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I. PRZEDMIOT EWALUACJI: 

1. Obszar III: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku 

lokalnym w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów: 

1.1 Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 

 

2. Monitorowanie wdrażania rekomendacji z ewaluacji wewnętrznej 

w roku szkolnym 2012/2013: 

1.1 Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. 

1.2 Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

 

II. PODSTAWA PRAWNA: 

 

Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 

 

III. TERMINARZ: 

Wrzesień- czerwiec  2013/14. 

IV. PREZENTACJA WYNIKÓW: 

1. Nauczycielom –sprawozdanie  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

2. Rodzicom i uczniom – udostępnienie raportu  w bibliotece szkolnej 

i pokoju nauczycielskim. 



I. PLAN EWALUACJI W OBSZARZE: RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY 

LUB PLACÓWKI  

 

1. Charakterystyka: 

 

1.1 Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej 

pracy. 

1.2 Szkoła współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. 

1.3 Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą 

w podejmowanych działaniach. 

1.4 W szkole są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju 

uczniów. 

 

2. Cele ewaluacji: 

 

1.1 Pozyskiwanie informacji na temat współpracy rodziców ze szkołą.  

1.2 Zgromadzenie danych o formach i efektywności współpracy 

z rodzicami. 

1.3 Zdiagnozowanie oczekiwań i potrzeb rodziców wobec szkoły. 

1.4 Ocena przebiegu i efektów współpracy szkoły z rodzicami 

1.5 Sformułowanie wniosków z ewaluacji i ustalenie rekomendacji do 

dalszej pracy w celu doskonalenia zasad współpracy z rodzicami 

i podniesienia jakości pracy szkoły. 

 

3. Metody i narzędzia badawcze: 

 

1.1 Badania ankietowe. 

 

4. Źródła informacji: 

 

1.1 Rodzice uczniów klas drugich. 

1.2 Przedstawiciele Rady Rodziców. 

 

 

 



5. Pytania kluczowe: 

 

Pozyskiwanie informacji na temat współpracy rodziców ze szkołą. 

5.1 Czy szkoła pozyskuje opinie na temat swej pracy? 

5.2 W jaki sposób szkoła pozyskuje informacje na temat swej pracy? 

5.3 Czy szkoła wykorzystuje opinie pozyskane od rodziców na temat 

swej pracy? 

5.4 W jaki sposób szkoła przekazuje informacje o swoich działaniach? 

Zgromadzenie danych o formach i efektywności współpracy z rodzicami.  

1.1 Czy rodzice biorą udział w działaniach organizowanych przez szkołę? 

1.2 W jaki sposób szkoła angażuje rodziców w realizację swoich zadań? 

1.3 W jakim stopniu rodzice angażują się w działania organizowane przez 

szkołę? 

1.4 Jakie formy współpracy z rodzicami proponuje szkoła? 

1.5 Z jakich form współpracy korzystają rodzice? 

1.6 Jakie formy współpracy są atrakcyjne dla rodziców? 

1.7 Czy rodzice mają możliwość współdecydowania w sprawach 

dotyczących funkcjonowania szkoły? 

1.8 Czy rodzice proponują inicjatywy i działania mające na celu rozwój 

uczniów i szkoły. 

1.9 Czy inicjatywy rodziców są realizowane? 

1.10 Czy rodzice biorą aktywny udział w pracach Rady Rodziców?  

  Zdiagnozowanie oczekiwań i potrzeb rodziców wobec szkoły. 

1.11 Czy formy i zakres współpracy z rodzicami są wystarczające? 

1.12 Jakie są oczekiwania rodziców? 

1.13 Jakie formy i działania proponują rodzice? 

1.14 Czy szkoła uwzględnia oczekiwania i potrzeby rodziców? 

Ocena przebiegu współpracy szkoły z rodzicami. 

1.15 Czy współpraca z rodzicami wpływa na rzecz rozwoju ucznia 

i szkoły? 

1.16 Czy formy i zakres współpracy są wystarczające? 

1.17 Czy współpraca spełnia oczekiwania rodziców? 

1.18 Co należałoby zmienić w pracy szkoły, by zwiększyć zaangażowanie 

rodziców w pracę na rzecz szkoły i dlaczego? 



1.19  Jakie działania powinny zostać podjęte, by lepiej wykorzystywać 

opinie o pracy szkoły uzyskiwane od rodziców?   

 

6. Kryteria ewaluacji: 

 

6.1 Zgodność z aktami prawnymi. 

6.2 Dostępność. 

6.3 Efektywność współpracy. 

6.4 Skuteczność działań szkoły w zachęcaniu rodziców do uczestnictwa 

w jej życiu. 

6.5 Zgodność z potrzebami szkoły i rodziców. 

6.6 Celowość działań. 

 

 

II. WYNIKI EWALUACJI W OBSZARZE: RODZICE SĄ PARTNERAMI 

SZKOŁY LUB PLACÓWKI. WYMAGANIE  9 

 

1. OPRACOWANIE ZBIORCZE WYNIKÓW ANKIET PRZEPROWADZONYCH 

WŚRÓD RODZICÓW KLAS II. 

 Ankieta przeprowadzona została w  sześciu klasach: IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IIaz. Na 

pytania odpowiedziało w sumie 97 rodziców.  

Rodzice odpowiedzieli na pytania: 

Pytanie 1.  Czy szkoła pozyskuje Państwa opinie na temat swojej pracy? 

Tak 74 

Nie 16 

Nie wiem 7 



 

Zdecydowana większość rodziców- 72% stwierdziła, że szkoła przywiązuje 

dużą wagę do pozyskiwania informacji na temat swej pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

 

Pytanie 2.   W jaki sposób szkoła pozyskuję opinie na temat swojej pracy? 

zebrania z rodzicami 64 

indywidualne rozmowy z wychowawcą 25 

rozmowy z pedagogiem 8 

rozmowy z psychologiem 2 

uroczystości szkolne 6 

dziennik Librus 35 
 

 

 



Wyniki rozłożyły się pomiędzy dwie odpowiedzi: szkoła pozyskuje informacje 

podczas zebrań oraz poprzez dziennik Librus. Nasuwa się wniosek, że 

najszybszy i najłatwiejszy sposób pozyskiwania opinii na temat pracy szkoły, jaki 

daje platforma edukacyjna, zdobywa coraz większe uznanie wśród rodziców. 

