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PRZEDMIOT EWALUACJI  

Wymaganie 2: 

Uczniowie nabywają wiadomości 

i umiejętności określone  

w podstawie programowej. 



CHARAKTERYSTYKA WYMAGANIA 

• Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi 
uczniów.  

• Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w 
planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.  

• Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.  

• Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin 
wiedzy i jej wykorzystanie. 

• Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się.                                                 
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania. 

•  Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.  

• Sposób informowania ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom 
uczyć się i planować indywidualny rozwój.                              

• Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych 
sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się.                       

• Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. 



BADANIA ANKIETOWE 

W ankietach wzięło udział: 

• 13 nauczycieli klas VII 

• 45 rodziców uczniów klas VII 

• 64 uczniów VII 
 

 



METODY PRACY 



• Nauczyciele najczęściej wykorzystują  na 

lekcjach filmy i prezentacje. Prowadzą 

wykłady, różnorodne ćwiczenia                                        

i krzyżówki oraz metodę „burza mózgów”.  

• Według uczniów, najczęściej wykorzystywaną 

metodą jest wykład, choć nie brak ich zdaniem 

również filmów, prezentacji, a także 

doświadczeń, o których wspomniał tylko jeden 

nauczyciel.  

• Obie grupy zgadzają się, że najrzadziej 

wykorzystuję się metodę „odgrywania ról”. 
 



METODY PRACY  



Rodzice wskazali, że w szkole wykorzystuje 

się metody w kontekście rozwoju ich dzieci. 

Według nich, rozwojowi uczniów najlepiej 

służą metody z wykorzystaniem doświadczeń 

oraz dyskusje. Prawie połowa rodziców nie wie 

jednak, czy wyżej wymienione metody są 

wystarczająco często stosowane w szkole. 

22% z nich twierdzi, że TAK, a 29%, że NIE. 

Najmniej uwagi poświęcili rodzice – podobnie 

jak dwie poprzednie grupy badanych – 

metodzie „odgrywania ról”. 
 



MOŻLIWOŚĆ ZAPROPONOWANIA METOD 

NAUCZANIA 

• Uczniowie zapytani o możliwość 
zaproponowania lub wybrania metody 
pracy na lekcji, w większości stwierdzili, 
że nie otrzymują takiej możliwości 
(81%). 

• Nauczyciele wręcz przeciwnie – 84% 
uznało, że uczniowie mają możliwość 
wpływu na wybór metody pracy. 
 



PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 



• Wszyscy ankietowani rodzice zgodnie 

twierdzą, że zostali zapoznani                                         

z przedmiotowym systemem oceniania.  

 

• Wśród uczniów, około 11-12% 

odpowiedziało, że nie zostało 

zapoznanych w przedmiotowym 

systemem oceniania, a pojedyncze osoby 

nie potrafiły w ogóle udzielić odpowiedzi. 
 



ZASADY OCENIANIA W SZKOLE 



PROPOZYCJE ZMIAN W SYSTEMIE 

OCENIANIA ZACHOWANIA WSKAZANE 

PRZEZ RODZICÓW 

Uzyskiwanie dodatkowych punktów za: 

- pomysłowość i kreatywność, 

- poprawę  zachowania, 

- całokształt zachowania i kulturę   

  osobistą, 

- zaangażowanie bez względu na rezultat 
 



PROPOZYCJE ZMIAN W SYSTEMIE 

OCENIANIA ZACHOWANIA WSKAZANE 

PRZEZ RODZICÓW  

Uzyskiwanie dodatkowych punktów za: 

- notoryczne przeszkadzanie w prowadzeniu  

   lekcji. 

• Dodatkowo wśród ankietowanych dwie osoby 
uznały, że należałoby wprowadzić oceny 
połówkowe, tzn. z plusami i minusami.  

• Padła także propozycja wzajemnego oceniania 
zachowania wśród uczniów jednego zespołu 
klasowego.  

 

 



PROPOZYCJE UCZNIÓW ZMIAN W OCENIANIU 

ZACHOWANIA  
Wprowadzenie punktów dodatnich za: 

-  pracę na lekcji, 

-  kulturę osobistą, 

-  zbieranie baterii i nakrętek, 

-  konkursy przedmiotowe i osiągnięcia naukowe, 

-  pomoc koleżeńską, 

-  aktywność na lekcji, 

-  pracowitość, 

- zgłaszanie nauczycielowi problemów z zachowaniem  

   innych uczniów. 
 



