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I. WSTĘP 

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej 

w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w Krakowie przez 

powołany w tym celu zespół.  

Ewaluacja dotyczyła wymagania 8: Promowana jest wartość edukacji. 

Komisja, w trakcie swojej pracy, monitorowała również sposób wdrażania 

rekomendacji z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015 w obszarze 

wymagania 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów 

uwzględniając ich indywidualną sytuację. 

 

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań 

zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 

2015 r. Szkoła może spełniać te wymagania na poziomie podstawowym lub 

wysokim. 

 

Ewaluację przeprowadził powołany w tym celu zespół w składzie: Bronisław 

Dadej, Bożena Szurlej-Duda, Jolanta Lorys, Artur Łabudzki, Katarzyna Obara, 

Anna Różyc, Wacław Załucki. Pracę zespołu koordynowała Agnieszka Samborek, 

a nadzór nad tymi pracami objęła Pani Dyrektor Iwona Łopatka.  

 

Na podstawie zebranych danych sporządzony został przez Agnieszkę Samborek 

poniższy raport, w którym przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej, 

bardziej efektywnej pracy, zmierzającej do podniesienia jakości pracy szkoły.  
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II. OPIS EWALUOWANEGO OBSZARU. 

1. CEL EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYBRANYM OBSZARZE. 

Zebranie informacji na temat działań szkoły służących pozyskiwaniu 
i wykorzystywaniu informacji o losach absolwentów do promowania 
wartości edukacji w środowisku lokalnym, działaniach kształtujących 
pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się i kształtujących postawę uczenia 
się przez całe życie.  

Wymaganie wobec szkoły:  
8: Promowana jest wartość edukacji. 

2. INFORMACJE O POPULACJI OBJĘTEJ BADANIEM. 

W badaniu wzięło udział 36 nauczycieli, dyrektor i wicedyrektorzy, 

pedagog i psycholog, 76 rodziców uczniów klas drugich oraz 174 uczniów 

z klas drugich technikum, przedstawiciele pracowników 

niepedagogicznych i Rady Rodziców.   

3. SPOSO B PRZEPROWADZENIA EWALUACJI. 

3.1. Analiza dokumento w. 

3.2. Ankieta dla: 
 nauczycieli, 

 rodzico w, 

 ucznio w. 

3.3. Wywiad z dyrektorem szkoły, przedstawicielami Rady Rodzico w 

i pracowniko w niepedagogicznych, przedstawicielami komisji 

przedmiotowych. 
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4. WYNIKI EWALUACJI. 

Wymaganie 8: Promowana jest wartość edukacji. 

W zaprezentowanym przez Joannę Kołodziejczyk i Iwonę Starypan w tekście „Cenniejsza 
niż złoto. Rzecz o promowaniu wartości edukacji”1 promowanie wartości edukacji to 
propagowanie:  
 wszechstronnego i dostosowanego do potrzeb, możliwości, cech indywidualnych 

rozwoju młodego człowieka przez dobór treści i form kształcenia w taki sposób, by 
stymulować automotywację do uczenia się,  

 budowy społeczeństwa demokratycznego, obywatelskiego poprzez takie 
zorganizowanie procesu edukacji, w którym uczniowie doświadczają tego, czym są 
demokracja, partycypacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność za siebie 
i innych,  

 rozwijania kompetencji, które i w szkole, i po jej ukończeniu 
umożliwią/ułatwią/uprzyjemnią życie z samym sobą i w społeczeństwie.  

Promowanie wartości edukacji to nie promocja oferty szkoły. 

W szkole prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat 

sprzyjający nauczaniu i uczeniu się. Różnorodne formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli sprzyjają w podejmowaniu i uczestniczeniu 

we wspólnych działaniach i uczenia się od siebie. 

Należy w większym stopniu rozmawiać z uczniami o tym jak się uczyć, 

wykorzystywać informacje o losach absolwentów i przemyśleć w jaki 

jeszcze sposób wprowadzić korekty w podziałach godzin poszczególnych 

klas. 

