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RAPORT 

z wewnętrznego mierzenia jakości pracy Szkoły Podstawowej  

im. C. K. Norwida w Dąbrówce w roku szkolnym 2004/2005. 

Celem raportu jest przedstawienie wyników przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia 

jakości pracy, z uwzględnieniem działań, o których mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad 

sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji 

pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także 

kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. 

z 2004 r. nr 89, poz. 845). 

I. Podstawowe informacje o szkole. 

 

METRYCZKA  SZKOŁY / PLACÓWKI 

 

Nazwa  i  adres  szkoły                    

 

Szkoła Podstawowa im. C. K. 

Norwida w Dąbrówce. 
05-252 Dąbrówka ul. Kościuszki 20 

Liczba – oddziałów 

               uczniów 

               nauczycieli  

12 

257 

25 

Imię,  nazwisko  dyrektora Stanisław Wójcik 

Imię,  nazwisko  wizytatora 

rejonowego 

Jolanta Makieła 

Data  sporządzonego  raportu 21 czerwca 2005 roku 

 Szkoła posiada certyfikat „Szkoły z klasą”. 

II. Organizacja mierzenia jakości pracy szkoły (placówki).  

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.04 r. powołano zespół do mierzenia 

jakości pracy szkoły w składzie: dyrektor, pedagog, bibliotekarz, przewodniczący zespołu 

nauczycieli pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego. Badaniem zostały objęte trzy obszary. 

Obszar I: Efekty procesu kształcenia. Obszar II: Rozwój zawodowy nauczycieli. Obszar III: 

Przebieg procesu kształcenia. Ustalono harmonogram prac mierzenia jakości pracy szkoły, 

który wyznaczał następujące działania: 

- opracowanie szczegółowego harmonogramu (wrzesień), 

- opracowanie narzędzi stosowanych do pozyskiwania informacji (październik), 
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- opracowanie planu mierzenia jakości pracy szkoły z uwzględnieniem obszarów,       

standardów, wskaźników, podobszarów, terminów i osób odpowiedzialnych (listopad), 

- wypełnianie ankiet przez uczniów (grudzień), 

- zebranie opinii od rodziców (styczeń), 

- wypełnianie ankiet przez nauczycieli (luty), 

- opracowywanie wyników mierzenia jakości pracy szkoły (czerwiec),   

- opracowanie raportu (czerwiec). 

 
       Za pomocą kwestionariuszy i ankiet przebadano 100% uczniów klas IV-VI, 80% rodziców 

tych uczniów i 100% nauczycieli. Ankietowanie przeprowadzono zgodnie z harmonogramem 

mierzenia jakości pracy szkoły w roku szkolnym 2004/2005. Dokonano także analizy 

dokumentów szkolnych dotyczących nauczania i wychowania (plany nauczania, przedmiotowe 

systemy oceniania, szkolny system oceniania, dzienniki lekcyjne, protokoły z posiedzeń Rad 

Pedagogicznych klasyfikacyjnych i analitycznych, a także wyniki sprawdzianów po klasie 

szóstej i osiągnięcia uczniów w konkursach).  Głównym narzędziem mierzenia jakości pracy 

szkoły były ankiety przeprowadzane wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz 

kwestionariusze. Poddano również analizie dokumenty szkolne dotyczące procesu kształcenia i 

wychowania. Dokonano również analizy semestralnych wyników nauczania i wyników 

sprawdzianu szóstoklasistów oraz obserwacji efektów działań wychowawczych podjętych w 

szkole. Ponadto zastosowano arkusz diagnostyczny do mierzenia efektów kształcenia i 

przebiegu procesu kształcenia. Wykorzystano również wyniki hospitacji lekcji, a w tym wyniki 

hospitacji diagnozującej.  

 

Ankietowano wszystkie grupy społeczności szkolnej w ramach obszarów: 

  Efekty procesu kształcenia. 

  Przebieg procesu kształcenia. 

 

W obszarze Rozwój zawodowy nauczycieli w ankiecie wzięli udział tylko nauczyciele. 

 

DZIAŁ II. ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 

 

 

STANDARD II.2  
 

Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz 

indywidualnymi potrzebami. Rozpoznawane są potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego 

związane z rozwojem szkoły i z indywidualnymi potrzebami nauczycieli. Wewnątrzszkolne 

doskonalenie zawodowe jest przemyślane, zaplanowane, systematyczne i właściwie 

organizowane. Nauczyciele stosują nabytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy. Rozwój 

zawodowy jest uwzględniany w awansie zawodowym i w ocenach pracy nauczycieli. 

Wszystkim nauczycielom zostały stworzone równe szanse rozwoju zawodowego. Kolejne 

etapy awansu zawodowego nauczycieli są dobrze organizowane, a nauczyciele mają pełną 

świadomość wymagań. Oceny pracy i opinie o ich pracy wskazują na potrzeby rozwoju 

zawodowego. Analizowana jest skuteczność form doskonalenia zawodowego. 
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Mocne strony Słabe strony 

Rozpoznawane są potrzeby rady pedagogicznej i poszczególnych nauczycieli w 

zakresie doskonalenia zawodowego. Proponowane w ramach WDN szkolenia 

zaspokajają w pełni potrzeby nauczycieli. 

Nauczyciele w ograniczonym 

zakresie korzystają z pomocy 

doradców metodycznych. 

Istnieje system doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nauczyciele znają 

istniejący w placówce system doskonalenia nauczycieli 
 

Dyrektor szkoły wspiera nauczycieli w podnoszeniu rozwoju zawodowego 

poprzez tworzenie szans równego rozwoju. Nauczyciele mają stworzone równe 

szanse rozwoju zawodowego 

 

Dyrektor szkoły wspiera nauczycieli w podnoszeniu rozwoju zawodowego 

poprzez organizowanie systemu opieki nad początkującymi nauczycielami. W 

szkole istnieje system opieki nad początkującymi nauczycielami. 

 

Dyrektor szkoły wspiera nauczycieli w podnoszeniu rozwoju zawodowego 

poprzez nadzorowanie i ocenianie pracy każdego nauczyciela. Dyrektor szkoły 

rzetelnie i systematycznie dokonuje oceny pracy nauczycieli. 

 

Dyrektor szkoły wspiera nauczycieli w podnoszeniu rozwoju zawodowego 

poprzez docenianie sukcesów i eliminację niedociągnięć nauczycieli. Sukcesy 

odnoszone przez nauczycieli są dostrzegane przez dyrektora szkoły a 

niedociągnięcia eliminowane. 

