NIE, to czy ktoś kontroluje sposób wykonania zadań? 
• TAK-17 
• NIE (z jakiego powodu)- 3 

4. Jeśli dziecko nie odrabia pracy domowej samodzielnie, to kto mu pomaga? 
a) mama/Tata- 26 
b) babcia/Dziadek- 5 
c) starsze rodzeństwo- 10 
d) inna osoba - kto ?-1 

 

5. Jakiego rodzaju pomoc jest udzielana dziecku podczas odrabiania pracy domowej? 
a) pomoc w organizacji - co?, kiedy? trzeba odrobić, co jest potrzebne do pracy?- 0 
b) obecność kogoś, kto pomaga mu skupić się na pracy- 6 
c) pomoc w zrozumieniu polecenia/treści zadań- 12     
d) wytłumaczenie niezrozumiałych zagadnień-27 
e) zachęta do pracy- 8 
f) potrzebuje innego rodzaju pomocy, jakiej? -0 

6. Czy dziecko chętnie odrabia pracę domową? 
a)  TAK-21 



                   b)  NIE- 17 
 
7. Czy dziecko pamięta o odrobieniu lekcji i o tym, co jest zadane? 

                   a)  zawsze- 9 
b)  zdarza mu się zapominać-24 
c)  nie wiem, ufam mu, że systematycznie przygotowuje się do zajęć- 1 

                   d)  często nie pamięta- 5 
8. Czy dziecko ma jakieś inne problemy podczas odrabiania lekcji? 

a) TAK – 8 
b)  NIE-29 

• Jeśli TAK, to jakie? Problem ze skupieniem uwagi, mało tłumaczony j. angielski, nie zawsze 
rozumie polecenia z matematyki, gubi i myli litery, co sprawia mu trudności z czytaniem i 
przepisywaniem o raz rozumieniem tekstu, zapamiętanie tabliczki mnożenia, nie lubi przepisywać 
długich tekstów, gubi linijki… 

9. Czy Pani/Pana zdaniem dopuszczalne jest wyręczanie dziecka w pisaniu za niego zadań w 
zeszytach? 
a) TAK-1  

b) NIE- 35 

10. Co Pani/Pana zdaniem jest mocną stroną dziecka, w jakiejś dziedzinie odnosi sukcesy, 
jakie działania przynoszą mu najwięcej satysfakcji?  

Odpowiedzi rodziców: przyroda, matematyka, sport, siatkówka, pływanie, granie w gry 
komputerowe, zajęcia sportowe, recytacja, j. polski, łatwość uczenia się i zapamiętywania, piłka 
nożna, staranność, sumienność, uczciwość, zajęcia artystyczne, j. niemiecki, muzyka, recytacja, 
plastyka, historia… . 

WNIOSKI:  

Zdecydowana większość uczniów odrabia prace domowe po powrocie rodziców z pracy, nie ma 
stałej pory odrabiania lekcji-najczęściej w godzinach popołudniowych. Większość uczniów nie 
potrzebuje pomocy w odrabianiu zadań domowych, rodzice tych uczniów deklarują kontrolę 
sposobu wykonania zadań.  
W większości w odrabianiu zadań domowych pomagają dzieciom rodzice ewentualnie starsze 
rodzeństwo. Rodzice pomagają zrozumieć polecenia/ treści zadań oraz tłumaczą niezrozumiałe 
zagadnienia. Według rodziców większość uczniów odrabia zadania chętnie. Znaczna część 
uczniów zapomina o odrobieniu zadań domowych. Za wyjątkiem jednego rodzica większość 
rodziców  



 

 

OBSERWACJA DZIAŁAN SZKOŁY: 

 

Procesy edukacyjne w szkole zorganizowane są w sposób zapewniający wsparcie każdemu 

uczniowi. Sale dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt ICT, co ułatwia pracę                             

z wykorzystaniem środków multimedialnych. Organizowane są zajęcia ukierunkowane na 

wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia. W tym obszarze szkoła 

współpracuje z innymi podmiotami. Nauczyciel i wychowawcy są w stałym kontakcie z rodzicami 

uczniów. Wszystkie przypadki trudności w nauce podlegają analizie, a uczniom i rodzicom udziela 

się wsparcia. 

 

 

WYWIAD Z DYREKTOREM 

 

Pierwszym etapem rozpoznawania możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów są 

obserwacje pedagogiczne prowadzone w oddziale przedszkolnym i klasach młodszych. 

