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RAPORT Z EWALUACJI  

WEWNĘTRZNEJ 

 

 

Wymaganie 8:  

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski 

z  analizy wyników egzaminu ósmoklasisty (…) oraz innych badań 

zewnętrznych i wewnętrznych. 

 

Przedmiot (cel) ewaluacji: 

● W szkole (…) analizuje się wyniki egzaminów, wyniki ewaluacji zewnętrznej 

i  wewnętrznej oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych, odpowiednich 

dla szkoły. 

● Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji na podstawie, których 

nauczyciele planują i podejmują działania służące jakości procesów edukacyjnych. 

● Działania te są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane. 
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Organizacja ewaluacji 

     Niniejszy raport powstał w wyniku przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020 ewaluacji 

wewnętrznej. W skład zespołu, któremu Dyrektor Szkoły mgr Edyta Sobczak powierzyła 

przeprowadzenie ewaluacji weszły następujące osoby: 

1. Mgr Izabela Stańczykowska – przewodniczący zespołu 

2. Mgr Halina Dwornik – członek zespołu 

3. Mgr Agnieszka Kośka – członek zespołu 

4. Mgr Justyna Pełka – członek zespołu 

     Badanie miało na celu sprawdzenie, czy w szkole podczas organizacji procesów 

edukacyjnych, uwzględnia się wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty oraz innych 

badań zewnętrznych i wewnętrznych. 

Na przeprowadzenie badania wyznaczono czas od października 2019 roku do kwietnia 

2020 roku. 

Zespół poszukiwał odpowiedzi na pytania: 

1. Jakie badania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z potrzeb prowadzone są w szkole? 

2. Jakie działania wynikają z wniosków i rekomendacji formułowanych na podstawie 

analiz? 

3. Co świadczy o tym, że działania realizowane na podstawie wniosków i rekomendacji 

po analizie wyników egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji i innych badań 

wewnętrznych i zewnętrznych służą podnoszeniu jakości procesów edukacyjnych? 

4. W jaki sposób szkoła monitoruje działania podjęte na podstawie wniosków z analiz 

egzaminu zewnętrznego oraz ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej?  

5. Jakie modyfikacje działań wprowadzono na podstawie wniosków z prowadzonego 

monitoringu? 

Szczegółowej analizie zostały poddane: 

1. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli. (Zał. nr 1) 

2. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów kl. V - VI. (Zał. nr 2) 

3. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów kl. VIII. (Zał. nr 3) 

4. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców uczniów kl. V, VI i VIII. (Zał. nr 4) 

5. Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem. (Zał. nr 5) 

6. Kwestionariusz wywiadu z pedagogiem. (Zał. nr 6) 

7. Analiza dokumentów szkoły. 

8. Analiza danych zastanych. 
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Wyniki ewaluacji 

1. W szkole (…) analizuje się wyniki egzaminów, wyniki ewaluacji 

zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych badań zewnętrznych 

i  wewnętrznych, odpowiednich dla potrzeb szkoły. 

 

Pytanie kluczowe: 
Jakie badania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z potrzeb prowadzone są w szkole? 

 

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że w opinii nauczycieli (100%), rodziców (100%) 

i uczniów (100%), szkoła bada osiągnięcia uczniów z poszczególnych przedmiotów. 

Stosowane są następujące formy badania osiągnięć uczniów: 

● odpowiedzi ustne  

● kartkówki  

● sprawdziany  

● testy sprawnościowe  

● próbne testy egzaminacyjne  

● diagnozy 

● sprawdziany i egzaminy próbne  

● badania zewnętrzne organizowane przez wydawnictwa  

100% nauczycieli deklaruje, że wyniki z przeprowadzanych badań są poddawane szczegółowej 

analizie, której dokonują: zespoły przedmiotowe, nauczyciele oraz dyrektor. 

