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I.

WPROWADZENIE

Ewaluacja

polega

na

zaplanowanym

i

podporządkowanym

pewnym

rygorom

metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i
skuteczności działań szkoły. Od listopada 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie o
nadzorze pedagogicznym

opisujące wymagania stawiane przez państwo szkołom i

placówkom edukacyjnym. Badania mają na celu określenie poziomu spełnienia wymagań
(opisy wymagań zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 7 X 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Szkoła lub placówka może spełnić te
wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E – oznaczający niski stopień wypełnienia wymagań przez szkołę lub placówkę;
Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełnienia wymagań przez szkołę lub
placówkę;
Poziom C – oznaczający średni poziom wypełnienia wymagania przez szkołę lub placówkę;
Poziom B – oznaczający wysoki poziom wypełnienia wymagania przez szkołę lub placówkę;
Poziom A – oznaczający bardzo wysoki poziom wypełnienia wymagania przez szkołę lub
placówkę;
Wymagania podzielone zostały na cztery obszary:
EFEKTY – tak nazwano grupę danych informujących o wynikach pracy szkoły
odzwierciedlanych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w
osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach;
PROCESY – grupa danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i
podejmowanych w szkole, a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły i
przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów.
ŚRODOWISKO – grupa danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i
funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i
uczenia się;

ZARZĄDZANIE – grupa danych informujących o procesach zachodzących na poziomie
organizacyjnym zapewniających warunki do prawidłowego prowadzenia działań opisanych w
trzech poprzednich obszarach i wynikających z zarządzania szkołą.

II .

PRZEBIEG EWALUACJI
W roku szkolnym 2011/2012 w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami

Integracyjnymi w Raciborzu powołane zostały trzy zespoły, których zadaniem było
dokonanie analizy spełniania wymagań przez szkolę w poszczególnych obszarach (zał. 1).
W trakcie badań zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł, od dyrektora szkoły,
nauczycieli, uczniów, rodziców. Przeprowadzono wywiad indywidualny, wywiad grupowy,
oraz ankiety skierowane do nauczycieli i dyrektora szkoły a także analizę dokumentacji.
Wyniki pracy poszczególnych zespołów stanowią materiał źródłowy, do sporządzenia
niniejszego raportu.
Odbiorcami raportu są: organ prowadzący, dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice oraz
uczniowie kl. IV – VI. Wyniki raport zostaną wykorzystane do wprowadzenia niezbędnych
korekt w dalszym procesie dydaktyczno – wychowawczym szkoły.

III. PREZENTACJA WYNIKÓW

I. Obszar: Efekty
1.1. Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianów kompetencji klas VI

W szkole analizowane są wyniki sprawdzianu. Każdego roku analizuje się informacje
ze sprawdzianu zarówno ilościowo jak i jakościowo. Ilościowo analizuje się między innymi:
Liczbę uczniów przystępujących do sprawdzianu, indywidualną punktację. Analiza
prowadzona jest na poziomie pojedynczych uczniów oraz zespołów klasowych, a także na
poziomie szkoły, miasta, powiatu, województwa i kraju z uwzględnieniem skali staninowej.
Wskazuje ona również średnią arytmetyczną uzyskanych wyników, modalną, medianę

i

łatwość zestawu zadań. Na podstawie kartoteki testu, kluczy odpowiedzi określa się stopień
opanowania przez uczniów umiejętności opisanych w standardach wymagań. Z analizy
wyników zostaje opracowana dokumentacja oraz prezentacja multimedialna, która
przedstawiona jest podczas posiedzenia rady pedagogicznej. Badanie ankietowe nauczycieli
wykazało, że wszyscy otrzymują pełną informację z analizy wyników sprawdzianu
zewnętrznego. Celem prowadzenia analiz, jest sprawdzenie czy uczniowie poszczególne
standardy, jakie są możliwości uczniów, ich mocne i słabe strony, określenie poziomu
opanowania treści podstawy programowej. Na podstawie tychże analiz opracowuje się
wnioski i wdraża nowe metody pracy w celu poprawy wyników nauczania. Nauczyciele po
zapoznaniu się z wynikami i wnioskami sprawdzianu zewnętrznego podejmują szereg
ćwiczeń i zadań, dzięki którym uczniowie doskonalą umiejętności w obrębie Standarów, które
wypadły najsłabiej. Zespoły przedmiotowe: humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy
opracowują działania naprawcze. W zakresie przedmiotów humanistycznych analiza
wyników sprawdzianu szóstoklasisty pomogła przygotować kolejny rocznik uczniów klas
szóstych do ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji. Uczniowie przez cały rok szkolny
systematycznie pisali raz w tygodniu testy, które następnie były sprawdzane przez nauczycieli
i omawiane, a błędy poprawiane. Ponadto na lekcjach języka polskiego ćwiczono i utrwalano
różne formy wypowiedzi pisemnych (także w formie prac klasowych i zadań domowych).
Pracowano usilnie nad poprawą stylu prac pisemnych. Utrwalano znajomość zasad
ortograficznych