Indywidualne sytuacje dzieci są omawiane przez wychowawców na posiedzeniach rady 

pedagogicznej – obligatoryjnie na zakończenia każdego semestru oraz zawsze w przypadkach,             

gdy wymagają tego obiektywne okoliczności. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Bolesławcu w zakresie przesiewowych badań logopedycznych                                   

oraz systematycznych diagnoz psychologicznych i pedagogicznych. Opinie i orzeczenia wydawane 

przez poradnię są wykorzystywane do zapewnienia uczniom wsparcia zgodnie z ich potrzebami,             

w miarę możliwości organizacyjnych szkoły. W tym celu organizowane są zajęcia wyrównawcze 

oraz zespoły korekcyjno – kompensacyjne. Wszyscy uczniowie objęci są indywidualizacją              

w odniesieniu stosowanych form pracy oraz wymagań edukacyjnych. W miarę możliwości 

kadrowych, organizowane są zajęcia artystyczne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Proces 

udzielania indywidualnego wsparcia uczniom jest systematycznie monitorowany przez dyrektora 

szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Każdego roku oferowane są uczniom 

dodatkowe zajęcia sportowe o charakterze ogólnorozwojowym. W celu poszerzenia oferty w tym 

zakresie prowadzona jest współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu, 

Bolesławieckim Towarzystwem Siatkarskim, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bolesławcu 

zs. w Kruszynie oraz Szkolnym Związkiem Sportowym we Wrocławiu. Dzięki udziałowi w 

projektancie  „Mały Mistrz” udało się zorganizować bezpłatny kurs nauki pływania dla 

najmłodszych. W związku z różnorodnymi potrzebami dzieci w zakresie sposobów uczenia się, 

stosowane są urozmaicone metody pracy oraz środki dydaktyczne, w tym sprzęt i programy 

informatyczne. W działaniach szkoły wykorzystuje się platformę edukacyjną Fronter, za pomocą 

której nauczyciele mogą formułować dla uczniów zadania, zamieszczać komunikaty, zdjęcia filmy 



itp., czyniąc lekcje i zajęcia pozalekcyjne bardziej atrakcyjnymi. Na platformie Fronter stworzona 

została specjalna sala zatytułowana „Profilaktyka i wychowanie”, w której zamieszczane są materiały 

dydaktyczne, prezentacje i filmy, które służą wzbogaceniu zakresu oddziaływań placówki                           

na świadomość uczniów i ich rodziców. 

 

 

Wnioski 

 

 

1. Szkoła stwarza  warunki do aktywnego udziału uczniów w zajęciach. 

2. Nauczyciele stosują atrakcyjne formy pracy. 

3. Znaczna większość uczniów jest zdania, że nauczyciele wspierają ich  i motywują                  

do nauki, udzielają wsparcia potrzebującym i pomagają rozwijać uzdolnienia. 

4. W szkole prowadzone są pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze oraz koła zainteresowań. 

5. Nauczyciele diagnozują możliwości edukacyjne swoich uczniów i  podejmują działania, 

które mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.  

6. W szkole wykorzystuje się nowoczesne środki dydaktyczne- nauczyciele korzystają                

z multibooków, projektorów i tablic interaktywnych. 

7. Rodzice uczniów aprobują podejmowane w szkole działania w zakresie profilaktyki                 

i wychowania, nie zgłaszają własnych propozycji i wskazują na potrzebę kontynuowania 

podobnych przedsięwzięć w kolejnym roku szkolnym. 

8. Istotnym wyróżnikiem szkoły jest prowadzania zajęć dydaktyczno – wychowawczych               z 

wykorzystaniem platformy edukacyjnej Fronter, co stanowi ofertę edukacyjną szkoły bardziej 

atrakcyjną dla ucznia. 

 

Rekomendacje 

 

1. W dalszym ciągu należy organizować pomoc  uczniom mającym trudności w nauce 

w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zespołów  dydaktyczno – wyrównawczych            

oraz  korekcyjno - kompensacyjnych.  

2. Kontynuować lekcje otwarte z udziałem rodziców. 

3. Współpracować z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu                           

oraz SANEPIDEM  w zakresie realizacji działań o charakterze profilaktycznym                          

i wychowawczym. 

4. W ramach pracy świetlicy szkolnej wspomagać uczniów w odrabianiu zadań domowych, 

uwzględniając wyniki diagnozy, wskazującej na niewystarczający poziom wsparcia pracy 

dziecka w warunkach domowych. 

 



 

Zakończenie 

 

Niniejszy raport zostanie przedstawiony nauczycielom na posiedzeniu rady pedagogicznej,             

na którym zostaną omówione wyniki, wnioski i rekomendacje wynikające z raportu. 

Raport zostanie również umieszczony na stronie internetowej szkoły, a za jej pośrednictwem    

z raportem będą mogli zapoznać się uczniowie i rodzice. 

 

 

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej:                                                    Dyrektor szkoły: 

1. Agnieszka Kamińska                               Arkadiusz Kruszelnicki  

2. Justyna Kurpisz             

3.  Grażyna Ott 

4. Mariola Tyc 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                     

                                                                                                             

                                                                                                                                            



 
 


