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W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w 
odniesieniu do wymagania: 
 
„  1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów  ”                            
 
CEL EWALUACJI: 
 

1. Zebranie informacji na temat efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej                       
i opiekuńczej szkoły. 

2. Uzyskanie  informacji odnośnie zadań, jakie należy uwzględnić w koncepcji pracy szkoły. 
3. Weryfikacja dotychczasowych działań szkoły, proponowanych w koncepcji pracy. 

 
 
 
Poniżej przedstawione zostały treści ankiet wraz z wnioskami: 
 
Analiza wyników ankiety. 

Ocena przyjętej koncepcji pracy szkoły przez uczniów. 

W anonimowej ankiecie przeprowadzonej dla uczniów klas III - VI wzięły udział 54 
osoby. Dziewięć pytań ankiety miało na celu ocenę przyjętej koncepcji pracy szkoły oraz 
stwierdzenie, czy jest ona znana uczniom i przez nich akceptowana.  

Z udzielonych przez uczniów odpowiedzi wynika, że: 

• Uczniowie zostali zapoznani z działaniami planowanymi przez szkołę np. planem 
wycieczek, planem imprez szkolnych w bieżącym roku szkolnym  
Tak - 53 
Nie - 1 

• Według uczniów poznane zadania były zaplanowane przez:  

• Szkołę - 41 

• Wychowawcę z klasą - 45 

• SU - 33 

• Zdecydowana większość uczniów zgłaszała w bieżącym roku szkolnym propozycje lub 
uwagi odnośnie zadań realizowanych przez szkołę, klasę lub Samorząd Uczniowski 
Tak - 43 
Nie - 12 
23 osoby stwierdziły, że ich propozycje lub uwagi zostały uwzględnione. 

• Spośród ankietowanych 9 osób jest członkami Samorządu Uczniowskiego. 



• W wyborach do Samorządu Uczniowskiego kandydowało 17 osób.  
45 osób nie wyraziło chęci udziału w pracach SU. 

• O postępach w nauce i zachowaniu uczniowie są informowani głównie poprzez: 

• Rozmowy indywidualne z nauczycielem – 41 

• Dzienniczek ucznia - 27 

• Zapis w zeszycie - 40 

• Dziennik elektroniczny - 52 

 
 

Analiza wyników ankiety. 
Ocena przyjętej koncepcji pracy szkoły przez rodziców. 
 
W anonimowej ankiecie przeprowadzonej dla rodziców wzięły udział 63 osoby. Dziesięć 

pytań ankiety miało na celu ocenę przyjętej koncepcji pracy szkoły oraz stwierdzenie, czy jest 
ona znana rodzicom i przez nich akceptowana.  

Z udzielonych przez rodziców odpowiedzi wynika, że: 

• Zdecydowana większość rodziców została zapoznana z działaniami planowanymi przez 
szkołę w bieżącym roku szkolnym 
Tak - 59  
Nie - 4  

• 7 osób zgłosiło swoje propozycje lub uwagi odnośnie zadań realizowanych przez szkołę 
wychowawcy, a 1 osoba dyrektorowi.  

 

• Trudno jest ocenić, czy podane propozycje zostały uwzględnione, ponieważ udzielono 
następujących odpowiedzi: 

     Tak - 9 

     Nie - 12 

     Nie wiem - 13 

 

• Większość oferowanych przez szkołę form wsparcia jest przez rodziców akceptowana: 

• Wychowawca współpracuje z rodzicem - 56 



• Szkoła pośredniczy w uzyskiwaniu pomocy z zewnętrznych instytucji (np. Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej) - 40 

• Dyrektor współpracuje z rodzicami - 37 

• Nauczyciele współpracują z rodzicami - 42 

• Opieka nauczycieli nad dziećmi podczas dowozów do i ze szkoły - 43 

 

• Rodzice o rozwoju swojego dziecka są informowani głównie poprzez : 

• Wywiadówki - 56 

• Indywidualne spotkania z nauczycielem - 54 

• Pisemne opinie o postępach dziecka - 28 

• Telefonicznie - 13 

• Dziennik elektroniczny - 49 

 

• Znaczna liczba rodziców bierze udział w wielu formach życia szkoły: 

• Dyskoteki i zabawy (pieczenie ciasta, opieka nad dziećmi) - 51 

• Wycieczki - 19 

• Apele okolicznościowe - 44 

• Przedstawienia - 38 

• Lekcje otwarte - 32 

• Imprezy szkolne (np. zakup paczek) - 13 

• Inne formy ( Dzień Babci i Dziadka, Dzień Patrona, festyny itd.) – 37 

                                                       20 

• 45 osób brało udział w wyżej wymienionych imprezach jako osoba zaproszona, 32 osoby 
jako opiekun, 12 osób jako współorganizator,  
1 osoba jako pomysłodawca, a 4 osoby w innym charakterze, w tym  
1 osoba jako pomoc rodzicielska.  



