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WYMAGANIE 1.2.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

1. Wstęp

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej

przeprowadzone w Gimnazjum nr 7 im. gen. Tadeusza „Bora”przeprowadzone w Gimnazjum nr 7 im. gen. Tadeusza „Bora”

Komorowskiego w Grudziądzu przez zespół nauczycieli powołany

do ewaluacji obszaru Efekty działalności

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności

statutowej szkoły lub placówki.

Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do określenia

mocnych i słabych stron szkoły oraz pozwolą na podjęcie stosownych

działań w kierunku poprawy efektywności kształcenia.
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3. Cel ewaluacji

Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie wyników

nauczania oraz wyników egzaminów zewnętrznych.

4. Kryteria ewaluacji

� zdiagnozowanie procesu nabywania wiedzy i umiejętności

określonych w podstawie programowejokreślonych w podstawie programowej

� monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów w świetle

formułowanych i wdrażanych wniosków

� diagnoza podejmowanych działań w procesie poprawy

efektywności kształcenia

� weryfikacja osiągnięć edukacyjnych uczniów uwzględniających

ich predyspozycje oraz możliwości rozwojowe

� identyfikacja mocnych i słabych stron ewaluowanego obszaru
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5. Pytania kluczowe

� Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone

w podstawie programowej?

� Czy diagnozując i analizując osiągnięcia uczniów uwzględnia się

ich możliwości rozwojowe?

� Czy formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów?� Czy formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów?

� Jakie działania są podejmowane w celu uzyskania przez uczniów

lepszych wyników w nauce?

� Czy formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają się

do poprawy wyników w nauce?
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6. Charakterystyka grupy badawczej

Grupę badawczą stanowili rodzice, uczniowie oraz nauczyciele.

Badaniem ankietowym objęto:

162 uczniów z klas II ( IIb, IIc, IIf) oraz III (IIIa, IIIc, IIId, IIIf)

82 rodziców z wyżej wymienionych klas

21 nauczycieli, w tym 6 z języka angielskiego i 15 z bloku nauk 21 nauczycieli, w tym 6 z języka angielskiego i 15 z bloku nauk 

matematyczno przyrodniczych
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7. Metody i narzędzia ewaluacji

� analiza dokumentów (analizy wyników egzaminów próbnych

i zewnętrznych, raporty Okręgowej Komisji

Egzaminacyjnej, protokoły posiedzeń Rad

Pedagogicznych, dokumentacja bloków przedmiotowych, dzienniki

lekcyjne)lekcyjne)

� metoda kwestionariuszowa - narzędzia:

� ankieta skierowana do rodziców

� ankieta skierowana do uczniów

� ankieta skierowana do nauczycieli

� wywiad ustrukturyzowany
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Pedagodzy powinni wymagać od młodzieży w wieku

gimnazjalnym oceny własnych umiejętności i stopnia

przyswojonej wiedzy, tymczasem na podstawie

przeprowadzonych ankiet prawie połowa uczniów przyznała, że

wcale nie przygotowuje się do lekcji lub poświęca na to jedynie

pół godziny dziennie.

50%

Ile czasu poświęcasz na przygotowanie do lekcji 

w domu?
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dziennie 
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godziny 
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3 godziny 

dziennie i 

więcej

uczę się 

tylko w dni 

wolne od 

nauki 

Ankietowani 13% 35% 44% 12% 1%
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WNIOSKI
( pyt. kluczowe: Czy diagnozując i analizując osiągnięcia uczniów uwzględnia się ich możliwości rozwojowe?)

1. Uczniowie poświęcają za mało czasu na naukę przedmiotów.

2. Zbyt duży odsetek uczniów przejawia niedomagania

w zakresie identyfikacji przekazywanych treści.

3. Wszyscy nauczyciele uwzględniają możliwości rozwojowe3. Wszyscy nauczyciele uwzględniają możliwości rozwojowe

uczniów.

