
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 
prowadzonej w Zespole Szkół nr 45 w Warszawie 

rok szkolny 2014/2015 
Udział w projekcie SEO: „Od badania do działania, czyli 3P – prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole” 

Cel ewaluacji: 

 Ocena skuteczności tzn. trafności i efektywności szkolnej oferty zajęć oraz metod i form stosowanych przez 

nauczycieli  w ramach prowadzonych działań zwiększających szanse edukacyjne uczniów. 

 Ocena efektywności indywidualizacji procesu nauczania podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

 Dostarczenie zainteresowanym podmiotom (tj. nauczycielom, uczniom, rodzicom, dyrekcji szkoły) informacji 

o skuteczności stosowanych metod i form nauczania. 

 Sformułowanie wniosków i rekomendacji, które będą stanowiły podstawę do ewentualnego udoskonalenia 

warsztatu pracy nauczycieli / modyfikacji oferty zajęć dodatkowych / ustaleniu mocnych stron szkoły. 

Sposób prezentacji wniosków ewaluacji: 
Rada Pedagogiczna – prezentacja raportu (kwiecień’ 2015) 
strona internetowa szkoły – raport do pobrania w formie pdf 

Opis przedmiotu ewaluacji 
Obszar II: Procesy zachodzące w placówce 
Wymaganie 2.6: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych  
Indywidualizacja pracy z uczniem (wg SEO obszar 1.Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z 
uczniem - planowanie, realizacja, monitorowanie, analiza i wnioskowanie, modyfikacje) 

Pytania kluczowe: 
Głównym problemem badawczym ewaluacji była próba ustalenia, w jaki sposób nauczyciele uwzględniają w swojej 
pracy różny poziom motywacji uczniów, wynikający z różnic w zainteresowaniach przez poszczególnych uczniów. 
Zatem sformułowano i postawiono pytania badawcze: 

1. W jakim stopniu nauczyciele znają i przestrzegają zalecenia PPP? 

2. W jaki sposób nauczyciel /motywuje/ dba o zaangażowanie wszystkich uczniów w zajęcia (uwzględnia 

zainteresowania poszczególnych uczniów)? 

3. W jakim stopniu szkoła zapewnia wszechstronny rozwój uczniów? 

Źródło informacji: 

I. Obserwacje lekcji otwartych / koleżeńskich (pyt 2): 

Szkoła Podstawowa: klasy I-III (wybrana klasa: Ie);  

klasy 4-6 (wybrane klasy: 5b, 6b). 

Gimnazjum: klasy 1-3 (wybrane klasy: 2gp, 3gp) 

II. Badanie - narzędzia (pyt  2, 3):  

a. dla ucznia 

b. dla rodzica  

c. dla nauczyciela (arkusz obserwacji)  

III. Analiza dokumentów (pyt 1): 
- opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 
- dzienniki zajęć wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, kół zainteresowań i in., 

Metody badań (plan działania): 

 Opracowanie projektu ewaluacji (projekt ewaluacji w załączeniu). 

 Opracowanie ankiet oraz wybór próby badawczej. 

 Przeprowadzenie i obserwacja lekcji koleżeńskich. 

 Przeprowadzenie ankiet z uczniami, z rodzicami oraz z nauczycielami. 

 Opracowanie wyników ankiet z uczniami, z rodzicami oraz z nauczycielami - analiza wyników, 
wypracowanie wniosków. 

 Analiza  dokumentów – wnioski. 

 Opracowanie raportu. 

 Upowszechnienie raportu (przekazanie informacji po badaniu). 

Termin: październik’2014 – kwiecień’2015 



Odpowiedzialni: Zespół ds. ewaluacji pracy szkoły 
- dokumentacja z badań dot. danej klasy jest w dok. szkoły 

Wyniki ewaluacji: 
I. Przeprowadzono (obserwowano) 5 lekcji koleżeńskich: 
Szkoła Podstawowa 
Klasa 1e : brak 
Klasa 5b: j. angielski 
Klasa 6b: matematyka 
Gimnazjum 
Klasa 2gp: j. angielski, matematyka, szkolenie sportowe 
Klasa 3gp: brak 

