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Cel ewaluacji:

• Zebranie informacji i ocena efektywności działań

szkoły w zakresie wspierania uczniów w zależności

od ich indywidualnej sytuacji, motywowanie uczniów

do samorozwoju i wspomagania rozwoju uczniów

• Ustalenie: W jaki sposób rozpoznaje się możliwości

psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów?

• Ustalenie: W jaki sposób organizuje się zajęcia

wynikające z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz zajęcia pozalekcyjne w szkole?



Pytania kluczowe:

• Jakie działania są realizowane w szkole w celu
wspomagania rozwoju uczniów?

• Jakie działania nauczycieli potwierdzają uwzględnienie
zróżnicowanych potrzeb rozwojowych uczniów i w jaki
sposób indywidualizują proces nauczania?

• W jaki sposób zorganizowane są w szkole zajęcia
wynikające z pomocy pp, tj.: zajęcia rozwijające
uzdolnienia, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne oraz inne zajęcia wspomagające rozwój
uczniów?

• Czy w opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane
w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom?



Metody i narzędzia zbierania danych:

• ankiety przeprowadzone wśród

nauczycieli, rodziców i uczniów.

• dokumentacja zespołów przedmiotowych

• protokoły RP

• dzienniki lekcyjne

• wywiady z nauczycielami, pedagogiem szkolnym

• obserwacja szkoły



WYNIKI ANKIETY 
PRZEPROWADZONEJ 
WŚRÓD UCZNIÓW



1. Czy uczęszczasz na zajęcia dodatkowe
odbywające się w Twojej szkole?

53% 47%
tak

nie



2. Na jakie zajęcia dodatkowe odbywające się
w naszej szkole uczęszczasz? 
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Inne:

• rzeźba

• angielski

• zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

• historia sztuki

• wspólne czytanie

• internackie wieczory filmowe

• przygotowanie do matury



3. Czy udział w zajęciach pozalekcyjnych na
terenie Twojej szkoły pomaga ci osiągnąd 

sukcesy?

30%

17%
42%

11%

tak

nie

nie wiem

brak odpowiedzi



4. U kogo szukasz wsparcia w sytuacjach trudnych
(problemy w domu, w szkole i z rówieśnikami)?

nie szukam 
pomocy

u pedagoga 
szkolnego

u 
wychowawcy

u innych 
nauczycieli

u innych osób brak 
odpowiedzi

40

5

9

1

32

3



U innych osób:

4

9

1

16

3

1

3

1

2

1

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

znajomi

rodzice

psycholog

przyjaciele

rodzina

koledzy/koleżanki z klasy

rodzeostwo

chłopak

koleżanka

w internacie

u sercu najbliższych

psychoterapeuta



5. Czy Twoim zdaniem zależałoby coś zmienid
w organizacji i ofercie zajęd dodatkowych 

w Twojej szkole?

36%

63%

1%

tak

nie

brak odpowiedzi



Propozycje zajęd dodatkowych:
• Wyjazdy grupą na różne wystawy

• Siłownia

• „Zabawy” na świeżym powietrzu (ale WF jest naprawdę okej!)

• Zajęcia dodatkowe z technologii malarstwa, rzeźby.

• Kółko teatralne

• Brakuje mi zajęd uczących teorii z rysunku i malarstwa i takich, które 
nauczą nas robid samemu materiały takie jak płótna, werniksy itp..

• Projektowanie ubioru. Kurs kroju i szycia

• Możliwośd organizacji zajęd w czasie lekcji religii gdy osoby
zainteresowane nie uczęszczają na te zajęcia.

• Zajęcia sportowe

• Fotografia

• Kółko z religii

• Wcześniejsza pora zajęd pozalekcyjnych.