Rodzice podkreślili również wagę spotkań z wychowawcą w zdobywaniu opinii. 

Niewielka zaś grupa rodziców wskazała rolę pedagoga, psychologa oraz 

uroczystości szkolnych w pozyskiwaniu danych.  

Pytanie 3.  Czy mają Państwo możliwość współdecydowania w sprawach 

dotyczących życia szkoły? 

Tak 67 

Nie 25 

Brak odpowiedzi 5 
 

 

Aż 65,% rodziców pozytywnie odpowiedziało na to pytanie, co 

potwierdza opinię, iż dostrzegają możliwość współtworzenia wizerunku 

szkoły. 

Pytanie 4. W jakich obszarach mogą Państwo współdecydować? 

wychowanie 49 

profilaktyka 8 

dydaktyka 16 

zajęcia pozalekcyjne 29 

bezpieczeństwo 17 

szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców 7 



 

 

Dla większości rodziców obszary, w których mogą współdecydować 

w sprawach dotyczących życia szkoły to: wychowanie (47,5%) i zajęcia 

pozalekcyjne (28%). Znacząca grupa rodziców wskazała również dydaktykę 

i bezpieczeństwo. Niewielu ankietowanych podało profilaktykę oraz szerzenie 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Na te właśnie problemy należy zwrócić 

uwagę podczas zebrań. Jeden z rodziców wymienił nowy obszar wydatki, 

w którym może współdecydować. 

 

Pytanie 5.  Z jakich form współpracy ze szkoła chcielibyście Państwo 

korzystać? 

 

spotkania z wychowawcą 78 

współorganizowanie wycieczek i imprez szkolnych 17 

praca społeczna 9 

remonty 3 

zakup wyposażenia 3 

szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców 9 
 

 



 
 

 

Zdecydowana większość rodziców -76%- wskazała najbardziej tradycyjną 

formę kontaktu ze szkołą tj. spotkanie z wychowawcą. Część ankietowanych 

podkreśliła znaczenie i rolę  pedagogizacji oraz prac społecznych. Niewielu 

rodziców wskazało zaś chęć pomocy we współorganizowaniu wycieczek, 

w remontach oraz w zakupie wyposażenia. Jeden z rodziców podał nową formę 

współdziałania: dodatkowe lekcje. 

 

Pytanie 6.  Czy braliście Państwo udział w wywiadówkowej akcji Mamo, 

Tato kup ciacho? 

Tak 66 

Nie 24 

Brak odpowiedzi 7 

 



 

 64 % ankietowanych wzięło udział w akcji szkolnego wolontariatu, co 

świadczy o dużym jej zasięgu i popularności. 

 

 

Pytanie 7.  Jakie nowe formy i działania możecie Państwo polecić jako 

uzupełnienie akcji Mamo, tato kup ciacho? 

 

Rodzice nie proponują nowych form i działań. 

 

 

Pytanie 8.   Czy - zaproponowany przez rodziców – podział na grupy 

językowe ze względu na poziom zaawansowania uczniów spełnił 

Państwa oczekiwania? 

Tak 75 

Nie 19 

Brak odpowiedzi 3 



 

Obecny podział na grupy spełnia oczekiwania rodziców. Aż 73% 

ankietowanych odpowiedziało pozytywnie. Jest to niewątpliwy sukces ZSE, 

który być może będzie współdecydował o wyborze naszej szkoły przez 

absolwentów gimnazjów. 

 

Pytanie 9.  Czy proponowaliście Państwo szkole działania mające na celu 

rozwój uczniów lub szkoły? 

zajęcia dodatkowe 25 

wycieczki 22 

spotkania 10 

zmiany w organizacji pracy szkoły 4 

remonty 1 

zakup wyposażenia 3 

 



Wśród działań proponowanych przez rodziców dominują zajęcia dodatkowe 

i wycieczki. Niewielu ankietowanych wskazało spotkania, zmiany w organizacji 

pracy, zakup sprzętu i remonty. Nikt z ankietowanych nie wskazał innych 

propozycji, co oznacza, że podejmowane przez szkołę działania są 

wystarczające i satysfakcjonujące rodziców. 

 

Pytanie 10. Czy Państwa inicjatywa została zrealizowana? 

 

Tak 66 

Nie 19 

Brak odpowiedzi 12 
 

 

64% ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej, co oznacza, że szkoła 

zrealizowała większość inicjatyw rodziców. 

 

Pytanie 11.  Czy inicjatywę rodziców dotyczącą organizacji dodatkowych 

zajęć z obsługi systemów alarmowych Satel należy 

kontynuować? 

Tak 44 

Nie 12 

Brak odpowiedzi 41 
 



Organizowane w szkole dodatkowe lekcje z obsługi systemów alarmowych 

Satel cieszą się zainteresowaniem. 43% rodziców zna i popiera tę formę 

nadobowiązkowych zajęć.  

 

Pytanie 12. Jakie nowe inicjatywy na rzecz rozwoju uczniów i szkoły 

moglibyście Państwo zaproponować? 

Zdecydowana większość rodziców nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. 

Wśród nielicznych propozycji znalazła się organizacja spotkań 

z przedstawicielami różnych firm i instytucji, dodatkowe warsztaty szkolne, 

różnego rodzaju kursy. Wyniki świadczą o braku właściwej komunikacji między 

rodzicami a szkołą. Ankietowani nie wskazują nowych obszarów współpracy, 

natomiast podają jako atrakcyjne, te działania, które są już realizowane.  

 

Pytanie 13.  Proszę wymienić dziedziny, w których współpraca ze szkołą nie 

spełnia Państwa oczekiwań. 

Rodzice nie wskazują takich dziedzin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OPRACOWANIE ZBIORCZE WYNIKÓW ANKIET PRZEPROWADZONYCH 

WŚRÓD RADY RODZICÓW.  

 

Analiza wyników ankiety – Rada Rodziców. 

Liczba ankiet: 8. 

Przedstawiciele Rady Rodziców odpowiedzieli na pytania: 

 

Pytanie 1.    Czy państwa sugestie i opinie dotyczące organizacji życia szkoły są       

przez Dyrekcję i Grono Pedagogiczne wdrażane? 

Rodzaj 
odpowiedzi 

Liczba 
odpowiedzi 

Tak 7 

Nie 0 

Nie wiem 1 

 
 

 

Wniosek - Opinie i sugestie dotyczące organizacji życia szkoły są wdrażane. 

