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PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE. 
Procesy zachodzące w szkole lub placówce służą realizacji przyjętej w szkole lub placówce koncepcji pracy. W szkole lub 
placówce dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. 
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SPIS RZECZY: 

1. Cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej. 

2. Harmonogram ewaluacji. 

3. Projekt ewaluacji. 

4. Wprowadzenie. 

5. Informacje o szkole. 

6. Pytania kluczowe. 

7. Arkusz ewaluacji wewnętrznej . 

8. Podsumowanie. 

9. Wnioski końcowe. 

10.  Wskazówki dla dalszej pracy. 



 

Cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram 

 

 

Zakres realizacji Terminy, osoby 
odpowiedzialne 

Organizacja badań, techniki pozyskiwania informacji/narzędzia 

 
 
Procesy edukacyjne są 
zorganizowane w 
sposób sprzyjający 
uczeniu się. 

Od IX 2014        do 
VI 2015 
 
 
p.Joanna Uszyj, 
p.Izabella 
Wysocka, 
p.Marek Ruszczak 

1.Ankieta dla nauczycieli – pytania kluczowe 
- Czy w szkole planuje się procesy edukacyjne? 
- Czy szkoła zapewnia Panu/i możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy 
dydaktycznych? 
- Jakie metody sprzyjające uczeniu się stosuje Pan(i) w pracy z uczniami? 
- W jaki sposób Pan(i) wspiera swoich uczniów w uczeniu się? 
- Czy diagnozuje Pan(i) możliwości edukacyjne swoich uczniów? 
2. Ankieta dla uczniów 
- Czego najbardziej chcesz się nauczyć w szkole? 
- Czy szkoła umożliwia Ci nauczenie się tych najważniejszych dla Ciebie rzeczy?  
- Czy szkoła pozwala Ci rozwijać Twoje zainteresowania? 
- Czy postawy promowane przez szkołę są zgodne z postawami, które Ty uważasz za ważne? 
3. Ankieta dla rodziców uczniów 
4. Wywiad z pedagogiem 
- Czy w szkole diagnozuje się możliwości edukacyjne uczniów?  
- Czy uczniowie uczestniczą w tworzeniu i zmianie działań wychowawczych? 
5.Analiza wybranej dokumentacji prowadzonej przez szkołę 
6.Arkusz obserwacji szkoły 

 

 



 

HARMONOGRAM EWALUACJI 

Lp. Etapy ewaluacji Termin Odpowiedzialna osoba 

1. Wybór obszarów ewaluacyjnych i określenie założeń ewaluacji. 
Powołanie przewodniczącego zespołu ewaluacyjnego 

Sierpień 2014r 
Wrzesień 2014r 

Dyrektor Szkoły 
Zespół ewaluacyjny  

2. Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznej (harmonogram): 
- wstępna faza planowania ( określenie przedmiotu, kryteriów, pytań 
kluczowych i celu ewaluacji); 
- przyjecie planu wraz z ogólnym harmonogramem. 
 

 
 
Wrzesień 2014r 
 

 
 
Zespół ewaluacyjny 
Dyrektor Szkoły 
 

3. Przygotowanie projektu ewaluacji: 
- przygotowanie założeń projektowych, 
- opracowanie szczegółowo harmonogramu działań ewaluacyjnych, zgodnie z 
założeniami projektowymi, 
- przygotowanie ankiet i pytań do wywiadu, 
- przyjecie projektu przez Radę Pedagogiczną, 

 
Wrzesień 2014r 
 
 
 
Wrzesień /Październik 
2014 r. 

 
 
Zespół ewaluacyjny 
 
 
Dyrektor Szkoły 
 

4. Realizacja działań ewaluacyjnych: 
- zbieranie danych 
- przeprowadzenie badań (ankiety, wywiad) 
-gromadzenie i porządkowanie danych 

 
Grudzień 
2014r/Marzec2015r 
 

 
Zespół ewaluacyjny 
 

5. Analiza zgromadzonych danych: 
-pogrupowanie zebranych danych 
-analiza ilościowa i jakościowa  
- wypracowanie wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy 

 
 
Marzec 2015r/ Czerwiec 
2015r 

 
 
Zespół ewaluacyjny 
 

6. Raport: 
- przygotowanie wstępnego raportu, 
- przyjecie założeń raportu przez Dyrektora Szkoły, 

 
 
Maj 2015r/Czerwiec 2015r 

 
 
Zespół ewaluacyjny 



- ostateczne opracowanie raportu z przeprowadzonej ewaluacji 
- przedstawienie raportu Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej 

 

PROJEKT EWALUACJI 

Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy 

Zdefiniowanie celów ewaluacji i 

sposobu wykorzystywania wyników 

ewaluacji 

Czy  procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone z 

uwzględnieniem zaleceń podstawy programowej, potrzeb uczniów i możliwości szkoły?   

Określenie odbiorców ewaluacji 

 

 Nauczyciele 
 Dyrektor 
 Uczniowie 
 Rodzice uczniów 

Identyfikacja zasobów (czasowych, 

finansowych, ludzkich) 

 

 Czas realizacji ewaluacji 10 miesięcy (XI.2014-VI.2015) 

 Koszt papieru, toner 

 Konsultacja koncepcji ewaluacji z Rada pedagogiczną, uczniami, rodzicami uczniów 

Wskazania wykonawców ewaluacji 

(członków zespołu ewaluacyjnego) 

 

Zespół ewaluacji: p.Joanna Sobczak, p.Izabella Wysocka, p.Marek Ruszczak oraz Dyrektor Szkoły I 
Pedagog Szkoły 
- opracowanie koncepcji ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji, zebranie danych oraz opracowanie 
raportu 

Określenie przedmiotu ewaluacji PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE. 
Procesy zachodzące w szkole lub placówce służą do realizacji w szkole lub placówce koncepcji pracy. W 
szkole lub placówce dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. 
 

