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Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach 
Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2020/2021 

 
 

Wymaganie: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów,  z uwzględnieniem ich 
indywidualnej sytuacji 

 
 
 

Cele ewaluacji wewnętrznej: 

 Zebranie informacji na temat działań szkoły służących: 

• wyrównywaniu szans edukacyjnych; 

• wspomaganiu rozwoju uczniów w zależności od ich indywidualnej sytuacji; 

• dostosowywaniu oferty zajęć do potrzeb uczniów; 

• motywowaniu uczniów do samorozwoju 

Osoby prowadzące badanie: 
 Ewa Oberzig, Aleksandra Bekus, Katarzyna Sobucka 
Narzędzia wykorzystane w badaniu: 
Ankiety – dla rodziców, nauczycieli, uczniów; wywiad z dyrektorem; pedagogiem szkolnym. 
 
Grupa badawcza: 
Uczniowie klas I – VII szkoły podstawowej, rodzice, dyrektor, nauczyciele, pedagog szkolny. 
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia badania: 
Rozpoczęcie – październik 2020 roku, zakończenie – maj 2021 rok 
Pytania kluczowe: 
• W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia? 
•  Jakie działania nauczycieli potwierdzają uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb 
rozwojowych uczniów? 
•  Czy szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości ? 
•  Czy szkoła organizuje warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów?   
• Jakie formy pomocy organizuje szkoła dla dzieci z trudnościami w nauce? 
•  Czy uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości? 
•  Czy prowadzone są przez szkołę działania mające na celu pomoc rodzinom z trudną 
sytuacją rodzinną? 
• Z którymi instytucjami szkoła współpracuje w związku z realizacją potrzeb uczniów? 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Wstęp 

Celem ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w 

Lusławicach było: pozyskanie informacji na temat: działań dotyczących wspomagania 

rozwojów uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

Przedmiotem ewaluacji były opinie rodziców, nauczycieli, uczniów, dyrektora szkoły oraz 

pedagoga szkolnego dotyczącego: wyrównywaniu szans edukacyjnych, wspomaganiu rozwoju 

uczniów w zależności od ich indywidualnej sytuacji, dostosowywaniu oferty zajęć do potrzeb 

uczniów i motywowaniu uczniów do samorozwoju. 

W trakcie badania chciano uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: 

W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia?  Jakie działania nauczycieli 

potwierdzają uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych uczniów?  Czy szkoła 

organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości?  Czy szkoła organizuje warunki do 

rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów? Jakie formy pomocy organizuje szkoła dla dzieci z 

trudnościami w nauce?  Czy uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich 

możliwości?  Czy prowadzone są przez szkołę działania mające na celu pomoc rodzinom z 

trudną sytuacją rodzinną? Z którymi instytucjami szkoła współpracuje w związku z realizacją 

potrzeb uczniów? 

II. Metody i materiały: 

Podczas badania wykorzystano: ankiety i wywiady z dyrektorem, pedagogiem szkolnym, 

uczniami klas III-VII i ich rodzicami . Po zebraniu ankiet i przeprowadzeniu wywiadów 

dokonano opracowania i analizy wyników. 

W badaniu wzięło udział: 53 uczniów, 66  rodziców, 10 nauczycieli, dyrektor szkoły i pedagog 

szkolny. 

III. Harmonogram pracy nad ewaluacją 

Przebieg ewaluacji Terminy  

ewaluacji 

Odpowiedzialni 

Wybór wymagania. 

Powołanie zespołu ds. ewaluacji. 

Cele ewaluacji. Pytania kluczowe. 

W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby 

każdego ucznia?  Jakie działania nauczycieli 

potwierdzają uwzględnianie zróżnicowanych 

potrzeb rozwojowych uczniów?  Czy szkoła 

Wrzesień Rada pedagogiczna 

Dyrektor szkoły 

Zespół ds. Ewaluacji 

  



organizuje warunki do wyrównywania braków i 

zaległości?  Czy szkoła organizuje warunki do 

rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów? Jakie 

formy pomocy organizuje szkoła dla dzieci z 

trudnościami w nauce?  Czy uczniowie odnoszą 

sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości?  

Czy prowadzone są przez szkołę działania mające na 

celu pomoc rodzinom z trudną sytuacją rodzinną? Z 

którymi instytucjami szkoła współpracuje w związku 

z realizacją potrzeb uczniów? 

Analiza dokumentacji, Przygotowanie narzędzi 

badawczych : ankiety dla uczniów, ankiety dla 

rodziców, wywiad z dyrektorem szkoły, ankiety dla 

nauczycieli. 

Październik Zespół ds. ewaluacji , 

 Dyrektor szkoły 

Przeprowadzenie badania : zbieranie i 

porządkowanie danych. 

Listopad - Luty 

 

Zespół ds. ewaluacji 

Przedstawienie wyników ewaluacji w zespole. 

Opracowanie raportu. Wypracowanie wniosków 

wynikających z przeprowadzonej analizy. 

