SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. GUSTAWA MORCINKA
W POCZESNEJ

RAPORT
Z
EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

WYMAGANIE 3: UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI

Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej
przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka
w Poczesnej przez zespół ewaluacyjny w składzie: mgr Katarzyna Kołodziejczyk
– przewodnicząca ,mgr Agnieszka Kurzak, mgr Wiesława Leonarcik, mgr
Joanna Jadowska, mgr Barbara Proszowska, mgr Ewa Matysiak – Petranowicz,
mgr Paweł Kaczmarek, mgr Kornel Mielczarek.
Ewaluacja wewnętrzna dotyczyła aktywności uczniów i prowadzona była
zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek z dnia
11 sierpnia 2017r. ( Dz. U. Poz.1611).
Charakterystyka wymagania:
• Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole
lub placówce i chętnie w nich uczestniczą.
• Uczniowie współpracują z 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 lub placówki i społeczności lokalnej.
Ewaluacja realizowana była od października 2018 do czerwca 2019 roku.
W przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej zastosowano procedury
i narzędzia badawcze opracowane przez zespół ewaluacyjny. Dobór próby
badawczej został dokonany w oparciu o założenia w planie ewaluacji
wewnętrznej.
Wyniki ewaluacji przedstawiono dyrektorowi szkoły, następnie radzie
pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019r. Niniejszy raport został
umieszczony na stronie internetowej szkoły www.sp.poczesna.edu.pl/

I. CEL I ORGANIZACJA EWALUACJI
Cele
ewaluacji

1. Pozyskanie informacji na temat zaangażowania uczniów
w zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
2. Zebranie informacji dotyczących współpracy uczniów
w realizacji przedsięwzięć i rozwiązywaniu problemów.
3. Zdobycie wiedzy o działaniach nauczycieli, motywujących uczniów
do aktywności.
4. Pozyskanie informacji o inicjatywach uczniów, podejmowanych dla
rozwoju własnego, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej.
5. Wykorzystanie zgromadzonych danych do podniesienia
atrakcyjności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Przedmiot
ewaluacji

1. Aktywność uczniów podczas zajęć w szkole.
2. Zaangażowanie uczniów w działalność na rzecz własnego rozwoju,
rozwoju szkoły i społeczności lokalnej.

Pytania
kluczowe

1. Czy uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych i
pozalekcyjnych?
2. Jaki jest stosunek uczniów do zajęć pozalekcyjnych?
3. Czy szkoła stwarza odpowiednie warunki dla rozwoju różnorodnej
aktywności uczniów?
4. Czy uczniowie inicjują różnorodne działania na rzecz własnego
rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej?
5. Czy uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć
i rozwiązywaniu problemów?

Metody
badawcze

1. Analiza dokumentacji szkolnej.
2. Badanie sondażowe.
3. Badanie ankietowe.

Narzędzia
badawcze

1. Ankieta dla rodziców
2. Ankieta dla nauczycieli
3. Ankieta dla uczniów klas IV – VIII – III G,
4. Kwestionariusz wywiadu w klasach I - III

Źródła
informacji oraz
dobór próby
badawczej

1. Nauczyciele – 20 ( 40% )
2. Uczniowie klas I – III – 83 ( 97,5% )
3. Uczniowie klas IV – VIII oraz gimnazjaliści – 184 ( 71,9% )
4. Rodzice uczniów klas IV – VIII – III G- 130 ( 76% )

Harmonogram 1. 1. Określenie celów i pytań kluczowych – październik 2018r.
2. Wybór metod badawczych - grudzień 2018r.
ewaluacji
3. Opracowanie narzędzi badawczych - styczeń 2019r.
4. Zbieranie informacji - marzec 2019r.
5. Analiza zebranych informacji - maj 2019r.
6. Opracowanie i przedstawienie raportu - czerwiec 2019

II. PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI
1. Ankieta dla rodziców.
Celem przeprowadzenia badania ankietowego wśród rodziców było pozyskanie
informacji o poziomie wiedzy rodziców na temat:
• działań nauczycieli, wyzwalających aktywność uczniów,
• aktywności i stopnia zaangażowania uczniów na zajęciach odbywających się
w szkole,
• inicjatyw i działań własnych uczniów,
• współpracy uczniów w realizacji różnorodnych przedsięwzięć i rozwiązywaniu
problemów,
• oferty zajęć pozalekcyjnych szkoły skierowanej do uczniów.
Kwestionariusz ankiety otrzymało 170 rodziców z klas 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7a, 7b,
8a, 8b, 3aG, 3bG. Ankietę wypełniło 130 osób. Rodzice udzielili odpowiedzi na 22 pytania
ankietowe.
AKTYWNOŚĆ LEKCYJNA W SZKOLE
1. Czy Państwa zdaniem, Wasze dziecko angażuje się w zajęcia lekcyjne?
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Powyższe wyniki wskazują, że zdecydowana większość rodziców jest zdania, że ich dziecko
angażuje się lub raczej angażuje się w zajęcia lekcyjne, co stanowi 88% badanych
respondentów. Brak zaangażowania dziecka w zajęcia lekcyjne zasugerowało 6% badanych.
Nikt z rodziców nie udzielił odpowiedzi nie wiem.
2. Czy według Państwa, zajęcia lekcyjne prowadzone są w ciekawy sposób?
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Zdaniem 49% rodziców biorących udział w badaniu zajęcia lekcyjne są prowadzone
w ciekawy sposób. 33% uważa, że dzieje się tak podczas większości przedmiotów, 37% ,
że tylko na wybranych zajęciach lekcyjnych, a 14%, że jedyne czasami. Nikt z rodziców nie
zaznaczył odpowiedzi nie.
3. Czy według Państwa, uczniowie mają wpływ na prowadzenie zajęć?
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W opinii 40% rodziców uczniowie raczej nie mają wpływu na prowadzenie zajęć.
Przeciwnego zdania jest 15% badanych, 7% nie ma zdania, a 4% respondentów jest
zdania, że uczniowie nie mają na to wpływu.
4. Czy według Państwa, nauczyciele zachęcają uczniów do podejmowania inicjatywy
podczas zajęć lekcyjnych, bądź dotyczących zajęć lekcyjnych?

tak

0,15
0,02

0,32

0,11

raczej tak
raczej nie
nie
nie wiem

0,41

Zdaniem 32% ankietowanych nauczyciele zachęcają uczniów do aktywności, 41% sądzi,
że raczej zachęcają, 15% nie ma zdania w tym temacie, a 2% uważa, że nauczyciele nie
zachęcają swoich wychowanków do podejmowania inicjatyw.