Oznacza to  ścisłą  współpracę  Rady Rodziców z organami  szkoły w tym 

zakresie. 
 

 

 

 

Pytanie 2.  Czy działania szkoły wynikające z pracy wychowawczo-

profilaktycznej są według państwa wystarczające? 



Rodzaj 
odpowiedzi 

Liczba 
odpowiedzi 

Tak 7 

Nie 1 

 

 

Wniosek- Działania szkoły wynikające z pracy wychowawczo-profilaktycznej 

są według  Rady Rodziców wystarczające. 
 

 

Pytanie 3.  Które obszary działalności szkolnej należałoby zmienić? 

Rodzaj odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

Organizacja szatni szkolnej 0 

Obuwie zastępcze 0 

Przeciwdziałanie wagarom 1 

Przeciwdziałanie nałogom 4 

Sposób zwalniania uczniów 0 

Bezpieczeństwo 0 

Inne (jakie?) 0 

Brak odpowiedzi 3 

 



 

Wniosek - Uszczegółowienie poprzedniego  pytania pozwoliło na wskazanie 

obszaru, gdzie należy zwiększyć skuteczność działań. 50% badanych 

stwierdza, że jest to przeciwdziałanie nałogom wśród uczniów.  

Jednocześnie 37% rodziców nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi , co 

wskazuje na małą aktywność rodziców. 

 

Pytanie 4. Czy inicjatywę rodziców dotyczącą organizacji  

dodatkowych zajęć z obsługi systemów alarmowych Satel należy 

kontynuować? 

Rodzaj 
odpowiedzi 

Liczba 
odpowiedzi 

Tak 7 

Nie 1 

 

 

 

 

 

 

 



Wniosek -Dodatkowe zajęcia cieszą się powodzeniem. 

 

 

Pytanie 5. Czy zaproponowany przez rodziców podział na grupy językowe ze 

względu na poziom zaawansowania uczniów spełnił państwa oczekiwania.  

Rodzaj odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

Tak 7 

Nie 0 

Brak odpowiedzi  1 

 

 

 

Wniosek -Podział na grupy językowe spełnił oczekiwania rodziców. 

 

Pytanie 6  .Organizację jakich zajęć dodatkowych zaproponował(a)by 

Pan/i na rzecz rozwoju dziecka? 

Brak odpowiedzi:8 



Wniosek -Rodzice nie widzą potrzeby organizowania zajęć innych niż 

dotychczasowe. 

 

Pytanie 7. Czy Rada Rodziców opiniowała dokumenty szkolne? 

Rodzaj 
odpowiedzi 

Liczba 
odpowiedzi 

Tak 8 

Nie 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 8.  Jeśli tak to jakie: 

Rodzaj odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

Statut Szkoły 8 

Szkolny Program Profilaktyczno-
wychowawczy 

8 

Dokumenty finansowe 8 

Inne (jakie?) 0 



 

Wniosek –Rada Rodziców opiniowała kluczowe dokumenty szkolne. 

 

Pytanie 9. W jakiej dziedzinie pracy szkoły można liczyć na Państwa 

pomoc? 

Rodzaj odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

Organizacja imprez 
szkolnych/klasowych 

5 

Pomoc materialna (składka na Radę 
Rodziców) 

7 

Pomoc w utrzymaniu estetyki szkoły 3 

Inne (jakie?) 0 

 

Wniosek - Rodzice deklarują pomoc finansową i organizacyjną. 



3. WNIOSKI Z BADAŃ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE:  

 

 

3.1 Zdaniem rodziców szkoła pozyskuje opinie na temat swej pracy.  

Rodzice wskazali dwie najbardziej dogodne formy pozyskiwania 

informacji: zebrania oraz dziennik Librus. Okazją do dzielenia się 

opiniami na temat pracy szkoły są także uroczystości szkolne. Formą 

najmniej popularną są rozmowy z pedagogiem i psychologiem. 

3.2 Z wypowiedzi przedstawicieli Rady Rodziców wynika, że rodzice 

traktowani są przez szkołę jako pełnoprawni decydenci, mający 

wpływ na życie szkoły.  

3.3 Przedstawiciele Rady Rodziców biorą udział w opiniowaniu różnych 

dokumentów: Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki 

oraz dokumentów finansowych. 

3.4 Pozyskane opinie szkoła wykorzystuje głównie do planowania swej 

pracy wychowawczej. 

3.5 Zebrania z wychowawcą okazały się jednocześnie- obok  

współorganizacji wycieczek i imprez szkolnych - najbardziej 

popularną formą kontaktu rodziców ze szkołą. Pozostałe formy 

cieszą się zdecydowanie mniejszą popularnością i zainteresowaniem 

ze strony ankietowanych. Należą do nich: praca społeczna, remonty, 

zakup wyposażenia, pedagogizacja rodziców. 

3.6 Rodzice nie przedstawili propozycji zmian dotyczących form i zakresu 

współpracy ze szkołą oraz sposobów pozyskiwania opinii. Nie 

wskazali również działań zmierzajacych do zwiększenia ich  

zaangażowania. Nie udzielili odpowiedzi na zamieszczone w ankiecie 

pytania otwarte. Ankietowani jedynie przychylają się do 

prezentowanych propozycji. 

3.7 Przedstawiciele Rady Rodziców  wyrazili gotowość do wspierania 

szkoły w różnych obszarach jej działalności. Zadeklarowali wsparcie  

finansowe poprzez wpłaty na Radę Rodziców, pomoc w organizacji 

imprez szkolnych oraz pomoc w utrzymaniu estetyki szkoły. Nikt 

z ankietowanych nie wskazał jednak innej formy współpracy. Nikt nie 

zaproponował inicjatyw na rzecz rozwoju dzieci. 



3.8 Przedstawiciele Rady Rodziców są zadowoleni z pracy 

wychowawczo-profilaktycznej szkoły. Zastrzeżeń nie budzą: 

organizacja szatni szkolnej, sposób zwalniania uczniów, 

bezpieczeństwo, obuwie zastępcze. Wskazali przeciwdziałanie 

nałogom jako obszar, w którym należałoby przeprowadzić zmiany.   

Sami jednak nie proponują żadnych działań. 

3.9 Ponad połowa rodziców dostrzega możliwość współdecydowania 

w sprawach dotyczących życia szkoły. Ankietowani wskazali dwa 

główne obszary, w których mogą współdecydować: wychowanie 

oraz organizacja zajęć dodatkowych.  