Sformułowanie pytań kluczowych 1. Czy procesy edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposób realizacji 



(badawczych) podstawy programowej? 
2. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane? 
3. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone? Czy wnioski z 

monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane w planowaniu tych procesów? 
4. Czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się?  Czy nauczyciele 

stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się? 
5. Czy ocenianie uczniów daje im informacje o postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej 

pracy? Czy informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im 
uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się? 

6. Czy w szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów? 
7. Czy w szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych 

analiz? 
8. Czy nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych/ czy 

działania podejmowane w szkole planowane, wdrażane i modyfikowane z udziałem uczniów i 
adekwatne do ich potrzeb? 

9. Czy nauczyciele współdziałają w organizowaniu, realizowaniu i analizie procesów edukacyjnych, a 
wprowadzanie zmian w przebiegu tych procesów następuje w wyniku wspólnych ustaleń pomiędzy 
nauczycielami? 

10. Czy zajęcia poza lekcyjne wpływają na procesy edukacyjne? (W jakim stopniu i jak?) 

Określenie kryteriów ewaluacji Skuteczność planowania, monitorowania i doskonalenie procesów edukacyjnych przebiegających w 

szkole z uwzględnieniem zaleceń podstawy programowej. 

Skuteczność wdrażania aktualnych potrzeb uczniów i możliwości szkoły. 

Dobór metod badawczych  Ankieta wśród uczniów, 

 Ankieta wśród nauczycieli, 

 Ankieta wśród rodziców uczniów, 

 Wywiad z pedagogiem 

 Arkusz obserwacji szkoły 

 Analiza dokumentacji szkoły 



Określenie ram czasowych 

ewaluacji – harmonogramu 

- opracowanie koncepcji ewaluacji, 
- przygotowanie projektu ewaluacji, 
- realizacja działań ewaluacyjnych, 
- analiza zgromadzonych badań, 
- opracowanie raportu ewaluacji, 
- popularyzacja 

Określenie formatu raportu i 

sposobu upowszechniania wyników 

Raport w formie WORD zaprezentowany i przedstawiony na radzie pedagogicznej i zawieszony na 

stronie internetowej szkoły, najważniejsze wyniki przedstawione zostaną uczniom na lekcjach 

wychowawczych oraz rodzicom na zebraniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WPROWADZENIE 

Ewaluacja wewnętrzna została przeprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 

października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.NR 168, POZ.1324  z dnia 9 października 2009r). 

Przedmiotem ewaluacji były procesy zachodzące w szkole lub placówce służące realizacji przyjętej w szkole lub placówce 
koncepcji pracy. Celem badania było pozyskanie informacji na temat dbania o prawidłowy przebieg i doskonalenie 
procesów edukacyjnych. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole SA planowane, monitorowane i doskonalone z 
uwzględnieniem zaleceń podstawy programowej, potrzeb uczniów i możliwości szkoły? 
W prowadzonej ewaluacji wewnętrznej zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez Zespół ds. 

Ewaluacji. Obejmowały one ankiety skierowane do uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej, w tym również pedagoga i 

psychologa szkoły. Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia zawarte w Projekcie Ewaluacji 

Wewnętrznej.   

Ewaluacja była realizowana od września 2014r. do czerwca 2015r. W trakcie badań przeprowadzono: 

1.Ankietowanie uczniów klas III-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Badaniem objęto 164 losowo wybranych, co 

stanowi 64% wszystkich uczniów Naszej szkoły. 

2.Ankietowanie rodziców uczniów. Badanie objęto 98 rodziców, co stanowi ok. 64% wszystkich rodziców 

3.Ankietowanie nauczycieli w tym pedagoga i psychologa szkoły. Badanie objęto 28 nauczycieli co stanowi 85 % wszystkich 

zatrudnionych nauczycieli w szkole. 

4. Przeprowadzenie wywiadu z dyrektorem szkoły. 

4. Analizę wybranej dokumentacji prowadzonej przez szkołę. 



Wyniki przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej przedstawiono na Radzie Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 

2014/2015 w dniu 28 sierpnia 2015r. 

INFORMACJE O SZKOLE 

 
Nazwa i adres szkoły:        Zespół Szkół Publicznych nr 1 STO  

im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 
Al. Sztandarów 2 
04-423 Warszawa 

Telefon:  tel. (22) 673-54-08 
tel. do świetlicy: 694-193-014 

Dyrektor Szkoły:         mgr Jolanta Bredek-Morawska 

Inne stanowiska kierownicze:       Wicedyrektor – mgr Violetta Sikora 
           Kierownik świetlicy – mgr Agnieszka Matysiak 
Liczba uczniów ogółem:        229 
Liczba nauczycieli ogółem:       33 
w tym :   - dyplomowanych       11 
    - mianowanych       12    
   - kontraktowych       8     
  - stażystów          1 
Liczba oddziałów ogółem i  na poszczególnych poziomach wiekowych:        12 w tym Szkoła podstawowa: kl. Ia, Ib, II, III, IVa, 

IVb, V, VI oraz gimnazjum: Ia, IIa, IIb, IIIa, IIIb. 
Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym:      1 
Średnia liczba uczniów w oddziale:       19 
Liczba sal lekcyjnych:         13 
Szkoła posiada:   świetlica, biblioteka, stołówka,  3 szatnie, boisko     



        sportowe, plac zabaw, pokój nauczycielski, sale lekcyjne 
 
 

PRZEDMIOT BADAŃ - PYTANIA KLUCZOWE 

Cel ewaluacji: 

Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone z uwzględnieniem zaleceń 

podstawy programowej, potrzeb uczniów i możliwości szkoły? 