Obserwacje lekcji były prowadzone w celu uzyskania odpowiedzi na pytania: 
1. W jaki sposób nauczyciel dba o zaangażowanie wszystkich uczniów w zajęcia (uwzględnia zainteresowania 

poszczególnych uczniów)? (najczęstsze odpowiedzi – malejąco) 
-  w trakcie lekcji każdy uczeń udziela, przynajmniej dwukrotnie, odpowiedzi np.:  

a) na tablicy interaktywnej 
b) ustnie 

- wspólne potwierdzanie wątpliwości  
- pracę w grupach  
- powtarzanie materiału  

2. Jakie działania powodują wzrost zaangażowania uczniów? (najczęstsze odpowiedzi - malejąco) 
- praca z urządzeniami multimedialnymi 
- indywidualne podejście do ucznia 
- różnicowanie trudności zadań  

3. Jakie działania powodują spadek zaangażowania uczniów? (najczęstsze odpowiedzi - malejąco) 
-  zbyt trudne zagadnienia/zadania  
-  brak zainteresowania ze strony ucznia  

II. Zankietowano: 
a. uczniów 125 (w tym 22 ucz. I-III SP; 51 ucz. 4-6 SP, 52 ucz.1-3 GIM) 
b. rodziców 80 
c. nauczycieli 16 

Pytania jakie zadano ankietowanym: 
- uczniom: 

1. W jakim stopniu jestem zaangażowany/a podczas lekcji?  

(ew. „Jak bardzo byłem/am zainteresowany/a dzisiejszą lekcją?”) 

1 2 3 4 5 

3% 4% 13% 40% 40% 

2. Nauczyciel motywuje mnie do nauki poprzez …..( najczęstsze odpowiedzi – malejąco oraz %) 
o dobre wytłumaczenie materiału 28% 
o ciekawe prowadzenie lekcji (gry i zabawy) 23% 
o zdobywanie plusów 22% 
o cierpliwość, pochwały 15% 
o oceny 10% 
o dodatkowe zadania na ocenę/ prace domowe 9% 
o możliwość poprawy ocen 8% 
o miłą atmosferę 5% 
o zwracanie uwagi 3% 
o pomoc, gdy czegoś nie rozumiem 3% 
o nie motywuje 3% 

3. Na dzisiejszej lekcji ciekawe było dla mnie…..( najczęstsze odpowiedzi – malejąco oraz %) 
o wszystko 30% 
o praca w grupach 15% 
o praca z materiałem (np. pokazywanie slajdów, ćwiczenie na tablicy interaktywnej)  14% 
o ciekawy temat lekcji  11% 
o uczenie się nowych rzeczy 10% 
o ciekawy sposób prowadzenia lekcji 4%  
o powtórzenie  wiadomości na lekcji 3% 
o gry  2% 



o czytanie  2% 
o nic 0,8% 

4. Nudziłem/am się gdy..... ( najczęstsze odpowiedzi – malejąco oraz %) 
o nie nudziłem się 58% 
o pisaliśmy 11% 
o kolorowałem 8% 
o zrobiłem wszystkie zadania, a inni nie 6% 
o powtarzanie ciągle tego samego 3% 
o gdy nie rozumiem 2% 

- rodzicom : 
1. W jakim stopniu szkoła zapewnia wszechstronny rozwój mojego dziecka? 

1 2 3 4 5 

1% 10% 21% 36% 32% 

2. W jaki sposób moje dziecko jest motywowane do pracy podczas lekcji? (najczęstsze odpowiedzi oraz %) 
Nauczyciele: 
o lubią moje dziecko 28% 

o oceniają moje dziecko w sposób zachęcający je do uczenia się 23% 
o chwalą moje dziecko częściej niż krytykują 21% 
o wierzą w możliwości mojego dziecka 16% 
o dużo robią podczas lekcji, mało zadają do domu 15% 
o znają mocne strony mojego dziecka i wykorzystują to, żeby motywować go do nauki 11% 
o są mili 5% 
o stosują podczas lekcji: 

 Minutnik 8% 

 Plusy 4% 

- nauczycielom (obserwatorom lekcji): 
1. Czy uczniowie byli zainteresowani lekcją? 