 

Dyrektor szkoły wspiera nauczycieli w podnoszeniu rozwoju zawodowego 

poprzez stwarzanie warunków sprzyjających awansom zawodowym nauczycieli 

Placówka stwarza warunki, które sprzyjają awansom zawodowym nauczycieli 

 

Szczególne zainteresowania nauczycieli wzbogacają propozycje edukacyjne 

szkoły. Oferta edukacyjna szkoły jest wzbogacana szczególnymi 

zainteresowaniami nauczycieli. 

 

Wyniki ankiety Rozwój zawodowy nauczycieli. 
 

1. Czy w placówce istnieje system doskonalenia zawodowego? 

Tak Nie Suma 

25 0 25 

100% 0% 100% 

 

2. Czy proponowane w ramach WDN szkolenia zaspokajają Twoje potrzeby w zakresie doskonalenia 

zawodowego? 

Tak Nie Suma 

25 0 25 

100% 0% 100% 

 

3. Czy twoim zdaniem szkoła tworzy szansę równego rozwoju nauczycieli? 

Tak Nie Suma 

25 0 25 

100% 0% 100% 

 

4. Czy w placówce jest organizowany system opieki nad początkującymi 

 nauczycielami? 
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Tak Nie Suma 

25 0 25 

100% 0% 100% 

5. Czy Twoim zdaniem dyrektor szkoły rzetelnie i systematycznie dokonuje  

 oceny Twojej pracy? 

Tak Nie Suma 

25 0 25 

100% 0% 100% 

 

6. Czy Twoje sukcesy są dostrzegane przez Dyrektora szkoły? 

Tak Nie Suma 

25 0 25 

100% 0% 100% 

7. Czy placówka stwarza warunki, które sprzyjają awansom zawodowym  nauczycieli? 

Tak Nie Suma 

25 0 25 

100% 0% 100% 

8. Czy Twoje szczególne zainteresowania wzbogacają propozycje edukacyjne szkoły? 

Tak Nie Suma 

20 5 25 

80% 20% 100% 

9. Czy korzystasz z pomocy doradców metodycznych 

Tak Nie Suma 

3 22 25 

13,2% 86,80% 100% 

10. W jaki sposób korzystasz z pomocy doradców metodycznych 

Zorganizowane konferencje metodyczne Przy innych okazjach (np. prezentacja podręczników)  

0 3  

0% 13,2%  

 

 

 

 

Rozwój zawodowy nauczycieli (stan na początek września każdego roku szkolnego). 

 

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 
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 Ilość % Ilość % Ilość % Ilość % Ilość % 

Liczba nauczycieli ogółem 23 100 23 100 20 100 22 100 25 100 

Liczba nauczycieli zatrudnionych 

w pełnym wymiarze godzin (etat) 

14 60 13 57 13 65 14 64 15 60% 

Stażyści 1 4% 1 4% 0 0% 0 0% 5 20% 

Kontraktowi 1 4% 1 4% 2 10% 2 9% 5 20% 

Mianowani 19 92% 19 92% 17 85% 19 86% 4 16% 

Dyplomowani 0 0% 0 0% 1 5% 1 5% 11 44% 

Egzaminatorzy OKE   2  1  1    

Poziom wykształcenia nauczycieli szkoły 

dr - - - - - - - - - - 

mgr 10 43% 12 52% 14 70% 17 77% 22 88% 

lic 9 40% 7 31% 2 10% 2 9% 2 8% 

inni 4 17% 4 17% 3 20% 3 14% 1 4% 

 

DZIAŁ III. PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA 

STANDARD III.3  
W procesie kształcenia jasno określone cele ukierunkowane na rozwój ucznia. Metody pracy z 

uczniami są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne. Ocenianie jest przemyślanym 

procesem zmierzającym do poprawy efektów kształcenia. Szkoła lub placówka tworzy 

środowisko wspierające uczenie się. 

Mocne strony Słabe strony 

Treści kształcenia są realizowane zgodnie z przyjętymi 

planami nauczania. Każdy nauczyciel opracował własne 

plany nauczania i zgodnie z nimi realizuje treści kształcenia. 

Szkoła nie zapewnia uczniom pełnej realizacji treści 

edukacyjnych ujętych w podstawie programowej. 

Brak dotychczasowego monitoringu w tym 

zakresie.  

Rodzice zostali zapoznani z wymaganiami indywidualnie, 

uczniowie podczas pierwszych zajęć edukacyjnych. 

Wymagania edukacyjne są zrozumiałe i jasne dla uczniów. 

Nie wszyscy nauczyciele oceniają osiągnięty przez 

uczniów poziom wiedzy i umiejętności zgodnie z 

zasadami oceniania obowiązującymi w szkole oraz z 

ustalonymi przez siebie wymaganiami 

edukacyjnymi. 

Nauczyciele podczas lekcji i innych zajęć stwarzają uczniom 

możliwość do nabywania następujących umiejętności: 

a)      planowania i organizowania własnej nauki 

b)      poszukiwania, porządkowania i wykorzystania 

informacji z różnych źródeł 

c) współdziałania w zespole 

d)      podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji 

Podczas lekcji i innych zajęć nauczyciele umożliwiają 

uczniom nabywanie umiejętności: planowania i 

organizowania własnej nauki, poszukiwania i wykorzystania 

informacji z różnych źródeł (w tym z internetu), 

współdziałania w zespole, podejmowania decyzji 

grupowych i indywidualnych 

Nauczyciele nie dokonują pogłębionej analizy 

skuteczności stosowanych przez siebie metod 

nauczania. 

Nauczyciele prowadząc lekcje stosują różnorodne metody, 

formy i środki nauczania. Nauczyciele wyzwalają 
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aktywność uczniowską poprzez stosowanie różnorodnych 

metod, form pracy na lekcji i środków dydaktycznych (praca 

z tekstem, pytania i odpowiedzi, indywidualna praca ucznia 

praca w grupach, pokaz i demonstracja). Nauczyciele 

wykorzystują na lekcjach podręczniki, teksty źródłowe, 

mapy, atlasy oraz przyrządy do demonstracji. 

Nauczyciele diagnozują indywidualne osiągnięcia uczniów i 

dostosowują wymagania edukacyjne do uzdolnień uczniów. 