WYNIKI ANKIETY 
PRZEPROWADZONEJ 
WŚRÓD RODZICÓW



1. Czy według Pani/Pana Szkoła uwzględnia
indywidualne potrzeby uczniów?

79%

3%
18%

tak

nie

nie wiem



2. Czy w Pani/Pana opinii Szkoła tworzy
warunki do rozwoju talentów, rozwija u 
uczniów zainteresowania i inne pasje?

90%

10%

tak

nie

nie wiem



3. Czy według Pani/Pana Szkoła prowadzi
zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych?

51%

4%

43%

1%

tak

nie

nie wiem

brak odpowiedzi



4. Czy szkoła podejmuje starania, aby umożliwid
wszystkim uczniom odniesienie sukcesu 

szkolnego na miarę możliwości?

69%
3%

28%
tak

nie

nie wiem



5. Czy nauczyciele rozmawiają z Panią/Panem
o możliwościach i potrzebach dziecka?

68%20%

6%
6%

tak

nie

nie wiem

brak odpowiedzi



6. Z jakimi instytucjami współpracuje szkoła
w celu pomocy uczniom?
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7. Czy współpraca szkoły z wybranymi przez
Panią/Pana instytucjami odpowiada potrzebom 

dziecka?

54%

0%

40%

6%

tak

nie

nie wiem

brak odpowiedzi



8. Czy w Pani/Pana opinii Szkoła wspiera
uczniów o niskim statusie społecznym?

38%

6%

52%

4%

tak

nie

nie wiem

brak odpowiedzi



9. Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienid
w organizacji i ofercie zajęd dodatkowych ma terenie 

szkoły?

Odpowiedzi udzieliło 14 ankietowanych:

• Zwracad prace z plenerów

• Nic – 6 ankietowanych

• Nie wiem – 3 ankietowanych

• Więcej czasu poświęcad uczniom, którzy mają
problemy z niektórych przedmiotów.

• Dodatkowe zajęcia sportowe, może drużyna
harcerska

• Odrabianie zaległych zadao domowych



WYNIKI ANKIETY 
PRZEPROWADZONEJ 
WŚRÓD NAUCZYCIELI



1. Czy dostosowuje Pan(i) wymagania 
edukacyjne do indywidualnych możliwości         

i potrzeb uczniów?

100%

0%

tak

nie



2. Czy rozpoznaje Pan(i) możliwości
psychofizyczne oraz sytuacje społeczną ucznia?

100%

0%

tak

nie



3. Czy współpracuje Pan(i) z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi placówkami 

świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom zgodnie 
z ich potrzebami i sytuacją społeczną?

56%33%

4% 7%

tak

nie

tak i nie

brak odpowiedzi



4. Czy wspiera Pan(i) uczniów i rodziców
w sytuacjach trudnych (np. przemoc problemy 

emocjonalne i inne)?

89%

7% 4%

tak

nie

brak odpowiedzi



5. Czy rozmawia Pan(i) z rodzicami
o możliwościach i potrzebach dziecka?

96%

4%

tak

nie



6. Czy podejmuje Pan(i) działania mające na
celu eliminowanie przejawów zachowao 

dyskryminujących uczniów w grupie 
rówieśniczej?

100%

0%

tak

nie



7. Co w Pana(i) opinii pomogłoby efektywniej
wspierad rozwój uczniów?

18 odpowiedzi:

• Więcej rozmów na trudne tematy dotyczące aktualnej
sprawy, aktualnych zadao itp.

• Spotkania uczniów z pedagogiem, psychologiem oraz wybitnymi
osobami zasłużonymi dla kultury, sztuki.

• Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli – 3 odpowiedzi

• Wzbogacenie oferty narzędzi diagnostycznych.

• Zajęcia integracyjne dla klas

• Uczciwośd w działaniu.

• Lepsza (ścisła) współpraca z rodzicami – 3 odpowiedzi



• Wprowadzenie modela z zewnątrz w innym wieku do pozowania na
zajęciach plastycznych.

• Mniej sytuacji, w których przepadają zajęcia dydaktyczne

• Organizowanie wykładów i prelekcji na temat trudności i
problemów młodych ludzi związanych z okresem dojrzewania.