TAK NIE 

88% 12% 

 
2. Czy podczas lekcji uczniowie byli zaangażowani/aktywni? 

TAK NIE 

76% 34% 

 
3. Czy podczas lekcji uczniowie uczą się od siebie nawzajem? 

TAK NIE 

83% 17% 

  

III. Przeanalizowano dokumentację szkolną wybranych klas tzn. dzienniki lekcyjne, teczki wychowawcy, dzienniki 
zajęć wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, kół zainteresowań i in., (pod kątem znajomości i 
stosowania opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, itp. ….- celem tej analizy było uzyskanie odpowiedzi 
na pytania: 
1. Czy nauczyciele danej klasy znają zalecenia zawarte w opiniach PPP? 

TAK NIE 

100% 0% 

Obecnie w klasie 1e nie ma uczniów posiadających opinie lub orzeczenia z PPP. 
 

2. Czy tematyka zajęć dodatkowych jest adekwatna do potrzeb uczniów (np. uwzględnia opinie/orzeczenia 

PPP, uwzględnia zainteresowania uczniów zdolnych)? 

TAK NIE 

88% 12% 

W klasie 1e szkoły podstawowej dzieci odkrywają swoje zainteresowania, a zajęcia dodatkowe poświęcone są 
na wyrównywanie braków edukacyjnych i ćwiczenia sprawności manualnych. 

 
 



Podsumowanie (odpowiedzi na postawione pytania kluczowe): 
1. W jakim stopniu nauczyciele znają i przestrzegają zalecenia PPP? 

Obecnie w klasie nie mam dzieci, które posiadają opinie lub orzeczenia z PPP. (koordynator 1e) 

Wszyscy nauczyciele zostali zapoznani z zaleceniami PPP, większość stale ich przestrzega. (koordynator 5b) 

Nauczyciele zapoznali się z zaleceniami PPP. W większości przypadków są one przestrzegane. Nauczyciele 

starają się podchodzić do uczniów indywidualnie, dostosować wymagania do ich możliwości.  

(koordynator 6b) 

Nauczyciele znają dzięki informacji od wychowawcy klasy, mają możliwość wglądu w dokumentację u 

pedagoga szkolnego, zaś przestrzegają poprzez: indywidualne podejście do ucznia, konsultacje dla 

uczniów. (koordynator 2gp) 

Każdy nauczyciel na początku roku/lub w trakcie w razie potrzeby/ zapoznaje się indywidualnie z 

zaleceniami PPP każdego ucznia podpisując, że zapoznał się z zaleceniami. (koordynator 3gp) 

2. W jaki sposób nauczyciel /motywuje/ dba o zaangażowanie wszystkich uczniów w zajęcia (uwzględnia 

zainteresowania poszczególnych uczniów)? 

Swoich uczniów motywuję poprzez pochwały, drobne nagrody typu stempelek lub naklejka, minutnik oraz 

na bieżące oceniam słownie i pisemnie ich postępy. (koordynator 1e) 

Nie pomijając żadnego ucznia podczas pytań ( pytania krótkie, ale dzięki temu wszyscy mogą odpowiadać) 
Wprowadzając techniki multimedialne – tablica interaktywna, slajdy, słuchanie oryginalnych nagrań. 
(koordynator 5b) 

Pozytywnymi ocenami, dostosowaniem wymagań do możliwości poszczególnych uczniów, możliwością 

poprawy, powtórnym tłumaczeniem tematu. (koordynator 6b) 

Poprzez przydział zadań wg umiejętności i zainteresowań, udział w zadaniach dodatkowych, indywidualne 

rozmowy. (koordynator 2gp) 

Nauczyciele stosują różne metody pracy na lekcji, od pracy indywidualnej , przez pracę w małych 

 i większych zespołach/grupach. (koordynator 3gp) 

3. W jakim stopniu szkoła zapewnia wszechstronny rozwój uczniów? 

Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój uczniów poprzez liczne koła zainteresowania i zajęcia pozalekcyjne 
oraz poprzez zaangażowanie w swoja pracę wykształconej kadry pedagogicznej. (koordynator 1e) 

Organizując koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe. Stosując różne techniki uczenia. Stosując różne 
sposoby oceniania. Stosując różne sposoby sprawdzania wiedzy. (koordynator 5b) 

Poprzez możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, organizację różnego rodzaju wyjść i wycieczek, 

motywowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. (koordynator 6b) 

Poprzez zajęcia dodatkowe, udział w konkursach. (koordynator 2gp) 

Poprzez zajęcia dodatkowe zarówno obowiązkowe jak i dla chętnych, udział uczniów w konkursach wiedzy 

i talentów, zawodach sportowych, uroczystościach klasowych i szkolnych, różnorodne wycieczki jedno i 

kilkudniowe, lekcje muzealne i w instytutach np. PAN. 