4.1. Obszar badania: w szkole lub placo wce prowadzi się 

działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu 

się (charakterystyka na poziomie podstawowym). 

W opinii ankietowanych uczniów w szkole rzadko rozmawiają 

z nauczycielami o tym, w jaki sposób się uczyć (wykres nr 1); tylko 38% 

uczniów uważa, że w szkole uczą się zarówno nauczyciele jaki i uczniowie 

(wykres nr 2). Uczniowie uważają (68%), że mało nauczycieli ich chwali 

(wykres nr 3), większość uczniów uważa, że ponad połowa nauczycieli 

odnosi się sprawiedliwie do wszystkich uczniów (wykres nr 4). 

 

                                       
1 „Cenniejsza niż złoto. Rzecz o promowaniu wartości edukacji”, Kołodziejczyk, J., Starypan, I., w: „Jakość  

edukacji. Różnorodne perspektywy”  pod red. G. Mazurkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2012. 
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Wykres nr 1. Liczebność 174 osoby 

 

Wykres nr 2. Liczebność 174 osoby 

 

Wykres nr 3. Liczebność 174 osoby 

 

Wykres nr 4. Liczebność 174 osoby 

 

W opinii Rodziców większość nauczycieli dba o dobre relacje między 

uczniami (wykres nr 5), co zauważają również uczniowie (wykres nr 

6). Rodzice stwierdzają, że prawie wszyscy nauczyciele szanują 

uczniów (wykres nr 7) i równo ich traktują (wykres nr 8). W ich 

opinii sposób oceniania uczniów przez większość nauczycieli zachęca 

uczniów do uczenia się (wykres nr 9). 
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Wykres nr 5. Liczebność 71 osób 

 

Wykres nr 6. Liczebność 174 osoby 

 
Wykres nr 7. Liczebność 76 osób 

 

Wykres nr 8. Liczebność 74 osoby 

Wykres nr  9. Liczebność 76 osób 
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Tylko 33 % rodziców uważa, że ułożenie przedmiotów w planie dnia 

uczniów sprzyja uczeniu się. Wśród przyczyn, które nie wpływają 

pozytywnie na proces uczenia się Rodzice wymienili: 

 zmiana popołudniowa nie sprzyja nauce, 

 zajęcia popołudniowe totalnie rozbijają dzien , 

 jednego dnia lekcje kon czą się o 12, w innym trwają od 8 do 18, 

co wpływa na koncentrację na ostatnich zajęciach, 

 zbyt mocne obłoz enie przedmiotami s cisłymi w jednym dniu 

tygodnia, 

 duz o godzin lekcyjnych w ciągu jednego dnia, 

 zajęcia wychowania fizycznego poprzedzające matematykę czy 

język polski. 

Według Dyrektora międzyoddziałowy  podział języków obcych 

pozwala lepiej podzielić uczniów ze względu na poziom znajomości  

języka obcego i lepiej dostosować metody i formy pracy. 

Możliwość wyboru przez ucznia drugiego przedmiotu nauczanego 

w zakresie rozszerzonym (grupy międzyklasowe) – znacznie 

utrudniła ułożenie przedmiotów w sposób sprzyjający uczeniu się 

i z przyczyn organizacyjnych nie wszystkie klasy w równym stopniu 

mogą korzystać z dodatkowych zajęć i konsultacji. 

Dyrektor w wywiadzie poinformował, że w szkole dba się o to, aby 

nauczyciele dzielili się swoją wiedzą z innymi nauczycielami. 

Prowadzone są: szkoleniowe rady i pedagogiczne, warsztaty, 

nauczyciele współpracują ze sobą przekazując sobie wiedzę 

w ramach Zespołów Przedmiotowych oraz podczas realizacji 

projektów unijnych (przygotowanie kulturowe i językowe 

prowadzone przez nauczycieli j. obcych), uczestniczą w szkoleniach 

w ramach WDN, wymiana doświadczeń i wiedzy występuje również 

w czasie nieformalnych rozmów i dyskusji. 