Pytania kluczowe: 
1. Czy procesy edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposób realizacji podstawy 

programowej? 
2. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone? Czy wnioski z monitorowania 

procesów edukacyjnych SA wykorzystywane w planowaniu tych procesów? 
3. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane? 
4. Czy ocenianie uczniów daje im informacje o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy? Czy 

informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się planować swój 
indywidualny proces uczenia się? 

5. Czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się? Czy nauczyciele stosują różne metody 
wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się? 

6. Czy w szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów? 
7. Czy w szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z ich analizy? 
8. Czy zajęcia pozalekcyjne wpływają na procesy edukacyjne? W jakim stopniu zajęcia pozalekcyjne wpływają na 

procesy edukacji? 
9. Czy nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych? 



10.  Czy działania podejmowane w szkole są planowane, wdrażana i modyfikowane z udziałem uczniów i adekwatne do 
ich potrzeb? 

11.  Czy nauczyciele współdziałają w organizowaniu, realizacji i analizie procesów edukacyjnych, a  wprowadzenie  zmian 
w przebiegu tych procesów następuje w wyniku wspólnych ustaleń pomiędzy nauczycielami? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARKUSZ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

Przedmiot ewaluacji 

PROCESY EDUKACYJNE MAJA CHARAKTER ZORGANIZOWANY 
 
Na podstawie następujących dokumentacji:  
 ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,  
 wywiadu z nauczycielami i dyrektorem szkoły, 
 obserwacji szkoły, 
 dzienników lekcyjnych, 
 dokumentacji zespołów przedmiotowych, 
 protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych, 

stwierdza się , że: 
 
 
1. Procesy edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposób realizacji podstawy 

programowej. 
Procesy edukacyjne są planowane i realizowane z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu realizacji 
wskazanych w podstawie programowej. Na podstawie tych zaleceń dokonuje się wyboru programów nauczania i 
podręczników oraz sporządza plany pracy. Plany pracy nauczycieli zawierają określenia celu prowadzonych zajęć 
w odniesieniu do podstawy programowej. Zdaniem nauczycieli zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy 
programowej są przydatną wskazówką.  



Analiza wyników wewnętrznych nadzoru pedagogicznego nad realizacją podstawy programowej dokonywana jest 
dwa razy w roku szkolnym. W czasie rad pedagogicznych omawiane SA problemy dotyczące realizacji podstawy 
programowej w oparciu o plany pracy. 
W szkole opracowywany jest coroczny arkusz organizacyjny, w którym planuje się obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne oraz odbywa się kontrola realizacji. 
 

2. Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane. 
Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, co potwierdza 100% nauczycieli badanych przez 
ankietę. Corocznie ustalane są i zatwierdzane do realizacji plany pracy nauczycieli, zespołów przedmiotowych i 
wychowawczych. Zasadniczymi elementami planu procesów edukacyjnych szkoły są zajęcia dydaktyczne, zajęcia 
wyrównawcze, koła zainteresowań, uroczystości i konkursy, SKS-y, zajęcia dodatkowe,  spotkania z rodzicami, dni 
otwarte, wycieczki przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego. 
Plany procesów edukacyjnych tworzy się na podstawie: programu wychowawczego, programu profilaktyki i 
programów nauczania wyrastających z podstawy programowej. Plany działań wychowawczych i profilaktycznych 
oraz plany wynikowe zajęć edukacyjnych znajdują swe odzwierciedlenie w planowanych do realizacji 
zagadnieniach. Procesy edukacyjne są planowane także w opracowanych przez nauczycieli planach zajęć 
dodatkowych. Plany te zawierają cele edukacyjne, treści programowe, zestaw przewidywanych umiejętności. 
Opracowano tygodniowy plan zajęć, który uwzględnia zalecenia dotyczące planowania takiego rozkładu zgodnie z 
siatką godzin nadaną przez Ministerstwo Edukacji. 73% ankietowanych rodziców uważa, że plan lekcji jest tak 
ułożony, że sprzyja uczeniu się, pozostali rodzice byli przeciwnego zdania. Uczniowie w 55% są przeważnie 
codziennie zmęczeni w ciągu dnia zajęć, 24% twierdzi, że kilka razy w tygodniu. 
Na korytarzu szkolnym znajduje się stale aktualizowana tablica informacyjna dotycząca bieżących spraw 
związanych z życiem szkoły. 
 

3.  Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania procesów 
edukacyjnych są wykorzystywane w planowaniu tych procesów. 



Działania określone w planach są monitorowane, potwierdzają to w 100% nauczyciele w ankiecie, zaś wnioski z 
monitoringu uwzględniane są w planach na kolejny rok oraz w doskonaleniu bieżących działań. Opracowane 
wyniki wykorzystuje się  do ustalenia wniosków do dalszej pracy oraz modyfikacji bieżących planów działań.  

4. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Nauczyciele stosują różne sposoby 
wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się.  
W szkole procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Nauczyciele stosują 
różnorodne, często aktywizujące metody uczenia. Najczęściej stosowane są: praca w grupach lub zespołach 
problemowych, dyskusje, metoda projektu, pogadanki, praca indywidualna z uczniem, wykład, burza mózgu, gry 
dydaktyczne, drzewo decyzyjne, analiza tekstu, praca z podręcznikiem oraz ćwiczenia praktyczne. Do dyspozycji 
uczniów i nauczycieli jest sprzęt audiowizualny stały i przenośny, pracownia komputerowa z dostępem do 
Internetu oraz biblioteka szkolna.  
Uczniowie maja możliwość skorzystania z pomocy nauczycieli, mogą uczestniczyć w kołach przedmiotowych i 
zajęciach wyrównawczych. Każdy uczeń może poprawić ocenę niedostateczna i dopuszczającą. Rodzice twierdzą, 
że nauczyciele starają się przekonywać ich dzieci do tego, aby uczyły się więcej. 
Nauczyciele stosują zróżnicowane metody wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się, poprzez 
elastyczne wykorzystywanie różnych metod nauczania oraz pozytywne wzmacnianie uczniów.  
Z punktu widzenia rodziców ich dzieci są zazwyczaj zmotywowane do nauki przez nauczycieli, a informacja o 
wynikach dziecka, uzyskana od nauczycieli pomaga mu się uczyć.  
 