Wyniki egzaminów zewnętrznych poddawane są analizie jakościowej i ilościowej (96%), 

omawiane w zespołach przedmiotowych (96%) i na zebraniach rady pedagogicznej (87%), oraz 

porównywane z wynikami klas, gminy, powiatu, województwa i kraju (91%). 

W przeprowadzonym wywiadzie Dyrektor Szkoły potwierdziła, iż w szkole przeprowadzane 

są sprawdziany lub testy, poprzez które, nauczyciele sprawdzają osiągnięcia edukacyjne 

uczniów. Dodatkowo wskazała, iż w szkole prowadzone są też następujące badania zewnętrzne 

i wewnętrzne związane z procesem dydaktycznym:  

● Badanie gotowości szkolnej sześciolatków,  

● Badanie dojrzałości szkolnej uczniów kl. I,   

● Badanie tempa i techniki czytania w kl. II oraz analiza porównawcza w kl. III, 

●  Testy kompetencji językowych z j. niemieckiego, z j. angielskiego,  

● Diagnoza umiejętności matematycznych - WCIES, sesja z plusem,  

● Badania diagnozujące efekty kształcenia z j. polskiego (w tym czytanie 

ze zrozumieniem), biologii, geografii.  

● Egzamin ósmoklasisty i egzamin próbny ósmoklasisty,  
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● Udział uczniów w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych i analiza ich 

osiągnięć 

Szkoła prowadzi także inne badania wewnętrzne dotyczące różnych obszarów pracy. 

 Badania dotyczące losów absolwentów. Przygotowywane są dane dotyczące 

szkół, do których uczęszczają absolwenci. Informacje o losach absolwentów 

przedstawiane są na RP, wykorzystywane są podczas lekcji wychowawczych, 

zajęć z doradztwa zawodowego i w rozmowach z uczniami. 

 Badania ankietowe wśród uczniów dotyczące: bezpieczeństwa w szkole, 

uzależnień oraz praw i obowiązków na podstawie, których pozyskujemy 

informacje dotyczące, poczucia bezpieczeństwa, korzystania ze środków 

uzależniających oraz różnych problemów szkolnych, w tym przestrzegania praw 

i obowiązków ucznia w szkole. Dają obraz sytuacji wewnętrznej w szkole, 

na ich podstawie możemy eliminować pojawiające się zagrożenia, wzmacniać 

właściwe zachowania oraz motywować uczniów do nauki. 

 Badania ankietowe dotyczące działań wychowawczych i profilaktycznych 

szkoły przeprowadzane są wśród rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły 

w celu usprawnienia tych działań. 

 Analiza frekwencji uczniów prowadzona jest w celu uzyskania informacji 

o rozmiarach i powodach absencji uczniów i podejmowania stosownych działań 

zmierzających do eliminacji nagminnej nieobecności uczniów. 

 Badanie przesiewowe funkcji poznawczych (klasa I) ma na celu wykrycie 

zaburzeń percepcji wzrokowej, słuchowej, mowy i myślenia, oraz rozwoju 

emocjonalno-uczuciowego. 

 Badanie przesiewowe słuchu (oddział przedszkolny) prowadzone w celu 

wczesnego wykrycia zaburzeń słuchu. 

 Badanie wad postawy - badanie kwalifikuje uczniów na zajęcia gimnastyki 

korekcyjnej. 

87% nauczycieli zadeklarowało, że informacje o wynikach i wnioski z analiz 

przeprowadzonych badań są przekazywane uczniom i ich rodzicom. 

Najczęściej odbywa się to poprzez dziennik elektroniczny (99%), w czasie spotkań z rodzicami 

(konsultacje, wywiadówki (70%) oraz rozmowy indywidualne (39%).  

Fakt ten potwierdziło w  badaniach ankietowych 99% uczniów. 

Na pytanie: ”W jaki sposób jesteś informowany o wynikach ze sprawdzianów i egzaminów 

zewnętrznych?” uczniowie udzielili następujących odpowiedzi:  
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podczas lekcji przedmiotu (100%), przez dziennik elektroniczny (69%), na godzinach 

wychowawczych (8%), podczas indywidualnych rozmów z nauczycielem (4%). 