i

interpunkcyjnych.

Wdrażano

nawyk

korzystania

ze

słownika

ortograficznego. Regularnie ćwiczono umiejętność czytania ze zrozumieniem, na lekcjach

uczniowie wykonali wiele testów sprawdzających tę umiejętność. Pracowano też nad
umiejętnością korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Przygotowano
wiele ćwiczeń, testów, poleceń i tekstów, które miały pomóc uczniom w poprawieniu tych
umiejętności. Na lekcjach historii uczniowie systematycznie wdrażani byli w podstawowe
umiejętności poprzez pracę z podręcznikiem, wykonywanie odpowiednich ćwiczeń.
Doskonalili umiejętność wypowiadania się na temat w formie pisemnej i ustnej. Analizowali
teksty źródłowe, tabele, wykresy. Umiejętności te sprawdzane były w formie testów (np. w
próbnych sprawdzianach kompetencji), sprawdzianów, zadań domowych. Błędy były na
bieżąco poprawiane i analizowane. Na lekcjach matematyki ćwiczono i utrwalano działania
na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Pracowano nad umiejętnością zamiany jednostek
długości, masy, czasu i powierzchni. Regularnie ćwiczono rozwiązywanie zadań, w których
wykorzystywano obliczenia dotyczące pieniędzy. Utrwalano umiejętność obliczania obwodu
i pola figur płaskich. Ponadto na lekcjach matematyki ćwiczono umiejętność korzystania z
tabel, wykresów ,diagramów i wykorzystywaniu wiedzy w praktyce. Przygotowano wiele
ćwiczeń, testów, które miały pomóc uczniom w poprawieniu tych umiejętności. Ponadto
uczniowie przez cały rok szkolny systematycznie pisali raz w tygodniu testy, które następnie
były sprawdzane przez nauczyciela i omawiane, a błędy poprawiane. Do wzrostu efektów
kształcenia przyczynia się, jak wynika z wywiadu z dyrektorem i nauczycielami, odpowiedni
dobór metod i form pracy z uczniami na lekcjach i zajęciach dodatkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem metod aktywizujących, a także właściwe wykorzystanie pomocy
dydaktycznych w tym tablic interaktywnych, indywidualizacja procesu nauczania oraz
stosowanie zadań o różnym stopniu trudności. Bardzo bogata oferta Zajęć pozalekcyjnych
przystosowana jest zarówno dla uczniów, którzy wymagają większej ilości czasu na
opanowanie treści wynikających z podstawy programowej, jak również dla uczniów, których
wiedza i zainteresowania wykraczają znacznie poza treści zawarte w podstawie programowej.
Dla tych uczniów organizowane są zajęcia fakultatywne. Od 1 listopada 2010 r. w Szkole
Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu realizowany dwuletni projektu
edukacyjny "KomPAS" - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia i
uczennicy Szkoły na Ostrogu, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Projekt, opracowany przez pedagogów SP1. Realizowanych jest 10 projektów
interdyscyplinarnych, w ramach których uczniowie bezpłatnie uczestniczą w ciekawych
autorskich zajęciach edukacyjnych, wycieczkach dydaktyczno - krajoznawczych, imprezach
kulturalnych. Ciężka praca nauczycieli i uczniów przyniosła pozytywne rezultaty:
szóstoklasiści Szkoły na Ostrogu w roku 2012 uzyskali z testu kompetencji najwyższy

wynik wśród raciborskich szkół, przewyższający średnią krajową. Ponadto jedna z uczennic
została laureatką konkursu przedmiotowego z matematyki z elementami przyrody.
Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełnienia wymagania
przez szkołę.