Pracownicy niepedagogiczni wskazują, że atmosfera w szkole jest 

przyjazna i sympatyczna. 
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4.2. Obszar badania: w szkole lub placo wce prowadzi się 

działania kształtujące postawę uczenia się przez całe 

z ycie (charakterystyka na poziomie podstawowym). 

Uczniowie wypowiadający się w ankiecie stwierdzili, że zgłaszali 

pomysły dotyczące tego, jak chcieliby pracować na zajęciach (wykres 

nr 10), nauczyciele zachęcali ich do wyrażania własnego zdania na 

tematy poruszane na zajęciach (wykres nr 11) i podczas zajęć mają 

możliwość pokazania innym uczniom, jakie są rezultaty ich pracy 

(wykres nr 12). Uczniowie poinformowali, że nie boją się na lekcji 

popełniać błędów podczas uczenia na więcej niż połowie zajęć 

(wykres nr 13) oraz nie boją się zadawać pytań na wszystkich, 

większości i połowie zajęć (wykres nr 14). 

Ankietowani uczniowie w większości potwierdzili, że nauczyciele 

często mówią, że uczenie się jest ważne i trwa przez całe życie 

(wykres nr 15).  
Wykres nr  10. Liczebność 174 osoby 

 

Wykres nr 11. Liczebność 174 osoby 
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Wykres nr 12. Liczebność 174 osoby 

 

Wykres nr 13. Liczebność 174 osoby 

 

 

Wykres nr 14. Liczebność 174 osoby 

 

Wykres nr 15. Liczebność 174 osoby 

 

Wypowiadający się w ankiecie nauczyciele w większości stwierdzili, 

że bardzo często mówią uczniom, że uczenie jest ważne i trwa przez 

całe życie (wykres nr 16). Podejmowane są działania, aby kształtować 

u uczniów postawy uczenia się przez całe życie. Rodzice stwierdzili, 

że nauczyciele często i bardzo często mówią ich dzieciom, że uczenie 

jest ważne i trwa przez całe życie (wykres nr 17). 
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Wykres nr 16. Liczebność 35 osób 

 

Wykres nr  17. Liczebność 69 osób 

 
W odpowiedzi na pytanie o działania promujące uczenie się 

prowadzone w szkole dyrektor informuje, że: 

 ustanowione zostały stypendia dla ucznio w, kto rzy uzyskali najwyz szą 

s rednią, 

 uczniowie, kto rzy chcą wziąc  udział w staz ach zagranicznych w ramach 

projekto w muszą wykazac  się dobrą s rednią ocen i frekwencją na 

zajęciach oraz wziąc  udział w dodatkowych zajęciach językowych 

i dotyczących kultury kraju, do kto rego wyjez dz ają,  

 uczniowie biorący udział w olimpiadach i konkursach są nagradzani 

wysokimi ocenami z przedmiotu i z zachowania, a takz e nagrodami na 

koniec roku szkolnego i pochwałą dyrekcji w obecnos ci całej 

społecznos ci szkolnej. 

4.3. Obszar badania: szkoła lub placo wka wykorzystuje informacje 

o losach absolwento w do promowania wartos ci edukacji. 

(charakterystyka na poziomie wysokim). 

Uczniowie biorący udział w ankiecie w większości stwierdzili, że 

nauczyciele rzadko rozmawiają z nimi o tym, co robią uczniowie, 

którzy skończyli szkołę (wykres nr 18). Nauczyciele przyznają, że 

często rozmawiają z uczniami o tym, co robią uczniowie, którzy już 

skończyli szkołę (wykres nr 19), większość rodziców uważa, że 

bardzo często lub często nauczyciele rozmawiają o tym z ich dziećmi 

(wykres nr 20). Ankietowani uczniowie w większości informują, że 

nie było organizowane spotkanie z absolwentem (wykres nr 21). 
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Wykres nr 18. Liczebność 174 osób 

 

Wykres nr 19. Liczebność 73 osoby 

 

Wykres nr  20. Liczebność 36 osób 

 

Wykres nr  21. Liczebność 174 osoby 

 
W wywiadzie dyrektor poinformował, że szkoła zbiera informacje o losach 

absolwentów dotyczące podjętych studiów, wyboru dalszej ścieżki kształcenia, 

podjętej pracy; informacje dotyczące przydatności ukończonego kierunku 

kształcenia w naszej szkole w dalszej karierze zawodowej (czy absolwenci 

podejmują pracę zgodną z uzyskanym wykształceniem); informacje 

o absolwentach, którzy odnieśli znaczący sukces w swojej pracy zawodowej. 