• Myślę, że efekty rozwoju uczniów byłyby większe, gdyby była
większa liczba godzin i nowe pomoce dydaktyczne.

• System gratyfikacji materialnej.

• Jednoznaczne wymagania wszystkich nauczycieli, szczególnie
wychowawców, wypracowanie skutecznych mechanizmów poprawy
frekwencji, wypracowanie mechanizmów poprawy kontaktów
rodziców ze szkołą.

•  Indywidualne podejście do ucznia, rozmowa motywacyjna.



WNIOSKI:

• Większośd uczniów Naszej szkoły uczęszcza na zajęcia dodatkowe.

• Największym powodzeniem cieszą się koła zainteresowao, wyjazdy
edukacyjne oraz zajęcia wyrównawcze.

• Warto podkreślid, że uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia 
dodatkowe deklarują ich pozytywny wpływ na ich rozwój.

• Uczniowie, którzy nie wiedzą, czy zajęcia dodatkowe pozwalają osiągnąd 
im sukces lub nie udzielili odpowiedzi na to pytanie, to przede wszystkim 
osoby, które nie uczestniczą w zajęciach.

• W przypadku problemów niemal połowa uczniów stara się poradzid sobie 
samodzielnie.

• Uczniowie, którzy szukają wsparcia w sytuacjach trudnych, zwracają 
się najczęściej do przyjaciół, wychowawców i rodziców.

• Zdecydowana większośd ankietowanych uważa, że organizacja i oferta
zajęd dodatkowych  spełnia ich wymagania.

• Uczniowie często wypowiadają się, że chętnie uczestniczyliby w zajęciach
dodatkowych, ale nie mogą ze względu na zbyt późną porę.



• W opinii zdecydowanej większości rodziców szkoła uwzględnia
indywidualne potrzeby uczniów oraz tworzy warunki do rozwoju
talentów, zainteresowao oraz pasji. Ponadto szkoła dysponuje ofertą zajęd
dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

• Zdecydowana większośd ankietowanych rodziców twierdzi, że szkoła 
podejmuje starania, aby umożliwid wszystkim uczniom odniesienie 
sukcesu szkolnego na miarę ich możliwości.

• Niemal 70% rodziców uważa, że nauczyciele rozmawiają z nimi o
możliwościach i potrzebach ich dzieci, co również wpływa korzystnie na
współpracę nauczycieli z rodzicami.

• Tylko nieliczna grupa rodziców nie orientuje się, z jakimi 
instytucjami współpracuje szkoła. Pozostali są doskonale 
zorientowani, ponadto twierdzą, że ta współpraca odpowiada 
potrzebom dziecka.

•
Ponad połowa ankietowanych rodziców nie jest w stanie jednoznacznie 
stwierdzid, czy szkoła wspiera uczniów o niskim statucie społecznym.



• Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości i
potrzeb uczniów, a także rozpoznają sytuację społeczną wychowanków.

• Chętnie współpracują z innymi placówkami, jak np. Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną.

• Nauczyciele wspierają uczniów oraz rodziców w sytuacjach
trudnych, rozmawiają o możliwościach i potrzebach swoich
podopiecznych, a także podejmują działania mające na celu eliminowanie
przejawów zachowao dyskryminujących uczniów.



REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY

• Systematyczne diagnozowanie możliwości edukacyjnych 
swoich uczniów, między innymi poprzez obserwację, 
bieżące ocenianie oraz konsultacje z rodzicami.

• Kontynuacja współpracy z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną oraz innymi instytucjami zajmującymi się
pracą środowiskową.

• W miarę możliwości rozszerzenie oferty zajęd dodatkowych.

• Zacieśnienie współpracy z rodzicami.

• Urozmaiceni i indywidualizacja pracy z uczniem poprzez 
dalsze stosowanie metod aktywizujących, dostosowanych 
do potrzeb każdego ucznia.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