1.2 Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone z podstawie programowej.
Nauczyciele analizują osiągnięcia uczniów, a wdrażane wnioski wpływają na poprawę
wyników nauczania.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności, które określa podstawa programowa
dla tego etapu edukacyjnego. Zakres nabywania wiadomości i umiejętności ankietowanie
nauczyciele określają na poziomie 6 -8, w rosnącej ośmiostopniowej skali. Analiza
dokumentacji szkolnej wykazała, że w ostatnich latach wszyscy uczniowie otrzymywali
promocję do klasy programowo wyższej. Jak stwierdzają uczniowie w wywiadzie grupowym
nauczyciele wierzą w możliwości uczniów i motywują ich do pracy. Jako przykład wiary
nauczycieli w możliwości uczniów podawali oni: zachęcanie wszystkich uczniów do udziału
w konkursach an różnych szczeblach, uczestnictwa w kołach zainteresowań, rozwiązywania
na lekcjach dodatkowych zadań, poprawy ocen, pochwały. Nauczyciele analizują osiągnięcia
wszystkich uczniów. Jako przykłady analiz w wywiadzie grupowym podawali: analizę
wyników sprawdzianów, testów, konkursów przedmiotowych, analizę ocen, w tym oceny z
zachowania, diagnozowanie poziomu prac pisemnych, wypowiedzi ustnych i aktywności
uczniów, innym przykładem jest zestawienie, porównywanie wyników sprawdzianu po klasie
III i sprawdzianu próbnego w kl. V, a także podsumowanie i wyciąganie wniosków do dalszej
pracy. Jak wynika z wywiadu w szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów
uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie
poradni psychologiczno – pedagogicznej czy specjalistycznej opracowuje się dostosowania
lub indywidualne programy, organizowane są zajęcia kompensacyjno – korekcyjne, a dla
uczniów z problemami w nauce różnego rodzaju zajęcia wyrównawcze prowadzone przez
nauczycieli różnych przedmiotów. Braki uczniowie mogą także nadrabiać w świetlicy
środowiskowej „Jedynka”, w której na zasadzie wolontariatu pełnia dyżury nauczyciele.

Organizowana jest również praca z uczniami zdolnymi, do których dostosowuje się metody
pracy, przygotowuje zadania, których treść wykracza poza podstawę programową. Zgodnie z
możliwościami i zainteresowaniami uczniów w szkole zorganizowano szereg zajęć
pozalekcyjnych. Wiedzę o możliwościach rozwojowych uczniów szkoła uzyskuje od
rodziców, z opinii i orzeczeń sporządzanych przez poradnie specjalistyczne, a także z
obserwacji prowadzonych przez nauczycieli i pedagoga. Nauczyciele opracowują dla uczniów
klas I diagnozy poziomu ich rozwoju. W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy
osiągnięć uczniów, wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce.
Przykładowymi wnioskami wynikającymi z analizy osiągnięć uczniów, jak stwierdzają
nauczyciele w wywiadzie, a dotyczącymi wszystkich klas, są: Czytanie ze zrozumieniem,
analiza tekstu źródłowego, przestrzeganie norm językowych i poprawność zapisu, kształcenie
umiejętności korzystania z różnych słowników, encyklopedii i innych źródeł informacji,
pisania i wykorzystania wiedzy w praktyce, zwiększenie ilości ćwiczeń ortograficznych i
gramatycznych, testów przygotowujących do sprawdzianu zewnętrznego, motywowanie
uczniów do udziału w konkursach, kołach zainteresowań. Powyższe wnioski wdrażane są na
lekcjach ze wszystkich przedmiotów a także na zajęciach pozalekcyjnych. Dzięki
atrakcyjności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych uczniowie rozwinęli swoje zainteresowania,
potrafią wykorzystać wiedzę w praktyce, dokonać samooceny. Szkoła rozwija u uczniów
systematyczność, kreatywność oraz komunikatywność, uczniowie potrafią współpracować w
współdziałać np. przy organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych.
Powyższe argumenty potwierdzają wysoki stopień wypełnienia wymagania przez
szkołę.

IV.