PROPOZYCJE UCZNIÓW ZMIAN W OCENIANIU 

ZACHOWANIA  

Wprowadzenie punktów ujemnych za: 

 - zaczepianie innych, 

 - bieganie po korytarzu, 

 - śmiecenie, 

 - wysyłanie niestosownych wiadomości  

   innym. 

  
 



PROJEKTY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE 



PROJEKTY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE 



• Rodzice zauważają, że szkoła daje ich 

dzieciom możliwość uczestnictwa                                        

w projektach szkolnych i międzyszkolnych 

(62%).  

• 54% nauczycieli stwierdziło, że placówka 

bierze udział w wystarczającej ilości tego 

typu przedsięwzięć (projekty edukacyjne, 

innowacje, konkursy międzyszkolne).  
 



• 48% ankietowanych uczniów klas VII   
nie bierze udziału w projektach 
szkolnych i międzyszkolnych, 

•  23% uczniów odpowiedziało, że    

   bierze udział w projektach z biologii  

   oraz religii, 

• pozostali uczniowie w ogóle nie udzielili 
odpowiedzi. 
 



ZAJĘCIA DODATKOWE 



• Zdaniem większości nauczycieli i rodziców szkoła                                

w wystarczającym stopniu zapewnia uczniom 

możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, 

takich jak koła zainteresowań czy konsultacje 

przedmiotowe. 

•  Wśród organizowanych przez siebie zajęć  

nauczyciele wymienili m.in. zajęcia i zadania 

dodatkowe, konsultacje, koła zainteresowań, 

innowacje, organizację konkursów szkolnych, KLMiR. 

Uczestniczy w nich więcej niż połowa uczniów klas VII 

(głównie w konsultacjach przedmiotowych oraz 

zajęciach z łucznictwa). 



Rodzice pytani o dodatkowe propozycje 

zajęć dodatkowych wskazali: 

- koło szachowe (3 osoby) 

- koło chemiczne (3 osoby) 

- inne: zajęcia informatyczne, 

mechatronikę, język angielski, 

matematykę, koszykówkę, wyjazdy                          

na basen, koło gier planszowych                             

oraz komputerowych. 
 



ZAJĘCIA DODATKOWE 



PROPOZYCJE ZAJĘĆ DODATKOWYCH WSKAZANE 

PRZEZ UCZNIÓW: 
- zajęcia z gry w szachy  - jako sposobu realizacji 4 godziny wychowania fizycznego 

- zajęcia: koszykówka, siatkówka, ping-pong, gimnastyka 

- zajęcia samoobrony, 

- zajęcia gotowania, 

- zajęcia programowania, 

- zajęcia fotografowania, 

- turystyka (koło turystyczne), 

- nauka rysowania, 

- nauka szycia, 

- zajęcia gier planszowych, 

- zajęcia z biologii i chemii – doświadczenia.  

 



FORMY OCENIANIA NA LEKCJACH 



FORMY OCENIANIA NA LEKCJACH 



FORMY OCENIANIA NA LEKCJACH 



FORMY OCENIANIA NA LEKCJACH 



FORMY OCENIANIA 

• 66% rodziców jako często stosowane 
wskazała pisemne prace klasowe, 55% 
odpowiedzi ustne oraz 51% prace domowe.  

• najczęściej jednak ich zdaniem stosuje się  

   w szkole kartkówki.  

• 26% rodziców jako rzadko używaną formę 
wskazało ocenianie aktywności uczniów na 
lekcjach.  

• nauczyciele zgodzili się z rodzicami co do 
prac klasowych, odpowiedzi ustnych i prac 
domowych, jednak większość z nich twierdzi, 
że aktywność na lekcji oceniana jest często 
lub bardzo często.  



• uczniowie oceniają, że najczęściej 

sprawdza się ich umiejętności i wiedzę 

za pomocą odpowiedzi ustnych – 55%, 

kartkówek – 45% i prac domowych – 

48%.  