5. Czy według Państwa, uczniowie naszej szkoły współpracują ze sobą w rozwiązywaniu
problemów?
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Ponad połowa badanych rodziców 52% jest zdania, że uczniowie przeważnie
współpracują ze sobą w rozwiązywaniu problemów, 12% ma pewność, że tak się dzieje,
18 % przyznaje się, że nie ma wiedzy a ten temat, a sceptykami jest 19% ankietowanych
z czego 2% radykalnie twierdzi, że taka współpraca nie istnieje.
6. Czy według Państwa, nauczyciele są pozytywnie nastawieni do uczniów przejawiających
inicjatywę podczas zajęć lekcyjnych?
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Zdecydowana większość rodziców 72% udzieliła odpowiedzi twierdzącej, nikt
z ankietowanych nie zaznaczył odpowiedzi nie. 12% nie miało na ten temat żadnej
wiedzy.

7. Czy według Państwa, nauczyciele biorą pod uwagę inicjatywę uczniów?
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Wyniki ankiety wskazują, że 28% rodziców sądzi, że nauczyciele biorą pod uwagę
inicjatywę uczniów, aż 55% badanych uważa, że dzieje się tak czasami. Odsetek osób,
które są przeciwnego zdania wynosi 5%. 12% rodziców nie ma wiedzy w tym zakresie.
8. Jeśli tak, to czego dotyczą te inicjatywy?
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a) sposób prezentacji tematu lekcyjnego
b) impreza klasowa/szkolna
c) akcja charytatywna/wolontariat
d) pomoc koleżeńska
e) wyjście do kina/teatru
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e
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g

f) wycieczka
g) inne
Według rodziców inicjatywny uczniów dotyczą w głównej mierze imprez klasowych lub
szkolnych, udzielania pomocy koleżeńskiej, organizacji akcji charytatywnych i działalności
wolontariatu. Powyższe działania stanowiące 73% wszystkich odpowiedzi wspierają
rozwój uczniów, uczą organizacji pracy , odpowiedzialności, rozbudzają wrażliwość oraz
integrują uczniów z nauczycielami i środowiskiem lokalnym.
AKTYWNOŚC POZALEKCYJNA W SZKOLE
9. Czy w szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne?
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
tak 93 %

nie 0%

nie wiem 7 %

Rodzice 93% potwierdzają fakt organizowania przez szkołę zajęć pozalekcyjnych. 7%
respondentów nie wie, czy takie zajęcia odbywają się na terenie szkoły.
10. W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o ofercie zajęć pozalekcyjnych się w szkole?
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Zdaniem 42% rodziców, informacje o aktualnej ofercie zajęć pozalekcyjnych zdobywa od
swoich dzieci, dla 17% informatorem jest nauczyciel, zwłaszcza wychowawca (29% ).
Jednocześnie
8% badanych wiedzę czerpie od innych rodziców lub z tablic
informacyjnych 4%.
11. Czy Państwa dziecko uczestniczy w przedmiotowych zajęciach pozalekcyjnych
w szkole?
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Ponad połowa rodziców 59% deklaruje, że ich dziecko uczestniczy w zajęciach
pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, 16% ankietowanych uważa, że ich dziecko
tylko czasami korzysta z oferty zajęć pozalekcyjnych. Niestety aż 25% uczniów, według
wiedzy ich rodziców wcale nie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne.
12. Czy Państwa dziecko uczestniczy w zajęciach sportowych?
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Spośród rodziców, biorących udział w badaniu, 38% potwierdziło fakt uczestnictwa
swojego dziecka w organizowanych w szkole zajęciach sportowych. Zdaniem 48%
ankietowanych ich dzieci nie korzystają z oferty szkoły w tym zakresie. 8% badanych nie
udzieliło żadnej odpowiedzi.

13. Czy Państwa dziecko uczestniczy w akcjach organizowanych przez szkolny wolontariat?
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Zdaniem 40% rodziców ich dzieci angażują się w akcje organizowane przez SU,
29% uważa, że dzieje się tak czasami, a 23% zaprzecza angażowaniu się ich dzieci
w akcje organizowane przez szkolny wolontariat.
14. Czy Państwa dziecko ma możliwość udziału w różnych konkursach klasowych
i szkolnych?
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76% ankietowanych rodziców potwierdza możliwość udziału swojego dziecka
w różnorodnych konkursach szkolnych lub klasowych. Aż 15% rodziców nie rozmawia ze
swoimi dziećmi na temat konkursów i nie ma wiedzy na ten temat. 8% ankietowanych
sądzi, że ich dzieci nie mają możliwości udziału w konkursach.
15. Czy Państwa dziecko uczestniczy w konkursach klasowych /szkolnych?
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Spośród rodziców, którzy w pyt. 14 udzielili odpowiedzi twierdzącej deklaruje, że ich
dziecko bierze udział w konkursach klasowych i szkolnych 43% , 23% robi to czasami,
a 9% nigdy.
16. Czy wiedzą Państwo, że w naszej szkole działa Samorząd Uczniowski?
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87% ankietowanych rodziców wie, że w szkole działa SU. Przeciwnego zdania jest 8%
biorących udział w ankiecie.
17. Czy słyszeli Państwo o akcjach społecznych na terenie naszej szkoły?
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Zdecydowana większość ankietowanych 94% rodziców słyszała o akcjach społecznych
organizowanych na terenie szkoły. 6% nie wie, czy istnieje taka działalność.
18. Czy w w szkole organizowane są klasowe imprezy, ogniska, wycieczki, dyskoteki,
wyjazdy?
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78% ankietowanych rodziców potwierdza, że w szkole systematycznie organizowane są
różnorodne imprezy klasowe i szkolne, 20% uważa zaś, że imprezy takie odbywają się za
rzadko.
19. Jakie są Państwa propozycje zajęć pozalekcyjnych, które szkoła mogłaby włączyć do
swojej oferty?
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Aby zajęcia pozalekcyjne odpowiadały potrzebom i zainteresowaniom dzieci, w opinii
rodziców należy rozszerzyć ofertę tych zajęć o zajęcia kreatywne 33%, zajęcia na basenie
30% oraz koła językowe 10%, robotykę 10% i koło szachowe 10%.
20. Jakie są Państwa propozycje imprez szkolnych i działań na terenie szkoły, które mogłyby
pozytywnie wpłynąć na pracę i atmosferę w szkole?
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Zdaniem rodziców na poprawę atmosfery w szkole znacząco wpłynęłoby organizowanie
różnorodnych imprez, integrujących całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli
i rodziców. Według rodziców popularnością cieszyłyby się wycieczki piesze 34%, turnieje
sportowe 20% oraz pikniki rodzinne.
21. Czy uważają Państwo, że w naszej szkole panuje przyjazna atmosfera?
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Większość rodziców jest zadania 66%, że w szkole panuje przyjazna atmosfera, 29% ma
niewielkie zastrzeżenia. 1% badanych sądzi, że atmosfera w szkole wymaga poprawy.
22. Jakie Państwa zdaniem, działania nauczycieli zachęciłyby uczniów do większej
aktywności?
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Zdecydowana większość rodziców 36% jest zdania, że stosowanie pochwał przez
nauczycieli, znacząco wpłynęłoby na wzmożenie aktywności uczniowskiej. Dobrym
pomysłem według ankietowanych byłoby również zainteresowanie uczniów tematem
zajęć 18% oraz prowadzeniem zajęć w formie pracy grupowej 18% lub w plenerze 9%.