3.10 Rodzice proponują inicjatywy i działania majace na celu rozwój 

uczniów. Szkoła realizuje większość inicjatyw rodziców. Według 

ankietowanych należy kontynuować zaproponowaną przez rodziców 

inicjatywę organizacji zajęć dodatkowych z obsługi systemów 

alarmowych Satel. Oczekiwania rodziców spełnił także 

zaproponowany przez nich podział na grupy językowe. 

3.11  Według ankietowanych duży wpływ na rozwój uczniów mają tekże 

proponowane przez rodziców zajęcia dodatkowe i wycieczki.  

3.12 Dużą popularnością wśród rodziców cieszy się prowadzona 

podczas wywiadówek akcja charytatywna. Niestety rodzice nie 

wskazali nowych inicjatyw, które można byłoby wprowadzić na rzecz 

rozwoju uczniów i szkoły. Nie wymienili również dziedzin, w których 

współpraca ze szkołą nie spełnia ich oczekiwań, odpowiadali tylko na 

pytania zamknięte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. WNIOSKI Z BADAŃ W POSTACI MOCNYCH I SŁABYCH STRON: 

 

 

MOCNE STRONY: 

  

1. Rodzice mają możliwość dzielenia się opiniami na temat pracy 

szkoły oraz procesu nauczania.  

2. Dobra współpraca z rodzicami w obszarze wychowanie. 

3. Aktywna współpraca Rady Rodziców z Dyrekcją. 

4. Szkoła wychodzi naprzeciw inicjatywom rodziców podejmowanym 

na rzecz rozwoju uczniów i szkoły. 

5. Dobry poziom realizacji inicjatyw rodziców. 

6. Różne formy kontaktów z rodzicami. 

7. Zebrania z rodzicami oraz dziennik Librus spełniają oczekiwania 

rodziców. 

8. Ścisła kontrola nieobecności uczniów. 

 

 

 

SŁABE STRONY: 

 

1. Zaangażowanie rodziców w  życie szkoły. 

2. Współpraca z rodzicami w obszarach profilaktyka i pedagogizacja. 

3. Słaby przepływ informacji między szkołą a rodzicami.  

4. Dostępność informacji. 

5. Pozyskiwanie opinii w formie pytań ankietowych otwartych. 

6. Mała dyscyplina uczniów w zakresie palenia papierosów. 

 

 

 

 

 



IV. REKOMENDACJE, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W PLANOWANIU 

DZIAŁAŃ ORAZ DALSZYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SZKOŁY: 

 

DLA RODZICÓW: 

3.13 Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą 

w podejmowanych przez szkołę działaniach. Należy więc 

podejmować starania sprzyjające dalszej współpracy, wspierać oraz 

 wzmacniać współpracę. 

3.14  Należy mobilizować rodziców w miarę potrzeb do spotkań 

z różnymi specjalistami, mogącymi służyć im pomocą 

w rozwiązywaniu różnorodnych problemów wychowawczych.  

3.15 Zachęcać rodziców do wyrażania opinii w formie odpowiedzi na 

pytania ankietowe otwarte. 

 

DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW: 
 
3.16 Doceniać zaangażowanie rodziców w życie szkoły. 

3.17 Aktywizować rodziców do współpracy w zakresie: indywidualnych 

kontaktów z wychowawcą/pedagogiem/ i psychologiem, organizacji 

uroczystości szkolnych, wykonywania prac społecznych na rzecz 

szkoły, rzetelnego wypełniania ankiet ewaluacyjnych. 

3.18 Rozszerzyć sposób komunikacji między szkołą a rodzicami, 

zwiększyć jej przepływ, np. poprzez wykorzystanie dziennika Librus. 

3.19 Zaktywizować wychowawców do przekazywania rzetelnej 

i wyczerpującej informacji na temat podejmowanych przez szkołę 

i rodziców inicjatyw, np. poprzez przygotowanie  materiałów 

podsumowujących ostatnie wydarzenia. 



3.20 Zachęcać rodziców do wykorzystywania nowoczesnych metod 

komunikacji. Ponownie wskazać rodzicom główne źródła informacji 

o szkole (strona internetowa szkoły, dziennik Librus, facebook, 

biblioteka, wystawki, gazetki). Zachęcić rodziców do zapoznania się 

z dokumentami szkoły w w/w źródłach. 

3.21 Zachęcać rodziców do udziału w akcjach wolontariatu, organizacji 

imprez szkolnych, pomocy w utrzymaniu estetycznego wyglądu 

szkoły.  

3.22 Zaproponować Samorządowi Uczniowskiemu opracowanie tematu 

dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom. 

3.23 Przeanalizować punkty Statutu Szkoły dotyczące przeciwdziałania 

uzależnieniom. 

3.24 Zwiększyć świadomość uczniów dotyczącą uzależnień poprzez np., 

filmy, prezentacje, referaty. 

 

 

DLA DYREKCJI: 

3.25 Zmodyfikować formy współpracy rodziców ze szkołą w celu ich 

większego zaangażowania.  

3.26 Opracować uzgodnioną z rodzicami ofertę wykładów, prelekcji lub 

spotkań ze specjalistami.  

3.27 Kontynuować organizowanie warsztatów na temat uzależnień. 

3.28 Stworzyć warunki do współpracy  rodziców w sprawach  

dotyczących profilaktyki. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Monitorowanie wdrażania 

rekomendacji z ewaluacji 

wewnętrznej w roku szkolnym 

2012/2013: 

Funkcjonowanie szkoły lub 

placówki w środowisku lokalnym 

 



I. PLAN EWALUACJI W OBSZARZE: MONITOROWANIE WDRAŻANIA 

REKOMENDACJI Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 

2012/13. 

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU 

LOKALNYM  

1. Charakterystyka: 

 

1.1.  Szkoła lub placówka podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska.  

1.2.  Szkoła lub placówka współpracuje z instytucjami i organizacjami  

działającymi w środowisku.  

1.3.  W  działaniach  szkoły  lub  placówki  są  uwzględniane  możliwości  

i potrzeby środowiska.  

1.4.  Współpraca  szkoły  lub  placówki  z  instytucjami  i  organizacjami  

działającymi  w  środowisku  wpływa  korzystnie  na  rozwój 

uczniów. 