92% rodziców zadeklarowało, że są informowani o wynikach i wnioskach z analiz badań 

osiągnięć swojego dziecka i najczęściej odbywa się to: w czasie spotkań z rodzicami (77%), 

poprzez dziennik elektroniczny - System Librus (40%), na konsultacjach z wychowawcą klasy 

(21%) oraz za pośrednictwem dziecka (11%). 

 

 

2. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji 

na podstawie, których nauczyciele planują i podejmują działania 

służące jakości procesów edukacyjnych. 

 

Pytanie kluczowe: 

Jakie działania wynikają z wniosków i rekomendacji formułowanych na podstawie analiz? 

Pytanie kluczowe:  

Co świadczy o tym, że działania realizowane na podstawie wniosków i rekomendacji po analizie 

wyników egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji i innych badań wewnętrznych i zewnętrznych 

służą podnoszeniu jakości procesów edukacyjnych? 

 

Z wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem wynika, iż: wnioski i rekomendacje formułowane 

na podstawie analiz uwzględniane są w planie nadzoru pedagogicznego i w planie pracy 

na następny rok szkolny, dodatkowo wyznaczają kierunki pracy szkoły, określają szczegółowe 

działania, które należy podjąć w celu polepszenia wyników pracy dydaktycznej oraz wyników 

egzaminu.  

Na ich podstawie, m. in. tworzona jest oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.  

Dyrektor Szkoły stwierdziła, że wnioski i rekomendacje formułowane na podstawie analiz 

są  uwzględniane przy organizacji WDN, wskazują na kierunek czy tematykę organizowanych 

rad szkoleniowych. Przyczyniają się do doskonalenia pracy zespołów przedmiotowych, 

prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących, poszerzenia katalogu 

przeprowadzanych w szkole diagnoz edukacyjnych, wzbogacania bazy dydaktycznej przez 

wyposażanie szkoły w nowoczesne i funkcjonalne środki dydaktyczne oraz wskazują kierunki 

współpracy z rodzicami.  

96% nauczycieli zadeklarował, że wykorzystuje wnioski z analiz wyników osiągnięć uczniów 

w doskonaleniu swojej pracy. Nauczyciele wymienili następujące sposoby: ćwiczenia 

na  zajęciach dodatkowych, utrwalanie zagadnień/zadań, z którymi były największe problemy, 
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powtarzanie materiału (52%), dobór odpowiednich metod i technik nauczania, dostosowanie 

metod i form (52%), wprowadzenie dodatkowych zadań i materiałów (30%), szkolenia, kursy 

indywidualne (18%), konkursy wiedzy, egzaminy próbne (9%), modyfikacja planu i rozkładu 

nauczania (9%) oraz indywidualne konsultacje dla uczniów. 

Wnioski z analiz wdrażane są poprzez: dobór form i metod pracy (91%), dodatkowe zadania 

(87%), ćwiczenie umiejętności, które wypadły najsłabiej (83%), lekcje powtórzeniowe (78%), 

praca indywidualna z uczniem (70%), zajęcia dodatkowe (61%), praca z uczniem mającym 

trudności - zajęcia wyrównawcze (57%), egzaminy próbne (43%) oraz inne (trening przed 

egzaminem z wykorzystaniem arkuszy z poprzednich lat, arkuszy powtórzeniowych 

z  zagadnieniami przekrojowymi z poprzednich lat nauki (9%)). 

Zdaniem uczniów klas VIII nauczyciele przygotowują ich do osiągnięcia wymagań 

egzaminacyjnych w następujący sposób: poprzez rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych 

(85%), zadania domowe (85%), organizację próbnych egzaminów (69%), podczas lekcji 

(69%), zadania dodatkowe (65%), testy (65%), zajęcia dodatkowe (62%). 