Uczniowie szczególnie uzdolnieni mają możliwość 

uczestniczenia w kółkach zainteresowań i konkursach 

przedmiotowych. Dla uczniów z trudnościami w nauce 

organizowane są zajęcia wyrównawcze. 

.  

Nauczyciele w procesie kształcenia uwzględniają korelację 

międzyprzedmiotową i integralny przekaz wiadomości 

przedmiotowych. Przy ustalaniu planów nauczania 

nauczyciele uwzględniają korelację międzyprzedmiotową. 

. 

Szkolny system oceniania wspiera umiejętność uczenia się, 

w szczególności poprzez działania nauczycieli: 

a)      ustalanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych 

zajęć oraz form i sposobów ich oceniania 

b)      ocenianie osiągniętego przez ucznia poziomu wiedzy i 

umiejętności zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami 

oceniania oraz ustalonymi przez siebie wymaganiami 

edukacyjnymi 

c) bieżące informowanie uczniów i rodziców o 

osiągnięciach i niepowodzeniach edukacyjnych  

Nauczyciele ustalają wymagania edukacyjne oraz formy i 

sposoby ich oceniania. Oceniają poziom wiedzy i 

umiejętności ucznia zgodnie z wymaganiami i ustalonymi 

zasadami. Liczba ocen w dziennikach lekcyjnych wskazuje 

na systematyczność oceniania. Rodzice i uczniowie nie 

wnoszą zastrzeżeń do sprawiedliwości oceniania.  

 

 

INTERPRETACJA WYNIKÓW ANKIET MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY 

PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA - UCZNIOWIE 

Zastosowano pięciostopniową skalę ocen. 

Ankietowaniu poddano 120 uczniów klas IV-VI, co stanowi 100% wszystkich dzieci w szkole. 

1. 94% uczniów uważa, że zostali poinformowani o wymaganiach przedmiotowych – ocena 5. 

2. 94% uczniów rozumie kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów - 5. 

Jedynie w klasie IV jedna osoba wskazała na niezrozumiałość kryteriów oceniania z przyrody a 

w klasie V dwie z historii i jedna z języka polskiego. 

3. 94% uczniów uważa, że zostali zapoznani z systemem oceniania obowiązującym w szkole – 

ocena 5. 

4. 96% uczniów twierdzi, że nauczyciele stosują kryteria oceniania, z którymi zapoznali 

uczniów - 5. 

5. 84% uczniów uważa, że są sprawiedliwie oceniani - 4. 

6. 98% uczniów twierdzi, że ma możliwość poprawy oceny - 5. 

7. 98% uczniów twierdzi, że zostali zapoznani ze standardami wymagań edukacyjnych - 5. 

8. 98% uczniów twierdzi, że nauczyciele przygotowują ich do sprawdzianu szóstoklasisty 5. 

9. Najczęściej stosowanymi metodami prowadzenia lekcji są według uczniów: 75,5% - praca z 

tekstem, 65,3% - pytania i odpowiedzi, 58,2% - indywidualna praca z uczniem, 42,9% - praca 

w grupach, 35,7% - pokaz i demonstracja, 8,2% - wykład, 

10.   Według uczniów najczęściej wykorzystywanymi pomocami naukowymi są: podręczniki 
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szkolne - 100%, 55,5% - książki i teksty źródłowe, 58,8% - atlasy i mapy, 42,8% - plansze i 

obrazki, 25,5% - przyrządy do pokazu i demonstracji. 

11.   76% uczniów twierdzi, że nauczyciele stosują specjalne metody pracy z uczniem zdolnym, 

wskazując jako ich formą kółka zainteresowań oraz przygotowania do udziału w konkursach. 

12.   93% uczniów twierdzi, że nauczyciele stosują specjalne metody pracy z uczniem mającym 

trudności w nauce, wskazując jako ich formą zajęcia wyrównawcze, dodatkowe wytłumaczenie 

niezrozumiałych zagadnień oraz specjalne zadania. 

13.   W pięciostopniowej skali ocen 69,4% uczniów ocenia aktywność swoich kolegów na 

lekcjach na 4 - 5, natomiast 24,5% na 3. 

14.   W pięciostopniowej skali ocen 84,7% uczniów ocenia efektywność wykorzystania pracy 

na lekcji na 4 - 5. 

 

Na podstawie wyników ankiet i arkusza diagnostycznego do słabych stron należy zaliczyć: nie 

zapewnianie uczniom pełnej realizacji treści edukacyjnych ujętych w podstawie programowej i 

brak dotychczasowego monitoringu w tym zakresie. Ponadto nie wszyscy nauczyciele oceniają 

osiągnięty prze uczniów poziom wiedzy i umiejętności zgodnie z zasadami oceniania 

obowiązującymi w szkole oraz z ustalonymi przez siebie wymaganiami edukacyjnymi. W 

dokumentacji szkolnej znajdują się znaki nie ujęte w systemie oceniania. Nauczyciele nie 

dokonują pogłębionej analizy skuteczności stosowanych przez siebie metod nauczania. 

Pozostałe diagnozowane obszary można zaliczyć do mocnych stron szkoły. Większość z nich w 

opinii uczniów została oceniona na 5 (jedynie poczucie sprawiedliwości oceniania na 4). 

WNIOSKI: 

   1. Konieczny jest monitoring efektywności zrealizowania podstawy programowej w cyklu 

kształcenia i podjęcie stosownych działań w celu wyrównania ewentualnych ubytków czasu 

kształcenia. 

2. Nie dopuszczalne jest stosowanie przez niektórych nauczycieli innych oznaczeń niż 

zawartych w WSO. 

 3. Należy znaleźć przyczynę, na podstawie której 16% uczniów nie czuje się sprawiedliwie 

ocenianych.  

 4. Stosować więcej aktywizujących metod pracy i zwracać uwagę na zaangażowanie uczniów 

na lekcjach. 

5. Konieczne jest dokonanie przez nauczycieli pogłębionej analizy skuteczności stosowanych 

przez siebie metod nauczania. 

 

INTERPRETACJA WYNIKÓW ANKIET MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY 

PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA - RODZICE 

Skala ocen pięciostopniowa. 

W ankiecie wzięło udział 98 rodziców klas IV-VI, co stanowi 81,6% ogółu. 

 

1. 88% rodziców zostało zapoznanych z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych 

przedmiotów – ocena 4. 