5. Ocenianie uczniów daje im informacje o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy. Informacja o 
postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój  indywidualny 
proces uczenia się.  
Ocenianie uczniów daje im informacje o ich postępach w nauce. Informacje zwrotne przekazywane przez 
nauczycieli zawierają: wskazanie błędów, sposób ich poprawy, punktację, kryteria oceniania, mocne i słabe strony 
pracy. Nauczyciele przekazują informacje zwrotne uczniom uzasadniające wystawiane oceny. Nauczyciele 
wyrażają pogląd, że ocenianie motywuje uczniów do dalszej pracy i planowania procesów uczenia się. Uczniowie 



wykorzystują informacje z oceniania do dalszej pracy, np. uzupełnienie i utrwalenie swojej wiedzy w wybranym 
obszarze, wiedzą co mają poprawić, bądź też postanawia się poprawić. Ocenianie wywołuje wśród uczniów 
najczęściej uczucie zadowolenia. Rodzice uważają, że informacje o wynikach dziecka, uzyskana od nauczycieli 
pomaga mu się uczyć.  
Na początku roku szkolnego przekazywana jest uczniom dokładna informacja o wymaganiach edukacyjnych 
niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o 
możliwości otrzymania wyższej oceny.  
 

6. W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów. 
W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów regularnie w celu podnoszenia jakości i efektywności kształcenia. 
Dokonywana jest analiza osiągnięć uczniów, analiza wyników nauczania i egzaminów zewnętrznych i 
wewnętrznych w kontekście całego oddziału i pojedynczych uczniów, analiza frekwencji poszczególnych klas i 
uczniów, kontrola dokumentacji.  
Jeśli chodzi o zakres monitoringu to wszyscy nauczyciele twierdzą, że monitoring dotyczy osiągnięć wszystkich 
uczniów. Systematyczną analizę prowadzi 86% nauczycieli. W szkole co roku monitoruje się konkursy i turnieje, w 
których biorą udział uczniowie.  W szkole są widoczne informacje o sukcesach uczniów, nagrody, osiągnięcia 
najlepszych uczniów, prace plastyczne.  Sukcesy uczniów również opisane są na stronie Internetowej szkoły 
www.superszkola,pl.  
 

7. W szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz. 
W szkole ocenia się poziom wiedzy i umiejętności uczących się. Nauczyciele kontrolują efekty swojej pracy przez 
sprawdziany, karty pracy, odpowiedzi ustne, aktywność uczniów na zajęciach, prace domowe, itd.  Na podstawie 
wniosków z przeprowadzonej analizy wyników egzaminów gimnazjalnych wprowadzane są zmiany w planach 
pracy i organizacji procesów edukacyjnych. Wnioski z monitoringu i analizy wdrażane są m.in. poprzez 
zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, modyfikacje planów dydaktycznych nauczycieli, zwiększenie liczby 
obowiązkowych godzin z niektórych zajęć edukacyjnych.  

http://www.superszkola,pl/


Nauczyciele potwierdzają prowadzenie analizy wyników monitoringu osiągnięć uczniów przez dyrektora, radę 
pedagogiczną oraz zespoły nauczycieli. Konsekwencją prowadzonego monitoringu są` wdrażane wnioski 
przyczyniające się do podnoszenia jakości i efektywności uczenia się uczniów. 
W celu oswojenia uczniów z procedurą egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasisty oraz z ich tematyką i 
formą w szkole przeprowadza się próbne sprawdziany i egzaminy, których wyniki są potem analizowane i na ich 
podstawie wyciągane są wnioski do dalszej pracy.   
 

8. Nauczyciel pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych. Działania podejmowane w 
szkole są planowane, wdrażane i modyfikowane z udziałem uczniów i adekwatne do ich potrzeb. 
Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami w obszarze doskonalenia procesów edukacyjnych. Większość nauczycieli 
deklaruje, że bierze pod uwagę opinie uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć na zajęciach lub na niektórych 
zajęciach. Zaznacza się wśród uczniów niedosyt w zakresie  rozmów dotyczących przyczyn sukcesów lub trudności 
w nauce poszczególnych uczniów.  
Organizacja i przebieg procesów edukacyjnych w szkole jest ciągle dostosowywany do bieżącego zachowania i 
funkcjonowania uczniów w środowisku szkolnym.  Uczniowie maja wpływ, choć nie bezpośrednio, na organizację 
procesów edukacyjnych. Nauczyciele prowadząc obserwacje uczniów podejmują działania uwzględniające ich 
propozycje i opinie. Do takich działań można zaliczyć np. zajęcia pozalekcyjne adekwatne do zainteresowań. 
Uczniowie potwierdzają, że szkoła pomaga im rozwijać ich zainteresowania. Podobnego zdania są rodzice.  
Doskonaleniu procesów edukacyjnych służą ugruntowane zasady i oferta szkoły: ocenianie zgodnie z 
przedmiotowymi zasadami oceniania, prowadzenie kół zainteresowań, prowadzenie zajęć dodatkowych i 
wyrównawczych, organizacja wycieczek, organizacja różnych konkursów i zawodów zarówno wewnątrzszkolnych, 
jak i krajowych czy też międzynarodowych, nagradzanie uczniów za osiągnięcia, działania wychowawców klas, 
współpraca z rodzicami.  
Działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowanie, wdrażane i modyfikowane z udziałem uczniów i 
adekwatny do ich potrzeb.  