 

2. Cele ewaluacji: 

 

2.1 Zebranie informacji na temat stopnia wdrożenia wniosków 

i rekomendacji po ewaluacji przeprowadzonej w roku szkolnym 

2012/2013.  

2.2 Zebranie informacji, w jakim stopniu wdrożone wnioski 

i rekomendacje przyczyniają się do  poprawy jakości pracy szkoły.  

2.4 Sformułowanie wniosków z ewaluacji i ustalenie rekomendacji do  

pracy w roku szkolnym 2014/2015. 

 

3. Metody i narzędzia badawcze: 

 

1.1 Wywiad z opiekunem grupy i osobami odpowiedzialnymi za działania;  

1.2 Analiza dokumentów. 

 

 

 



4. Źródła informacji: 

 

1.1 Rozmowa z osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie akcje; 

1.2 Śledzenie zapisów w Książce Zarządzeń; 

1.3 Analiza aktualności na stronie internetowej ZSE; 

1.4 Analiza wpisów dzienniku Librus 

 

5. Rekomendacje z raportu 2012/2013 

 

5.1 Należy utrzymać dobry poziom współpracy szkoły ze środowiskiem 

 lokalnym, jednocześnie kontrolować, aby ilość proponowanych 

 imprez i przedsięwzięć nie kolidowała z podstawowym 

 obowiązkiem szkoły i uczniów, jakim jest edukacja; 

 

5.2 Wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny 

 zapewniać pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu często 

 skomplikowanych sytuacji wychowawczych, rodzinnych, 

 edukacyjnych, zdrowotnych czy osobistych młodego człowieka; 

 

5.3 Pracować nad zmianą motywacji uczniów do uczestnictwa 

 w imprezach, działaniach charytatywnych. Położyć większy nacisk 

 na uświadamianie uczniom celu uczestnictwa w imprezach, akcjach 

 charytatywnych; 

 

5.4 Należy rozważyć propozycje młodzieży na rozwinięcie oferty 

 szkolnej o koncerty zespołów muzycznych, spotkania 

 międzyszkolne, wieczorki poetyckie, czy zawody sportowe; 

 

5.5 W miarę możliwości rozszerzyć ofertę dla uczniów zdolnych, 

 pragnących kontynuować naukę na studiach technicznych; 

 

5.6 W miarę możliwości rozszerzyć ofertę dla młodzieży chcącej 

 pozyskiwać potrzebne im na rynku pracy certyfikaty i uprawnienia; 

 

 



5.7 W miarę możliwości i o ile wystąpi takie zapotrzebowanie 

rozszerzyć współpracę z samorządem lokalnym; 

 

5.8 Prowadzić orientację zawodową (spotkania z przedstawicielami 

różnych zawodów). 

 

6. Kryteria ewaluacji: 

6.1 Dostępność. 

6.2 Różnorodność inicjatyw. 

6.3 Atrakcyjność. 

6.4 Efektywność współpracy. 

6.5 Zgodność z potrzebami uczniów i środowiska. 

6.6 Zakres działań. 

6.7 Celowość działań. 

 

7. Ocena wdrożenia rekomendacji w obszarze: FUNKCJONOWANIE 

SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM sformułowanych 

w raporcie 2012/2013 

7.1 Szkoła utrzymuje dobry poziom współpracy ze środowiskiem 

lokalnym, kontynuuje współpracę z różnorodnymi instytucjami, 

monitorując jednocześnie stopień realizacji podstawy programowej 

przez wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów, aby 

ilość proponowanych imprez i przedsięwzięć nie kolidowała 

z podstawowym obowiązkiem szkoły i uczniów, jakim jest edukacja. 

7.2 Aby zapewnić pomoc i wsparcie młodemu człowiekowi rozszerzono 

zakres współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i 

rodziny o MOPS (procedura niebieskiej karty).  

7.3 Szkoła prowadzi imprezy i działania charytatywne, motywuje i 

angażuje uczniów do uczestnictwa w akcjach proponowanych przez 

szkolny Wolontariat. 



7.4 Uwzględniono propozycje młodzieży dotyczące poszerzenia oferty 

szkolnej. Uczniowie wzięli udział w: 

a) koncertach organizowanych przez Filharmonię Krakowską, 

b) zawodach sportowych KWS (Krakowski Wielobój Siłowy), 

c) międzyszkolnym konkursie języka angielskiego,  

d) warsztatach dziennikarskich, 

e) spotkaniu z misjonarzami, 

f) spotkaniu z Dyrektora organizacji SOL, 

g) szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej i postępowaniuw 

 czasie  wypadku komunikacyjnego zorganizowanym przez 

 Urząd Miasta Krakowa i firmę Falck.  

7.5 Rozszerzono ofertę dla uczniów zdolnych oraz chcących pozyskać 

potrzebne im na rynku pracy certyfikaty i uprawnienia o: 

a) projekt Leonardo, 

b) projekt organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 Polska dla  Wszystkich 

c) projekt Między Krakowem a Jerozolimą, 

d) kurs na uprawnienia elektryczne do 1 kV, 

e) szkolenie dla klas informatycznych z systemów zabezpieczeń Satel, 

7.6  Szkoła prowadzi orientację zawodową, organizując: 

a) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów: mgr inż. G. 

 Piątkiem, dr inż. Andrzejem Szrombą,  

b) spotkania z przedstawicielami różnych uczelni (Politechnika 

 Krakowska, AGH) 

c) warsztaty i spotkania w zakładach pracy (Elektrociepłownia 

 Skawina) 

 



 

8. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron: 

 

8.1 MOCNE STRONY: 

8.1.1 Różnorodne formy popularyzowania szkoły i jej dorobku 

  w środowisku; 

8.1.2.  Promowanie uzdolnionych artystycznie uczniów, 

  umożliwienie im pokazania się na zewnątrz; 

8.1.3. Realizacja zadań programu wychowawczego 

  i profilaktycznego; 

8.1.4.  Integracja ze środowiskiem lokalnym; 

8.1.5.  Zadowolenie uczniów i ich rodziców z imprez kulturalnych 

  i sportowych organizowanych przez szkołę, 

8.1.6.  Rozwijanie u uczniów postaw prospołecznych; 

8.1.7.  Szeroki wachlarz instytucji, z którymi szkoła podejmuje 

  współpracę; 

8.1.8.  Zaangażowanie uczniów w akcje charytatywne; 

 

8.2  SŁABE STRONY: 

8.2.1.  Rozwijanie pasji naukowo- badawczych uczniów; 

8.2.2 Atrakcyjność naszych działań dla całej społeczności szkolnej; 

8.2.3 Słaba promocja niektórych działań; 

8.2.4 Niedoinformowanie  rodziców o podejmowanych w szkole 

  działaniach. 