W pracy z uczniami wykorzystuje się informacje na temat losów absolwentów 

poprzez stawianie za wzór absolwentów, którzy osiągają znaczące wyniki 

w swej pracy zawodowej, poprzez ukazanie perspektywy dalszego kształcenia 

i możliwości zatrudnienia po skończeniu szkoły (ukazanie przydatności 

zawodu w którym się uczniowie kształcą, zapraszanie absolwentów – 

prowadzenie przez nich zajęć, spotkania z młodzieżą, prezentowanie swoich 

pasji). 
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4.4. Obszar badania: Działania realizowane przez szkołę lub 

placo wkę promują wartos c  edukacji w społecznos ci 

lokalnej (charakterystyka na poziomie wysokim). 

W wywiadzie grupowym rodzice potwierdzili, że szkoła informuje 

o osiągnięciach swoich uczniów i nauczycieli, np. o konkursach, 

rankingach, El.12, projektach unijnych, KWS, opiece nad DPS, 

Domami Dziecka, pracy wolontariatu, udziale w festiwalach 

artystycznych, zdawalności matury, finalistach olimpiad 

przedmiotowych. Rodzice uważają, że szkoła wskazuje  im sens 

uczenia się dzieci i dorosłych, poprzez między innymi: zamieszczanie 

informacji na stronie internetowej, promowanie działalności i jej 

sukcesów w broszurkach, folderach, w prasie lokalnej, realizację 

projektów. Przygotowuje projekty unijne, poszukuje praktyk 

w renomowanych firmach, organizuje spotkania z absolwentami 

szkoły, którzy opowiadają o swojej karierze, rzetelnie przygotowuje 

zebrania z rodzicami, zapewnia dobry kontakt z nauczycielami. 

Dyrektor w wywiadzie potwierdza, że od wielu lat promuje uczenie 

się w różnej formie: wydaje foldery prezentujące osiągnięcia, 

informatory (o różnej tematyce), realizuje projekty promujące szkołę 

i jej osiągnięcia. Prowadzona jest strona internetowa i szkolny 

Facebook, na których zamieszczane są bieżące informacje o szkolnych 

sukcesach. Informacje umieszczane są także na tablicach ogłoszeń 

wewnątrz budynku, wydawana jest gazetka szkolna, która zawiera 

dużo informacji na temat działalności i osiągnięć uczniów. Ponadto 

Komisja Marketingowa przygotowuje foldery i ulotki na temat 

działalności szkoły i internatu (kierunków kształcenia, oferty zajęć 

dodatkowych i pozalekcyjnych). Szkoła prezentuje się w mediach 

lokalnych (artykuły na temat realizowanych w szkole projektów). 

Wychowawcy informują o działaniach szkoły i osiągnięciach podczas 

zebrań z rodzicami. 

Informacje te przekazywane są  również podczas spotkań z młodzieżą 

i rodzicami w gimnazjach w ramach marketingu szkoły, a także 

podczas dni otwartych w szkole i targów edukacyjnych 

Promocja działań szkoły w zakresie promowania wartości edukacji 

realizowana jest też na targach edukacyjnych i Festiwalu Zawodów, 
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czy podczas udziału w tygodniu zawodowców. W szkole funkcjonują 

wystawy dyplomów promujące sukces szkolny, puchary zdobyte 

w zawodach sportowych. Nagrody książkowe i rzeczowe wręczane na 

apelach, listy gratulacyjne wręczane rodzicom.  

