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Podstawa prawna: 

 Rozporz dzenie MEN z dnia 7 pa dziernika 2009 roku w sprawie nadzoru 

pedagogicznego: § 20.1 Dyrektor szko y lub placówki publicznej we wspó pracy                      

z innymi nauczycielami zajmuj cymi stanowiska kierownicze w ramach 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego przeprowadza ewaluacj  wewn trzn                      

i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia pracy szko y lub placówki. 

 Rozporz dzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów  i egzaminów  w szko ach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.); 

Zmiany: 

z 2007 r.-  Dz.U. Nr 130, poz.906, 

z 2008 r. – Dz.U. Nr 3, poz.9, Nr 178, poz.1097, 

z 2009 r. – Nr 58, poz.475, Nr 83, poz.694  

Opis przedmiotu ewaluacji: Procesy zachodz ce w szkole lub placówce 

OBSZAR 2.  

Procesy zachodz ce w szkole lub placówce s  realizacji przyj tej w szkole lub placówce 

koncepcji pracy.                                                                                                                                                                  

W szkole lub placówce dba si  o prawid owy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. 

Wymaganie 2.1. 

Szko a lub placówka ma koncepcj  pracy. 

Cele ewaluacji : 

Sprawdzenie w jakim stopniu dzia ania nauczycieli i szko y s  zaplanowane i zorganizowane 

zgodnie z przepisami prawa. 

Doskonalenie jako ci pracy szko y poprzez dzia ania szko y zgodne z przepisami prawa. 
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W wyniku przeprowadzonych bada  zebrali my informacje, które s  odpowiedzi  na 

postawione pytania kluczowe:  

1.Czy rada pedagogiczna przyj a koncepcj  pracy szko y? 

2.Czy szko a dzia a zgodnie z przyj  koncepcj ?   

3. Czy koncepcja pracy szko y jest modyfikowana ? 

4.Czy rodzice i uczniowie znaj  kierunki jej rozwoju szko y? 

Na podstawie przeprowadzonych bada  stwierdzam, e: 

 Rada Pedagogiczna  jednog nie przyj a i zaakceptowa a koncepcj  pracy szko y; 

 Szko a dzia a zgodnie z przyj  koncepcj  pracy. 

 Nauczyciele mieli mo liwo  podania swoich propozycji do koncepcji pracy szko y. 

 Rodzice znaj  i akceptuj  kierunki pracy szko y, co potwierdzaj  wyniki wywiadu 

grupowego z rodzicami oraz dokumentacja wychowawców klas (protoko y z zebra               

z rodzicami). 

  Rodzice s  zapoznawani  z kierunkami rozwoju szko y  na pierwszym spotkaniu                    

z wychowawc  klasy w miesi cu wrze niu. 

  Uczniowie zapoznawani s  z koncepcj  przez wychowawców na godzinach  

wychowawczych. 

WNIOSEK  

Nauczyciele, rodzice, uczniowie znaj  i akceptuj  koncepcj  pracy szko y, co potwierdzaj  

dane zebrane z ró nych róde .  

 

Rekomendacje: 

 zamieszczenie „ Koncepcji pracy szko y” na stronie internetowej. 

 

Wymaganie 2.2.                                                                                                                                               

Oferta edukacyjna umo liwia realizacj  podstawy programowej. 

Pozyskiwanie informacji, w jakim stopniu oferta edukacyjna placówki umo liwia realizacj  

podstawy programowej 

 

W wyniku przeprowadzonych bada  zebrali my informacje, które s  odpowiedzi  na 

postawione pytania kluczowe:  

Cele ewaluacji : 

Uatrakcyjnienie oferty programowej poprzez nowatorskie dzia ania nauczycieli. 
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1.  W jakim stopniu oferta jest spójna z podstaw  programow ?  

2. Czy tworzono ofert  edukacyjn  zgodnie z potrzebami uczniów ?  

3. W jakim stopniu  oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów?                                                           

4. Jakie stosuje si  formy monitorowania podstawy realizacji podstawy programowej ?                       

4. W jaki sposób nauczyciele modyfikuj   i wzbogacaj  ofert  umo liwiaj  rozbudzenie                            

i rozwijanie aspiracji  uczniów?  

5. Jakie formy nowatorskich dzia  podejmuje szko a?  

 

Na podstawie przeprowadzonych bada  stwierdzam, e: 

 Oferta edukacyjna szko y jest spójna z podstawa programow . 

  Uwzgl dnia potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów. 

  Potrzeby uczniów zosta y zdiagnozowane. 