 

9. REKOMENDACJE, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W PLANOWANIU 

DZIAŁAŃ ORAZ DALSZYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SZKOŁY: 

 

1. Na stronie internetowej ZSE w dziale Piszą o nas  umieszczać informacje 

publikowane na łamach  gazetki szkolnej oraz gazet lokalnych na temat 

naszej szkoły.  



2. Informacje na temat życia szkoły, wydarzeń, osiągnięć i sukcesów, 

zarówno indywidualnych, jak i ogólnoszkolnych, zebrać oraz prezentować 

podczas zebrań z rodzicami. 

3. Zapraszać rodziców na festyn sportowy, wigilie klasowe, rozpoczęcie i 

zakończenie roku szkolnego. 

4. W dalszym ciągu kłaść duży nacisk na promocję szkoły w różnych 

obszarach: 

4.1 Podobnie jak w roku ubiegłym zabiegać o publikacje na temat szkoły 

w prasie lokalnej. 

4.2 Komisja ds. Marketingu powinna utrzymywać zintensyfikowane w 

ubiegłych latach działania jeśli chodzi o Targi Edukacyjne i promocję 

szkoły bezpośrednio w gimnazjach. 

4.3  Nauczyciele w ramach akcji promocyjnej powinni nadal brać udział w 

spotkaniach z rodzicami i uczniami gimnazjów, zapoznając młodzież 

gimnazjalną z ofertą naszej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Monitorowanie wdrażania 

rekomendacji z ewaluacji 

wewnętrznej w roku 

szkolnym 2012/2013: 

Analizuje się wyniki egzaminu 

maturalnego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe 



I. PLAN EWALUACJI W OBSZARZE: MONITOROWANIE WDRAŻANIA 

REKOMENDACJI Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 

2012/13. 

ANALIZUJE SIĘ WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO I EGZAMINU 

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE. 

 

1. Charakterystyka: 

 

1.1 Wyniki egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy 

szkoły. 

1.2 Do analizy wyników egzaminów wykorzystuje się różnorodne 

metody . 

1.3 W szkole są wdrażane wnioski z analizy wyników egzaminów. 

1.4 Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników egzaminów 

przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 

 

2. Cele ewaluacji: 

 

2.1 Zebranie informacji na temat analizy wyników egzaminów 

maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

2.2 Zebranie informacji na temat stopnia wdrożenia wniosków 

i rekomendacji po ewaluacji przeprowadzonej w roku szkolnym 

2012/2013. 

2.3 Zebranie informacji, w jakim stopniu wdrożone wnioski 

i rekomendacje przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia 

i poprawy jakości pracy szkoły.  

2.4 Sformułowanie wniosków z ewaluacji i ustalenie rekomendacji do  

pracy w roku szkolnym 2014/2015. 

 

3. Metody i narzędzia badawcze: 

 

1.1 Analiza dokumentów. 

1.2 Wywiad. 

 

4. Źródła informacji: 



4.1 Nauczyciele przedmiotów maturalnych i zawodowych, 

przewodniczący Zespołów Przedmiotowych. 

4.2 Dokumenty otrzymane od Dyrekcji: raporty CKE, OKE. 

4.3 Sprawozdania z egzaminów maturalnych i zawodowych opracowane 

przez zespoły przedmiotowe. 

 

5. Pytania kluczowe: 

 

Zebranie informacji na temat analizy wyników egzaminów maturalnych 

i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 

 

5.1 W jaki sposób są prezentowane wyniki egzaminu maturalnego 

i egzaminów zawodowych oraz jak przebiega ich analiza? 

5.2 Jakie działania są podejmowane dla zanalizowania wyników 

egzaminów zewnętrznych?  

5.3 W jaki sposób opracowuje się i wykorzystuje wyniki egzaminów? 

5.4  Czy analiza wyników przeprowadzona przez nauczycieli zespołów 

przedmiotowych zawiera propozycje konkretnych działań w celu 

poprawy uzyskanych wyników oraz wnioski? 

5.5 Czy prowadzone analizy egzaminów zewnętrznych odnoszą się do 

wniosków uzyskanych w latach poprzednich? 

5.6 Które obszary analizy wyników egzaminów zewnętrznych należałoby 

udoskonalić? 

5.7 Jakie umiejętności z poszczególnych przedmiotów należy doskonalić? 

Zebranie informacji na temat stopnia wdrożenia wniosków 

i rekomendacji po ewaluacji przeprowadzonej w roku szkolnym 

2012/2013. 

5.8 Czy w szkole wdraża się wnioski z analizy wyniki egzaminów 

zewnętrznych? 

5.9 W jaki sposób wdraża się wnioski z tych analiz? 

5.10 W jaki sposób wyniki analiz i wnioski przekazywane są  

nauczycielom konkretnych przedmiotów?  

5.11 Czy nauczyciele uwzględniają wyniki analizy, wnioski, 

rekomendacje w swojej pracy? 



5.12 W jaki sposób wdrażane są w szkole rekomendacje wynikające 

z wniosków z przeprowadzonej analizy wyników egzaminów?  

5.13 W jakiej formie i jak często wnioski z tych analiz przedstawiane są 

na posiedzeniach Rady Pedagogicznej?  

Zebranie informacji, w jakim stopniu wdrożone wnioski i rekomendacje 

przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia i poprawy jakości pracy 

szkoły. 

5.14 W jakim stopniu wdrażane działania przyczyniają się do wzrostu 

efektów kształcenia i poprawy jakości pracy szkoły? 

5.15 W jaki sposób wykorzystuje się wyniki analizy egzaminów? 

5.16 Czy w szkole następuje wzrost efektów kształcenia po wdrożonych 

wnioskach z analizy wyników kształcenia w porównaniu do 

wyników z lat poprzednich? 

Sformułowanie wniosków z ewaluacji i ustalenie rekomendacji do pracy 

w roku szkolnym 2014/2015. 

5.17 Czy wnioski z egzaminów maturalnych i egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe są brane pod uwagę 

w planowaniu pracy szkoły, planie nadzoru, planach pracy 

zespołów przedmiotowych, planowaniu zajęć fakultatywnych 

i wyrównawczych.  