Wnioski z ankiet dla rodziców
MOCNE STRONY
•
•
•

•
•
•

66% rodziców twierdzi zdecydowanie, że w szkole panuje przyjazna atmosfera.
Zdecydowana większość rodziców 88% uważa, że ich dzieci angażują się lub raczej
angażują się w zajęcia lekcyjne.
Zdaniem 73% rodziców, nauczyciele podejmują wiele starań, by aktywizować uczniów i
motywować do działań na rzecz ich własnego rozwoju oraz rozwoju szkoły
i społeczności lokalnej.
72% rodziców sądzi, że nauczyciele są pozytywnie nastawieni do uczniów
przejawiających inicjatywę podczas zajęć lekcyjnych.
63% rodziców uważa, że uczniowie potrafią współpracować w realizacji różnych
przedsięwzięć i rozwiązywaniu problemów.
Najczęstsze, przytaczane przez rodziców formy współpracy to: organizacja akcji
charytatywnych, pomoc koleżeńska, przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych.
SŁABE STRONY

•
•

•

48% rodziców potwierdza, że ich dzieci nie korzystają z oferty pozalekcyjnych zajęć
sportowych, jakie organizuje szkoła.
W opinii rodziców oferta zajęć pozalekcyjnych powinna zostać rozszerzona
o zajęcia rozwijające kreatywność 33%, zajęcia na basenie 30%, rozwijanie kompetencji
językowych 10%, robotykę i programowanie 10%.
36% rodziców uważa, że nauczyciele powinni zintensyfikować stosowanie pochwał,
18% proponuje pracę w grupach i zajęcia w terenie 18%, jako sposób na wzmożenie
aktywności uczniowskiej.

2. Ankieta dla uczniów.
Celem przeprowadzenia badania sondażowego ( uczniowie klas I – III ) oraz badania
ankietowego ( uczniowie klas IV – VIII oraz gimnazjum) było pozyskanie informacji na
temat:
• działań nauczycieli, wyzwalających aktywność uczniów,
• aktywności i stopnia zaangażowania uczniów na zajęciach,
• inicjatyw i działań własnych uczniów,
• współpracy uczniów w realizacji różnorodnych przedsięwzięć i rozwiązywaniu
problemów.
AKTYWNOŚĆ W KLASACH I – III ( BADANIE SONDAŻOWE )
1. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach szkolnych?
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Zdecydowana większość uczniów 93% klas młodszych potwierdza, że chętnie chodzi
do szkoły i z przyjemnością uczestniczy w zajęciach sportowych. Innego zdania jest grupa
uczniów stanowiąca 7% badanych uczniów.
2. Czy uważasz, że szkoła daje Ci możliwość rozwijania Twoich pasji, talentów
i zainteresowań?
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Według 93% uczniów klas I- III szkoła jest miejscem, w którym mogą rozwijać swoje
zainteresowania, pasje i talenty. 7% ankietowanych nie podziela tej opinii.

3. Czy uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się w naszej szkole?
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tak 87%

nie 13%

Spośród 93 % uczniów, którzy uważają, że szkoła daje im możliwość osobistego rozwoju,
fakt uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych potwierdza 87% uczniów. 13% uczniów
klas młodszych nie bierze udziału w żadnych z proponowanych przez szkołę zajęć
pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i pasje uczniów lub wyrównujących braki
edukacyjne.
4. Czy chętnie w nich uczestniczysz ?
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tak 78%

nie 22%

Dla 78% uczniów zajęcia pozalekcyjne są ciekawe i interesujące, 22% uczniów uczęszcza
na nie z konieczności i obowiązku.
5. Czy nauczyciele zachęcają Cię do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach,
projektach itp. ?
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Zdecydowana większość dzieci 81% jest zdania, że nauczyciele, głównie wychowawcy,
motywują ich do aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez szkołę konkursach
lub zawodach, pomagają w przygotowaniu się do olimpiad oraz towarzyszą im podczas
wyjazdów. 19% uczniów nie czuje takiej zachęty ze strony nauczycieli.
6. Jakie działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju naszej szkoły podejmują sami
uczniowie?

12%
nauka języka obcego
szkoła muzyczna
gra w piłkę
gimnastyka /taniec
rysowanie
nauka w domu
czytanie książek
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Preferowanymi przez uczniów klas młodszych działaniami wspierającymi ich rozwój
a tym samym rozwój ich szkoły są: 21% konkurencje sportowe, w tym gimnastyka i
taniec, 20% nauka domowa , 18% ogólnie pojęte czytelnictwo oraz 12% rozwijanie
kompetencji językowych ( nauka języka obcego). W trakcie wywiadu uczniowie
przyznają, że do aktywności pozalekcyjnej i pozaszkolnej oprócz nauczycieli, zachęcają
ich również rodzice oraz dziadkowie .
7. Czy współpracujesz z innymi w różnych przedsięwzięciach lub w rozwiązywaniu
problemów?
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Uczniowie klas młodszych są zdania 80%, że w ich klasie, szkole, uczniowie
współpracują ze sobą na o dzień. Pomagają im w tym nauczyciele, na których pomoc
zawsze mogą liczyć. Najczęstszymi formami współpracy według ankietowanych są
przygotowania do uroczystości klasowych i szkolnych, wspólne wyjścia i wycieczki oraz
dbanie o porządek i wystrój sali.
Uczniowie w rozmowie z ankieterem przyznają, że w rozwiązywaniu problemów
klasowych wspierają ich nauczyciele. Sami mają z tym kłopoty i nie radzą sobie
z pomocą koleżeńską oraz unikaniem i rozstrzyganiem konfliktów. 20% badanych
uważa, że taka współpraca nie istnieje lub jest niezadowalająca.
8. Czy uważasz, że masz wpływ na to co dzieje się w szkole?
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Tylko 44% uczniów uważa, że ich pomysły i postulaty są brane pod uwagę . Ponad
połowa biorących udział w wywiadzie 56% jest zdania, że ich głos nie ma znaczenia oraz
że nie mają realnego wpływu na to o dzieje się podczas zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych.
9. Podaj propozycje zajęć, jakich nie ma w naszej szkole, a w jakich chciałabyś /chciałbyś
brać udział?