Pracownicy niepedagogiczni przyznają, że szkoła stara się integrować 

kształcenie zawodowe i ogólne. Łączenie tych elementów w ich opinii 

jest możliwe poprzez aktywną współpracę z podmiotami środowiska 

lokalnego, w tym także z renomowanymi zakładami pracy. Działania 

te kierowane są do uczniów. 

Ankietowani rodzice informowali, że najczęściej dowiedzieli się 

o ofercie, działaniach i osiągnięciach szkoły ze strony internetowej, 

dziennika elektronicznego, na zebraniach z rodzicami, z ulotki, od 

syna, z prezentacji multimedialnej w auli, z broszur i od znajomych. 

Większość rodziców (74%) dobrze ocenia informację temat osiągnięć 

szkolnych. Ankietowani nauczyciele w większości (81%) posiadają 

wiedzę o osiągnięciach uczniów i nauczycieli, i potrafią je wymienić, 

kilku z nich (8%) deklaruje, że posiada taką wiedzę, ale nie wymienia 

żadnego osiągnięcia, 11% nauczycieli nie posiada takiej wiedzy. 

Nauczyciele dobrze oceniają informacje na temat osiągnięć szkoły. 

Analiza dokumentów dotyczyła następujących narzędzi badawczych: 

sprawozdania przewodniczących zespołów przedmiotowych i zadaniowych, 

kierownika warsztatów, psychologa i pedagoga szkolnego, protokołów Rady 

Pedagogicznej, książki zarządzeń 2014/2015, Facebooka, szkolnej strony 

internetowej, informacji prasowych. Z dogłębnie przeprowadzonej analizy 

dokumentacji wynika, że w szkole podejmowane są działania mające na celu 

promowanie wartości edukacji (załącznik nr 1). 

5. MOCNE I SŁABE STRONY SZKOŁY W WYBRANYM 

OBSZARZE. 

Mocne strony 
 liczne  działania szkoły promujące wartos c  edukacji 

w s rodowisku lokalnym, 
 ro z norodne s rodki przekazu informacji o działaniach szkoły, 
 bogata dokumentacja działan  szkoły promujących wartos c  

edukacji w s rodowisku lokalnym, 
 wspo łpraca z rodzicami, kto rzy czują się dobrze 

poinformowani. 
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Słabe strony 
 odczucia ucznio w odnos nie działan  nauczycieli w konteks cie 

kształtowania pozytywnego klimatu sprzyjającego uczeniu się, 
 pozyskiwanie informacji o losach absolwento w 

i wykorzystywanie ich do promowania wartos ci edukacji 
w s rodowisku lokalnym, 

 podział godzin, uniemoz liwiający ro wny dostęp do zajęc  
dodatkowych, kumulujący trudniejsze przedmioty w jednym 
dniu i niero wnomiernie rozkładający godziny lekcyjne na 
poszczego lne dni, częste zmiany podziału godzin utrudniają 
organizację innych zajęc , 

 mała liczba działan  kształtujących postawę uczenia się przez 
całe z ycie. 

6. REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY. 
 

6.1. Nalez y w większym stopniu rozmawiac  z uczniami 

o tym jak się uczyc . 

6.2. W większym stopniu pozyskiwac  i wykorzystywac  

informacje o losach absolwento w. 

6.3. Zwiększyc  liczbę działan  kształtujących postawę 

uczenia się przez całe z ycie. 

6.4. Przemys lec  w jaki jeszcze sposo b moz na wprowadzic  

korekty w podziałach godzin poszczego lnych klas, 

ograniczyc  zmiany podziału godzin w trakcie roku 

szkolnego. 

III. WYNIKI ORAZ WNIOSKI Z MONITOROWANIA 

STOPNIA I SPOSOBU WDRAŻANIA REKOMENDACJI 

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 

2014/2015. 

1. OBSZAR EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. 

Wymaganie wobec szkoły:  
6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich 
indywidualną sytuację. 
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2. INFORMACJE O POPULACJI OBJĘTEJ BADANIEM. 

W badaniu wzięło udział 68 rodziców uczniów klas trzecich oraz 94 

uczniów z klas trzecich, przedstawiciele nauczycieli.   