Nauczyciele pogłębiają swoją  wiedzę na wszechstronnych szkoleniach, wyposażając swoje pracownie w 

pomoce m.in. multimedialne – co przekłada się również na rozwój naszych uczniów. 

Podczas zebrań z rodzicami zbieramy informacje czego oczekują od nas nasi rodzice, a tym samym 

uczniowie i środowisko, staramy się sprostać oczekiwaniom, a tym samym zapewnić wszechstronny rozwój 

uczniów. (koordynator 3gp) 



Co robimy dobrze Co jest naszym problemem do rozwiązania 

 Wszyscy nauczyciele znają i na ogół 
przestrzegają zalecenia PPP, w ciągu całego 
roku mają możliwość wglądu w dokumentację 
danego ucznia u szkolnego psychologa oraz 
mogą zasięgnąć jego porady przy właściwej 
interpretacji zaleceń PPP zapisanych w 
poszczególnych opiniach/orzeczeniach. 

 Podczas lekcji nauczyciele stosują różne metody 
aktywizujące uczniów, pobudzające ich 
zainteresowanie tematem. Dobór metod jest 
dostosowywany do preferencji i możliwości 
danej grupy uczniów, tematyki i rodzaju zajęć. 

 Szkoła w wysokim stopniu zapewnia 

wszechstronny rozwój uczniów poprzez: 

-  bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych 

adresowanych zarówno do uczniów zdolnych, 

jak i średnich oraz radzących sobie z trudnością; 

- współpracę (przy realizacji szkoleń oraz wielu 

projektów) z instytucjami edukacyjnymi 

(WCIES, CNK), naukowymi (PAN), uczelniami 

wyższymi (PW), fundacjami (Hereditas), 

stowarzyszeniami (Q Zmianom); 

- stałą współpracę z uczniami (SU) oraz 

rodzicami (RR) w zakresie promocji szkoły, 

wzbogacania i modyfikowania oferty zajęć 

pozalekcyjnych, organizacji uroczystości 

szkolnych. 

 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można 
stwierdzić, że: 

 istnieje niewielka grupa uczniów (ok. 7%) słabo lub wcale 
nie zainteresowanych tematyką lekcji, wykazujących brak 
motywacji do nauki; 

 istnieje grupa rodziców (ok. 11%), którzy uważają, że 
szkoła w bardzo małym stopniu zapewnia ich dzieciom 
wszechstronny rozwój. 

Na podstawie wyników analizy dokumentacji szkolnej 
można stwierdzić, że: 

 zdarza się (ok. 12%), że tematyka zajęć dodatkowych nie 
jest adekwatna do potrzeb uczniów (np. nie uwzględnia 
ich potrzeb, zainteresowań). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Co proponujemy zrobić, żeby poprawić pracę szkoły (zadania do realizacji) 

1. Należy cyklicznie sprawdzać i modyfikować ofertę zajęć pozalekcyjnych celem jak najbardziej 
precyzyjnego dostosowania jej do rzeczywistych potrzeb i zainteresowań uczniów (np. poprzez 
wykorzystanie, przez nauczyciela, w ewaluacji swoich zajęć wypracowanych w projekcie SEO: 
„Od badania do działania, czyli 3P – prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole”, narzędzi 
badawczych). 

2. Należy pracować nad zwiększeniem motywacji uczniów do aktywnego uczestnictwa w  
proponowanych przez szkołę formach zajęć dodatkowych  poprzez włączenie samych uczniów i 
ich rodziców np. do ich organizacji, pilotowania, współprowadzenia wybranych tematów. 

3. Należy zaplanować nieco więcej lekcji w formie wycieczek mających na celu:  
- ukazanie uczniom praktycznych zastosowań zdobywanej przez nich wiedzy przedmiotowej; 
- rozbudzanie zainteresowań, kreatywności, pasji, chęci samodzielnego pogłębiania wiedzy 
(związanych z danym przedmiotem); 
- aktywną realizację projektów edukacyjnych. 

 