4. Nauczyciele respektują opinie i orzeczenia Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej, respektują zawarte w nich

zalecenia dotyczące metod i form pracy z uczniem oraz

informacje dotyczące możliwości rozwojowych danego

dziecka.
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WNIOSKI

5. Uczniowie ze zdiagnozowanymi trudnościami w nauce

korzystają z zajęć wyrównawczych, otrzymują wsparcie

ze strony nauczycieli oraz objęci są pomocą psychologiczno-

pedagogiczną.

6. Rodzice w niewystarczającym stopniu sprawdzają6. Rodzice w niewystarczającym stopniu sprawdzają

przygotowanie ucznia do lekcji oraz za rzadko pomagają mu

w nauce.

7. Nauczyciele zachęcają uczniów do udziału w zajęciach

dydaktyczno- wyrównawczych.

9



Analiza ankiety dla rodziców kreśli pozytywny obraz relacji

między szkołą a rodzicami. Potwierdzają to uzyskane wśród

rodziców wyniki ankiet wskazujące, że aż 92% spośród nich

otrzymuje wykaz informacji na temat osiągnięć edukacyjnych

swoich dzieci.

100%

Czy otrzymują Państwo informację  

o wynikach osiągnięć dydaktycznych 

swojego dziecka? 
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WNIOSKI 
(pyt. kluczowe: Czy formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów?)

1. W szkole prowadzi się systematyczną diagnozę osiągnięć

edukacyjnych uczniów.

2. Z analizy osiągnięć dydaktycznych uczniów formułuje się

wnioski, które poprzez system działań naprawczych zostająwnioski, które poprzez system działań naprawczych zostają

wdrożone do realizacji.

3. Wnioski oraz rekomendacje z przeprowadzonych analiz

prezentowane są na spotkaniach zespołów przedmiotowych

oraz posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
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4. Rodzice/opiekunowie w niewystarczającym stopniu

kontaktują się ze szkołą w celu uzyskania informacji na temat

osiągnięć swojego dziecka.

5. Szkoła dysponuje szerokim wachlarzem

narzędzi, zapewniającym dostęp do wszelkich informacji na

temat osiągnięć edukacyjnych uczniów.
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Większość rodziców uważa, że nauczyciele powinni

motywować młodzież w znacznej mierze poprzez rozmowy

indywidualne, zachęcając do uczestnictwa w zajęciach

dodatkowych czy stosując zróżnicowane metody pracy podczas

jednostek lekcyjnych.

W jaki sposób, Państwa zdaniem, nauczyciele powinni 

mobilizować oraz motywować uczniów do uzyskiwania 

poprzez 

rozmowę 

indywidualną z 

uczniem 

zachęcając do 
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Ankietowani 69% 53% 30% 33% 52% 39% 39% 25% 24%
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Niewiele ponad 20% rodziców uważa, że nieodłącznym

elementem poprawy stanu osiągnięć uczniów byłyby testy

diagnostyczne w obszarze poszczególnych przedmiotów oraz

wzmocnienie komunikacji z domem rodzinnym poprzez ścisły

monitoring frekwencji ucznia na zajęciach.

50%
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Jakie działania powinni podejmować nauczyciele  w celu 

kompleksowej poprawy stanu osiągnięć uczniów?
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Jak wynika z wypowiedzi naszych podopiecznych, aż 48%

uczniów poświęca na naukę przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych oraz języka angielskiego pół godziny

dziennie, w tym 13% nie uczy się wcale.

Tylko 44% spośród ankietowanych oświadczyło, że na

przyswojenie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności poświęca

dziennie od 1 do 2 godzin, a zaledwie 12% badanych przeznacza na

ten cel powyżej 3 godzin.

Ile czasu poświęcasz na przygotowanie  
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Ankietowani 13% 35% 44% 12% 1%
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Na podstawie posiadanych ankiet stwierdzono, że ponad

80% badanych uczniów zgodnie oświadczyło, że rodzice albo nie

podejmują żadnych działań skierowanych w stronę bieżącej

kontroli przygotowania ucznia do lekcji, albo robią to tylko

sporadycznie. Zaledwie 17% spośród wszystkich ankietowanych

uczniów potwierdziło regularny nadzorów nad przebiegiem ich

przygotowań do zajęć szkolnych.