Rodzice deklarują, że nauczyciele wdrażają wnioski z analiz poprzez: analizowanie 

i rozwiązywanie zadań sprawiających trudności (60%), poprawa sprawdzianów (42%), 

omawianie trudnych zagadnień (30%), powtarzanie treści, z którymi uczniowie mieli problemy 

(25%) i przeprowadzanie próbnych testów egzaminacyjnych (19%). 

100% ankietowanych stwierdziło, że w szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe wspierające 

uczniów z trudnościami szkolnymi oraz rozwijające ich uzdolnienia i zainteresowania.  

Ponad 90% badanych uczniów deklaruje uczestnictwo w zajęciach dodatkowych. 

82 uczniów tj. 87% badanych stwierdziło, że przeprowadzane badania oraz ich analiza 

ma  wpływ na ich wyniki oraz umiejętności. Jednocześnie aż 12 uczniów (tj. 13%) uważa, 

że badania przeprowadzane przez nauczycieli oraz ich analiza nie mają żadnego wpływu 

na podniesienie ich umiejętności.  

87% ankietowanych nauczycieli uważa, że wnioski z analiz przyczyniają się do wzrostu 

efektów kształcenia. Świadczy o tym fakt, że: uczniowie osiągają lepsze wyniki 

na  sprawdzianach, egzaminach, mają lepsze oceny, osiągnięcia sportowe, uczniowie 

są  bardziej aktywni na lekcjach, chętni do  pracy, brak uczniów powtarzających klasę. 

Zdaniem rodziców (94%) wnioski wynikające z przeprowadzonych badań, mają wpływ 

na  wzrost efektów kształcenia ich dzieci. 

 

 

 

 



7 
 

3. Działania te są monitorowane i analizowane,  

a w razie potrzeb – modyfikowane. 

Pytanie kluczowe: 

W jaki sposób szkoła monitoruje działania podjęte na podstawie wniosków z analiz egzaminu 

zewnętrznego oraz ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej? 

Pytanie kluczowe: 

Jakie modyfikacje działań wprowadzono na podstawie wniosków z prowadzonego 

monitoringu? 

 

Z wywiadu z Dyrektorem Szkoły wynika, że w ramach nadzoru pedagogicznego prowadzone 

są obserwacje lekcji, uroczystości szkolnych oraz spotkań z rodzicami. 

Prowadzona jest systematyczna kontrola prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, 

kontrola procesu oceniania testów i sprawdzianów, kontrola organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów oraz dokumentacji zespołów przedmiotowych. 

Jak wynika z wywiadu z pedagogiem szkolnym szkoła monitoruje działania podjęte 

na podstawie wniosków z analiz egzaminu zewnętrznego oraz ewaluacji zewnętrznej 

i wewnętrznej poprzez: przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

obserwację uczniów w różnych sytuacjach dydaktycznych, wychowawczych, przeprowadzanie 

rozmów z nauczycielami, uczniami i rodzicami, oraz wymianę doświadczeń i wniosków. 

Monitorowana jest także bieżąca praca z uczniami (analiza postępów uczniów w nauce, 

zachowaniu, wytwory prac uczniów) oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielona 

uczniom. 

Na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli można stwierdzić, 

że szkoła monitoruje działania podjęte na podstawie wniosków z analiz egzaminu 

zewnętrznego oraz ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej poprzez: analizę i kontrolę 

dokumentacji nauczania (35%), obserwacje/hospitacje zajęć i uroczystości szkolnych (35%), 

analizę porównawczą indywidualnych wyników uczniów i szkoły (9%). 

Monitorowanie powyższych działań jest uwzględniane, również w planach pracy zespołów 

przedmiotowych (48%). 

Zdaniem Dyrektora Szkoły każdy zespół przedmiotowy zaplanował konkretne działania, 

mające na celu wykorzystanie wyników (wniosków) z nadzoru pedagogicznego z roku 

ubiegłego w celu doskonalenia pracy szkoły.  