 Uczniowie maj  mo liwo  poszerzenia swojej wiedzy i rozwoju zainteresowa  na 

ró nego rodzaju zaj ciach dodatkowych: ko a zainteresowa , praca z uczniem 

zdolnym, praca z uczniem z trudno ciami w nauce, zaj cia sportowe, zaj cia 

realizowane w ramach projektu „Szko a Sukcesu…” finansowanego ze rodków unii 

europejskiej, zaj cia dydaktyczno – wyrównawcze z art. 42 K.N. 

 Szkolny zestaw programów zawiera programy dopuszczone do u ytku szkolnego przez 

men („stara podstawa programowa”) oraz dopuszczone przez dyrektora szko y po 

uzyskaniu opinii w ciwego zespo u nauczycieli zgodnie z rozporz dzeniem                          

o programach i podr cznikach szkolnych („nowa podstawa”).        

 W  szkole realizowane s  programy 4 programy w asne. 

 W  szkole monitoruje si  realizacj  podstawy programowej. W tym celu dokonuje si  

analizy dokumentacji przebiegu nauczania, wynikowych planów nauczania, 

monitoringu ilo ci zrealizowanych godzin na poszczególnych przedmiotach                                          

i   w ramach edukacji w klasach I-III, wyników sprawdzianów i zewn trznych diagnoz 

prowadzonych przez: IBK  Wa brzych, wydawnictwo Operon, wydawnictwo WSiP 

oraz  ogólnopolskiego badania umiej tno ci trzecioklasistów. 

 Za enia podstawy programowej zawarte s  w planach wynikowych nauczycieli.  

 Podstawa programowa jest przez nich realizowana. Na etapie planowania w planach 

wynikowych zaznacza si   realizowane elementy podstawy. 

 Podstawa Programowa jest monitorowana przez nauczycieli( Arkusz analizy PP). 
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 Szko a realizuje nowatorskie rozwi zania programowe. W nowym roku szkolnym 

realizowane b  dwie innowacje: „Wieki bez tajemnic” i „Lepsza komunikacja- 

lepsze relacje”. 

 Wprowadzane modyfikacje uwzgl dniaj  mo liwo ci szko y (zaj cia z wykorzystaniem 

z wykorzystaniem zestawu multimedialnego, tablicy interaktywnej).  

 Wprowadzenie nowych technik i metod, wykorzystywanie nowoczesnych pomocy 

naukowych, programów komputerowych  wp ywa na rozwijanie zainteresowa  

uczniów, a jednocze nie  u atwia prac  z dzie mi. 

WNIOSEK:  

Oferta edukacyjna szko y zaspakaja potrzeby uczniów i ich rodziców oraz umo liwia rozwój 

zainteresowa  uczniów. Warunki lokalowe, wyposa enie, wykorzystanie rodków unijnych, 

kwalifikacje kadry pedagogicznej pozwalaj  na poszerzenie oferty zaj  pozalekcyjnych.  

 

Rekomendacje: plany pracy kó ek zainteresowa  zast pi  programami w asnymi. 

 

Wymaganie 2.3.                                                                                                                                                           

Procesy edukacyjne maj  charakter zorganizowany. 

Cele ewaluacji : 

Sprawdzenie w jakim stopniu dzia ania nauczycieli i szko y s  zaplanowane i zorganizowane 

zgodnie z przepisami prawa. 

Doskonalenie jako ci pracy szko y poprzez dzia ania szko y zgodne z przepisami prawa. 

 

W wyniku przeprowadzonych bada  zebrali my informacje, które s  odpowiedzi  na 

postawione pytania kluczowe:  

1.W jaki sposób nauczyciele zapoznali si  z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji 

podstawy programowej?                                                                                                                                        

2. W jaki sposób planuje si  w szkole przebieg procesów edukacyjnych?                                            

3. Jakie  metody pracy i pomoce dydaktyczne wspieraj   procesy edukacyjne uwzgl dniaj ce 

zalecenia opisane w podstawie programowej ?                                                                                               

4.Czy nauczyciele systematycznie oceniaj  post py uczniów w nauce?                                                         

5. W jaki sposób w szkole monitoruje si  osi gni cia uczniów?                                                                         

6.Czy procesy edukacyjne przebiegaj ce w placówce s   monitorowane i  doskonalone?                       

7.Czy wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych wykorzystywane s  w planowaniu                               

tych procesów?  )                                                                                                                                              
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8.Jakie nowatorskie dzia ania podejmuj  nauczyciele w celu doskonalenia procesów 

edukacyjnych?                                                                                                                                                        

9. W jaki sposób nauczyciele motywuj  uczniów do pracy?                                                                                                       

10.W jaki sposób nauczyciele przekazuj  uczniom i rodzicom informacj   o post pach                            

w nauce?                                                                                                                                                                                   

11.Czy w szkole analizuje si  wyniki monitorowania osi gni  uczniów i czy wdra a si  

wnioski z tych analiz?   