9. Nauczyciele współdziałają w organizowaniu, realizacji i analizie procesów edukacyjnych, a wprowadzenie zmian w 
przebiegu tych procesów następuje w wyniku wspólnych ustaleń pomiędzy nauczycielami. 
Organizacja procesów edukacyjnych prowadzona jest systematycznie z udziałem wszystkich nauczycieli, a 
wdrażane wnioski przynoszą oczekiwane rezultaty. 
Odbywają się spotkania w zespołach przedmiotowych, wychowawców, szkolenia w ramach WDN, wspólne 
wypracowanie strategii nauczania, dyskusje nad koncepcją pracy szkoły. Zauważyć można współpracę 
merytoryczną i interdyscyplinarną, pracę zespołową, wzajemne wsparcie, realizację wspólnych programów i 
projektów edukacyjnych.   
Wszyscy nauczyciele konsultują swoje plany zajęć edukacyjnych z innymi nauczycielami. Nauczyciele 
współpracują w zakresie analizy procesów edukacyjnych, udzielają sobie wzajemnego wsparcia, dyskutują ze 
sobą, szukają  wspólnych rozwiązań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych ankiet, rozmów , wywiadów, zapoznania się z dokumentacją badając wszystkie procesy 

edukacyjne można stwierdzić, ze procesy edukacyjne przebiegające w szkole SĄ planowane, monitorowane i cały czas 

doskonalone z uwzględnieniem  zaleceń podstawy programowej na etapie II i III, potrzeb uczniów i możliwości szkoły.  

Nauczyciele, wychowawcy planują procesy edukacyjne, uwzględniając zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy 

programowej. W swojej pracy uwzględniają możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno 

pedagogicznych. Nauczyciele w czasie zajęć korzystają  z wielu metod sprzyjających uczeniu się tj: metoda skojarzeń, różne 

metody aktywizujące, metoda projektu, problemowa, eksperymenty, obserwacje, gry i zabawy, itd. Realizacja procesów 

edukacyjnych jest monitorowana, a wnioski z monitoringu są omawiane, wdrażane  i sprzyjają doskonaleniu procesów 

edukacyjnych. 

Organizacja procesów edukacyjnych i używane metody pracy sprzyjają uczeniu się  oraz spełniają funkcję wspierającą i 

motywującą dla uczniów. Ważną częścią procesów edukacyjnych jest ocenianie, umożliwiające otrzymanie uczniom 

informacji o ich postępach w nauce i pomagające uwzględnieniu braków wiedzy przez ucznia. Cały czas jest potrzeba 

motywacji uczniów do podjęcia działań związanych  z pogłębianiem wiedzy. 

W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów ,a efekty tego monitoringu i wnioski z jego analizy wykorzystuje się w dalszym 

planowaniu pracy oraz w motywowaniu uczniów do dalszej nauki. 

W czasie realizacji  procesów edukacyjnych ważnym aspektem jest współpraca uczniów, nauczycieli i rodziców czyli całego 

środowiska. Rodzice uczniów na bieżąco są informowani o  postępach w nauce oraz omawiane są z nimi problemy a także 

sukcesy uczniów. 

 



WNIOSKI 

1. Kontynuacja planowania, monitorowania i doskonalenia przebiegających w szkole procesów edukacyjnych służących 

realizacji koncepcji pracy. 

2. Ewaluacja prowadzonych działań i wdrażanie wniosków do planów pracy w przyszłości.  

3. Doskonalenie i poszerzanie stosowanych metod nauczania oraz sposobów wspierania i motywowania uczniów                 

w procesie uczenia się. 

4. Zwrócenie uwagi na uczniów o obniżonej motywacji i słabym poziomie zaangażowania oraz podnoszenia poczucia 

sukcesu uczniów adekwatnego do ich możliwości. Szukanie sposobów motywacji uczniów obojętnych lub niezadowolonych 

ze swoich wyników w nauce. Przeprowadzanie rozmów z poszczególnymi uczniami na temat przyczyn trudności bądź 

źródeł sukcesów w nauce. 

5. Stosowanie na lekcjach, w celu zwiększenia skuteczności uczenia się, oceniania wspierającego – motywowanie uczniów  

do samodzielności  oraz obiektywizmu w ocenie własnych możliwości. 

6.  Przeprowadzenie pogadanek na temat skutecznych form uczenia się oraz higieny pracy  umysłowej i czasu wolnego – 

zmęczenie wynikające z tygodniowego rozkładu zajęć może mieć podłoże w braku umiejętności uczenia się oraz z ich 

ogólnego zmęczenia związanego z niewłaściwym rozplanowaniem pracy i wypoczynku.  

7. Kontynuacja monitorowania osiągnięć uczniów, doskonalenie narzędzi temu służących i wdrażanie wniosków z analiz do 

pracy w przyszłości.  

8. Wnikliwe analizowanie wyników nauczania i egzaminu gimnazjalnego oraz opracowanie planów działań doskonalących               

i naprawczych – zwrócenie uwagi na zadania o niskim wskaźniku łatwości.  



9. Konsekwentne planowanie i podejmowanie działań ( w zakresie procesów edukacyjnych oraz oferty szkoły wykraczającej 

poza zalecenia programowe) z udziałem uczniów i adekwatne do ich potrzeb. Analizowanie na bieżąco potrzeb                          

i zainteresowań młodzieży, aby stwarzać jej jak najlepsze warunki rozwoju. 

10.  Przypomnienie uczniom, w różnych formach (dyskusje, pogadanki, ankiety, itp.) jakie są pożądane podstawy uczniów 

zgodnie z koncepcją pracy szkoły. Przedstawienie rodzicom działań podejmowanych przez szkołę (nauczycieli) i stopnia 

korzystania z oferty szkoły przez uczniów oraz możliwości bardziej skutecznego wykorzystania przez uczniów oferty zajęć 

dodatkowych. 

