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

rok szkolny 2013/2014 

Cel ewaluacji: 

 Ocena skuteczności Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania/Przedmiotowego Systemu 

Oceniania. 

 Poprawa procesu informowania ucznia o postępach w nauce (uczniowie znają kryteria oceny, 

proces nauczania motywuje ich do dalszej pracy, informacja zwrotna udzielana jest na każdym 

przedmiocie – zawiera odniesienie do WSO (PSO), mocne strony, obszary do poprawy, 

wskazówki: jak poprawić / jak uczyć się dalej). 

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

informacji o skuteczności podjętych działań. 

 Sformułowanie wniosków i rekomendacji, które będą stanowiły podstawę do ewentualnego 
udoskonalenia WSO (PSO) przez Radę Pedagogiczną. 

Sposób prezentacji wniosków ewaluacji: 
Rada Pedagogiczna – prezentacja raportu (czerwiec’ 2014) 
strona internetowa szkoły – raport do pobrania w formie pdf 

Opis przedmiotu ewaluacji 
Obszar II: Procesy zachodzące w placówce 
Wymaganie 2.3: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 
Udzielanie informacji zwrotnej w procesie uczenia 

Pytania kluczowe: 
Głównym problemem badawczym ewaluacji była próba ustalenia, w jakim stopniu WSO (PSO) sprawdza 
się w praktyce. Zatem sformułowano i postawiono pytania badawcze: 

1. W jakim stopniu odbiorcy znają, rozumieją, przestrzegają i akceptują wymagania WSO (PSO)? 

2. Jak często i w jaki sposób udzielana jest informacja zwrotna? 

3. W jakim stopniu informacja udzielana przez nauczycieli motywuje uczniów do dalszej nauki / 
poprawy? 

Źródło informacji: 

I. Obserwacje lekcji otwartych / koleżeńskich (pyt 2, 3) 

Szkoła Podstawowa: klasy I-III (3 wybrane klasy - każda z innego poziomu);  

klasy 4-6 (wybrane lekcje: j. polski, matematyka, muzyka, wychowanie fizyczne); 

Gimnazjum: klasy 1-3 (wybrane lekcje: historia, biologia, j. angielski, fizyka). 

II. Ankiety (pyt 1, 2, 3):  

a. dla ucznia 

b. dla rodzica  

c. dla nauczyciela  

III. Analiza  dokumentów pod kątem prowadzonej ewaluacji(pyt 1): dzienniki lekcyjne, teczka 

wychowawcy (pod kątem zapoznania uczniów i rodziców z WSO, realizacji PSO – liczby ocen z 

poszczególnych przedmiotów, informacja o proponowanych ocenach, ew. zagrożeniach), 

wymagania edukacyjne (z uwzględnieniem wymagań na poszczególne oceny), arkusze 

obserwacji lekcji, zeszyty przedmiotowe,  

Metody badań (plan działania): 

 Opracowanie projektu ewaluacji. 

 Opracowanie ankiet oraz wybór próby badawczej. 

 Przeprowadzenie i obserwacja lekcji otwartych / koleżeńskich. 

 Przeprowadzenie ankiet z uczniami, z rodzicami oraz z nauczycielami. 

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

 Analiza  dokumentów – wnioski, rekomendacje. 

 Opracowanie raportu. 

 Upowszechnienie raportu (przekazanie informacji po badaniu). 
Termin: wrzesień’2013 – czerwiec’2014 
Odpowiedzialni: Zespół ds. ewaluacji pracy szkoły. 



Wyniki ewaluacji: 
I. Przeprowadzono (obserwowano) 12 lekcji otwartych/koleżeńskich: 
Obserwacje lekcji były prowadzone w celu uzyskania odpowiedzi na pytania: 

1. Czy podczas lekcji były stosowane innowacyjne metody nauczania? 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

12 100% 0 0% 

2. Czy podczas lekcji wystąpiły elementy oceniania kształtującego? 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

8 67% 4 33% 

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

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

9 75% 3 25% 

II. Zankietowano: 
a. uczniów 197 (w tym 63 ucz. I-III SP; 56 ucz. 4-6 SP, 78 ucz.1-3 GIM) 
b. rodziców 139 
c. nauczycieli 51 

