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Obszar 1.

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

działalności statutowej szkoły.
Wymaganie: 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej.

I. Przedmiot ewaluacji:
 Skuteczność działań szkoły w zakresie nabywania przez uczniów wiadomości i
umiejętności określonych w podstawie programowej oraz wykorzystanie uzyskanych
wyników w pracy szkoły.

II. Cele ewaluacji:
 Pozyskanie informacji o tym, czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej.
 Zbadanie, czy wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów
przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia i osiągania różnorodnych sukcesów
edukacyjnych.

III. Pytania kluczowe:
1. Jaka jest znajomość podstawy programowej wśród nauczycieli?
2. Jak monitorowana jest realizacja podstawy programowej?
3. W jaki sposób nauczyciele uwzględniają osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu
edukacyjnego planując swoją pracę?
4. Czy diagnozując i analizując osiągnięcia uczniów uwzględnia się ich możliwości
rozwojowe?
5. Czy formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce?
IV. Odbiorcy ewaluacji:
 Nauczyciele,
 Dyrekcja szkoły,
 Uczniowie,
 Rodzice.
V. Kryteria ewaluacji:
 Nauczyciele znają i realizują podstawę programową;
 Szkoła analizuje osiągnięcia uczniów;

 Uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości.
VI. Metody badawcze:
 Ankieta wśród nauczycieli, uczniów, rodziców,
 Rozmowy kierowane z nauczycielami, dyrektorem,
 Analiza dokumentacji szkolnej.
VII. Dobór próby badawczej:
 Uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej (po 5 osób z każdej klasy),
 Nauczyciele uczący w klasach 1-8 szkoły podstawowej,
 Rodzice.
VIII. Harmonogram przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej:
Przebieg
Czynności
Opracowanie koncepcji ewaluacji.
Opracowanie narzędzi badawczych.
Przeprowadzenie badania (ankiety ze
wszystkimi grupami respondentów).
Analiza dokumentacji.
Opracowanie wyników badań.
Opracowanie raportu
Wdrażanie wniosków/rekomendacji.

Czas wykonania

Nauczyciele odpowiedzialni

sierpień/wrzesień
październik
listopad/grudzień

Zespół ds. ewaluacji
Zespół ds. ewaluacji
Zespół ds. ewaluacji

styczeń/luty
marzec
kwiecień/maj
kolejny rok szkolny

Zespół ds. ewaluacji
Zespół ds. ewaluacji
Dyrektor, Rada Pedagogiczna

IX. Forma raportu i sposób upublicznienia wyników:
 Raport w formie papierowej i elektronicznej zaprezentowany i przedyskutowany
podczas zebrania Rady Pedagogicznej.
 Najważniejsze wyniki zostaną przedstawione uczniom na godzinach wychowawczych
oraz rodzicom na zebraniach.
Projekt planu został opracowany przez zespół zad. ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie:
Małgorzata Dobkowska, Katarzyna Gałązka, Krystyna Zacharek, Karolina Dąbrowska,
Agnieszka Dąbrowska.
Niniejszy plan ewaluacji wewnętrznej został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej
Nr XIII/2018/2019 w dniu na zebraniu 14 września 2018r.
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