
Raport z ewaluacji wewnętrznej, która została przeprowadzona  

w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Roztoce Brzezinach  

w okresie od 1 X 2019 r. do 26 III 2020 r. 

 

 

Cel ewaluacji: 

Pozyskanie informacji w jakim stopniu uczniowie angażują się w prowadzone w szkole 

zajęcia zarówno obowiązkowe jak i dodatkowe oraz czy wykazują samodzielność w 

podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. 

 

Sposób prezentacji wyników: 

1) przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 

2) umieszczenie wyników ewaluacji wewnętrznej na stronie internetowej szkoły, 

3) zapoznanie z wynikami ewaluacji wewnętrznej Radę Rodziców. 

 

Opis przebiegu ewaluacji: 

Wymagania: 

Uczniowie naszej szkoły są aktywni. 

 

Charakterystyka wymagań: 

1. Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju 

szkoły, społeczności lokalnej oraz angażują w te działania inne osoby. 

2. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają uczniów do podejmowania różnorodnych 

aktywności. 

3. Uczniowie współdziałają ze sobą podczas realizacji przedsięwzięć i rozwiązywania 

problemów. 

4. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia realizowane w szkole. 

 

 

 

 

 

 

 



Co robimy dobrze Co jest naszym problemem 

1. Uczniowie aktywnie uczestniczą zarówno 

w zajęciach obowiązkowych jak i 

dodatkowych.  

2. Szkoła motywuje uczniów do rozwijania 

własnej aktywności poprzez udział w:  

- zajęciach dodatkowych dla uczniów z 

trudnościami w nauce, 

- konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

- zajęciach kółek zainteresowań, 

- przy realizacji projektów.  

3. Oferta organizowanych zajęć dodatkowych 

przez szkołę jest zróżnicowana.  

4. Aktywność uczniów biorących udział w 

zajęciach lekcyjnych i dodatkowych jest 

analizowana i oceniana, np. na forum klasy, 

szkoły, na posiedzeniach rady pedagogicznej, 

podczas indywidualnych rozmów z uczniami.  

5. Nauczyciele na zajęciach lekcyjnych i 

dodatkowych stosują różnorodne 

aktywizujące metody pracy, które zwiększają 

aktywności uczniów.  

6. Uczniowie mają możliwość zarówno 

zgłaszania inicjatyw, wyrażania opinii, jak 

również możliwość podejmowania działań 

zmierzających do ich realizacji. 

7. Samorząd Uczniowski inspiruje, angażuje i 

zachęca uczniów do podejmowania 

aktywności w różnych dziedzinach życia 

szkolnego.  

8. Uczniowie chętnie uczestniczą w 

działaniach promujących szkołę w 

środowisku lokalnym. 

1. Mała aktywność i motywacja do 

udziału w zajęciach dodatkowych 

uczniów klas starszych (tj. kl. IV – 

VIII). 

2. Na dostępność do zajęć 

pozalekcyjnych ma również wpływ 

dowóz uczniów, gdyż ogranicza 

czasowe ułożenie planu zajęć 

pozalekcyjnych.  

3. Działania charytatywne Szkolnego 

Koła Caritas w małym stopniu są 

promowane wśród uczniów. 

4. Nie wszystkie przedsięwzięcia 

zainicjowane przez uczniów są w pełni 

zrealizowane. 

5. Nie wszyscy nauczyciele 

wykorzystują środki i pomoce 

dydaktyczne będące w szkole, co 

obniża atrakcyjność zajęć.  

 

 

 

 

 

 

 



9. Dzięki współpracy szkoły z instytucjami 

działającymi na terenie gminy uczniowie 

angażują się w życie środowiska lokalnego co 

stwarza im również możliwość rozwijania 

własnych zainteresowań.   

10. Nauczyciele wykorzystują pomoce, które 

wspierają i aktywizują proces edukacyjny 

uczniów (tablice multimedialne, projektory 

multimedialne, komputery, stały dostęp do 

Internetu). 

11. Większość zadań podejmowanych przez 

uczniów jest skuteczna, potrzebna i służy ich 

rozwojowi oraz rozwojowi szkoły i 

budowaniu jej pozycji w środowisku 

lokalnym.   

 

Co proponujemy zrobić, żeby poprawić pracę szkoły (wnioski) 

 

1. W dalszej pracy szkoły należy w większym stopniu zmobilizować uczniów klas 

starszych do udziału w zajęciach dodatkowych zwłaszcza artystycznych. 

2. W większym stopniu angażować uczniów w działania charytatywne organizowane w 

szkole. 

3. Uczniom biorącym udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych bądź 

zawodach sportowych zapewnić systematyczną pomoc ze strony nauczycieli w 

rzetelnym przygotowaniu się. 

4. Należy na bieżąco modyfikować  i  uaktualniać ofertę organizowanych  przez  szkołę  

zajęć pozalekcyjnych – z uwzględnieniem propozycji uczniów oraz biorąc pod uwagę 

możliwości szkoły – stwarzając możliwość rozwoju zainteresowań większej liczbie 

uczniów.   

5. Zachęcać uczniów do większego zaangażowania w działania podejmowane przez 

Samorząd Uczniowski. 

6. W większym stopniu na wszystkich zajęciach edukacyjnych dostosowywać metody i 

formy pracy do rzeczywistych potrzeb i możliwości uczniów. 



7. Zachęcać uczniów do podejmowania jeszcze większej ilości własnych inicjatyw na 

terenie szkoły i w środowisku lokalnym.  

 

Ewaluacja wewnętrzna została przeprowadzona w szkole od 1 X 2019 r. do 26  IV 

2020 r. przez zespoły nauczycieli zgodnie z opracowanym harmonogramem oraz narzędziami 

badań. 

Wnioski do dalszej pracy zostały wypracowane w oparciu o przygotowane raporty 

przez zespoły i zaprezentowane na wspólnej radzie pedagogicznej w dniu 10 VI 2020 r.  

 

 

 

 