Pytania jakie zadano ankietowanym: 
 
- uczniom: 
1. Znam kryteria i sposób oceniania moich prac i wypowiedzi (ankietowano wszystkie poziomy) 

ZAWSZE/ liczba ZAWSZE/ % CZASAMI/liczba  CZASAMI/ % NIGDY/liczba NIGDY/ % 

165 84% 17 9% 15 7% 

2. Podczas lekcji otrzymuję informację (ustną, pisemną) nt. mojej pracy (ankietowano ucz. 4-6 i GIM) 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

111 83% 23 17% 

3. Wskazówki udzielane przez nauczyciela są dla mnie zrozumiałe (ankietowano ucz. 4-6 i GIM) 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

110 82% 24 18% 

4. Nauczyciel informuje mnie o tym, co zrobiłem dobrze (ankietowano wszystkie poziomy) 

ZAWSZE/ liczba ZAWSZE/ % CZASAMI/liczba  CZASAMI/ % NIGDY/liczba NIGDY/ % 

150 76% 18 9% 29 15% 

5. Nauczyciel informuje mnie o tym, co zrobiłem źle, gdzie popełniłem błąd (ankietowano wszystkie 
poziomy) 

ZAWSZE/ liczba ZAWSZE/ % CZASAMI/liczba  CZASAMI/ % NIGDY/liczba NIGDY/ % 

152 77% 19 10% 26 13% 

6. Wskazówki udzielane przez nauczyciela pomagają mi uczyć się (poprawiać błędy) (ucz. 4-6 i GIM) 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

112 84% 22 16% 

 
- rodzicom : 
1. Znam kryteria i sposób oceniania mojego dziecka 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

137 98,5% 2 1,5% 

2. Podczas spotkań z nauczycielem otrzymuję informację (ustną, pisemną) nt. pracy mojego dziecka 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

138 99% 1 1% 

3. Wskazówki udzielane przez nauczyciela są dla mnie zrozumiałe 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

136 98% 3 2% 

4. Podczas rozmowy, nauczyciel zwykle informuje mnie o tym, co moje dziecko zrobiło dobrze 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

132 95% 7 5% 

5. Podczas rozmowy nauczyciel zwykle informuje mnie o tym, co moje dziecko zrobiło źle, gdzie 
popełniło błąd 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

134 96% 5 4% 

6. Wskazówki udzielane przez nauczyciela pomagają mojemu dziecku uczyć się (poprawiać błędy) 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

135 97% 4 3% 

 



- nauczycielom (obserwatorom lekcji): 
1. Nauczyciel, podczas lekcji, ocenia uczniów zgodnie z kryteriami w PSO 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

51 100% 0 0% 

2. Podczas lekcji jest udzielana informacja nt. pracy ucznia 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

51 100% 0 0% 

3. Wskazówki udzielane przez nauczyciela są zrozumiałe 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

51 100% 0 0% 

4. Nauczyciel, podczas lekcji, informuje, co uczeń zrobił dobrze 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

51 100% 0 0% 

5. Nauczyciel, podczas lekcji, informuje, co uczeń zrobił źle, gdzie popełnił błąd 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

51 100% 0 0% 

6. Wskazówki udzielane przez nauczyciela, podczas lekcji, pomagają dziecku w pracy 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

51 100% 0 0% 

Nie udało się opracować i przeprowadzić ankiety pod kątem prowadzonych zajęć sportowych (uczeń, 
rodzic, nauczyciel). 