Wprowadzono innowacje pedagogiczne z j. polskiego i geografii. Realizowany jest również 

program edukacyjny ,,Asy Internetu”. 



8 
 

W odpowiedzi na pytanie, „Jakie modyfikacje działań wprowadzono na podstawie wniosków 

z  prowadzonego monitoringu?”  nauczyciele wymieniali indywidualizację procesu nauczania 

(26%), zmianę metod i form pracy (17%), zmianę planu zajęć, programów nauczania (9%). 

Wskazali również innowację pedagogiczną, jako działanie wspomagające proces edukacyjny. 

Zauważono, że ważny jest odpowiedni dobór diagnoz i badań oraz  porównywanie ich 

na  przestrzeni lat (13%). 

 Ponadto 96% nauczycieli wskazało, iż prowadzone są: zajęcia dodatkowe, zajęcia 

wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające. Nauczyciele prowadzą też zajęcia dodatkowe 

wynikające z potrzeb uczniów, z własnej inicjatywy.  

Pedagog szkolny dodała, że prowadzone są też zajęcia rewalidacyjne, indywidualne, 

terapeutyczne i korekcyjno - kompensacyjne. 

Jak wynika z wywiadu z pedagogiem szkolnym w szkole organizowana jest pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

oraz  zajęcia warsztatowe. Przeprowadzono także prelekcje dla rodziców, zorganizowano punkt 

konsultacyjny prowadzony przez pracowników PPP w Przysusze. Pedagog szkolny koordynuje 

udział w projektach i programach profilaktycznych, a także zajmuje się monitorowaniem 

absencji uczniów na zajęciach oraz ich przyczynami. Z informacji udzielonej przez pedagoga 

wynika, że zajmuje się on diagnozowaniem potrzeb w zakresie wiedzy i umiejętności uczniów, 

a w razie zaistniałej konieczności, po konsultacjach z nauczycielami i wychowawcą wskazuje 

rodzicom potrzebę przebadania dziecka w PPP lub innej poradni specjalistycznej.  
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Wnioski z ewaluacji wewnętrznej 
1. W szkole analizuje się wyniki egzaminów, oraz innych badań zewnętrznych 

i wewnętrznych, odpowiednich dla szkoły. 

2. Wnioski z przeprowadzanych analiz są opracowywane przez zespoły przedmiotowe 

i przedstawiane radzie pedagogicznej, uczniom i ich rodzicom.  

3. Rada pedagogiczna zapoznawana jest z raportami z ewaluacji zewnętrznej 

i wewnętrznej przeprowadzanej w szkole. 

4. Wnioski z przeprowadzanych badań są wdrażane w różnych obszarach pracy szkoły.  

5. Nauczyciele wykorzystują wnioski z przeprowadzanych badań w celu poprawy jakości 

procesów edukacyjnych. 

6. Działania te są monitorowane i analizowane, a w razie, potrzeb – modyfikowane. 

 

Rekomendacje 
1. Wnioski z analiz należy dodatkowo wdrażać w pracy podczas zajęć wyrównawczych 

i rozwijających, ze szczególnym zwracaniem uwagi na zagadnienia trudne tak, aby 

powodowały one wzrost efektów kształcenia u wszystkich uczniów,. 

2. Należy kontynuować przyjęte kierunki działania w celu utrzymania obecnego poziomu 

kształcenia oraz uzyskiwania przez uczniów coraz lepszych wyników w nauce. 

3. Należy kontynuować wypracowane formy wzajemnej komunikacji między szkołą, 

a  rodzicami w zakresie wymagań egzaminacyjnych oraz przekazywania wniosków 

z  analiz. 

4. W procesie dydaktycznym stosować innowacyjne i różnorodne metody i formy 

(ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowej oraz metody projektu), 

dostosowane do indywidualnych stylów uczenia się uczniów, które będą rozwijały 

kreatywność oraz prowadziły do nabycia przez uczniów wiadomości i umiejętności 

niezbędnych do osiągania wysokich wyników na sprawdzianach i egzaminach. 