Marzec - 

Kwiecień 

 

Zespół ds. ewaluacji , 

 Dyrektor szkoły 

Prezentacja raportu. Wnioski. 

Rekomendacje. 

Maj Zespół ds. ewaluacji 

Rada pedagogiczna 

Zapoznanie z wynikami i wnioskami uczniów i 

rodziców. 

Maj 

 

Wychowawcy klas , 

Dyrektor szkoły 

Wdrażanie działań wynikających z ewaluacji. W ciągu roku 

 

Rada pedagogiczna 



IV. Wnioski : 
 
Uczniowie naszej  szkoły uczęszczają na zajęcia dodatkowe. Wśród nich największym 

powodzeniem cieszą się zajęcia sportowe, plastyczne, wyrównawcze oraz terapeutyczne.  

Ponadto uczniowie deklarują pozytywny wpływ zajęć dodatkowych. W przypadku 

problemów, uczniowie szukają pomocy u wychowawcy i dyrektora szkoły. Uczniowie 

twierdzą, że organizacja oraz oferta zajęć dodatkowych spełnia ich wymagania. 

Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia a także 

rozpoznają sytuacje społeczną ucznia. Wspierają uczniów oraz rodziców w sytuacjach 

trudnych, rozmawiają o możliwościach i potrzebach swoich pociech, a także podejmują 

działania mające na celu eliminowanie przejawów zachowań dyskryminujących uczniów. 

W opinii  ankietowanych rodziców szkoła uwzględnia indywidualne potrzeby uczniów oraz 

tworzy warunki do rozwoju talentów, zainteresowań oraz pasji. Ponadto szkoła dysponuje 

ofertą zajęć dla dzieci mających trudności w nauce. 

 
Mocne strony: 

1. Szkoła rozpoznaje możliwości i potrzeby rozwojowe każdego ucznia. 

2. Szkoła pomaga uczniom przezwyciężyć trudności w nauce i rozwijać ich zainteresowania. 

3. W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w 

odniesieniu do każdego ucznia. 

4. Oferta zajęć pozalekcyjnych uwzględnia zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia; 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających 

szczególnego wsparcia. 

5. Rodzice pozytywnie oceniają działania szkoły wspomagające rozwój uczniów. 

6. Uczniowie pozytywnie oceniają działania wspomagające ich rozwój. 

7. Nauczyciele znają potrzeby i możliwości swoich uczniów. 

8. Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się. 

9. Szkoła współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie uczniów w ich 

potrzebach rozwojowych i sytuacjach życiowych. Szkoła współpracuje z poradnią rejonową - 

Publiczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Koniecpolu.  Współpraca polega na 

udzielaniu pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom. Pomoc uczniom to prowadzenie 

badań przesiewowych w klasie drugiej w celu wyłonienia dzieci do specjalistycznych badań z 

zakresu dysleksji, prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych, warsztatowych dla uczniów 



zgodnie ze zgłaszaną przez szkołę tematyką, w tym roku szkolnym to rozwijanie umiejętności 

negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów, określanie predyspozycji do dalszego 

kształcenia i wyboru szkoły ponadpodstawowej.  Pomoc nauczycielom to prowadzenie 

rozmów z pracownikami poradni w rozwiązywaniu konfliktów klasowych, prowadzenie rad 

szkoleniowych. Pomoc dla rodziców to  wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji 

rodziny, konsultacje dla rodziców. Ponadto szkoła współpracuje z Centrum Diagnostyki                

i Terapii In Corpore w Częstochowie. Rodzice dzieci przedszkolnych i z młodszych klasach 

korzystają ze specjalistycznych badań oferowanych przez poradnię. Otrzymujemy informacje                 

o nowościach i ofertach promocyjnych, a także warsztatach, bezpłatnych konferencjach                 

i szkoleniach organizowanych przez In Corpore.  Szkoła współpracuje również z instytucjami 

gminnymi w Janowie: SOKiS, GOPS, GBP, które organizują dla uczniów i rodziców konkursy                  

i  zawody sportowe, prowadzą zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia 

opiekuńcze, czytelnicze. Udział naszych uczniów w różnorodnych zajęciach organizowanych 

przez te instytucje to okazja do integracji z uczniami z  innych szkół. Współpraca z GOPS to 

wspólne wspieranie rodzin naszych uczniów. 

 

 
Słabe strony: 

1. Brak możliwości wyboru zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia dla niektórych 

uczniów. 

2. Nie wszyscy rodzice są szczegółowo informowani, w jaki sposób przebiega proces 

indywidualizacji dziecka/ucznia. 

 
Rekomendacje do dalszej pracy: 

1.Urozmaicać i indywidualizować pracę z uczniem poprzez dalsze stosowanie metod 

aktywizujących, dostosowanych do potrzeb każdego ucznia. 

2. Wzbogacić ofertę zajęć dodatkowych, aby zaspokoić potrzeby  rozwojowe wszystkich 

uczniów. 