11. Kontynuacja współdziałania nauczycieli w organizowaniu, realizacji i analizie procesów edukacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY 

 

1. Czy realizacja podstawy programowej jest monitorowana? Jeśli tak - to jakie są wnioski z monitoringu? 

Realizacja podstawy programowej jest monitorowana: 

- sprawdzanie dzienników lekcyjnych przez wicedyrektora szkoły raz w miesiącu, 

- sprawozdania nauczycieli na temat realizacji podstawy programowej na koniec roku szkolnego, 

- kontrolowanie godzinowej realizacji podstawy programowej, 

- praca z planem wynikowym, 

- analiza wyników sprawdzianów i egzaminów, 

-regularne  monitorowanie wyników uczniów. 

 

 2. Jakie zmiany w ofercie szkoły zostały wprowadzone, by umożliwić uczniom pełniejszy rozwój? 

W każdym roku szkolnym w planie nauczania są dodatkowe godziny z następujących przedmiotów:  

- j. polski, matematyka, historia, j. angielski, j. niemiecki,  j. francuski, biologia, chemia, fizyka, geografia, edukacja 

wczesnoszkolna. 

Ponadto szkoła wprowadziła lekcje ortografii dla uczniów klas 4-6 PSP, koła przedmiotowe i koła zainteresowań ( także 

prowadzone w językach obcych ), zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, logopedię, SKS, szkółkę pływacką. 

W szkole organizowane są liczne konkursy, comiesięczne koncerty muzyki klasycznej i filmowej, przedstawienia teatralne, 

festiwal teatralny, dni frankofońskie. 

Bardzo ważny dla harmonijnego rozwoju osobowości  uczniów jest udział w uroczystościach szkolnych i poza szkolnych, 

akcjach charytatywnych ( WOŚP ), wolontariacie na terenie szkoły, wymianie zagranicznej, wycieczkach, zielonych szkołach 

oraz realizacja projektu „ Wielość kultur- jedność Europy”, w ramach którego biorą udział w warsztatach prowadzonych 



przez studentów z innych krajów, przygotowują własne prezentacje, uczestniczą w dodatkowych lekcjach geografii i historii 

kultury. 

 

3. Proszę wymienić przykłady rozwiązań programowych lub działań edukacyjnych wprowadzonych w Pana(i) szkole, 

które Pan(i) uważa za nowatorskie. Na czym polega ich nowatorstwo? 

Całoroczna praca metodą projektu na określony temat, której podsumowaniem i zakończeniem jest odpowiednio dobrany 

program pięciodniowej wycieczki w ostatnim tygodniu maja ( dla wszystkich klas).  

Praca metodą projektu w klasach 1-3. 

„ Dzień inny niż wszystkie” w klasach 1-3 jeden raz w miesiącu, czyli określony temat z poza podstawy programowej 

realizowany niestandardowymi metodami. 

 

4. Czy w szkolnym zestawie programów nauczania są uwzględnione zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy 

programowej? Jęsli tak, to jakie? 

Tak. Do każdego przedmiotu są inne wymagania i warunki. Np. realizacja podstawy programowej z fizyki i chemii wymaga 

przeprowadzania doświadczeń, z j. polskiego oglądania filmów i przedstawień z edb zajęć praktycznych. Biologia i przyroda 

to zajęcia terenowe, używanie mikroskopu i lupy. Na wszystkich przedmiotach wykorzystywane są pomoce multimedialne. 

 

5. W jaki sposób planuje się w szkole procesy edukacyjne? 

Przed rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego rada pedagogiczna tworzy plan pracy szkoły, plan wychowawczy, 

program profilaktyki, program zajęć pozalekcyjnych, program zajęć świetlicowych, kalendarz imprez i uroczystości, plan 

wycieczek szkolnych. Nauczycielom zostają przydzielone dodatkowe obowiązki. 

Logopeda, psycholog , nauczyciel terapii pedagogicznej tworzą program zajęć specjalistycznych. 

 



6.Proszę podać przykłady działań nauczycieli, które nakierowane są na zwiększenie efektywności procesu nauczania w 

szkole. 

 Praca metodą projektu, wykorzystanie wiedzy z neurodydaktyki i psychologii w pracy z uczniami, stosowanie wszystkich 

metod nauczania( zwłaszcza aktywizujących) w czasie prowadzenie zajęć, wprowadzenie do planu pracy szkoły 

niestandardowych zajęć dodatkowych ( Kolo fotograficzne, koło radiowe, robotyka, ceramika, szachy, kolo dziennikarskie, 

lekcje prawa i ekonomii, wprowadzenie elementów filozofii i kulturoznawstwa na dodatkowych lekcjach j. polskiego, 

korelacja międzyprzedmiotowa. 

7.Proszę opisać, w jaki sposób prowadzony jest monitoring osiągnięć uczniów. 

- analiza wyników sprawdzianów, 

- analiza wyników testów i egzaminów próbnych, 

-analiza wyników egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych, 

- zestawienia osiągnięć w konkursach i zawodach, 

- EWD. 

Wszystkie analizy zestawione w tabelach. 

8. Na jakie pytania poszukują Państwo odpowiedzi monitorując osiągnięcia uczniów? 

Które metody i formy pracy z uczniami są najskuteczniejsze w danej grupie?  

Jak pracować z uczniami zdolnymi? 

Jak pracować z uczniami wymagającymi specjalnej troski? 

Jakie warunki( czas, miejsce) sprzyjają efektywnej pracy ucznia? 