 

Na podstawie przeprowadzonych bada  stwierdzam, e: 

 Nauczyciele zapoznali si  z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy 

programowej na spotkaniach zespo ów klasowych i zespo ów  I i II etapu 

edukacyjnego . 

  Procesy edukacyjne s  realizowane w szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków 

i sposobu realizacji podstawy programowej.  

 Procesy edukacyjne s  planowane, co potwierdza 100% badanych nauczycieli.                

W planowaniu tych procesów nauczyciele uwzgl dniaj  przede wszystkim: potrzeby              

i mo liwo ci uczniów. 

 Planowanie rozpoczyna sie od wyboru programów nauczania. Nauczyciele 

przygotowuj  plany wynikowe do realizacji z poszczególnych  przedmiotów oraz plany 

zaj  dodatkowych. Podczas planowania wykorzystuje sie wnioski z nadzoru 

pedagogicznego dyrektora oraz  z diagnoz edukacyjnych i sprawdzianu zewn trznego. 

  Procesy edukacyjne w szkole s  zorganizowane w sposób sprzyjaj cy uczeniu si . 

Wykorzystywane s  metody nauczania, które aktywizuj  uczniów i przyczyniaj  si  do 

intensywno ci procesu uczenia si  (np. gry dydaktyczne, praktycznego dzia ania, 

projektu, dramy, prezentacje, praca w ma ych grupach). Na wybór stosowanej metody 

pracy z uczniami wp ywaj  przede wszystkim mo liwo ci uczniów, cele zaj , 

liczebno  klasy, tre ci zaj , dost p do pomocy dydaktycznych. Uczniowie 

potwierdzaj  stosowanie w/w metod. 

 Dyrektor przestrzega  przepisów  dotycz cych wymaga  kwalifikacyjnych oraz 

zatrudniania nauczycieli. 

 Nauczycielom przydziela si  zadania zgodnie z ich kwalifikacjami. 

 odzi nauczyciele otrzymuj  wsparcie. 

 Zast pstwa za nieobecnych nauczycieli s  organizowane racjonalnie; 
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 Rozpoznawane s  potrzeby rady pedagogicznej w zakresie doskonalenia zawodowego. 

W szkole istnieje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 Tematyka szkole  jest adekwatna do potrzeb rady pedagogicznej. 

 Przestrzegane s  przepisy prawa dotycz ce awansu zawodowego nauczycieli. 

 Podczas przerw mi dzy lekcjami uczniowie s  obj ci opiek  zapewniaj  im 

bezpiecze stwo. 

 Uczniowie maj  zapewnion  opiek  podczas imprez, uroczysto ci i wycieczek 

szkolnych oraz dojazdów. 

 Szko a zapewnia mo liwo  korzystania z potrzebnych podczas zaj  pomocy 

dydaktycznych za  pomieszczenia, w których prowadzone s  zaj cia sprzyjaj  

osi ganiu zamierzonych celów. 

 Najcz ciej wykorzystywane w czasie lekcji i najbardziej przydatne pomoce 

wspieraj ce  procesy edukacyjne to: komputer, tablice interaktywne, Internet, sprz t 

audiowizualny, rzutniki multimedialne. 

 Monitoring procesów edukacyjnych prowadzony jest przede wszystkim przez ledzenie 

realizacji podstawy programowej, organizowanie i analiz  diagnozowania osi gni  

dydaktycznych uczniów, analiz  bie cych  osi gni   uczniów.                                  

 Nauczyciele i uczniowie  znaj  zasady oceniani (100%). 

 82 % rodziców zna zasady oceniania, 18 % zna cz ciowo. 

 Nauczyciele systematycznie oceniaj  post py uczniów. Tak twierdz  uczniowie. 82 % 

rodziców uwa a, e uczniowie s  oceniani systematycznie.  

 Ocenianie uczniów daje im informacj  o post pach w nauce  oraz motywuje ich do 

uczenia si . 

 Nauczyciele przekazuj  uczniom informacj  zwrotn , uzasadniaj  ocen   formie 

pisemnej lub ustnej. 

 Nauczyciele przekazuj  rodzicom informacj  o post pach  w nauce na wywiadówkach, 

spotkaniach  z rodzicami. Wpisuj  oceny do zeszytu    i do dzienniczka. Kontaktuj  si  

z rodzicami indywidualnie. 

 Osi gni cia uczniów s  monitorowane poprzez analiz  wyników diagnoz, prac 

klasowych, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac domowych, obserwacje 

aktywno ci uczniów na lekcji, analiz  ocen bie cych, okresowych  i rocznych. 