3. SPOSO B PRZEPROWADZENIA EWALUACJI. 
3.1. Analiza dokumento w. 

3.2. Ankieta dla: 

 rodzico w, 

 ucznio w. 

3.3. Wywiad z przedstawicielami zespoło w przedmiotowych. 
 

4. WYNIKI ORAZ WNIOSKI Z M0NITOROWANIA STOPNIA 

I SPOSOBU WDRAZ ANIA REKOMENDACJI Z EWALUACJI 

WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/15 W OBSZARZE 

WYMAGANIA 6: SZKOŁA LUB PLACO WKA WSPOMAGA 

ROZWO J UCZNIO W UWZGLĘDNIAJĄC ICH INDYWIDUALNĄ 

SYTUACJĘ. 

4.1. Obszar badania: W szkole lub placo wce rozpoznaje się 

moz liwos ci psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, 

sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną kaz dego 

ucznia. 

Rodzice - podobnie jak w ubiegłym roku - potwierdzają, że 

nauczyciele rozmawiają z nimi (choć rzadziej niż poprzednio) 

o możliwościach i potrzebach ich dziecka (wykres nr 22 i 24) oraz 

wskazują możliwości jego rozwoju (wykres nr 23 i 25). 
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Wykres nr 22. Liczebność 68 osób 

(2014/15) 

 
Wykres nr  23. Liczebność 61 osób 
(2015/16) 

 

Wykres nr  24. Liczebność 68 osób 

(2014/15) 

 
Wykres nr  25. Liczebność 60 osób 
(2015/16) 

 

4.2. Obszar badania: Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane 

dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne 

dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych 

potrzeb każdego ucznia. 

Ankietowani rodzice w większości potwierdzili, że zajęcia pozalekcyjne 

w szkole są dostosowane do potrzeb ich dzieci, 25% z  nich nie ma wiedzy 

na ten temat (wykres nr 26 i 27). W stosunku do ubiegłego roku wzrosła 

liczba rodziców uważających, że zajęcia nie są dostosowane do potrzeb ich 
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dzieci. 
Wykres nr 26. Liczebność 68 osób 
(2014/15) 

 

Wykres nr 27. Liczebność 61 osób 
(2015/16) 

 

Uczniowie podobnie jak w ubiegłym roku w ankietach podali, z e 

w szkole są zajęcia pozalekcyjne w kto rych mogą uczestniczyc  

(wykres nr 28 i 29), jednak wzrosła liczba respondento w, kto ra 

twierdzi, z e oferowane zajęcia pozalekcyjne nie są zgodne z ich 

potrzebami (wykres nr 30 i 31) i zainteresowaniami (wykres nr 32 

i 33). 

Wykres nr 28. Liczebność 113 osób.  
(2014/15) 

 

Wykres nr 29. Liczebność 94 osoby 
(2015/16) 
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Wykres nr 30. Liczebność 113 osób 

(2014/15) 

 

Wykres nr 31. Liczebność 94 osoby  

(2015/16) 

 

Wykres nr 32. Liczebność 113 osób 
(2014/15) 

 

Wykres nr 33. Liczebność 94 osoby  
(2015/16) 

4.3. Obszar badania: W szkole lub placo wce są realizowane 

działania antydyskryminacyjne obejmujące całą 

społecznos c  szkoły lub placo wki  

Rodzice w ankietach w zdecydowanej większości wskazali, że nie 
dostrzegają przypadków dyskryminacji uczniów w szkole. Jedna osoba 
dostrzegła taki w przypadek w ubiegłym roku (na tle „zamożności”), w tym 
roku dwie osoby stwierdziły, że dostrzegają przypadki dyskryminacji, ale 
nie wypowiedziały się czego dotyczą. 
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4.4. Obszar badania: W szkole lub placo wce są prowadzone 

działania uwzględniające indywidualizację procesu 

edukacyjnego w odniesieniu do kaz dego ucznia. 