30%

10%

zajęcia podróżnicze
lekcje samoobrony
zajęcia plastyczne
zajęcia sportowe
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Spośród propozycji, jakie dla uczniów klas młodszych stanowiłyby atrakcje,
równorzędne miejsca 30% zajęły: zajęcia plastyczne, sportowe oraz podróżnicze. 10%
badanych wyraziło chęć udziału w lekcjach samoobrony.

Wnioski z badania sondażowego wśród uczniów klas I - III
MOCNE STRONY
•
•

•
•
•
•

93% uczniów chętnie uczestniczy w zajęciach szkolnych.
Zajęcia pozalekcyjne cieszą się wśród uczniów klas młodszych dużym
zainteresowaniem. Aż 87% uczniów korzysta przynajmniej z jednej formy zajęć
proponowanych przez szkołę.
78% uczniów uważa, że zajęcia pozalekcyjne są ciekawe i wyzwalają ich aktywność.
W opinii 81% uczniów do aktywności na co dzień zachęcają ich głównie nauczyciele.
80% uczniów pozytywnie ocenia współpracę w realizacji przedsięwzięć, głównie
uroczystości klasowych i szkolnych oraz wycieczek.
71% uczniów z inicjatywy własnej, nauczycieli i rodziców podejmuje działania
wspierające ich rozwój. Najczęściej wymieniane to gimnastyka i taniec, nauka języka
obcego, nauka gry na instrumencie oraz czytelnictwo.
SŁABE STRONY

•
•
•

22% uczniów korzysta z zajęć pozalekcyjnych jedynie z obowiązku, jaki narzucają im
rodzice lub nauczyciele.
Aż 56% uczniów uważa, że nie ma wpływu na to, co dzieje się w szkole.
40% uczniów klas młodszych oczekuje większego wachlarza zajęć pozalekcyjnych.
Spośród propozycji, jakie wymieniają, pojawiają się zajęcia plastyczne, sportowe oraz
lekcje samoobrony.

Na pytania ankiety opowiedziało 184 uczniów klas IV – VIII i III gimnazjum.
Wychowankowie odpowiadali na dziesięć pytań, z których trzy były pytaniami
wielokrotnego wyboru, w czterech należało wybrać jedną odpowiedź. Trzy pozostałe były
pytaniami otwartymi.
AKTYWNOŚĆ LEKCYJNA I POZALEKCYJNA KLASY IV – VIII - III G
1. W jaki sposób angażujesz się w zajęcia prowadzone w szkole?

5%

Zgłaszam propozycje wycieczek, warsztatów.

9%

Biorę czynny udział w imprezach i
uroczystośiach szkolnych.

9%

Biorę udział w konkursach, olimpiadach.

2%

Dokonuję ustnej oceny atrakcyjności zajęć.

1%

Zgłaszam propozycje odnoście tematu lekcji lub
prowadznia zajęć.

16%

Pracuję w grupach.
Z własnej inicjatywy przygotowuję lub prowadzę
zajęcia.

1%
13%

Zgłaszam się do odpowiedzi.

9%

Robię włase notatki.
Słucham z zainteresowaniem.

15%

Biorę udział w dyskusji.

7%

Zadaję pytania.
13%
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Jak wynika z zebranych danych, uczniowie podczas zajęć najchętniej pracują
w grupach 16% , dla 15% preferowaną aktywnością jest uważne słuchanie nauczyciela.
13% bierze udział w dyskusji lub zadaje pytania. Tylko 1% z własnej inicjatywy
przygotowuje zajęcia, zgłasza propozycje odnośnie tematu zajęć, bądź dokonuje oceny
atrakcyjności zajęć .
Badani uczniowie do form aktywności zaliczyli również udział w konkursach
i olimpiadach 9%, zgłaszają propozycje wycieczek i czynnie uczestniczą
w uroczystościach klasowych i szklonych 9%.
2. Wybierz zdanie, które najlepiej odpowiada Twojemu stosunkowi do zajęć lekcyjnych.
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31%

46%

13%

Wszystkie zajęcia mnie angażują.
Duża część zajęć jest interesująca.
Niektóre zajęcia bywają wciągające.
Zajęcia nudzą mnie.

Tylko dla 10% uczniów zajęcia lekcyjne są zawsze ciekawe, 13% uczniów zajęcia szkolne
nie inspirują do aktywności. Pozostali badani uczniowie przeważnie znajdują inspirację do
działania oraz rozwijania pasji i zainteresowań.
3. Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole?

0,43

tak 57%

nie 43%
0,57

W pytaniu zamkniętym dotyczącym czynnego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych
57% uczniów potwierdziło swój udział w organizowanych na terenie szkoły zajęciach.
Najczęściej wymienianymi powodami, dla których uczniowie korzystają z propozycji szkoły
są: rozwijanie zainteresowań 24,8%, interesująca tematyka 20,3%, towarzystwo kolegów
i koleżanek 16,9% lub sympatia dla nauczyciela 15,8%.
Spośród uczniów, którzy znaleźli się w grupie 43% nieuczęszczających na zajęcia,
najczęściej wymieniano brak czasu 35,7%, niską atrakcyjność zajęć 30% lub nieodpowiednie
dla uczniów terminy.

4. Czy odpowiada Ci oferta zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole?

0,14

0,28

tak 28%
czasami 60%
nie 14%

0,6

Oferta zajęć pozalekcyjnych odpowiada w całości 28% uczniów, dla 60% jest częściowo
atrakcyjna. 14% uczniów jest niezadowolona z oferty szkoły.
5. Co zmieniłabyś/zmieniłbyś w ofercie oraz sposobie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych?

6%
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zajęcia kulinarne
koło eksperymentalne
więcej zabawy
nie chcę nic zieniać
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godziny zajęć
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Zgromadzone dane pokazują, że 27% uczniów jest zadowolona z metod, form
i tematyki zajęć. Pozostali ankietowani uczniowie oczekują większej różnorodności
tematów 26%, przez co wzrosłaby atrakcyjność zajęć, 23% uczniów liczy na dostosowanie
godzin zajęć pozalekcyjnych do ich planu lekcji.
6. Które działania nauczycieli zachęcają Cię do podejmowania aktywności?