2. 87% rodziców uważa, że ich dzieci rozumieją kryteria oceniania z poszczególnych 

przedmiotów - 4. 

3. 92% rodziców twierdzi, że ich dzieci są sprawiedliwie oceniane - 5. 

4. 95% rodziców uważa, że ich dzieci są oceniane systematycznie - 5. 

5. 94% rodziców uważa, że ich dzieci mają możliwość poprawy uzyskanych ocen - 5. 

6. 82% rodziców uważa, że ich dzieci zostały zapoznane ze standardami wymagań 

egzaminacyjnych - 4. 

7. 75% rodziców twierdzi, że nauczyciele przygotowują ich dzieci do egzaminu szóstoklasistów 
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- 4. 

8. 95% rodziców uważa, że są rzetelnie i systematycznie informowani o osiągnięciach i 

niepowodzeniach dzieci - 5. 

9. 93% rodziców uważa, że nauczyciele właściwie wykorzystują czas pracy na lekcji - 5. 

10.   87% rodziców jest zdania, że nauczyciele zapewniają pomoc uczniom mającym trudności 

w nauce - 4. 

11.   79% rodziców uważa, że szkoła zapewnia rozwój uczniom szczególnie uzdolnionym - 4. 

12.   Na pytanie o czas codziennego przygotowania się do lekcji rodzice odpowiadali: 

45% - 2 godziny, 30% - godzinę, 13% - więcej niż 3 godziny, 9% - 3 godziny i 2% - mniej niż 

godzinę. 

13.   51% rodziców twierdzi, że ich dzieci potrzebują pomocy przy odrabianiu zadań 

domowych, przy czym 30% odpowiedzi dotyczyło matematyki, 18% języka polskiego, 14% 

historii i 13% przyrody. 

14.   Na pytanie o częstotliwość kontrolowania zadań domowych rodzice odpowiadali: 64% - 

codziennie, 27% - 1-2 razy w tygodniu, 3,5% - rzadziej niż tygodniowo. 

15.   87% rodziców uważa, że nauczyciele tworzą przyjazną, lecz nie koleżeńską atmosferę 

pracy w szkole - 4. 

 

Wyniki ankiet wskazują, że według rodziców, wszystkie badane obszary procesu kształcenia 

możemy zaliczyć do mocnych stron szkoły.  

 

WNIOSKI: 

 

1. Dokładniej tłumaczyć kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

2. Zwrócić większą uwagę zapoznanie uczniów ze standardami wymagań egzaminacyjnych i 

przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty. 

3. Rozszerzyć formy pomocy uczniom z trudnościami w nauce i ofertę zajęć dla uczniów 

uzdolnionych. 

4. Przekonywać rodziców o konieczności systematycznej kontroli postępów w nauce dzieci. 

5. W dalszym ciągu dbać o przyjazną atmosferę pracy w szkole. 

  

 

INTERPRETACJA WYNIKÓW ANKIET MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY 

PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA - Nauczyciele 

 

1. 72% nauczycieli twierdzi, że brali udział w tworzeniu Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania -ocena 4 

2. 100% nauczycieli akceptuje funkcjonujący w szkole system oceniania - 5. 

3. 100% nauczycieli zapoznaje uczniów z treściami nauczania i wymaganiami edukacyjnymi ze 

swojego przedmiotu - 5. 

4. 100% nauczycieli zapoznaje uczniów z kryteriami oceniania ze swojego przedmiotu - 5. 

5. 100% nauczycieli przestrzega ustalonych kryteriów oceniania - 5. 

6. 100% nauczycieli uważa, że uczniowie mają możliwość poprawy uzyskanych ocen - 5. 

7. 100% nauczycieli uważa, że Wewnątrzszkolny System Oceniania jest motywujący dla 

uczniów - 5. 

8. 100% nauczycieli analizuje wyniki nauczania uzyskane przez uczniów - 5. 

9. Oprócz stopni szkolnych, nauczyciele w swojej pracy uwzględniają również inne formy 

oceniania. Są to: 100% - pochwały, 91% - pisemne informacje o osiągnięciach i problemach, 

81% - ustna informacja o osiągnięciach i problemach, 
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45% - stwarzanie okazji od oceniania swoich osiągnięć. 

10.   Jak oceniasz umiejętności uczniów: 

a)      45% nauczycieli ocenia rozwiązywanie problemów w sposób twórczy dobrze, a 55% 

wystarczająco 

b)      45% nauczycieli ocenia efektywne posługiwanie się technologią informacyjną dobrze a 

55% wystarczająco 

c) 45 % nauczycieli ocenia prezentację własnych poglądów dobrze a 55% wystarczająco 

11.   100% nauczycieli realizuje treści edukacyjnych ujęte w podstawie programowej. 

12.   100% nauczycieli opracowało własne plany nauczania i zgodnie z nimi realizuje treści 

kształcenia. 

 

Wszyscy ankietowani nauczyciele zaliczyli badany obszar do mocnych stron szkoły.  

 

 

WNIOSKI: 

 

1. Jak dotychczas dbać o prawidłowy przebieg procesu kształcenia. 

2. W dalszej pracy należy motywować uczniów do stawiania pytań, problemów, samodzielnego 

ich rozwiązywania oraz do interpretowania tych rozwiązań.  

3. Należy wdrażać uczniów do wyrabiania i prezentacji własnych opinii i poglądów.  
 

   
 

DZIAŁ III. EFEKTY PROCESU KSZTAŁCENIA 

 

STANDARD III.4 
 

Szkoła osiąga sukcesy, których miarą jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych 

uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami, uzyskiwanymi w toku 

realizacji odpowiednio dobranych programów nauczania. Absolwenci są w stanie sprostać 

wymaganiom kolejnego etapu kształcenia w wybranej szkole lub podejmują pracę zawodową, 

realizując własne cele i aspiracje. Szkoła bada osiągnięcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje 

wyniki do podnoszenia efektywności kształcenia. 

Mocne strony Słabe strony 

Osiągnięcia edukacyjne uczniów są systematycznie diagnozowane i oceniane. 

Przeprowadzane są roczne testy, sprawdzanie wiadomości i umiejętności po 

każdym dziale programowym 

Szkoła dotychczas nie 

podjęła działań 

zmierzających do uzyskania 

informacji o losach 

absolwentów. 