5.18 W jakim stopniu wyniki egzaminów próbnych pozwalają na trafną 

prognozę wyników egzaminów zewnętrznych? 

 

6. Kryteria ewaluacji: 

 

6.1 Użyteczność prowadzonych analiz egzaminów zewnętrznych dla 

poprawy jakości pracy szkoły. 

6.2 Adekwatność prowadzonych analiz do potrzeb szkoły. 

6.3 Spójność analiz w obrębie Zespołów Przedmiotowych oraz pomiędzy 

Zespołami. 

6.4 Skuteczność prac Zespołów Przedmiotowych oraz Zespołu ds. 

Ewaluacji. 

6.5 Dostępność analiz, wniosków, rekomendacji. 



 

II. WYNIKI EWALUACJI W OBSZARZE ANALIZUJE SIĘ WYNIKI EGZAMINU 

MATURALNEGO I EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE 

ZAWODOWE I ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE. 

Poszczególne zespoły przedmiotowe przedstawiły wyniki 

przeprowadzonych analiz egzaminów zewnętrznych w formie raportów 

pisemnych. Analizy te zostały (w większości) przeprowadzone zgodnie 

z rekomendacjami Zespołu ds. Ewaluacji z czerwca 2013 roku.  

Poniżej przedstawione zostały wyniki prac poszczególnych 

Zespołów. 

 

1. ANALIZA STOPNIA WDROŻENIA REKOMENDACJI PRZEZ ZESPÓŁ 

NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO: 

   

1.1 Analizy zostały wykonane zgodnie z rekomendacjami Zespołu ds. 

Ewaluacji z czerwca 2013 roku 

1.2  Wyniki  są analizowane zarówno pod względem ilościowym jak 

i jakościowym. 

1.3  Analiza wyników dokonana jest przez jednego z nauczycieli Zespołu 

na podstawie uzyskanych od Dyrekcji materiałów. 

1.4  Analizy dokonuje się w odniesieniu do wyników z kraju i regionu. 

1.5 Dokonano rozkładu w skali staninowej. 

1.6 Z analizą zostają zapoznani wszyscy członkowie Zespołu podczas 

spotkania z Dyrekcją. 

1.7 Zespół nauczycieli języka polskiego zawarł w swoim opracowaniu 

przyczynę stanu obecnego, wnioski i propozycje konkretnych działań, 

w tym umiejętności, jakie należy doskonalić w celu poprawy 

uzyskiwanych wyników. 

1.8  Zespół odniósł się do wyników z poprzedniego roku.  

 

2. ANALIZA STOPNIA WDROŻENIA REKOMENDACJI PRZEZ ZESPÓŁ 
NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH: 

 



2.1 Analizy zostały wykonane w większości zgodnie z rekomendacjami 
Zespołu ds. Ewaluacji z czerwca 2013 roku. 

 
2.2 Wyniki są analizowane zarówno pod względem ilościowym jak 

i jakościowym. 
 

2.3 Ostateczna analiza wyników jest sumą prac poszczególnych 
nauczycieli uczących w klasach maturalnych, tj. każdy nauczyciel 
analizuje swoją klasę, a potem dokonuje się zbiorczego 
podsumowania.  

 
2.4 Analizy dokonuje się w odniesieniu do wyników z kraju i regionu. 
 
2.5 Dokonano rozkładu w skali staninowej. 
 
2.6 Z analizą zostają zapoznani wszyscy członkowie poszczególnych 

zespołów. 
 

2.7 Zespół nauczycieli języków obcych zawarł w swoim opracowaniu 
informację o przyczynach stanu obecnego, wnioski i propozycje 
konkretnych działań w celu poprawy uzyskiwanych wyników – choć, 
jak podkreślono we wnioskach, trudno spodziewać się jeszcze 
lepszych wyników w latach kolejnych (uzyskane wyniki procentowe 
zarówno w części podstawowej, jak i rozszerzonej, były zdecydowanie 
lepsze od wyników tego typu szkół, zarówno na poziomu gminy, 
powiatu, województwa, jak i kraju). 

 
2.8 Zespół nie zawarł w swoich analizach odniesienia do wyników z lat 

poprzednich. 
 

3. ANALIZA STOPNIA WDROŻENIA REKOMENDACJI PRZEZ ZESPÓŁ 
NAUCZYCIELI MATEMATYKI: 
  

3.1 Analiza została wykonana zgodnie z rekomendacjami Zespołu ds. 

Ewaluacji z czerwca 2013 roku i według zaleceń dotyczących 

interpretacji wyniku egzaminu maturalnego 2013 wydanego przez 

OKE Kraków. 

3.2 Wyniki są analizowane zarówno pod względem ilościowym, jak 

i jakościowym. 



3.3 Ostateczna analiza wyników jest sumą prac poszczególnych 

nauczycieli uczących w klasach maturalnych, a zbiorczego 

podsumowania dokonała przewodnicząca zespołu mat.- fiz.- chem. 

pani Renata Cichoń. 

3.4 Z analizą zostali zapoznani wszyscy członkowie Zespołu. 

3.5 Zbiorcza analiza wyników egzaminu maturalnego została 

przeprowadzona w oparciu o materiały: 