Czy rodzice sprawdzają Twój stopień przygotowania do zajęć  

tak nie sporadycznie

Ankietowani 17% 51% 31%
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W nieco bardziej optymistycznym świetle przedstawili

swoje wypowiedzi rodzice ankietowanych uczniów, z których

wynika, że połowa z nich systematycznie sprawdza

przygotowanie dziecka do zajęć pod kątem obowiązkowych

przyborów.

60%

Czy sprawdzają Państwo stopień przygotowania dziecka do 

zajęć lekcyjnych (zeszyt przedmiotowy, potrzebne przybory 

geometryczne, zeszyt ćwiczeń, podręcznik, atlas) ?

tak nie sporadycznie

Ankietowani 53% 14% 25%
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Zdecydowanie większą zgodność obserwuje się

w wypowiedziach rodziców oraz ich dzieci w stosunku do

udzielanej podczas nauki pomocy. Ponad połowa rodziców

oświadczyła, że pomaga swoim dzieciom w nauce, choć połowa

spośród z nich oznajmiła, że czyni to tylko sporadycznie.

Czy pomagają Państwo dziecku

w nauce/ przygotowaniu

tak nie

Ankietowani 64% 33%
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Podobne wyniki uzyskano z ankiet badanych uczniów, z

których wynikało, że spośród wszystkich ankietowanych rodziców

54% pomaga dzieciom podczas nauki, gdy aż 45% nie podejmuje

w tym zakresie żadnych działań.

Czy pomagają Państwo dziecku

tak nie

Ankietowani 54% 45%
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Do stałej i regularnej pomocy w codziennej nauce dziecka

przyznaje się 13% ankietowanych rodziców a połowa wszystkich

badanych kontroluje przygotowanie dziecka do zajęć co drugi lub

trzeci dzień.
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Analizując wyniki ankiet rodziców można spostrzec, że tylko 1/5

z nich dokonuje kompleksowej kontroli opanowanych

wiadomości, natomiast prawie połowa rodziców czyni to

wyłącznie wyrywkowo.

50%

Jaką formę pomocy stosują Państwo podczas pracy                               

z dzieckiem?
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Ankietowani 18% 40% 31% 32% 47%
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Na pewno przyczyną słabnącego poziomu wiedzy

uczniów nie są ani złe, ani nieodpowiednie warunki, w których

nasi podopieczni przygotowują się codziennie do zajęć.
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Ankietowani 89% 19% 3% 1%
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Zadowalający jest również fakt posiadania przez naszych

uczniów niezbędnych przyborów i środków dydaktycznych, do

posiadania których przyznaje się zgodnie 3/4 badanych.

Większość ankietowanych uczniów deklaruje, że jest

w posiadaniu podstawowych przyborów

geometrycznych, słowników czy atlasów geograficznych.

Czy masz w domu oprócz zeszytu do przedmiotu, podręcznika 

i ćwiczeń  inne pomoce naukowe? 

słownik polsko-
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przybory 
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gające naukę 

danego 

przedmiotu 

Internet  

Ankietowani 75% 75% 75% 51% 34% 41% 32%
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WNIOSKI 
( pyt. kluczowe: Jakie działania są podejmowane w celu uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce?)

1. Nauczyciele stosują różnorodne metody i techniki pracy oraz

wykorzystują zróżnicowane narzędzia i środki dydaktyczne

w celu uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce.

2. Podczas zajęć lekcyjnych panuje atmosfera sprzyjająca

przyrostowi wiedzy.

3. Nauczyciele w czytelny i zrozumiały sposób określają

wymagania i specyfikę systemu oceniania oraz zasady

współpracy z uczniami.

4. Nie wszyscy nauczycie regularnie wykorzystują w procesie

nauczania ocenianie kształtujące.
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5. Uczniowie dysponują odpowiednimi warunkami 

lokalowymi, umożliwiającymi przygotowywanie do lekcji.

6. Uczniowie posiadają konieczne przybory i środki dydaktyczne 

wynikające z potrzeb realizacji podstawy programowej. 
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