Ankietowani uczniowie w większości podają, że przynajmniej połowa 
nauczycieli wspiera ich jeśli potrzebują wsparcia,  jednak aż 45% uczniów 
stwierdziło, że wsparcie takie otrzymali tylko od mniej niż połowy 
nauczycieli lub nie otrzymali wcale (wykres nr 34 i 35). 

Wykres nr 34. Liczebność 113 osób 
(2014/15) 

 

Wykres nr 35. Liczebność 94 osoby  
(2015/16) 

 

4.5. Obszar badania: W opinii rodzico w i ucznio w wsparcie 
otrzymywane w szkole lub placo wce odpowiada ich 
potrzebom. 

W opinii większości ankietowanych rodziców wsparcie jakie 

otrzymują od nauczycieli i wychowawców odpowiada ich potrzebom 

w sytuacjach trudnych dla ich dziecka, chociaż są osoby, które mimo 

takiej potrzeby nie otrzymały wsparcia. W stosunku do ubiegłego 

roku zauważalny jest spadek wskazań odpowiedzi – Zawsze, gdy jest 

taka potrzeba (wykres nr 36 i 37 oraz 38 i 39).  
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Wykres nr  36. Liczebność 68 osób 

(2014/15) 

 

Wykres nr  37. Liczebność 61 osób  

(2015/16) 

 
Wykres nr  38. Liczebność 68 osób 
(2014/15) 

 

Wykres nr  39. Liczebność 61 osób  
(2015/16) 

 

Ankietowani uczniowie podobnie jak w poprzednim roku podali, że 

nauczyciele wierzą w ich możliwości, dając jednocześnie do 

zrozumienia, że mogą nauczyć się nawet trudnych rzeczy. Ponad 

połowa uczniów uważa, że o sposobie przezwyciężania trudności 

w nauce rozmawia z nimi mniej niż połowa nauczycieli lub 

nauczyciele nie rozmawiają wcale. Większość uczniów podało, że 
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w szkole raczej mogą liczyć na pomoc w osiąganiu sukcesów nauce na 

większość lub połowę nauczycieli, jednak pewna grupa  uczniów 

stwierdziła, że na takie wsparcie raczej nie lub zdecydowanie nie 

może liczyć.  Uczniowie deklarują, że pomoc otrzymywana od co 

najmniej połowy nauczycieli jest wystarczająca. W odczuciu 

ankietowanych uczniów więcej niż połowa nauczycieli dostrzega to, 

co robią dobrze, choć spora grupa respondentów uważa że mniej niż 

połowa lub żaden (wykresy nr 40 - 49). 

 
Wykres nr  40. Liczebność 113 osób 

(2014/15) 

 

Wykres nr  41. Liczebność 94 osoby  

(2015/16) 

 
Wykres nr  42. Liczebność 113 osób 
(2014/15) 

 

Wykres nr  43. Liczebność 94 osoby  
(2015/16) 
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Wykres nr  44. Liczebność 113 osób 

(2014/15) 

 

Wykres nr  45. Liczebność 94 osoby  

(2015/16) 

 
Wykres nr  46. Liczebność 113 osób 
(2014/15) 

 

Wykres nr  47. Liczebność 94 osoby  
(2015/16) 
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Wykres nr  48. Liczebność 113 osób 

(2014/15) 

 

Wykres nr  49. Liczebność 94 osoby  

(2015/16) 

 

4.6. Wdroz enie rekomendacji przez poszczego lne zespoły  

(na podstawie przesłanych informacji przez niektóre z nich). 

 
W odpowiedzi na pytanie o realizację rekomendacji 

w poszczególnych zespołach przedmiotowych nauczyciele zespołu 

mat.-fiz.-chem. wskazali na zgłaszany brak kółek zainteresowań 

z tych przedmiotów oraz większą potrzebę realizacji zajęć 

fakultatywnych i wyrównawczych. W szkole, na pierwszej 

wywiadówce rozpoznano potrzebę przeprowadzenia szkoleń 

dotyczących dopalaczy. 