 

• Według rodziców szkoła stwarza warunki do właściwego rozwoju, umożliwiając uczniom 
udział w: 

• Kołach zainteresowań - 39 

• Zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych - 48 

• Konkursach szkolnych i pozaszkolnych - 52 

• Zawodach sportowych - 42 

• Wycieczkach - 56 

• Zajęciach realizowanych w ramach projektów ( język angielski, język polski, 
matematyka) - 52 

• Zajęciach dodatkowych (taniec, siatkówka) - 49 

 

• 31 osób stwierdziło, że ich propozycje i sugestie dotyczące działalności szkoły miały 
wpływ na życie szkoły, 22 osoby wskazały odpowiedź -  
nie wiem, a 3- nie. 

 

• Zdecydowana większość rodziców jest zadowolona ze współpracy  
ze szkołą - 58 osób. 3 osoby nie mają zdania, jedna jest niezadowolona. 

 

Wnioski 

 

Zdecydowana większość rodziców pozytywnie ocenia przyjętą koncepcję pracy szkoły. Jest ona 
im znana i przez nich akceptowana. Oferowane  
przez szkołę formy wsparcia oraz sposoby informowania o rozwoju uczniów, według rodziców, 
są zadawalające i wystarczające. Rodzice chętnie biorą udział w życiu szkoły. Uważają, że szkoła 
stwarza uczniom dobre warunki do właściwego rozwoju. Zdecydowana większość rodziców jest 
zadowolona  ze współpracy ze szkołą. 

 

 



 

Obserwacja działań szkoły: 

Praca szkoły programowana jest w oparciu o koncepcję pracy. Integralną częścią koncepcji jest 
kalendarz imprez szkolnych. Wychowawcy oddziałów planują pracę z poszczególnymi grupami 
w korelacji z ustaleniami dokonanymi na poziomie Rady Pedagogicznej. W trakcie zebrań 
założenia związane z planami pracy na dany rok szkolny są konsultowane z rodzicami uczniów. 
Uczniowie szkoły mają możliwość zgłaszania własnych postulatów i pomysłów w trakcie zajęć          
z wychowawcami, jak również w ramach rozwijania samorządności. W szkole działa Samorząd 
Uczniowski, stanowiący reprezentację wszystkich uczniów. Plan pracy samorządu jest zgodny          
z kierunkami pracy szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki. 
 
 
Wywiad z dyrektorem 
 
Wszystkie działania podejmowane w szkole są ukierunkowane na rozwój uczniów. W koncepcji 
pracy szkoły uwzględnia się zadania właściwe dla kierunków polityki oświatowej państwa na 
dany rok, jak również szereg działań wypracowanych w placówce w latach poprzednich. Szkoła 
zapewnia wsparcie uczniom z dysfunkcjami oraz organizuje zajęcia dla dzieci pragnących 
rozwijać swoje zainteresowania. Na etapie planowania pracy na nowy rok szkolny uwzględniane 
są propozycje i oczekiwania uczniów i rodziców. Możliwość inicjatywy w tym zakresie mają 
wszyscy uczniowie oraz ich opiekunowi, natomiast w sposób obligatoryjny wykorzystuje się 
opinie Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. Szkoła jest liderem w regionie w zakresie 
wykorzystywania środków zewnętrznych w celu podnoszenia poziomu oferty dydaktycznej                 
i wychowawczej. W związku z udziałem w wielu projektach współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej, w naturalny sposób koncepcja pracy szkoły była wielokrotnie modyfikowana 
– zawsze w związku z potrzebą zaprojektowania dodatkowych zajęć, warsztatów lub wycieczek 
czyli z korzyścią dla ucznia. 
 
 
WNIOSKI: 
 

1. Rodzice i uczniowie są świadomi działań dydaktyczno – wychowawczych planowanych 
na dany rok szkolny. 

2. Rodzice i uczniowie wskazuję, że w koncepcji pracy szkoły są uwzględniane ich 
propozycje. 

3. Rodzice i uczniowie akceptują działania szkoły. 
4. Współpraca nauczycieli z rodzicami jest oceniana pozytywnie przez zdecydowaną 

większość rodziców. 
5. Zdaniem rodziców, szkoła stwarza właściwe warunki do rozwoju ich dzieci. 

 
 
 
REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY: 
 

1. Wykorzystywać opinie uczniów i rodziców do tworzenia koncepcji pracy szkoły. 



2. Organizować pracę szkoły z uwzględnieniem zadań, które spełniają oczekiwania uczniów 
i rodziców. 

3. Zapraszać rodziców na wszystkie  imprezy i uroczystości szkolne, aby klienci szkoły 
mieli pełny obraz podejmowanych działań. 

4. Zachęcać rodziców do udziału w lekcjach otwartych, 
 
 
Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej:                                              Dyrektor szkoły  

1. Grażyna Ott                                                                     Arkadiusz Kruszelnicki 
2. Elżbieta Czyżowicz 
3. Agnieszka Kamińska 
4. Mariola Tyc 