III Przeanalizowano dokumentację szkolną 21 nauczycieli tzn. dzienniki lekcyjne i teczki wychowawcy 
(pod kątem zapoznania uczniów i rodziców z WSO, realizacją PSO – liczby ocen z poszczególnych 
przedmiotów, informacji o proponowanych ocenach, ew. zagrożeniach), wymagania edukacyjne (z 
uwzględnieniem wymagań na poszczególne oceny), arkusze obserwacji lekcji, zeszyty przedmiotowe, 
itp. ….- celem tej analizy było uzyskanie odpowiedzi na pytania: 

1. Czy są/odnotowano informacje o zagrożeniach/ocenach (semestralnych/rocznych)? 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

21 100% 0 0% 

2. Czy są/odnotowano informacje o dostosowaniach do opinii/orzeczeń PPP (PSO, dok. wychowawcy)? 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

21 100% 0 0% 

3. Czy są/odnotowano informacje o konkursach przedmiotowych (PSO, dok. wychowawcy)? 

TAK/ liczba TAK/ % NIE/ liczba NIE/ % 

20 95% 1 5% 

Podsumowanie (odpowiedzi na postawione pytania kluczowe): 
1. W jakim stopniu odbiorcy znają, rozumieją, przestrzegają i akceptują wymagania WSO (PSO)? 

W stopniu bardzo dobrym odbiorcy znają, rozumieją i akceptują WSO (PSO). Jednak czasami uczniowie 

mają problem z jego przestrzeganiem. –koordynator I-III SP – poziom I 

Uczniowie, rodzice i nauczyciele znają WSO. Kłopot z przestrzeganiem WSO mają uczniowie np. nie 

pamiętają jaki czas dzieli napisanie sprawdzianu od jego poprawy. Terminy na poprawę są lekceważone i 

przekraczane przez uczniów. W efekcie koniec semestru czy roku szkolnego to czas, gdy uczniowie 

„budzą się” i przychodzą na poprawy, których termin upłynął często kilka miesięcy wcześniej. Podobny 

kłopot mają rodzice, którzy przypominają sobie o terminach popraw na koniec semestru czy roku. – 

koordynator 4-6 SP – poziom II 

Odbiorcy znają , rozumieją, przestrzegają i akceptują wymagania– w bardzo dużym gdy dotyczy to ich 

praw, w dużo mniejszym gdy chodzi o wypełnianie obowiązków. – koordynator 1-3 GIM – poziom III 

2. Jak często i w jaki sposób udzielana jest informacja zwrotna? 

Nauczyciele bardzo często udzielają informacji zwrotnej, odbywa się to na każdych zajęciach w sposób 

ustny lub pisemny. Zauważają i doceniają dobre elementy pracy uczniów, (chwalą, nagradzają) lub 

wskazują na to co wymaga poprawy. W komentarzach pisemnych informują też o walorach pracy ucznia, 

lub jej brakach, podają wskazówki jak należy poprawić pracę i jak pracować dalej(zasady OK). 

– koordynator I-III SP – poziom I 

Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną na każdej lekcji. Najczęściej są to wskazówki ustne, 

choć coraz częściej informacja zwrotna ma również formę pisemną, co wynika z wprowadzania przez 



dużą grupę nauczycieli elementów OK. – koordynator 4-6 SP – poziom II 

Informacja zwrotna jest przekazywana na każdej lekcji, po pracach klasowych, na zakończenie semestru/ 

roku szkolnego. Formy przekazu: informacja ustna, ocena, plus/minus za aktywność, informacja pisemna, 

znaki graficzne (tam gdzie wprowadzono elementy OK). – koordynator 1-3 GIM – poziom III 

3. W jakim stopniu informacja udzielana przez nauczycieli motywuje uczniów do dalszej nauki / 

poprawy? 

W bardzo dużym stopniu informacja udzielana przez nauczyciela motywuje uczniów do dalszej nauki 

/poprawy. Nauczyciele wskazują mocne strony uczniów i doradzają, jak je rozwijać oraz informują o 

problemach i sposobach ich eliminowania. W ten sposób mobilizują uczniów do działań.  