6%
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jasne określenie wymagań
życzliwość nauczyciela
atmosfera współpracy
docenianie starań
ciekawe metody pracy
wyrażanie własnego zdania
interesujący temat
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Najwięcej badanych, bo aż 28% uznało, że interesujący temat stanowi największą
zachętę do systematycznego uczestnictwa w zajęciach, motywująca jest również
życzliwość 16%, jaką nauczyciel okazuje uczniom i atmosfera współpracy 14%, dzięki
której wszyscy uczestnicy zajęć czują się ważni i potrzebni. Nie bez znaczenia jest również
docenianie starań uczniów13% i stosowanie przez nauczyciela ciekawych, innowacyjnych
metod i form pracy 13%.
7. Czy Twoim zdaniem uczniowie naszej szkoły współpracują ze sobą w różnych
przedsięwzięciach lub rozwiązywaniu problemów?
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Zdaniem aż 54% respondentów, uczniowie przeważnie współpracują ze sobą, według
24% badanych taka współpraca raczej nie występuje. Głosy na tak i na nie uzyskały taką
samą liczbę procentową 10%. Analiza wykresu pozwala na wyciągnięcie wniosku, że
zdania uczniów na temat współpracy w działaniu i rozwiązywaniu problemów są
podzielone i nie ma w tym temacie zgodności.
8. Podaj działania, które były realizowane w naszej szkole z inicjatywy uczniów na rzecz
ich rozwoju.
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uroczystości szkolne
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Uzyskane odpowiedzi wskazują, że uczniowie najchętniej angażują się
w akcje charytatywne, typu zbiórki dla schroniska 23%, przygotowanie uroczystości
szkolnych 19% lub udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 15%.
9. Jakie inicjatywy i działania na rzecz lokalnej społeczności podejmują uczniowie naszej
szkoły?
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sprzątanie świata
góra grosza
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uroczystości gminne
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Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że uczniowie podejmują działania na rzecz
społeczności lokalnej. 28% uczniów potwierdza, że bierze udział w akcji zbierania
plastikowych nakrętek, 16% w organizowanych zbiórkach żywności. 15% badanych
cyklicznie wspiera WOŚP lub 14% aktywnie uczestniczy w akcjach sprzątania świata.
Uczniowie chętnie reprezentują szkołę podczas uroczystości gminnych 10% lub turnieji
sportowych 7%.
10. Czy uważasz, że masz wpływ na to, co się dzieje w szkole?

tak 6%
raczej tak 28%
raczej nie 48%
nie 18%

Zdecydowana większość uczniów jest zdania 48% , że nie ma znaczącego wpływu na
decyzje dotyczące pracy szkoły. Według 18% badanych ich zdanie nie jest brane pod
uwagę. 6% uczniów ma poczucie sprawstwa.

Wnioski z badania ankietowego wśród uczniów klas IV- VIII - IIIG
MOCNE STRONY
•
•
•

•
•

57% uczniów potwierdza fakt swojego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych
organizowanych przez szkołę.
Uczniowie przeważnie współpracują ze sobą 54% w różnych przedsięwzięciach lub
rozwiązywaniu problemów.
Uczniowie podają liczne propozycje aktywizujących działań szkolnych. Spośród nich
najwięcej zwolenników ma urozmaicenie zajęć ciekawymi metodami pracy
i interesującą tematyką 28% oraz życzliwość, jaką okazuje im nauczyciel 16%.
Uczniowie podejmują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły
oraz społeczności lokalnej.
Uczniowie wykazują zaangażowanie w zajęcia lekcyjne. Najczęściej wymienianymi
działaniami są: praca w grupach 16% , słuchanie z zainteresowaniem 15% , zadawanie
pytań 13% lub zgłaszanie się do odpowiedzi 13%.
SŁABE STRONY

•
•
•

Ponad połowa uczniów 66% jest zdania, że nie ma realnego wpływu na działalność
szkoły.
Zajęcia lekcyjne są dla uczniów zbyt rzadko wciągające 46% lub w ogóle nie
interesujące 13%.
Oferta zajęć pozalekcyjnych w pełni odpowiada tylko 28% badanych uczniów.

3. Ankieta dla nauczycieli.
Celem przeprowadzenia ankiety było pozyskanie informacji na temat:
• aktywności i zaangażowania uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
• współdziałania uczniów podczas przygotowania i organizacji przedsięwzięć,
projektów, uroczystości szkolnych i udziału w akcjach oraz rozwiązywaniu
problemów,
• działań nauczycieli i szkoły, zachęcających uczniów do aktywności i pracy nad
własnym rozwojem i rozwojem szkoły.
Ankietę wypełniło 20 nauczycieli, z czego 18 to nauczyciele wychowawcy.
Ankietowani odpowiedzieli na 9 pytań ankiet. W pięciu pytaniach należało
jedną odpowiedź. Cztery pozostałe były pytaniami wielokrotnego wyboru.

wybrać

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
1. Czy Pani/Pana zdaniem uczniowie naszej szkoły angażują się w zajęcia prowadzone
w szkole?
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Według 65% nauczycieli uczniowie przeważnie angażują się w zajęcia przez nich
prowadzone. 15% uczniów, zdaniem nauczycieli, zawsze jest aktywna, a 5% uczniów trudno
jest zainteresować czymkolwiek.
2. W jaki sposób uczniowie angażują się w zajęcia prowadzone w szkole?

3%

Zgłaszam propozycje wycieczek, warsztatów.

14%

Biorę czynny udział w imprezach i uroczystośiach
szkolnych.

16%

Biorę udział w konkursach, olimpiadach.

2%

Dokonuję ustnej oceny atrakcyjności zajęć.

1%

Zgłaszam propozycje odnoście tematu lekcji lub
prowadznia zajęć.

14%

Pracuję w grupach.
Z własnej inicjatywy przygotowuję lub prowadzę
zajęcia.

0%
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Zgłaszam się do odpowiedzi.

9%

Robię włase notatki.

7%

Słucham z zainteresowaniem.
Biorę udział w dyskusji.

7%

Zadaję pytania.
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Nauczyciele, objęci badaniem ankietowym, wskazują, że uczniowie systematycznie
zadają pytania 18%, reprezentują szkołę, biorąc udział w konkursach, startując
w olimpiadach 16%, wykazują zainteresowanie pracą grupową 14%.
3. Czy Pani/Pana zdaniem, uczniowie naszej szkoły współpracują z sobą w realizacji
różnorodnych przedsięwzięć?
0,15
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Z odpowiedzi wynika, że uczniowska współpraca układa się bardzo dobrze 85%.
Sceptykami jest 15% ankietowanych nauczycieli, zdaniem których, uczniowie mają
problemy z koleżeńskimi relacjami, bywają zazdrośni o oceny i sukcesy innych.

