
 

Ewaluacja wewnętrza 

Ewaluacja wewnętrzna, dotycząca aktywności uczniów, prowadzona była 

zgodnie z wytycznymi, zawartymi w Załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej : Wymaganie 3: Uczniowie są aktywni. 

Charakterystyka wymagania: 

 Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i 

chętnie w nich uczestniczą. 

 Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć i rozwiązywaniu 

problemów. 

 Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają uczniów do podejmowania 

różnorodnych aktywności. 

 Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, 

rozwoju szkoły i społeczności lokalnej. 

 

Raport został przygotowany przez następujących nauczycieli: 

 mgr Jagoda Szarek – Jankowska 

 mgr Anna Wierzbicka 

 mgr Dorota Polichnowska 

 mgr Romana Kierstan 

 mgr Małgorzata Golec 

 mgr Ewelina Kluzowicz 

 mgr Karolina Rewers 

 mgr Danuta Kamińska  

Raport napisany został 6 czerwca 2019 roku na podstawie analizy 

przeprowadzonych badań ankietowych oraz analizy dokumentacji szkolnej. 

Metody badawcze: analiza dokumentacji szkolnej, ankieta skierowana do 

nauczycieli, ankieta skierowana do rodziców uczniów. 



Analiza ankiety przeprowadzonej wśród rodziców 

 

Celem przeprowadzenia ankiety było zdobycie informacji o wiedzy rodziców na 

temat aktywności i zaangażowania uczniów na zajęciach prowadzonych w szkole, a 

także oferty szkoły kierowanej do uczniów w zakresie zajęć pozalekcyjnych oraz 

wykorzystania jej przez uczniów. 

 Ankietę wypełniło 30 rodziców. 

 Ankietę przeprowadzono wśród rodziców uczniów klas: 1f, 2f, 3f,  

 Rodzice udzielili odpowiedzi na 6 pytań ankietowych. 

 

Pytanie 1: Czy Pani / Pana dziecko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych? 
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Pytanie 1



Pytanie 2: W jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy Pani / Pana dziecko ? 

 

 

Pytanie 3: Czy Państwa dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych? 
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Pytanie 3
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Pytanie 2 



Pytanie 4: Czy zajęcia pozalekcyjne w szkole odpowiadają oczekiwaniom Pani / Pana 

dziecka ?  

 

 

 

Pytanie 5: Czy Pani / Pana zdaniem szkoła umożliwia dziecku rozwijanie jego 

zainteresowań i podejmowanie różnorodnej aktywności ?  
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Pytanie 6: Jakie działania i zajęcia pozalekcyjne Pani / Pana zdaniem powinny być 

prowadzone w szkole ? 

 

Według rodziców, poza prowadzonymi już zajęciami, w szkole powinny odbywać 

się również zajęcia tj.: 

 Programowanie 

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia , np. „Mały Inżynier” 

 Zuchy 

 Szachy 

 Zajęcia kulinarne 

 Zajęcia przyrodnicze 

 Zajęcia teatralne  

 Zajęcia komputerowe 

 

Wnioski:  

Z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców wynika, że rodzice znają ofertę 

proponowanych w szkole zajęć pozalekcyjnych. Potwierdzają uczestnictwo dzieci w 

tych zajęciach. Z ankiety wynika również, że większość rodziców uważa, iż dzieci 

chętnie biorą udział zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła, uwzględniając propozycje 

uczniów i rodziców, przygotowała bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Wypowiedzi 

rodziców i analiza dokumentów (dzienniki zajęć pozalekcyjnych) wskazują, że 

frekwencja na zajęciach jest wysoka, a niektórzy uczniowie korzystają z kilku form 

zajęć pozalekcyjnych. Zdecydowana większość rodziców uważa, iż oferta zajęć 

pozalekcyjnych odpowiada potrzebom i zainteresowaniom uczniów. Największą liczbą 

uczestników, cieszą się zajęcia sportowe (SKS i Red Box), a także zajęcia z języka 

angielskiego. 