Szkoła ocenia skuteczność kształcenia poprzez systematyczną analizę wiedzy, 

umiejętności i krytycznego myślenia uczniów, w tym: 

a)      Poprawne i swobodne wypowiadanie się, pisanie i czytanie ze zrozumieniem. 

b)      Znajomość wymaganych pojęć. 

Dokonano porównania i oceny wyników punktowych uzyskanych przez uczniów z 

poszczególnych standardów egzaminacyjnych. Z analizy wynika, iż pisanie, 

czytanie i korzystanie z informacji są mocną stroną uczniów 

 

Wyniki badań osiągnięć edukacyjnych uczniów, w tym wyniki klasyfikacji i 

promocji wskazują na postęp efektów kształcenia w szkole. Wyniki klasyfikacji i 

promocji są zawsze ujęte w protokołach i poddawane ciągłej analizie. Sporządzane 

są programy naprawcze, a o ich wynikach informowani są rodzice (zebrania 
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klasowe i ogólne). Zdecydowana większość rodziców i wszyscy nauczyciele 

dostrzegają ciągły postęp efektów kształcenia w szkole (ankieta).  

Wyniki uzyskiwane przez uczniów w toku kształcenia są zbieżne z uzyskiwanymi 

przez nich wynikami sprawdzianu. Dokonano porównania wyników sprawdzianów 

w klasie szóstej ze średnią ocen klasyfikacji końcowej 

 

Uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach. 

Duża liczba uczniów bierze udział w konkursach, turniejach i olimpiadach. Najlepsi 

odnoszą w nich sukcesy. Osiągnięcia uczniów są eksponowane na gazetce, w 

kronice szkolnej, na apelach oraz na spotkaniach z rodzicami. 

 

Uzyskane przez uczniów wyniki sprawdzianów są porównywalne z wynikami 

uzyskanymi przez uczniów szkół w powiecie. Dokonano porównania średniej 

liczby punktów uzyskanej ze sprawdzianów w klasie szóstej ze średnią liczbą 

punktów uzyskaną przez uczniów w powiecie. Dokonano także porównania 

średnich wyników punktowych uzyskanych z poszczególnych standardów 

egzaminacyjnych uczniów z wynikami uzyskanymi w powiecie. 

 

Wnioski wynikające z badania osiągnięć edukacyjnych uczniów są 

wykorzystywane w doskonaleniu pracy dydaktycznej szkoły. Sporządza się 

programy naprawcze. Ich wdrożenie ma na celu podniesienie doskonalenia pracy 

dydaktycznej. Z wnioskami zapoznawani są uczniowie oraz rodzice. Nauczyciele 

przekazują informacje na zebraniach z rodzicami. Większość rodziców i nauczycieli 

uważa, że wnioski z badań osiągnięć edukacyjnych są wykorzystywane w 

doskonaleniu pracy dydaktycznej szkoły. 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
 

1. Czy, Państwa zdaniem, szkoła systematycznie i rzetelnie diagnozuje i ocenia poziom wiedzy 

i umiejętności ucznia? 

ankiety rodziców A 90% ankiety nauczycieli A 91% 

 B 10% B 9% 

90% rodziców i 91% nauczycieli jest zdania, iż szkoła systematycznie i rzetelnie diagnozuje i 

ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia. 

2. Czy szkoła eksponuje osiągnięcia uczniów? 

ankiety rodziców  A 77% ankiety nauczycieli A 100% 

 B 23% B 0% 

Wszyscy nauczyciele uważają, że szkoła eksponuje osiągnięcia uczniów. 23% rodziców jest 

odmiennego zdania. 

3.  Czy szkoła analizuje i wykorzystuje wyniki osiągnięć uczniów? 

ankiety rodziców  A 87% ankiety nauczycieli A 91% 

 B 13% B 9% 

Jedynie 13% rodziców oraz 9% nauczycieli nie jest zdania, iż szkoła analizuje i wykorzystuje 

wyniki osiągnięć uczniów. 

4.  Czy, Państwa zdaniem, wyniki klasyfikacji i promocji oraz wyniki badań osiągnięć 

edukacyjnych uczniów wskazują na ciągły postęp efektów kształcenia w szkole? 

ankiety rodziców A 84% ankiety nauczycieli A 100% 

 B 16% B 0% 

Według 84% rodziców i 100% nauczycieli wyniki klasyfikacji i promocji oraz wyniki badań 

osiągnięć edukacyjnych uczniów wskazują na ciągły postęp efektów kształcenia w szkole. 

5. Czy wnioski z badania osiągnięć edukacyjnych są wykorzystywane w doskonaleniu pracy 

dydaktycznej szkoły? 

ankieta rodziców A 87% ankieta nauczycieli A 91% 
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 B 13%  B 9% 

Jedynie 13% rodziców i 9% nauczycieli nie uważa, że wnioski z badania osiągnięć 

edukacyjnych są wykorzystywane w doskonaleniu pracy dydaktycznej szkoły. 

6. Czy, Państwa zdaniem, uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach, turniejach, olimpiadach? 

ankieta rodziców A 84% ankieta nauczycieli  A 91% 

 B 16% B 9% 

Zdecydowana większość rodziców (84%) i nauczycieli (91%) jest zdania, iż uczniowie odnoszą 

sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach. 
 

Wnioski:  

Szkoła dotychczas nie podjęła działań zmierzających do uzyskania informacji o losach 

absolwentów więc nie można postawić diagnozy o stanie sprostania absolwentów wymaganiom 

kolejnego etapu edukacyjnego.  

 

Według ankietowanych szkoła systematycznie i rzetelnie diagnozuje poziom wiedzy i 

umiejętności uczniów. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że analizowanie i eksponowanie 

osiągnięć uczniów jest mocną stroną szkoły. Szkoła nie interesuje się losami absolwentów. 

Rodzice oraz nauczyciele uznali, iż wyniki badań osiągnięć edukacyjnych uczniów wskazują na 

ciągły postęp efektów kształcenia. Poprzez analizę porównawczą stwierdzono, że wyniki 

uzyskiwane przez uczniów w toku kształcenia są zbieżne z uzyskiwanymi przez nich wynikami 

sprawdzianów szóstoklasisty. Średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów na 

sprawdzianie jest porównywalna ze średnią liczbą punktów uzyskanych przez uczniów szkół w 

powiecie. Jest to mocna strona szkoły. Wnioski z badania osiągnięć edukacyjnych są 

wykorzystywane w doskonaleniu pracy dydaktycznej szkoły. Nauczyciele analizują i 

interpretują wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, tworzą programy naprawcze. Realizacja 

programów nauczania zapewnia uczniom spełnienie wymagań standardów egzaminacyjnych. 