3. Realizować ciekawe i kształcące projekty edukacyjne. 

4. Szczegółowo informować wszystkich  rodziców  o sposobie indywidualizacji procesu 

edukacyjnego dziecka. 

5. Kontynuować współpracę szkoły z rodzicami; 



 
 
 

Wywiad z  dyrektorem szkoły 
 
1. Ilu uczniów w szkole zostało rozpoznanych, jako potrzebujących wsparcia?  39 ucz. 
2. Z jakich powodów wymagają wsparcia? 
Trudności w nauce, zaburzeń emocjonalnych, szczególnych uzdolnień, specyficznych 
trudności w uczeniu się, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych. 
3. Jakie działania podejmowane są w placówce w oparciu o wyniki rozpoznania 
potrzeb  i sytuacji uczniów? 
Udziela się uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w następujących formach: zajęcia 
rozwijające uzdolnienia, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, konsultacje, rozmowy 
indywidualne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, zajęcia z 
pedagogiem szkolnym, zajęcia z pedagogiem z PPP-P w Koniecpolu. Organizacja dla uczniów 
spotkań, pogadanek, warsztatów ze specjalistami. 
4. Jakimi priorytetami kieruje się szkoła tworząc ofertę zajęć pozalekcyjnych?  Główne 
priorytety to: zaspokojenie potrzeb uczniów, rozwijanie zainteresowań oraz wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów. 
5. Czy nauczyciele rozmawiają z Panią o możliwościach i potrzebach przedszkolaków i 
uczniów?     Tak. 
6. Czy są w szkole uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych? Jakie 
są przyczyny tej sytuacji? 
 Nie ma uczniów, którzy nie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. 
7. Z jakimi instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci i młodzieży 
współpracuje szkoła? Jakie działania są prowadzone w ramach tej współpracy? 
Czy Pani zdaniem te działania są adekwatne do potrzeb uczniów? 
Szkoła współpracuje z poradnią rejonową - Publiczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną 
w Koniecpolu.  Współpraca polega na udzielaniu pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom. 
Pomoc uczniom to prowadzenie badań przesiewowych w klasie drugiej w celu wyłonienia 
dzieci do specjalistycznych badań z zakresu dysleksji, prowadzeniu zajęć 
socjoterapeutycznych, warsztatowych dla uczniów zgodnie ze zgłaszaną przez szkołę 
tematyką, w tym roku szkolnym to rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania 
konfliktów i problemów, określanie predyspozycji do dalszego kształcenia i wyboru szkoły 
ponadpodstawowej.  Pomoc nauczycielom to prowadzenie rozmów z pracownikami poradni 
w rozwiązywaniu konfliktów klasowych, prowadzenie rad szkoleniowych. Pomoc dla rodziców 
to  wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, konsultacje dla rodziców. 
Ponadto szkoła współpracuje z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Częstochowie. 
Rodzice dzieci przedszkolnych i z młodszych klasach korzystają ze specjalistycznych badań 
oferowanych przez poradnię. Otrzymujemy informacje o nowościach i ofertach 
promocyjnych, a także warsztatach, bezpłatnych konferencjach i szkoleniach organizowanych 
przez In Corpore.  Szkoła współpracuje również z instytucjami gminnymi w Janowie: SOKiS, 
GOPS, GBP, które organizują dla uczniów i rodziców konkursy i  zawody sportowe, prowadzą 
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia opiekuńcze, czytelnicze. Udział naszych 
uczniów w różnorodnych zajęciach organizowanych przez te instytucje to okazja do integracji 
z uczniami z  innych szkół. Współpraca z GOPS to wspólne wspieranie rodzin naszych uczniów. 



8. Jakie najważniejsze korzyści odnoszą uczniowie dzięki współpracy szkoły z 
organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym? 

Do najważniejszych korzyści wymienianych przez w/w grupy należą: rozwój wiedzy i 
umiejętności uczniów, rozwój ich zainteresowań, rozwój postaw prospołecznych i 
umiejętności interpersonalnych oraz rozwój poczucia bezpieczeństwa. 

 
 

Wywiad pedagogiem szkolnym 
1. W jaki sposób rozpoznawane są w szkole podstawowej możliwości psychofizyczne i 
potrzeby rozwojowe dzieci? 
Rozmowa z innymi nauczycielami, analiza wytworów uczniów, rozmowa z uczniem, analiza 
wyników w nauce, analiza opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rozmowa z rodzicem, 
obserwacja zachowania. 
2. Ilu uczniów zostało rozpoznanych, jako potrzebujących wsparcia? 
Wszystkie osoby, które są objęte zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, dydaktyczno-
wyrównawczymi, logopedycznymi – 39 osób. 
3. Z jakich powodów wymagają wsparcia? 
Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, braki w wiadomościach i umiejętnościach 
szkolnych, problemy z zachowaniem. 
4. Dla ilu z nich uruchomiono program wspierania ze względu na specjalne potrzeby 
edukacyjne? 
 Dla wszystkich z opiniami, z problemami w nauce. 
 
 
 