• aktywność na lekcji wskazana została 

jako jedna z rzadziej używanych form 

oceniania – 47% zaznaczyło „rzadko”.  
 



Zarówno zdaniem rodziców jak i uczniów, 

zwracanie uwagi na aktywność to jedna                   

z najlepszych form oceniana.  

Rodzice twierdzą również, że należy oceniać 

poprzez kartkówki oraz odpowiedzi ustne.  

Uczniowie z kolei chcą by sprawdzano ich 

wiadomości poprzez kartkówki i prace 

domowe. 
 



FORMY MOTYWOWANIA UCZNIÓW 



• Rodzice uważają, że uczący motywują ich 

dzieci głównie dzięki umożliwianiu poprawy 

ocen – 66%, indywidualne rozmowy 

przeprowadzane z uczniami – 46% oraz 

zachęcanie do udziału w zajęciach 

dodatkowych – 37%.  

• Uczniowie dodatkowo jeszcze doceniają 

możliwość wykonywania dodatkowych prac 

domowych – 44% oraz rozmowę 
indywidualną – 45% ,  



• Nauczyciele wskazują, że celem 

zmotywowania wyróżniają uczniów 

poprzez pochwałę – 84%. 

• Wszystkie trzy grupy zgodnie twierdzą, 

że najrzadziej stosowane jest                                      

w formach  motywacji  publiczne 

prezentowanie sukcesów uczniów. 
 



WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI  

• 92% ankietowanych  nauczycieli stwierdziło, że 

prowadzi współpracę z pozostałymi uczącymi w celu 

realizacji i modyfikacji procesów edukacyjnych.  

• nauczyciele prowadzą rozmowy i współpracują w 

ramach zespołów przedmiotowych i wychowawczych, 

wymieniają doświadczenia, współpracują w 

przygotowaniu uczniów do konkursów, prowadzą 

wspólne lekcje (np. historyczno-polonistyczne), 

uwzględniają wprowadzanie korelacji 

międzyprzedmiotowej oraz prowadzą 

międzyprzedmiotowe innowacje pedagogiczne. 



WNIOSKI 
Mocne strony: 

1. Nauczyciele planują i organizują procesy 
edukacyjne w szkole, które służą rozwojowi 
uczniów poprzez organizację wielu zajęć 
dodatkowych, w których zdaniem 60% 
rodziców dzieci realizują swoje 
zainteresowania lub uzupełniają wiadomości       
z różnych przedmiotów.  

2. Nauczyciele pracujący w klasach VII, 
współpracują ze sobą w planowaniu, 
organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu 
procesów edukacyjnych poprzez innowacje, 
współpracują w przygotowaniu uczniów do 
konkursów, prowadzą wspólne lekcje (np. 
historyczno-polonistyczne). 

 



3. Nauczyciele pomagają sobie nawzajem                                

i wspólnie rozwiązują problemy i organizacja 

procesów edukacyjnych umożliwia uczniom 

powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej 

wykorzystanie poprzez wprowadzanie 

korelacji międzyprzedmiotowej oraz prowadzą 

międzyprzedmiotową innowację 

pedagogiczną. 



4. Nauczyciele stosują różne metody pracy 

dostosowane do potrzeb ucznia oraz 

sposoby motywowania, które są dobrze 

dobrane i docenione przez rodziców oraz 

uczniów. 

 

 



WNIOSKI 

Słabe strony: 

1. Uczniowie twierdzą, że nie mają wpływu na 
wybranie metody pracy na lekcji 84% , a 
nauczyciele uważają (84%) , że uczniowie 
mają taką możliwość.   

 

Wniosek: Poprawić komunikację dotyczącą tej 

kwestii.                                                                                                                            



2. 47% uczniów nie uczestniczy                                       

w dodatkowych zajęciach 

organizowanych przez nauczycieli. 

 

Wniosek: Rozważyć organizację 

dodatkowych zajęć dla uczniów, które 

zostały zaproponowane przez nich oraz 

rodziców w ankiecie ewaluacyjnej.   



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

Ewa Below 

Magdalena Kaczmarczyk 

Agnieszka Szczuka 