4. Czy Pani/Pana zdaniem, uczniowie naszej szkoły współpracują ze sobą
w rozwiązywaniu problemów?
0,25
tak 75%

nie 25%

0,75

Według 75% ankietowanych nauczycieli, uczniowie współpracują ze sobą
w rozwiązywaniu problemów. Jako przykład współdziałania najczęściej wymieniana jest
pomoc koleżeńska, organizacja imprez i wycieczek szkolnych. Jednocześnie 25%
nauczycieli twierdzi, że współpraca pomiędzy uczniami w tym temacie nie istnieje.
Napotkane problemy uczniowie zazwyczaj zgłaszają wychowawcom lub dyżurującym
nauczycielom, nie wykazują inicjatywy, aby znaleźć rozwiązanie samodzielnie.
5. Jakie inicjatywy i działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły podejmują sami
uczniowie?
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a) działania charytatywne,
b) udział w konkursach,
c) współpraca z SU,
d) przygotowanie gazetek,wystaw,
e) nie podejmują,
f) brak odpowiedzi.
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Nauczyciele przytaczali różnorodne przykłady uczniowskich inicjatyw. Najczęściej
wymieniane formy to: działalność charytatywna, przygotowanie gazetek i wystaw oraz
udział w konkursach.
6. Jakie inicjatywy i działania na rzecz lokalnej społeczności podejmują uczniowie naszej
szkoły?
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a) akcje ekologiczne,
b) zbiórki charytatywne,
c) uroczystości gminne,
d) współpraca z GCKSiR,
e) współpraca z biblioteką,
f) nie podejmują,
g) brak odpowiedzi.
Według nauczycieli, uczniowie chętnie angażują się w prowadzone w szkole akcje
ekologiczne 25% i zbiórki charytatywne 18%. Są również otwarci na współpracę z gminną
biblioteką, urzędem gminy i innymi placówkami kulturalno – oświatowymi.
7. W jaki sposób zachęca Pani/Pan uczniów do podejmowania różnorodnych
aktywności?

2%

Podaję informacje o działaniach uczniów na forum
szkoły, w Internecie

3%

Prezentuję wytwory pracy uczniów na forum
szkoły.

2%

Włączam rodziców w realizację wybranych
pomysłów uczniów.

5%

Przygotowuję i organizuję konkursy, zawody.
3%

Prowadzę atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne.

14%

Stosuję aktywizujące metody nauczania.

15%

Uwzględniam prpozycje uczniów odnośnie zajęć i
doboru treści.
Zachęcam do zadawania pytań.

15%

Proponuję działania wymagajace aktywności
pozaszkolnej.

9%

Stosuję ocenienie kształtujące.

3%

Pozwalam na samodzielność i popełnianie
błędów.

12%

Wskazuję uczniom korzyści z aktywności.

17%
0

0,05

0,1

0,15

0,2

Z odpowiedzi ankietowanych nauczycieli wynika, że sami najczęściej zachęcają
uczniów do podejmowania aktywności poprzez wskazywanie im korzyści, jakie mogą
uzyskać będąc aktywnymi 17% , zachęcanie do dociekliwości i zadawania pytań 15%.
14% nauczycieli potwierdza, że istotnym jest stosowanie na co dzień aktywizujących
metod nauczania oraz uwzględnianie propozycji uczniów w zakresie prowadzenia zajęć
i doboru treści.
8. Czy Pani/Pana zdaniem uczniowie mają realny wpływ na decyzje dotyczące szkoły?
0,8
0,6
0,4
0,2
0
tak 10%

raczej tak 75%

raczej nie 5%

nie 10%

Zebrane dane pozwalają stwierdzić, że większość nauczycieli
o realnym wpływie uczniów na decyzje podejmowane w szkole.

jest przekonana

9. Czy według Pani/Pana w szkole uwzględniane i realizowane są pomysły uczniów?
0,8
0,6
0,4
0,2
0
tak 20%

raczej tak 75%

raczej nie 5%

nie 0%

95% ankietowanych twierdzi, że szkoła uwzględnia pomysły i propozycje uczniów. 5%
badanych nauczycieli nie jest o tym przekonana. Żaden z nauczycieli nie udzielił
odpowiedzi negatywnej.

Wnioski z badania ankietowego wśród nauczycieli
MOCNE STRONY
•
•
•
•

•

Zdaniem większości nauczycieli, uczniowie angażują się 15% lub raczej angażują się
65% w zajęcia prowadzone w szkole.
Nauczyciele wykorzystują różnorodne metody zachęcające uczniów do aktywności.
Zdaniem 85% nauczycieli, uczniowie współpracują ze sobą e realizacji różnorodnych
przedsięwzięć.
Uczniowie podejmują liczne działania i inicjatywny na rzecz własnego rozwoju, rozwoju
szkoły. Szczególnie angażują się w akcje ekologiczne, działalność charytatywną oraz
artystyczną.
Według 95% ankietowanych nauczycieli, uczniowie mogą liczyć na uwzględnianie
i realizowanie ich pomysłów.
SŁABE STRONY

•
•

Zdaniem 25% ankietowanych nauczycieli, uczniowie nie współpracują ze sobą
w rozwiązywaniu problemów.
W opinii nauczycieli, uczniowie zbyt rzadko: dokonują ustnej oceny atrakcyjności zajęć,
z własnej inicjatywy przygotowują lub prowadzą zajęcia czy zgłaszają propozycje
odnośnie tematu lekcji lub sposobu prowadzenia zajęć.

III.

ANALIZA DOKUMENTACJI

Celem przeprowadzenia analizy dokumentacji szkolnej było zdobycie informacji o:
• aktywności i zaangażowaniu uczniów w projektach, konkursach, zawodach itp.,
• zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w szkole.
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Szkoły Podstawowej w Poczesnej uczestniczyli
w 5 programach ogólnopolskich oraz w 14 akcjach i projektach. Programy dotyczyły
ekologii, zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa w Internecie, czytelnictwa oraz
aktywności aktywności sportowej. Były to: Trzymaj formę, Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa, Młodzi głosują, Śląskie odzyskana energia, Klimat to temat, Klimatyczna
klasa, Przyroda z klasą, Inspiruję do nauki, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci,
Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
Akcje i projekty obejmowały działania charytatywne, ekologiczne, patriotyczne,
popularyzujące czytelnictwo, aktywność fizyczną, zdrowie, bezpieczeństwo w szkole, na
drodze i podczas wypoczynku. Były nimi: Nasze pokolenie może powstrzymać niszczenie
przyrody, Zbiórka elektrośmieci i makulatury, Droga do wolności, Twórczo odkrywamy
świat, Olimpiada kreatywnego myślenia, BRD, Nagroda Nobla i jej polscy laureaci.
Analiza dzienników zajęć pozalekcyjnych wykazała, że w szkole odbywały się następujące
zajęcia pozalekcyjne:
L.p.