3.6 W zestawieniu zbiorczym analizie poddano: 

3.6.1 zadania zamknięte i otwarte, 

3.6.2 przedstawiono rozkład wyników zdających w skali staninowej, 

3.6.3 dokonano obliczeń, analizy i interpretacji parametrów 

statystycznych, 

3.6.4 porównano wyniki egzaminu w poszczególnych klasach, typach 

szkół, szkole z wynikami uzyskanymi przez maturzystów w kraju 

i w regionie, 

3.6.5 przedstawiono wnioski i analizę trudności zadań (ustalono, które 

zadania były bardzo trudne, trudne, umiarkowanie trudne, łatwe, 

bardzo łatwe), 

3.6.6 porównano poziom wykonania poszczególnych zadań zamkniętych 

i otwartych w szkole i z ogółem zdających, 

3.6.7 wskazano treści opanowane na poziomie koniecznym 

i zadawalającym, 

3.6.8 dokonano analizy obszarów umiejętności, 

3.6.9  ustalono, które treści nie zostały opanowane w stopniu 

koniecznym, 

3.6.10 przedstawiono stopień trudności arkusza, 

3.6.11 porównano wyniki matury z wynikami uzyskanymi w 2010, 2011 

i 2012 roku, 

3.6.12 dokonano analizy rozkładu wyników w skali staninowej, 

3.6.13 dokonano interpretacji wskaźników EWD, 

3.7 Przedstawiono plan działań w celu poprawienia wyników. 

3.8 Z przedstawionych analiz wynika, że: 

3.8.1 połowa zdających uzyskała wyniki lepsze niż średni wynik szkoły, 

zaś 60% zdających uzyskało wynik wyższy niż średnia w kraju, 



3.8.2 w Technikum średni wynik wyniósł 61 % i był o 6 punktów 

procentowych wyższy niż w kraju. Zdawalność była wyższa o 014 

punktów procentowych. W Liceum Profilowanym i Technikum 

Uzupełniającym średni wynik był niższy odpowiednio o 13 i 26 

punktów procentowych, zdawalność niższa odpowiednio o 10 i 47 

punktów procentowych, 

3.8.3 największa liczba maturzystów znajduje się w strefie wyników 

średnich (74 % maturzystów), 

3.8.4 średni wynik szkoły plasuje się w obszarze wyników średnich, 

w 5 staninie, 

3.8.5 obydwie części arkusza mają wyższy poziom rozwiązywalności 

w technikum, niż w kraju, klasy technikum plasują się w 6 staninie, 

średni wynik technikum jest większy o 11 punktów procentowych niż 

w Małopolsce oraz o 18 punktów procentowych wyższy niż 

w powiecie, 

3.8.6 wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju 

efektywność nauczania 

3.8.7 w opracowaniu zawarto przyczyny trudności i wnioski do dalszej 

pracy oraz plan działań w celu poprawienia wyników. 

 
4. ANALIZA STOPNIA WDROŻENIA REKOMENDACJI PRZEZ ZESPÓŁ 

NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH- PRZEDMIOTY 
ELEKTRYCZNIE I ELEKTRONICZNE:  
 

4.1 Analizy zostały wykonane zgodnie z rekomendacjami Zespołu ds. 
Ewaluacji  czerwca 2013 roku. 

4.2 Wyniki są analizowane zarówno pod względem ilościowym jak 
i jakościowym. 

4.3 Analiza wyników dokonana jest przez jednego z nauczycieli zespołu 

na podstawie materiałów uzyskanych od Dyrekcji oraz danych 

zamieszczanych na stronie OKE- Kraków. 

4.4 Analizy dokonuje się w odniesieniu do wyników z regionu. 

4.5 Analiza zawiera porównanie danych począwszy od 2010r. 

4.6 Zostało dokonane porównanie osiągnięć uczniów dwóch klas 

elektronicznych : klasy IV A i klasy IV B za rok 2013. 



4.7 Z analizą zostają zapoznani wszyscy członkowie zespołu podczas 

spotkania z Dyrekcją w dniu 27.01.2014r.  

4.8 Zespół nauczycieli uczestniczył w opracowywaniu rozdziału analizy- 

wnioski ogólne i szczegółowe, gdzie umieszczono propozycje 

konkretnych działań – w tym umiejętności, jakie należy doskonalić 

w celu poprawy uzyskiwanych wyników.  

 

5. ANALIZA STOPNIA WDROŻENIA REKOMENDACJI PRZEZ ZESPÓŁ 

NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH- INFORMATYKA:   

 

5.1 Analizy  zostały wykonane zgodnie z rekomendacjami Zespołu ds. 

Ewaluacji z czerwca 2013 roku. 

5.2 Wyniki  są  analizowane  zarówno  pod  względem  ilościowym jak 

i jakościowym. 

5.3 Analiza wyników dokonana jest przez jednego z nauczycieli Zespołu 

na podstawie materiałów uzyskanych od Dyrekcji, oraz danych 

zamieszczanych na stronie OKE- Kraków. 

5.4 Analizy dokonuje się w odniesieniu do wyników z regionu. 

5.5 Analiza zawiera porównanie danych począwszy od 2010r 

5.6 W opracowaniu zostały podane  umiejętności, jakie należy doskonalić 

w celu poprawy uzyskiwanych wyników. 

 

 

III. WNIOSKI Z BADAŃ W POSTACI MOCNYCH I SŁABYCH STRON: 

 

 

MOCNE STRONY: 

1. Pełna, dokładna i przejrzysta prezentacja wyników egzaminu 

maturalnego i egzaminów zawodowych przygotowana przez 

poszczególne Zespoły. 

2. Opracowania i wyniki egzaminów są czytelne i zrozumiałe. 

3. Analiza wyników zawiera propozycje konkretnych działań w celu 

poprawy uzyskanych wyników. 

4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów uwzględniają wyniki analiz 

i wnioski w swojej pracy dydaktycznej. 



5. Wnioski z egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe uwzględniane są również w planach szkoły, 

nadzoru pedagogicznego, jak również w pracy zespołów 

przedmiotowych, planowaniu zajęć fakultatywnych 

i wyrównawczych. 

6. Wnioski z analiz wyników egzaminu przyczyniają się do wzrostu 

efektów kształcenia i poprawy jakości pracy szkoły.  

 

 

SŁABE STRONY: 

1. Trudno jednoznacznie określić wzrost efektów kształcenia po 

wdrożonych zadaniach i analizach wyników kształcenia w porównaniu 

do lat poprzednich (różny poziom intelektualny młodzieży). 

2. Mało trafna prognoza wyników egzaminów zewnętrznych po 

egzaminach próbnych. 

3. Niewielkie rozbieżności analiz pomiędzy zespołami przedmiotowymi. 

4. Nie zawsze analiza wyników egzaminów zewnętrznych zawiera 

wnioski (język angielski). 

 

 

IV. REKOMENDACJE, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W PLANOWANIU 

DZIAŁAŃ ORAZ DALSZYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SZKOŁY: 

 

1. Uwzględnić wyniki z poprzednich lat w kolejnych analizach. 

2. Należy zachęcać uczniów do wytężonej i systematycznej pracy w celu 

uzyskania jak najlepszych wyników na egzaminie. 

3. Nie zapominać o zwracaniu uwagi nauczycielom na monitorowanie 

podstawy programowej pod kątem uzyskiwanych efektów kształcenia 

4. W dalszym ciągu wpływać na rodziców w kwestii większego 

zainteresowania dzieckiem zdającym egzamin.  

 

 

 