Podsumowanie 
 

Wyniki wszystkich ankiet wskazują, że stopień realizacji standardów jakości pracy szkoły w 

badanych obszarach kształtuje się na poziomie dobrym i bardzo dobrym. Proces kształcenia 

oraz rozwój zawodowy nauczycieli przebiega poprawnie. Wyniki uzyskane z arkusza 

diagnostycznego wskazują słabe strony w postaci wniosku, że szkoła dotychczas nie podjęła 

działań zmierzających do uzyskania informacji o losach absolwentów. Ponadto do słabych 

stron należy zaliczyć: nie zapewnianie uczniom pełnej realizacji treści edukacyjnych ujętych w 

podstawie programowej i brak dotychczasowego monitoringu w tym zakresie;  nie wszyscy 

nauczyciele oceniają osiągnięty przez uczniów poziom wiedzy i umiejętności zgodnie z 

zasadami oceniania obowiązującymi w szkole oraz z ustalonymi przez siebie wymaganiami 

edukacyjnymi bowiem w dokumentacji szkolnej znajdują się znaki nie ujęte w systemie 

oceniania. 

Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje, biorą udział w ustawicznym kształceniu. Znają 

plan i tematykę wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2004/2005. 

Proponowane w nim szkolenia zaspokajają potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia. 

Działania nauczycieli związane z doskonaleniem zawodowym są wspierane przez dyrektora 

szkoły.  

Nauczyciele mają utrudniony dostęp do doradców metodycznych ponieważ została 

wypowiedziana przez Zarząd Gminy Dąbrówka z dniem 1.01.2003r. umowa dotycząca 
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współfinansowania doradztwa metodycznego z Powiatowym Zespołem Doradców 

Metodycznych. Decyzja była podyktowana bardzo ubogą ofertą w tym zakresie ze strony 

Zespołu Metodycznego. 

 

  Wszystkie ankietowane grupy znają wymagania edukacyjne, kryteria i system oceniania 

obowiązujący w szkole oraz standardy wymagań egzaminacyjnych. Uczniowie są 

systematycznie i sprawiedliwie oceniani a rodzice mają stały dostęp do informacji o postępach 

w nauce swoich dzieci. Przeprowadzanie próbnych sprawdzianów szóstoklasisty oraz 

sprawdzianów w klasach IV-V w formie zbliżonej od wspomnianego pozwala zapoznać 

uczniów z procedurą egzaminacyjną i jak najlepiej przygotować ich od sprawdzenia wiedzy i 

umiejętności. Stosowanie różnorodnych metod pracy i pomocy dydaktycznych zwiększa 

efektywność i efektowność nauczania. Dzięki indywidualnemu podejściu do problemów 

uczniowskich nauczyciele stwarzają w szkole przyjazną atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 

 

W dalszej pracy należy motywować uczniów do stawiania pytań, problemów, samodzielnego 

ich rozwiązywania oraz do interpretowania tych rozwiązań. Należy wdrażać do wyrabiania i 

prezentacji własnych opinii i poglądów. Systematycznie analizować i oceniać metody 

nauczania (ująć w planie WDN). Mimo, iż wskaźniki dotyczące umiejętności: czytania, pisania 

i korzystania z informacji są dobre, nadal należy doskonalić te umiejętności. Szczególny nacisk 

należy położyć na rozumienie pojęć i właściwe ich stosowanie, rozumowanie, dostrzeganie 

związków i zależności, proces analizowania i syntetyzowania oraz odnoszenie zdobytej wiedzy 

do praktyki.  

III. Wyniki mierzenia. 

III.1. Planowanie i realizacja wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły. 

L.p. Zakres 

Ocena wyników 

wewnętrznego 

mierzenia 

Zrealizowano 

tak nie 

1. 

Kontrolowanie realizacji przez szkołę lub placówkę 

wymagań określonych w przepisach prawa, w tym  
- wdrożenie znowelizowanego prawa oświatowego, 

znowelizowano Statut szkoły i WSO, opracowano roczny i 

pięcioletni program rozwoju szkoły, opracowano roczny i 

pięcioletni plan nadzoru pedagogicznego. 

 Tak   

2. 

Diagnozowanie i ocenianie stopnia spełniania przez 

szkoły i placówki standardów oceny. 

Badaniem zostały objęte trzy obszary. Obszar I: Efekty 

procesu kształcenia. Obszar II: Rozwój zawodowy 

nauczycieli. Obszar III: Przebieg procesu kształcenia 

 Tak   

3. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Tak   
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Przeprowadzono w maju sprawdziany kompetencji 

uczniów klas drugich i trzecich oraz sprawdziany 

kompetencji uczniów klas czwartych i piątych w formie 

zbliżonej do sprawdzianu.  

4. 

Monitorowanie podejmowanych przez szkołę lub placówkę 

oraz nauczycieli działań zmierzających do doskonalenia 

jakości pracy szkoły lub placówki. 

Na bieżąco prowadzono monitorowanie realizacji rocznego 

programu rozwoju szkoły oraz rocznego planu nadzoru 

pedagogicznego 

 Tak   

5. 

Prowadzenie hospitacji: 

a) kontrolno-oceniające dla nauczycieli podlegających 

ocenianiu 

b) doradczo-doskonalące, dla nauczycieli stażystów i 

kontraktowych 

c) diagnozujące osiągnięcia uczniów – czytanie tekstu ze 

zrozumieniem 

d) inne  

 Tak   

6. 

Dokonywanie ewaluacji rocznego programu rozwoju 

szkoły, programu wychowawczego i szkolnego programu 

profilaktyki. 

 Tak   

 

III.2. Wykorzystanie wyników wewnętrznego mierzenia jakości pracy 

szkoły/placówki do doskonalenia pracy. Wnioski i ocena realizacji rocznego 

programu rozwoju szkoły na rok szkolny 2004/2005. 

 

Do realizacji przyjęto osiem zadań, które wynikły: 

 z wniosków z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły w roku szkolnym 

2003/04, 

  ankietowania rodziców, uczniów i nauczycieli w zakresie oczekiwań wobec 

szkoły, 

 priorytetów Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2004/05, 

 ustaleń  Rady Pedagogicznej w zakresie priorytetów. 