Rodzaj prowadzonych zajęć

Klasy

Liczba godzin

1

Zajęcia rozwijające kreatywność

Ia

1/2h/tyg.

2

Zajęcia rozwijające kreatywność

Ib

1/2h/tyg.

3

Zajęcia rozwijające kreatywność

II a, b

1/2h/tyg.

4

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

II a

1h/tyg.

5

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

II b

1h/tyg.

6

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

III a

1h/tyg.

7

P-P chór

I - III

1/2h/tyg.

8

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

IV a

1/2h/tyg.

9

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

VI a,b

1/2h/tyg.

10

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

IV b

1/2h/tyg.

11

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

V a,b,c

1/2h/tyg.

12

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

III a,b G

1/2h/tyg.

13

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego

IV a,b

1/2h/tyg.

14

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego

VI a

1/2h/tyg.

15

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego

V a,c

1/2h/tyg.

16

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego

VI b

1/2h/tyg.

17

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego

VIII a

1/2h/tyg.

18

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego

VII a

1/2h/tyg.

19

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego

III a G

1/2godz./tyg.

20

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego

VI b

1/2godz./tyg.

21

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego

III b G

1/2godz./tyg.

22

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego

IV b

1/2godz./tyg.

23

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego Z

VI b

1/2gdz./tyg.

24

SKS

DZ

2h/tyg.

25

SKS

CH

2h/tyg.

26

Zajęcia rozwijające kreatywność – k. informatyczne

Vb

1/2godz./tyg.

27

Zajęcia rozwijające kreatywność – k biologiczne

VII a, b

1/2godz./tyg.

28

Zajęcia rozwijające kreatywność – k. przyrodnicze

IV a

1/2godz./tyg.

29

P-P zajęcia dydaktyczno wyrównawcze M

VIII a,b

45min/tyg.

30

Zajęcia rozwijające kreatywność – k. informatyczne

IV – III G

1/2godz./tyg.

31

Zajęcia rozwijające kreatywność – zespół fletowy

Vc

1/2godz./tyg.

32

P-P chór

IV – III G

1/2godz./tyg.

33

P -P Zajęcia logopedyczne

III a, VI b

45min/tyg.

34

P -P Zajęcia logopedyczne

III a, IV a

45min/tyg.

35

P-P Zajęcia logopedyczne

II a, b

45min/tyg.

36

P-P Zajęcia logopedyczne

I a, b

45min/tyg.

37

P-P Zajęcia logopedyczne

III a, IV b

45min/tyg.

38

P-P Zajęcia logopedyczne

V a, III a

45min/tyg.

39

P-P Zajęcia logopedyczne

Va

45min/tyg.

40

P-P Zajęcia logopedyczne

II a

45min/tyg.

41

P-P Zajęcia logopedyczne

Ia

45min/tyg.

42

P-P Zajęcia logopedyczne

Vb

45min/tyg.

43

P-P Zajęcia logopedyczne

IV a, VI a

45min/tyg.

44

P-P Zajęcia logopedyczne

Va

45min/tyg.

45

Zajęcia logopedyczne

III a

60min/tyg.

W szkole odbywały się również spotkania z ciekawymi ludźmi: pisarzem, strażakiem oraz
policjantem.
Uczniowie naszej szkoły czynnie uczestniczyli w wielu konkursach. Poniższa tabela
przedstawia liczbę i etapy konkursów.
Poziom
konkursu
Liczba
konkursów

Konkursy
szkolne

gminne

powiatowe

17

5

11

wojewódzkie ogólnopolskie
5

4

W konkursach przedmiotowych, językowych, literackich ortograficznych, czytelniczych,
matematycznych, historycznych, ekologicznych, plastycznych, recytatorskich, wokalno –
muzycznych każdy uczeń mógł wykazać się umiejętnościami, wiedzą i talentem.
Uczniowie uczestniczyli również w licznych zawodach sportowych, rozgrywających się na
różnych poziomach, na których zdobywali znaczące miejsca:
• gminne – 5
• powiatowe – 11
• wojewódzkie – 4
• ogólnopolskie – 2
Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji szkoły, w tym kalendarza imprez i uroczystości
szkolnych, dzienników lekcyjnych, sprawozdań oraz po rozmowach z nauczycielami wynika,
że uczniowie naszej szkoły wykazują się szczególną aktywnością.

Podsumowując, w bieżącym roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w 42 konkursach,
22 zawodach sportowych, 8 wycieczkach autokarowych , 7 wyjazdach do instytucji
kulturalno – oświatowych oraz licznych wyjazdach o kina, na basen, czy kulig.

IV. REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji szkolnej oraz badań sondażowych
i ankietowych wśród nauczycieli, rodziców i uczniów wynika, że:

Pytania kluczowe
Czy uczniowie aktywnie
uczestniczą w zajęciach
lekcyjnych?

Wnioski ewaluacyjne
•
•
•
•

•

Większość nauczycieli 80% i duża część rodziców 88%
podkreśla zaangażowanie uczniów w zajęcia lekcyjne.
Uczniowie klas młodszych chętnie przychodzą do szkoły
i aktywnie uczestniczą w prowadzonych zajęciach 93%.
46% uczniów klas starszych nudzi się na większości zajęć,
co wymiernie wpływa na ich aktywność.
Najczęściej wymienianymi przez uczniów formami
aktywności są praca w grupach 16% , zgłaszanie się do
odpowiedzi i zadawanie pytań 13% oraz uważne słuchanie
15%.
Najczęściej wymieniane przez uczniów formy aktywności
pokrywają się z odpowiedziami ankietowanych nauczycieli,
którzy doceniają uczniów za ich dociekliwość 18% ,
zainteresowanie pracą grupową 14% oraz udział
w konkursach , zawodach i olimpiadach 15%.

Jaki jest stosunek uczniów
do zajęć pozalekcyjnych?

•

•

•
•
•
•

•

Czy
szkoła
stwarza
odpowiednie warunki dla
rozwoju
różnorodnej
aktywności uczniów.

