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1. CEL EWALUACJI  

Pozyskanie informacji na temat poziomu nabywania wiadomości i umiejętności przez 

uczniów oraz w jakim stopniu oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy 

programowej. Wnioski z analizy posłużą poprawie jakości pracy szkoły. 

 

2. KRYTERIA EWALUACJI 

 Skuteczność – komunikowanie obowiązujących norm społecznych 

 Użyteczność – wykorzystanie informacji do planowania pracy wychowawczej 

 Systematyczność i skuteczność działań wychowawczych 

 Zgodność i dostępność 

 

3. OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII ORAZ ŹRÓDŁA INFORMACJI WYKORZYSTANYCH W 

BADANIU 

 

Do zebrania danych posłużyły kwestionariusze ankietowe: 

 ankiety skierowane do nauczycieli Gimnazjum dla Dorosłych 

 analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych 

 analiza dokumentów 

 wywiad z Dyrekcją szkoły 

  

4. Sposób prezentacji wyników 
 

 Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

 Uczniom – na szkolnej stronie internetowej  

 Rodzicom – na szkolnej stronie internetowej 
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Opis przedmiotu ewaluacji/obszar ewaluacji: 

 

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

innej działalności statutowej 

 

WYMAGANIE 1.2 – UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

 

WNIOSKI 

Po przeprowadzeniu w ramach ewaluacji wewnętrznej analizy dotyczącej wymagania  1.2 

uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności otrzymano następujące wyniki: 

 
1) W szkole diagnozuje się osiągnięcia uczniów  – (analiza egzaminu próbnego i egzaminu 

gimnazjalnego). 
2) Pomimo wdrażania wniosków z analizy osiągnięć uczniów nie zauważa się większej 

poprawy wyników nauczania. 
3) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 
4) Nauczyciele podejmują różne działania, aby uczniowie chcieli się uczyć ( przekazują 

wiedzę w sposób ciekawy, organizują wycieczki, w różny sposób motywują uczniów do 
nauki).       

5) Nauczyciele  ewaluują swoje plany pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
6) Wyniki działań dydaktycznych są omawiane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 
7) Pomimo wdrażania wniosków z analizy osiągnięć uczniów nie zauważa się większej 

poprawy wyników nauczania. 
8) Zbyt niska frekwencja na zajęciach. 
9) Brak chęci do nauki uczniów. 
10) Mimo otrzymywania wsparcia od nauczycieli część uczniów wykazuje brak 

zainteresowania przedmiotami. 
11) Z rozmów z nauczycielami wynika, że ewaluują oni swoje plany pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
12) W szkole stworzono jasne i przejrzyste kryteria oceniania dla każdego przedmiotu.  
13) Każdy nauczyciel precyzyjnie sformułował wymagania na poszczególne oceny. 

 

REKOMENDACJE 

1. Przeprowadzać diagnozy wstępne,  bieżące, końcowe. 

2. Zapoznawać się z dokumentacją dotyczącą ucznia, aby uwzględnić możliwości 

rozwojowe i intelektualne. Wnioski wdrażać do pracy z uczniem. 

3. Podejmować względem ucznia takie działania jak: motywowanie, aktywizowanie. 

4. Współpracować z rodzicami ucznia, informując o możliwości uzyskania  przez dziecko 

lepszych wyników w nauce. 



Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego  

 
Opis przedmiotu ewaluacji 

Procesy zachodzące w szkole lub placówce 

2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy 

programowej. 

 

      WNIOSKI 

Po przeprowadzeniu w  ramach ewaluacji wewnętrznej dotyczącej wymagania 2.2 Oferta edukacyjna 

umożliwia realizację podstawy programowej, otrzymano następujące wyniki: 

1) Oferta edukacyjna wynika z obowiązującej podstawy programowej  i umożliwia realizację 
podstawy programowej. 

2) Wybrane przez nauczycieli programy nauczania w całości zawierają treści z podstawy 
programowej (100%),a plany dydaktyczne ujmują je w całości (100%). 

3) Z wywiadu przeprowadzonego z dyrektorem  wynika, że na bieżąco kontroluje się realizację 
podstawy programowej. 

4) Dyrektor sprawdza zgodność planów nauczania z podstawą programową. 
5) Nauczyciele znają obowiązujące ich dokumenty związane z oświatą oraz zapoznali się z 

dokumentacją wewnątrzszkolną. 
6) Nauczyciele w miarę potrzeb ewaluują swoje plany pracy. 
7) Uczniowie, mimo dostosowania wymagań programowych do indywidualnych potrzeb i 

możliwości, nie zawsze otrzymują promocję do klasy programowo wyższej. 
 

 
 

 

REKOMENDACJE 

 

1) Należy podejmować działania w celu pomocy uczniom mającym problemy w nauce. 
2) Programy  nadal dostosowywać do potrzeb i możliwości uczniów. 
3) Należy wskazywać uczniom pozytywy płynące z nauki. 
4) Należy motywować uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do systematycznej 

pracy nauki. 
5) Nagradzać uczniów, którzy osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości. 
6) W dalszym ciągu należy dobierać programy nauczania zgodnych z obowiązującą podstawą 

programową, gdyż w dużej mierze warunkuje to jej prawidłową realizację. 
7) Zapoznać rodziców z ofertą edukacyjną w szkole. 

 

 

  