 

ZADANIE I:    Rozpoznanie zjawiska segregacji w szkole (priorytet kuratora). 
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W wyniku szczegółowej analizy kart wycieczek szkolnych, analizy listy uczniów 

ubezpieczonych, analizy dożywiania w szkole i analizy ankiet diagnozujących 

przeprowadzonych przez dyrektora szkoły i pedagoga w miesiącu wrześniu, styczniu i maju 

wśród uczniów należy stwierdzić, że dokonano pełnego rozpoznania zagrożenia we wszystkich 

obszarach działania szkoły. W wyniku tych działań stwierdzono, że ewentualnym źródłem 

segregacji w szkole mogą być warunki ekonomiczne ucznia, które nie pozwalają mu 

uczestniczyć w płatnych imprezach organizowanych przez szkołę, płatnym dożywianiu, 

płatnym ubezpieczeniu zdrowotnym, płatnych wycieczkach, płatnych wyjazdach na basen i 

innych płatnych imprezach.  

Podjęcie skutecznych działań eliminujących zjawisko segregacji w szkole polega na: 

 nie prowadzeniu w szkole żadnych odpłatnych zajęć dodatkowych i 

pozalekcyjnych, 

 objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym uczniów będących w trudnej sytuacji 

materialnej w ramach prowizji ubezpieczenia, 

 objęciem stypendium socjalnym uczniów najbardziej potrzebujących, 

 objęciem bezpłatnym dożywianiem uczniów będących w trudnej sytuacji 

ekonomicznej, 

 w przypadku wycieczek pozyskanie sponsorów oraz negocjowanie z biurami 

podróży  ulg dla potrzebujących uczniów. 

 

ZADANIE II:     Poprawa wyników sprawdzianu. 

 

Wszystkie zaplanowane działania w tym zakresie zostały zrealizowane. Zespół nauczycieli 

drugiego etapu edukacyjnego przedstawił na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 6 

października 2004 roku szczegółową i wnikliwą analizę wyników sprawdzianu zewnętrznego w 

klasach szóstych za ubiegły rok szkolny oraz wnioski do dalszej pracy zaakceptowane przez 

radę. W listopadzie przeprowadzono również i podano analizie próbny sprawdzian w klasach 

szóstych. Wyniki tego sprawdzianu również zostały natychmiast wykorzystane do podniesienia 

jakości pracy szkoły. Na przełomie maja i czerwca opracowano i przeprowadzono sprawdzian 

oceniający poziom wiedzy i umiejętności uczniów klas II, III, IV i V. W październiku 

wychowawcy klas pierwszych wraz z pedagogiem przeprowadzili test wczesnego wykrywania 

dysleleksji uczniów w tych klasach w wyniku którego pięciu uczniów objęto szczegółową 

pomocą w tym zakresie. Podjęte te działania przełożą się na wyniki sprawdzianów w latach 

następnych.  

W wyniku podjętych powyższych działań oraz wdrożeniu zajęć wyrównawczych z języka 

polskiego, matematyki i historii w klasach IV-VI osiągnięto mniejszą różnicę między wynikami 

uczniów w szkole i uzyskano poprawę wyników uczniów najsłabszych. Wynik najsłabszego 

ucznia wyniósł 15 punktów na 40 możliwych.  
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ZADANIE III:  Wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

Wszyscy nauczyciele dostosowali plany realizacji materiałów do potrzeb uczniów, 

opracowali zindywidualizowane kryteria oceniania uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Zorganizowano dodatkowe zajęcia wyrównawczo - korekcyjne dla uczniów 

mających takie wskazania przez poradnie pedagogiczno – psychologiczną.  Ponadto 

zacieśniono współpracę z rodzicami uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 

celem ukierunkowania do dalszej pracy oraz udzielenia wsparcia.  

W wyniku realizacji tego zadania uzyskano efekty w postaci poprawy jakości kształcenia 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dostosowania wymagań do możliwości 

uczniów.                                                                       

 

ZADANIE IV:  Zmniejszenie stopnia agresji i przemocy w szkole, podniesienie     

bezpieczeństwa. 

 

Poprzez włączenie do programu profilaktyki zajęć sprzyjających poprawie relacji 

międzyludzkich, realizacji Programu Profilaktycznego Szkoły, rzetelne pełnienie dyżurów 

nauczycielskich, akcji walki z hałasem oraz wulgaryzmami (pogadanki na godzinach 

wychowawczych, plakaty, hasła) uzyskano: zmniejszenie liczby przypadków agresji zwłaszcza 

słownej, poprawę relacji uczeń – uczeń, poprawę postaw i zachowań uczniów zgodnych z 

uznanymi powszechnie normami. Na początku roku szkolnego, na wszystkich przedmiotach i 

zajęciach uczniowie byli zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi w szkole. 

W wyniku przeprowadzenia ankiet wśród rodziców i uczniów we wrześniu, styczniu i maju 

przez zespół do spraw mierzenia jakości rozpoznawane były potencjalne zagrożenia 

bezpieczeństwa oraz podejmowane natychmiast działania zapewniające bezpieczeństwo i 

higienę pracy.  

 

ZADANIE V:     Doskonalenie nauczycieli.  

Doskonalenie nauczycieli odbywało się w ramach WDN (Wewnątrzszkolne Szkolne 

Doskonalenie), zgodnie z rocznym i wieloletnim planem WDN.  