WNIOSKI
1. W szkole analizuje się wyniki sprawdzianów zewnętrznych, testów
kompetencji, klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
2. Prowadzona wielokierunkowa analiza wyników nauczania oraz podejmowane
działania doskonalące sprzyjają efektywności kształcenia.
3. W szkole stwarza się warunki nabywania przez uczniów wiadomości i
umiejętności zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego.
4. W szkole uwzględnia się możliwości rozwojowe uczniów, co pozytywnie
wpływa na osiągane przez nich wyniki w nauce.
5. Realizacja różnych projektów edukacyjnych stwarza uczniom możliwości
osiągnięcia sukcesu edukacyjnego.

V.

ZAŁĄCZNIKI:

Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły – 2011/2012
I. Plan Ewaluacji Wewnątrzszkolnej 2011/2012
Obszar
Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności
statutowej szkoły
Wymaganie

Charakterystyka wymagania na
poziom B

1.1.
Analizuje się
wyniki
sprawdzianów
kompetencji klas
VI

1. Do analizy wyników
sprawdzianu wykorzystuje
się różnorodne metody
analizy wyników.

Październik/ J. Kolorz
listopad
2011

2. Wdrażane w szkole wnioski
z analizy wyników
sprawdzianu przyczyniają
się do wzrostu efektów
kształcenia

Kwiecień/
Maj 2012

S. Chodenko,
T. Hamczyk
B. Wołoszyn-Beker
E. Wawoczny

1. W szkole formułuje się i wdraż
wnioski z analizy osiągnięć
uczniów, dostrzegane są
możliwości uzyskiwania przez
uczniów lepszych wyników w
nauce. – Poziom B
2. Wdrażane wnioski
przyczyniają się do poprawy
wyników w nauce – poziom B
3. Uczniowie nabywają
wiadomości i umiejętności
określone w podstawie
programowej – poziom D

Listopad
2011/
Marzec 2012

Wychowawcy klas III –
G. Piątkowska,
A. Drobny,
I. Kołtun

1.2.
Uczniowie
nabywają
wiadomości i
umiejętności

Termin
badania

Odpowiedzialni/
Forma realizacji

NARZĘDZIA UŻYTE W BADANIU:

Wywiad grupowy z nauczycielami
1. Zacznijmy naszą rozmowę od wyników sprawdzianu/ egzaminów zewnętrznych. W
jaki sposób analizują Państwo wyniki sprawdzianu/ egzaminów zewnętrznych?

2. Czemu służy analiza wyników sprawdzianu/ egzaminów zewnętrznych?

3. Jakie działania nauczycieli podejmowane w tym i poprzednim roku szkolnym,
wynikające w wniosków z analiz wyników sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych,
przyczyniły się do wzrostu efektów kształcenia?

________________________________________________________
Wywiad grupowy z uczniami
1. W jaki sposób nauczyciele okazują swoją wiarę w uczniów? W jaki sposób okazują
swój brak wiary?

________________________________________________________
Wywiad z dyrektorem
1. Porozmawiajmy o wynikach sprawdzianu/ egzaminów zewnętrznych. W jaki sposób
analizują Państwo wyniki sprawdzianu/ egzaminów zewnętrznych? Prosimy o wybór jednej
odpowiedzi.
analiza na poziomie wyników pojedynczych uczniów
analiza na poziomie zespołów klasowych
w szkole łączy się wymienione powyżej strategie
analiza wyników nie jest prowadzona
inne - jakie?
2.Jakie są cele prowadzonych analiz?

3. Proszę podać przykłady wdrożonych wniosków pochodzących z tych analiz.

4. Jakie działania nauczycieli, wynikające z wniosków z analiz wyników
sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych, przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia?

Analiza dokumentów
1. Jakie dane ze sprawdzianu/ egzaminu zewnętrznego są analizowane jakościowo, jakie
ilościowo?

2.

Proszę porównać uzyskane dane w oparciu z informacjami zgromadzone w analizie
dokumentów w kryterium "Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów
kształcenia"

Ankieta dla dyrektora
1.Jakie dane/ jakie informacje z egzaminów zewnętrznych są analizowane ilościowo?

2. Jakie dane/ jakie informacje z egzaminów zewnętrznych są analizowane jakościowo?

3. W jaki sposób?

4 . Czy wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów przekładają się na wzrost efektów
kształcenia? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie
5. Proszę podać przykład wdrożonego wniosku i efektu.