Nie został przygotowany stały podział godzin od początku roku 

szkolnego, co utrudniło szybkie przygotowanie ofert zajęć 

pozalekcyjnych dla uczniów, częste zmiany utrudniają również 

organizacje dojazdów uczniów do szkoły. W opinii nauczycieli 

z zespołu mat.-fiz.-chem. liczne grupy międzyoddziałowe znacząco 

utrudniły zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów 

maturalnych w rozsądnym terminie. 

Nauczyciele zespołu mat.-fiz.-chem. informowali rodziców 

o ofercie szkoły i udziale ich dzieci w dodatkowych zajęciach przez 

dziennik elektroniczny Librus, w czasie zebrań i spotkań 

indywidualnych, nauczyciele zespołu polonistycznego informują na 

bieżąco uczniów i rodziców o działaniach w związku z realizacją 

projektu Erasmus+ poprzez ogłoszenia i artykuły umieszczane na 
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stronie szkoły, Facebooku, w Kurierze Dzielnicy I, podczas zebrań 

z rodzicami. Nauczyciele religii poinformowali o działaniach w czasie 

pierwszego zebrania z rodzicami we wrześniu 2015 roku oraz 

umieszczali informacje na Librusie i szkolnej stronie WWW oraz 

www.resistors.art.pl. 

Nauczyciele religii poinformowali o przeprowadzeniu zajęć 

antydyskryminacyjnych uwzględniających różne przesłanki, także 

płeć, kolor skóry, wiek. 

Nauczyciele z zespołu mat.-fiz.-chem. poinformowali, że analizują 

wyniki sprawdzianów bieżących na lekcjach, w czasie których podają 

wyniki, punktację za każde zadanie w odniesieniu do poszczególnych 

etapów rozwiązań (zgodnie z zaleceniami szkoleniowymi CKE), 

omawiają matury próbne i pilotażowe, podają łatwość arkusza 

w danej klasie w odniesieniu do łatwości zadań i wyników szkoły. 

Nauczyciele języka polskiego wskazują przypadki interwencji 

i podjęte działania wynikające z monitorowania absencji uczniów na 

zajęciach. Nauczyciele mat.-fiz.-chem. zgłosili, że na bieżąco 

kontrolowali nieobecności uczniów na zajęciach i konsekwentnie 

wymagają od nich uzupełnienia brakujących treści programowych, 

odnotowując ten fakt w dzienniku. Opiekunowie Wolontariatu 

i Rezistors monitorują nieobecności członków tych grup, które są na 

bieżąco wyjaśniane. 

Nauczyciele języka polskiego wskazali na udział uczniów 

w konkursie „W kręgu mitów i kultury antycznej”. Poinformowali 

o sposobach motywowania i zaangażowania uczniów do udziału 

w konkursach poprzez system nagród, pochwał, ocen, umieszczanie 

informacji upowszechniających sukcesy uczestników np. na stronie 

szkoły. Nauczyciele mat.-fiz.-chem. organizowali konkursy 

przedmiotowe, nagradzali i wyróżniali uczniów, a poszczególnych 

klasach świętowali sukcesy. Organizowane konkursy to Konkurs na 

najlepszego matematyka ZSE, Kangur Europejski. Nauczyciele religii 

zorganizowali konkursy wiedzy dla klas I-III (Maraton Świętych) oraz 

Olimpiadę Teologii Katolickiej. 

Nauczyciele mat.-fiz.-chem. wskazali, że uczestniczą w akcjach 

charytatywnych i zachęcają uczniów, własnym przykładem kształtują 

postawę zaangażowania. Nauczyciele religii wspierają pracę 

http://www.resistors.art.pl/
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Wolontariatu z Samorządem Szkolnym, włączają nauczycieli w akcje: 

Mamo, Tato kup nasze smakołyki, a ucieszysz z Domu Dziecka smyki; 

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem; Elektryczna paka dla 

dziewczyny i chłopaka; Świąteczna kartka. 

 
 

Na podstawie przeprowadzonych 

badań i prac zespołu ds. ewaluacji raport opracowała 

Agnieszka Samborek 

 
 