•
•

•

•
•

•

•

•

Większość uczniów klas młodszych 87% uczestniczy
przynajmniej w jednej formie zajęć pozalekcyjnych, a 78%
chętnie bierze w nich udział.
57% uczniów klas starszych korzysta z propozycji szkoły
dotyczącej zajęć pozalekcyjnych, ale tylko 28% uczniów
w pełni odpowiada ich oferta.
Zasugerowane przez uczniów zmiany dotyczą tematyki
zajęć 26% oraz godzin, w których się one odbywają 23%.
27% uczniów zainteresowanych zajęciami, nie widzi
potrzeby zmian.
48% rodziców potwierdza, że ich dzieci nie korzystają
z oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.
W opinii rodziców oferta zajęć pozalekcyjnych powinna
zostać rozszerzona o zajęcia wyzwalające kreatywność
30%.
Większość zajęć pozalekcyjnych to zajęcia przedmiotowe,
zajęcia rozwijające kreatywność stanowią 28%.
95% rodziców uważa, że w szkole panuje przyjazna
atmosfera, sprzyjająca rozwojowi uczniów.
Zdaniem 72% rodziców, nauczyciele są pozytywnie
nastawieni do uczniów przejawiających inicjatywę podczas
zajęć w szkole.
32% ankietowanych rodziców jest przekonana, że
nauczyciele podejmują wiele starań, by aktywizować
uczniów. Jednocześnie podpowiadają, że rozmowa
i stosowanie pochwał 36% przez nauczycieli byłyby dobrym
sposobem na wzmożenie uczniowskiej aktywności.
W opinii 93% uczniów klas młodszych, szkoła daje im
możliwość osobistego rozwoju.
81%
uczniów klas młodszych jest zadania, że do
aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły motywują ich
głównie nauczyciele.
Zdaniem uczniów klas starszych, szkoła, w tym nauczyciele,
by zachęcić do podejmowania aktywności, powinni jasno
określać wymagania 28% , dawać możliwość wyrażania
własnego zdania 16% oraz stosować ciekawe metody
nauczania 14%.
Nauczyciele starają się aktywizować uczniów poprzez
zachęcanie do zadawania pytań 15%, stosowanie
aktywizujących metod nauczania 14%, czy uwzględniania
propozycji uczniów odnośnie tematu i sposobu
prowadzenia zajęć 15%.
76% ankietowanych rodziców potwierdza, że ich dziecko
ma możliwość udziału w różnorodnych konkursach
klasowych i szkolnych. 43% deklaruje, że i dziecko bierze w
nich udział, a 15% nie ma żadnej wiedzy na ten temat.

•

•

Czy uczniowie inicjują
różnorodne działania na
rzecz własnego rozwoju,
rozwoju
szkoły
i społeczności lokalnej ?

•

•

•

•
•

•

•
•

Czy uczniowie
współpracują ze sobą
w realizacji przedsięwzięć
i rozwiązywaniu
problemów?

•

•

•

Nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne o różnych
porach i dla różnych klas, często w sposób integrujący
uczniów.
Szkoła stwarza odpowiednie warunki do wszechstronnego
rozwoju
uczniów
poprzez
organizowanie
zajęć
pozalekcyjnych rozwijających kreatywność, jak również
zajęć pozwalających wyrównać braki w materiale
realizowanym na lekcjach 34%......
Rodzice, nauczyciele i uczniowie zgodnie wymieniają
działalność charytatywną , jako najczęściej podejmowaną
i realizowaną przez uczniów inicjatywę na rzecz rozwoju
własnego, szkoły i społeczności lokalnej.
W opinii uczniów i nauczycieli, rezultatem działań
Samorządu Uczniowskiego są organizowane na terenie
szkoły akcje ekologiczne, zbiórki żywności, dyskoteki
i świąteczne kiermasze.
Według 27% nauczycieli, przejawem inicjatywy uczniów
jest udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach
i zawodach.
Zbyt mało uczniów klas starszych 19% potwierdza swój
czynny udział w uroczystościach szkolnych i gminnych 10% .
Uczniowie klas młodszych najchętniej wspierają swój
rozwój poprzez udział w zajęciach sportowych 21%.
Preferują rozwijanie swoich talentów poza szkołą w formie
zajęć tanecznych, nauki języka obcego czy zajęć
artystycznych.
78% rodziców, biorących udział w ankiecie potwierdza, że
w szkole systematycznie organizowane są różnorodne
imprezy klasowe i szkolne, będące owocem działań
nauczycieli i uczniów.
9% nauczycieli uważa, że uczniowie z własnej inicjatywy
nie podejmują się żadnych działań.
87% rodziców wie, że na terenie szkoły działa Samorząd
Uczniowski.
52% rodziców uważa,
że uczniowie przeważnie
współpracują ze sobą w różnych przedsięwzięciach, a 12%
jest o tym przekonana. 18% badanych nie ma na ten temat
wiedzy lub prezentuje odmienne zadanie 2%.
Odpowiedzi ankietowanych rodziców pokrywają się
z opinią uczniów klas starszych 54% , tymczasem uczniowie
klas młodszych w 80% są zdania , że współpraca
w działaniu i rozwiązywaniu problemów przebiega
wzorowo.
Najczęściej przytaczane formy współpracy to: dbanie
o porządek i wystrój sali, organizacja imprez klasowych,

•

•

szkolnych, wycieczek, jak również udział w akcjach
ekologicznych i charytatywnych.
Pomimo podejmowanych działań, większość uczniów klas
starszych 66% i 56% uczniów klas młodszych uważa, że nie
ma realnego wpływu na decyzje podejmowane w szkole.
Tylko 15% ankietowanych nauczycieli uważa, że uczniowie
mają wpływu na to, o dzieje się w szkole.

V. ZALECENIA I REKOMENDACJE
1.
Zintensyfikować działania zachęcające uczniów do aktywnego uczestnictwa
w zajęciach pozalekcyjnych.
2.
W miarę możliwości szkoły, dostosować ofertę zajęć pozalekcyjnych do potrzeb
i oczekiwań uczniów oraz rodziców.
3.

Szukać sposobów na uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

4.
Podejmować działania mające na celu rozwijanie w uczniach poczucia
współodpowiedzialności za decyzje i działania dotyczące szkoły.
5.
Inicjować sytuacje, w których uczniowie mieliby możliwość, a zarazem konieczność
podejmowania współpracy, kształcąc tym samym kompetencje komunikacyjne, społeczne
i organizacyjne.
6.
W planach pracy szkoły, uwzględniać propozycje uczniów, dotyczące ich rozwoju,
rozwoju szkoły i społeczności lokalnej.
7.
Systematycznie informować szkolną i lokalną społeczność o uczniowskich
inicjatywach, działaniach i sukcesach odnoszonych na tym polu.

VI. ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.

Załącznik nr 1: Ankieta dla rodziców.
Załącznik nr 2: Ankieta dla nauczycieli.
Załącznik nr 3: Ankieta dla uczniów.
Załącznik nr 4: Kwestionariusz wywiadu w klasach I – III.