9. Czy w tym i/lub w poprzednim roku szkolnym prowadzony był monitoring procesów edukacyjnych? 

 Tak 

 

10. Proszę opisać, w jaki sposób prowadzony jest monitoring procesów edukacyjnych. 



Monitoring procesów edukacyjnych: 

- monitoring realizacji podstawy programowej, 

- obserwacja i omawianie  lekcji ( ze szczególnym naciskiem na stosowane metody), 

- obserwacja i omawianie zajęć pozalekcyjnych, 

- obserwacja i podsumowanie uroczystości szkolnych, 

- obserwacja i podsumowanie imprez szkolnych, 

- obserwacja przebiegu i efektów pracy metodą projektu, 

- obserwacja zajęć logopedii i zajęć kompensacyjno-korekcyjnych, 

- udział dyrektora i wicedyrektora w spotkaniach zespołów nauczycielskich 

- udział dyrektora i wicedyrektora w spotkaniach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

- kontrola dzienników lekcyjnych i dzienników zajęć dodatkowych,  

- kontrola sprawozdań z pracy zespołów nauczycielskich 

11. Czy wnioski z monitoringu są wykorzystywane w planowaniu samych procesów edukacyjnych? 

Tak 

12.Proszę  o podanie przykładów decyzji dotyczących procesów edukacyjnych, które wynikają z monitoringu tych 

procesów. 

Procesy edukacyjne w szkole planowane są na podstawie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, neurodydaktyki a także 

wniosków z obserwacji własnych działań i ich efektów ( wpływu na rozwój uczniów).  

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb zespołu klasowego przydzielana jest różna liczba godzin zajęć dodatkowych, 

lekcji języków obcych, różnicowane są metody i formy pracy. 

Organizowana jest duża ilość imprez i uroczystości szkolnych(obchody rocznic i świąt, koncerty muzyki filmowej i 

klasycznej, festiwal teatralny, dni frankofońskie, wymiana międzynarodowa, „zielona szkoła”, konkursy). 

Zaobserwowaliśmy bardzo duży wpływ tych form pracy na rozwój emocjonalny i umysłowy uczniów( poprawa 



funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, poprawa funkcjonowania procesów poznawczych, rozwój wyobraźni 

twórczej). W związku z tym w każdym roku szkolnym są  zaplanowane cykle wydarzeń o różnej tematyce, które wymagają 

od uczniów różnorodnej aktywności. 

 

13. Czy podejmowane przez szkołę działania uwzględniają propozycje, opinie uczniów? Jeśli tak, proszę podać 

przykłady. 

- wybór patrona 

- rodzaj kół zainteresowań i zajęć dodatkowych 

- tematy konkursów wewnątrz szkolnych 

- ustalanie „przywilejów” ( szczęśliwy numerek, szczęśliwa klasa) 

- ustalanie kalendarza imprez  

 

14. Jakie są wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów? Proszę podać przykłady wdrożonych wniosków. 

Analiza wyników sprawdzianów wewnątrzszkolnych oraz egzaminów zewnętrznych w ciągu kilku ostatnich lat pokazała, że 

największy wpływ na osiągnięcia uczniów mają ich zdolności i motywacja do nauki a także dobra współpraca rodziców ze 

szkołą. Bardzo dużą rolę odgrywa również harmonijny rozwój uczniów. Aby wspomóc wszystkich uczniów nauczyciele 

stosują różnorodne metody nauczania, głównie aktywizujące. Biorą pod uwagę różne style uczenia się i możliwości 

percepcyjne uczniów. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają zapewnioną pomoc wszystkich nauczycieli 

przedmiotów,  nauczycieli terapii pedagogicznej, logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego. W szkole z każdego 

przedmiotu dla każdej klasy zorganizowane są zajęcia wyrównawcze. W każdym roku szkolnym działa kilkanaście kół 

przedmiotowych i kół zainteresowań. Uczniowie szczególnie uzdolnieni mają zorganizowane indywidualne zajęcia.  

 

15.W jaki sposób w szkole zorganizowana jest analiza procesów edukacyjnych? 



Analizę procesów edukacyjnych przeprowadza się przede wszystkim w czasie zebrań zespołów nauczycielskich, posiedzeń 

Rady Pedagogicznej i szkoleń, ale też w czasie spotkań zespołów mieszanych. Wnioski z analizy, dzięki ścisłej współpracy 

nauczycieli, natychmiast są wprowadzane do praktyki szkolnej. W czasie analizy procesów edukacyjny w bardzo dużym 

stopniu uwzględniane są propozycje, uwagi i obserwacje rodziców i uczniów. 

Zespoły nauczycielskie działające w szkole: 

- zespoły klasowe 

- zespoły przedmiotowe 

- zespoły przygotowujące i wykonujące konkretne zadania( np. przygotowanie imprez i uroczystości) 

- zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

16. Proszę podać przykłady, w jaki sposób nauczyciele wspierają się wzajemnie w organizacji i realizacji procesów 

edukacyjnych? 

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 

- współpraca przy organizacji różnych przedsięwzięć ( imprezy i uroczystości szkolne, konkursy ) 

- wspólna praca w czasie trwania zielonych szkół 

- omawianie problemów, trudności i sukcesów uczniów w szerokim gronie nauczycieli i specjalistów 

 

17. Jakie zmiany dotyczące procesów edukacyjnych zostały wprowadzone w szkole w wyniku wspólnie podjętych 

decyzji? 

- zagraniczna wymiana uczniów 

- opracowanie i wdrażanie projektu „ Wielość kultur- jedność spojrzenia na Europę” finansowany z funduszy Erasmus+ 

- wprowadzenie w planie lekcji zajęć z pedagogiem, po jednej godzinie w tygodniu dla klas I-IV szkoły podstawowej 



- wprowadzenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej lekcji ortografii 

- dodatkowe lekcje ze wszystkich przedmiotów 

 

18. W jaki sposób dba się o to, żeby działania wychowawcze prowadzone w szkole były spójne? Proszę o podanie 

przykładu spójnych działań. 