 

 

 

 



Analiza ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli 

 

Celem przeprowadzenia ankiety dla nauczycieli było zdobycie informacji o:  

 aktywności i zaangażowaniu uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych 

 działaniach nauczycieli i szkoły, zachęcających oraz wspierających uczniów do 

aktywności i pracy na rzecz własnego rozwoju. 

 

 Ankietę wypełniło 6 nauczycieli.  

 Nauczyciele odpowiedzieli na 5 pytań ankietowych. 

 

1. Jakie zajęcia dodatkowe prowadzi Pani w szkole? 

 Zajęcia prowadzone przez nauczycieli:  

 Koło matematyczne 

 Szkolne Koło Turystyczne „Włóczykij” 

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 

 Koło muzyczne  

 

2. Czy dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych? 

Według odpowiedzi nauczycieli, uczniowie bardzo chętnie uczestniczą we 

wszystkich zajęciach pozalekcyjnych. 

 

3. Jakie pomoce dydaktyczne w szkole wspierają aktywizację uczniów? 

Wśród pomocy dydaktycznych, które wykorzystują nauczyciele podczas zajęć 

znajdują się: 

 Krzyżówki matematyczne 

 Programy komputerowe 

 Interesujące karty pracy  



 Gry dydaktyczne 

 Klocki matematyczne 

 Instrumenty muzyczne 

 Plansze do kodowania 

 Multimedia (tablica interaktywna, strony internetowe, multimedialne gry 

dydaktyczne)  

 

4. W jaki sposób uczniowie przejawiają swoją aktywność w czasie lekcji i zajęć 

pozalekcyjnych?  

 Podczas zajęć uczniowie: 

 Zgłaszają się do odpowiedzi 

 Pracują w parach i grupach 

 Pracują samodzielnie  

 Zabierają głos w dyskusjach 

 Zadają pytania  

 

5.W jaki sposób  aktywizuje Pani uczniów podczas zajęć dodatkowych? 

Nauczyciele aktywizują uczniów poprzez: 

 Stosowanie intersujących pomocy dydaktycznych 

 Stosowanie nowoczesnych technologii, tj. tablicy interaktywnej i aplikacji 

internetowych 

 Organizowanie wycieczek 

 Organizowanie debat klasowych 

 Przygotowywanie ciekawych kart pracy  

 Stosowanie metod aktywizujących 

 

 

 



Wnioski:  

Uczniowie aktywnie pracują na zajęciach prowadzonych w szkole. Przeważające 

formy aktywności uczniów to: zadawanie pytań, zgłaszanie się do odpowiedzi, praca 

w grupie, ocenianie pracy kolegów, praca samodzielna, podejmowanie dodatkowych 

zadań. 

Analiza dokumentacji szkolnej, a także analiza ankiet przeprowadzonych wśród 

nauczycieli oraz wśród rodziców uczniów pozwalają stwierdzić, iż szkoła prowadzi 

szereg spójnych działań mających na celu wspieranie samodzielności i aktywności 

naszych uczniów. Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju.  

Nauczyciele zachęcają uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności 

poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, jak również organizowanie zajęć 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Ponadto przygotowują i 

organizują konkursy, debaty klasowe, a także wycieczki.  Nauczyciele są otwarci na 

inicjatywy uczniów oraz stwarzają sytuacje zachęcające każdego ucznia do 

podejmowania różnorodnych aktywności. 

 

Wnioski do dalszej pracy: 

 Należy kontynuować podejmowane do tej pory działania mające na celu 

aktywizowanie uczniów, zachęcanie ich do podejmowania różnorodnych 

inicjatyw oraz wykorzystać do planowania pracy w roku szkolnym 2019/2020 

pomysły podane w ankiecie. 

 Należy stosować różnorodne pomoce dydaktyczne wpierające aktywizację 

uczniów.  

 Należy w szerszym zakresie informować rodziców o działaniach podejmowanych 

przez szkołę. 

 

 