– koordynator I-III SP – poziom I 

Solidni, pracowici uczniowie wykorzystują informacje zwrotną i wg wskazówek przygotowują się do 
sprawdzianów, kartkówek i pracy na lekcji. Istniej jednak duża grupa uczniów, którzy nie stosują się do 
zaleceń i informacji udzielanych przez nauczyciela. – koordynator 4-6 SP – poziom II 
Jednych uczniów motywuje, innych nie. Musielibyśmy obserwować w dłuższej perspektywie proces 
uczenia/nauczania żeby wyciągnąć konstruktywne wnioski. Na lekcji, uczeń - po informacji udzielonej 
przez nauczyciela będzie starał się poprawić swoją odpowiedź, ale czy przyjdzie poprawić pracę klasową, 
czy poprawi pracę domową trudno powiedzieć /no chyba, że będzie zagrożony oceną niedostateczną na 
koniec semestru/roku szkolnego/.– koordynator 1-3 GIM – poziom III 

Co robimy dobrze Co jest naszym problemem do rozwiązania 

 Nauczyciele udzielają uczniom i rodzicom 
informacji zwrotnej, sposobu i czasu 
poprawy, podczas lekcji w większości 
stosowane są elementy oceniania 
kształtującego (głównie w SP). 

 Sposób komunikacji zasad oceniania (w 
trakcie zajęć, rozmów z rodzicami) jest 
czytelny, zrozumiały i zachęcający do 
nauki/poprawy dla większości uczniów. 

 Wewnątrzszkolny System Oceniania jest 
zgodny z rozporządzeniem MEN oraz 
spójny z PSO. 

 Nauczyciele dostosowują wymagania do 

opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - 

pedagogicznych. 

 Wewnątrzszkolny System Oceniania: 

- jasno precyzuje oczekiwania w stosunku do 

uczniów w normie intelektualnej , jak również 

skierowany jest dla uczniów z opiniami PPP; 

- wykazuje troskę o higienę umysłową ucznia 

oraz zapewnia poczucie bezpieczeństwa 

uczniom o obniżonych możliwościach; 

- wzmacnia uczniów, czyni ich odpowiedzialnymi 

za przebieg i efekty własnej pracy, mobilizuje do 

udziału w olimpiadach i konkursach; 

- pozwala uczniom uzyskać informację o 

poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach 

oraz o obszarach wymagających dalszej pracy; 

- pozwala nauczycielom na doskonalenie 

swojego warsztatu pracy oraz stosowanie 

nowatorskich metod nauczania, które dają 

uczniom. możliwość praktycznego powiązania 

różnych dziedzin wiedzy; 

- pomaga rodzicom stwierdzić rozwój dziecka lub 

brak postępu oraz uwzględnia sposoby pomocy 

ze strony szkoły (sprzyja zaangażowaniu 

rodziców w proces uczenia się ich dzieci). 

 Istnieje spora grupa uczniów (ok.17%) i nieznaczna 
grupa rodziców (ok. 3%) nie przestrzegających/ nie 
znających zasad WSO/PSO (np. terminów popraw). 

 Rozbieżności w WSO pomiędzy Szkołą Podstawową 
a Gimnazjum. 

 Brak raportu - informacji zwrotnej nt. sposobu 
funkcjonowania WSO podczas lekcji wychowania 
fizycznego (pomimo istnienia klas sportowych w 
Szkole Podstawowej oraz profilu Gimnazjum 
Sportowego). 

 Sygnalizowane są problemy ze zbyt słabą 
motywacją części uczniów do nauki, poprawy, 
przestrzegania WSO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

1. Do istniejącego zespołu ds. nowelizacji dokumentów włączyć przedstawicieli uczniów (np. 
przewodniczących SU), ew. rodziców (np. RR) w celu aktualizowania WSO pod kątem 
zmieniających się przepisów oświatowych. 

2. Podczas zajęć lekcyjnych należy stosować wybrane techniki motywujące uczniów (np. więcej zajęć 
podczas których uczniowie uczą się od siebie nawzajem). 

3. W razie zauważenia braku odpowiedniego zapisu w Statucie (w tym WSO) regulującego napotkaną 
w szkole sytuację nauczyciel powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt zespołowi ds. nowelizacji 
dokumentów. 

4. Należy ujednolicić, w Szkole Podstawowej (klasy 4-6) oraz w Gimnazjum, „progi” (skalę procentową) 
na poszczególne oceny oraz czas poprawy prac klasowych (tzn. WSO i PSO)– sierpień’2014. 

5. Należy (w terminie do grudnia 2014 r.) uzupełnić ewaluację w obszarze zajęć wychowania 
fizycznego (opracować ankiety, przeprowadzić badania oraz opracować wyniki). 

 