 Osi gni cia i sukcesy uczniów publikowane s  na stronie internetowej szko y. 
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 Na podstawie wniosków wynikaj cych z monitorowania procesów edukacyjnych 

nauczyciele prowadz   dodatkowe zaj cia dydaktyczno-wyrównawcze oraz 

przedmiotowe w ramach art.42 KN., doskonal ce umiej tno ci ucznia.  

Wniosek: 

Powy sze argumenty wskazuj  to, e procesy edukacyjne s  w szkole planowane                                         

i zorganizowane w sposób sprzyjaj cy uczeniu si . 

Rekomendacje:   

Eksponowanie  osi gni  uczniów w gablocie na korytarzu szkolnym. 

Przypominanie zasad oceniania na spotkaniach z rodzicami. 

Wymaganie 2.4 

 Procesy edukacyjne s  efektem wspó dzia ania nauczycieli. 

Cele ewaluacji : 

Sprawdzenie w jakim stopniu dzia ania nauczycieli i szko y s  zaplanowane i zorganizowane 

zgodnie z przepisami prawa. 

Doskonalenie jako ci pracy szko y poprzez dzia ania szko y zgodne z przepisami prawa. 

W wyniku przeprowadzonych bada  zebrali my informacje, które s  odpowiedzi  na 

postawione pytania kluczowe:  

1. W jaki sposób nauczyciele wspó pracuj  ze sob  ?                                                                                    

2. Jak cz sto s  prowadzone wspólne dzia ania w celu tworzenia i analizowania procesów 

edukacyjnych ?                                                                                                                                                           

3. Jakie dzia ania w zakresie planowania, organizacji , realizacji i doskonalenia procesów 

edukacyjnych prowadz  razem  nauczyciele ?                                                                                                                  

4. W jaki sposób nauczyciel e w wyniku wspólnych ustale  wprowadzaj  zmiany do procesów 

edukacyjnych ?                                                                                                                                                                    

5. Czy  i w jaki sposób wspó pracuj   ze sob  nauczyciele I i II etapu edukacyjnego?                                            

 

Na podstawie przeprowadzonych bada  stwierdzam, e: 

 Nauczyciele wspieraj  si  i wspó dzia aj  w organizacji i analizie procesów 

edukacyjnych. Wspó praca ta dotyczy wymiany do wiadcze  zawodowych, 

doskonalenia warsztatu pracy, wskazówek do pracy z uczniem, wyboru szkolnego 

zestawu programów i podr czników, organizacji wycieczek, projektów, imprez 

szkolnych i rodowiskowych.  
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 W szkole istniej  nast puj ce zespo y: wychowawczy, profilaktyki, nauczycieli  I i II 

etapu edukacyjnego, zespo y nauczycieli ucz cych   w danej klasie oraz zespó  do 

spraw ewaluacji wewn trznej; 

 Spotkania zespo ów nie odbywaj  si  systematycznie, co potwierdzi a analiza 

dokumentacji. 

Wniosek:  

Nauczyciele wspó dzia aj  ze sob  i wspieraj  si  w  wielu dzia aniach edukacyjnych, 

wychowawczych, co korzystnie wp ywa na podniesienie jako ci pracy oraz na rozwój 

uczniów.  W nowym roku szkolnym  zadba  nale y o to, aby spotkania zespo ów odbywa y  si  

zgodnie z planem. 

Rekomendacje: 

 Systematyczne, zgodne z planem  spotkania zespo u nauczycieli ucz cych w danej 

klasie oraz nauczycieli I i II etapu edukacyjnego. 

 

 Podsumowanie 

 Celem ewaluacji wewn trznej by o zebranie informacji na temat obszaru  2 :                                     

Procesy zachodz ce w szkole. 

2.1.Czy szko a lub placówka ma koncepcj  pracy? 

2.2. Czy oferta edukacyjna umo liwia realizacj  podstawy programowej? 

2.3.Czy procesy edukacyjne maj  charakter zorganizowany? 

2.4. Czy procesy edukacyjne s  efektem wspó dzia ania nauczycieli? 

 

Wnioski ogólne: 

Odpowiedzi uzyskane  na postawione pytania kluczowe pozwalaj   na stwierdzenie, e: 

 szko a ma koncepcj  pracy; 

 oferta edukacyjna umo liwia realizacj  podstawy programowej; 

 procesy edukacyjne maj  charakter zorganizowany; 

 procesy edukacyjne s  efektem wspó dzia ania nauczycieli. 

 

Opracowanie raportu: Teresa Kowalska                                              