- ścisła współpraca nauczycieli przedmiotów, pedagoga, psychologa 

- szkoła dla rodziców – zajęcia raz w miesiącu 

- zajęcia z psychologiem w czasie godzin wychowawczych 

 - zajęcia z prawnikiem dla uczniów  

 

19. Czy uczniowie uczestniczą w tworzeniu i zmienianiu szkolnego systemu oddziaływań wychowawczych? 

Tak 

20. Jakie są wnioski z analiz działań wychowawczych? Jak są wykorzystywane? Proszę o podanie kilku przykładów. 

Wnioski: 

Dobre rezultaty przynosi praca wychowawcza tylko pod warunkiem, że jest: 

- współpraca rodziców, nauczycieli i psychologa, 

- konsekwencja w działaniu nauczycieli i rodziców. 

 

21. Jakie działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów prowadzi szkoła? 

- wymiana zagraniczna, 

- realizacja projektu „ Wielość kultur – jedność spojrzenia na Europę”, 

- zajęcia wyrównawcze, koła przedmiotowe i koła zainteresowań, 



- udział w wycieczkach, lekcjach muzealnych, przedstawieniach teatralnych, warsztatach filmowych, konkursach poza 

terenem szkoły, 

- udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach muzyki, projektach i konkursach na terenie szkoły, 

- udział w „zielonej szkole”, 

- dodatkowe lekcje i zajęcia ( lekcje ekonomii, lekcje prawa), 

- zajęcia świetlicowe typu: ODKRYWAM ŚWIAT, MAŁY EINSTEIN, TEMATY W SZTUCE, SZTUKA SŁUCHANIA I RELAKSU, 

- zabawy i zajęcia świetlicowe prowadzone w językach obcych, 

- warsztaty i zajęcia prowadzone przez studentów zagranicznych w j. niemieckim i j. angielskim. 

 

 

22. W jaki sposób uczniowie są motywowani do pełnego wykorzystania swoich możliwości? 

- odpowiedni system oceniania, 

- system nagród, 

- stworzenie warunków do zaprezentowania przez uczniów ich możliwości, uzdolnień i zainteresowań( praca metodą 

projektu, koła zainteresowań, zindywidualizowana praca na lekcji, zajęcia indywidualne i indywidualny program nauki),   

-  pomoc w przygotowaniu do konkursów i zawodów zewnętrznych i wewnątrzszkolnych oraz festiwali, 

- warsztaty ze studentami z różnych krajów w j. angielskim i niemieckim, 

 - udział w koncertach i przedstawieniach teatralnych. 

\\ 

 

 

 



WYNIKI ANKIETY DLA UCZNIÓW 

Moja szkoła 

1. Czego najbardziej chcesz się nauczyć w szkole ?   

Historii   12   
 

Niemieckiego   9   
 

Matematyki   26   
 

Fizyki   7   
 

J. angielskiego   18   
 

J. francuskiego   7   
 

sportu   6   
 

J. polskiego   15   
 

Techniki   5   
 

Informatyki   9   
 

Samodzielności   7   
 

Najpotrzebniejszych rzeczy   7   
 

kontaktu z innymi ludzmi   12   
 

Pracy w grupach   7   
 

Śpiewu   4   
 

Pisania książek   4   
 

Pracowitości   5   
 

Organizowania sobie dnia   5   
 

Chemii   9   
 

Zasad pierwszej pomocy   5   
 

Przedmiotow ścisłych i humanistycznych   7   
 

Odpowiedzalności   7   
 

Wykorzystywania umiejętności i wiedzy   11   
 

Rzeczy bardziej praktycznych   6   
 

Systematycznej pracy   6   
 



Samodoskonalenia   2   
 

Pływania   3   
 

Radzenia sobie w różnych sytuacjach   7   
 

Plastyki   4   
 

Ortografii   2   
 

        
 

… osób w ogóle nie odpowiedziało   4   
 

 

 













 

 

 



Mój dzień  



 

 



WYNIKI ANKIETY DLA RODZICÓW 

 
 

2. Jakie są potrzeby edukacyjne Pana(i) dziecka? 
Zainteresowanie: Historią, Przyrodą 

Języki obce 

Nauczenie się jak uczyć samodzielnie 

Zajęcia reedukacyjne 

Wynikające z opinii wystawionej przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną 

Trudności z koncentracją 

Hałas w klasie przeszkadza w pracach klasowych 

Rzeczy potrzebne w dalszym życiu poza szkołą 

Przygotowanie do konkursów 

Rozwijanie twórczego myślenia 

Rozwijanie pracowitości i wytrwałości 

Praca nad dysleksją 

Stosowanie metod opartych na doświadczeniach i praktycznych działaniach 



Indywidualne podejście do ucznia  

Umiejętność uczenia się 

Zajęcia praktyczno- techniczne 

Zajęcia rozwijające logiczne myślenie 

Nauka pływania 

Zajęcia dodatkowe 

Nacisk na zajęcia kreatywne które rozwijają wyobraźnię 

Typowe 

Więcej lekcji w plenerze 

Więcej pokazów 

Więcej dodatkowych lekcji fizyki 

Rozwój manualny 

Praca w grupach 

Zajęcia wyrównawcze 

Przygotowania do egzaminu 

Wiedza ogólna 

Dłuższa nauka potrzebna dla przyswojenia wiedzy 

Lekcje z doświadczeniami 

Więcej lekcji języka francuskiego 

  







 

13. Jeżeli w poprzednim pytaniu wybrał(a) Pan(i) 
odpowiedź raczej tak lub zdecydowanie tak, proszę o 
podanie przykład takiego działania. 

Nagradzanie klasy za najwyższą średnią w szkole 

Nagradzanie dyplomami 

Konkursy tematyczne 

Dziecko jest oceniane według własnych postępów a nie całej grupy 

Udział w konkursach przedmiotowych 

Zajęcia dodatkowe 

Koła zainteresowań  

Indywidualne podejście do ucznia  

Pomoc wychowawcy 

Organizacja konkursów, turniejów 

Umożliwienie poprawy ocen 

Nagrody za udział w zawodach 

Wyróżnienia w konkursach 



 

 