L.p. 
 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 
 

Nazwa kursu 
 

Organizator 
 

termin 
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1 
 

Bulik Iwona, 
Dorota Socha, 
Wójcik Stanisław 
 

Pracownia Internetowa w 
szkole podstawowej 
 

DC Edukacja w 
Warszawie 
 

wrzesień -listopad 
 

2 
 

Wójcik Stanisław 
 

Nowelizacja Karty nauczyciela 
 

CDN 
W-wa 
 

wrzesień 
 

3 
 

Stańczak 
Małgorzata, 
Winiarek 
Katarzyna, 
Jaśkiewicz Aneta, 
Dąbrowska Anna, 
Zalewska Edyta 
 

Warsztaty metodyczne dla 
nauczycieli rozpoczynających 
staż na stopień nauczyciela 
kontraktowego 
 

Pedagogiczna 
Biblioteka w 
Wołominie 
 

wrzesień 
 

4 
 

Wójcik Stanisław 
 

Nadzór pedagogiczny 
dyrektora placówki oświatowej 
 

CDN 
W-wa 
 

październik 
 

5 
 

Mitłosz Olga 
 

„Jak zostać nauczycielem 
mianowanym" 
 

ODZ W-wa 
 

październik 
 

6 
 

Mitłosz Olga 
 

Warsztaty metodyczne dla 
nauczycieli języka angielskiego 
 

Oxford Uniwersity 
Pres. 
 

listopad 
 

7 
 

Przybysz Marzena 
 

Szkolenie „Diagnoza i terapia 
zaburzeń grafomotorycznych" 
 

Polskie Towarzystwo 
flysleksji W-wa 
 

grudzień 
 

8 
 

Stańczak 
Małgorzata, 
Winiarek 
Katarzyna, 
Jaśkiewicz Aneta, 
Dąbrowska Anna, 
Zalewska Edyta 
 

Warsztaty „ Skuteczna 
współpraca z rodzicami", 
„Elementy kinezjologii 
edukacyjnej we wspieraniu 
wszechstronnego rozwoju 
ucznia" 
 

CDN „Edukator" 
 

styczeń 
 

9 
 

Zalewska Edyta 
 

Warsztaty metodyczne dla 
nauczycieli przyrody 
 

Muzeum Łowiectwa 
w W- wie 
 

styczeń 
 

10 Wszyscy 
nauczyciele 

Kurs pierwszej pomocy. 
Ratownictwo przedmedyczne i 
pierwsza pomoc. 

Ośrodek doskonalenia 
Nauczycieli 
„Edukator”. 

kwiecień 
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Przeprowadzone ankiety ewaluacyjne szkoleń „Praca z uczniem z dysleksją w szkole 

podstawowej w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych”, „Dysleksja- przyczyny i objawy”, 

„Zaburzenia emocjonalne u dzieci jako główna przyczyna problemów wychowawczych i 

edukacyjnych, „Przejawy agresji w szkole” potwierdziły celowość tych szkoleń prawie w 

100%. 

Pozytywną ocenę dorobku zawodowego otrzymało pięciu nauczycieli – czterech na stopień 

awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i jeden na stopień awansu nauczyciela 

mianowanego. 

Działania te sprzyjały rozwojowi zawodowemu nauczycieli. Prowadziły do wzrostu 

poziomu umiejętności nauczycieli, zdobycia przez nauczycieli kolejnych stopni awansu  

zawodowego i zdobycia dodatkowych kwalifikacji.                                

ZADANIE VI:     Promocja pracy i osiągnięć szkoły w lokalnym środowisku. 

Na forum Gminnego Centrum Kultury dokonano prezentacji dokonań - „Przegląd 

Świątecznych Programów Noworocznych”. Uczniowie brali udział w konkursach gminnych i 

powiatowych. 

Zapraszano przedstawicieli samorządu, emerytowanych pracowników szkoły i innych 

gości na uroczystości szkolne: 

 inauguracja roku szkolnego, 

 ślubowanie klas pierwszych, 

 Dzień Nauczyciela,  

 wigilia szkolna, 

 zakończenie roku szkolnego. 

 

W sposób ciągły była aktualizowana strona internetowa szkoły przez nauczycieli 

informatyki i zajęć komputerowych.  

W wyniku powyższych działań uzyskano:  ukształtowanie pozytywnego wizerunku w 

środowisku, rozwój współpracy z podmiotami w środowisku lokalnym, pozyskiwanie 

sponsorów, podniesienie stopnia zadowolenia rodziców ze szkoły, funkcjonowanie strony 

internetowej szkoły, pozyskanie sojuszników wspierających działalność szkoły. 

                                          

ZADANIE VII:     Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły. 

Na początku roku szkolnego dokonano wyborów nowych Trójek klasowych i nowego 

zarządu Rady Rodziców. Włączono rodziców w pracę przy wszystkich dokumentach Szkoły 

(ankiety, opinie). Ponadto włączono rodziców we wszystkie akcje i imprezy na terenie szkoły 

        ślubowanie klas pierwszych 

        Dzień Edukacji Narodowej 

        współorganizowani zabawy andrzejkowej dla dzieci. 
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        wigilie klasowe 

        zabawa choinkowa 

         Dzień Dziecka 

        wycieczki, biwaki.  

Ponadto dla rodziców zorganizowano  w klasach I-III Dzień Matki. 

Kurator sądowy pan Marcin Suchocki w ramach pedagogizacji rodziców uczestniczył w 

listopadowym zebraniu ogólnym. 

 

        W październiku zaprenumerowano dla wszystkich rodziców miesięcznik „Rodzice i 

szkoła”.  

 

W wyniku powyższych działań zwiększyła się ilość rodziców na zebraniach i imprezach     

szkolnych, podniesiono stopień zadowolenia rodziców z pracy szkoły i poczucia 

odpowiedzialności za szkołę. 

 

 ZADANIE VIII: Poprawa klimatu w szkole. 
 

W celu poprawy stosunków między wszystkimi grupami pracującymi w szkole i 

emerytowanymi pracownikami szkoły zorganizowano w Dniu Edukacji Narodowej 

wyjazdową imprezę integracyjną do Kazimierza nad Wisłą. Podobny cel miało 

zorganizowane w szkole spotkanie opłatkowe w grudniu, na którym ponadto był obecny wójt 

gminy.  

Wszyscy zainteresowani opowiedzieli się za kontynuowaniem tego typu imprez 

integracyjnych. 

Poprawie stosunków interpersonalnych między nauczycielami ponadto służy 

równomierne obciążenie obowiązkami.  

Stopień realizacji standardów jakości pracy szkoły wynikający z rocznego planu rozwoju 

Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2004/2005 wypadł pozytywnie.  

Szkoła dużo uwagi poświęca na rozpoznawanie zjawiska segregacji w szkole i temu 

przeciwdziała. Dużo uwagi poświęca się analizie wyników sprawdzianów zewnętrznych i 

wewnętrznych oraz prowadzi się działania zmierzające do podniesienia tych wyników. 

Szczególną troską otacza się w szkole dzieci specjalnej troski. Znajduje to odzwierciedlenie w 

zorganizowaniu dla tych uczniów dodatkowych zajęć wyrównawczo-kompensacyjnych oraz 

dostosowanie planów realizacji materiału i kryteriów oceniana do ich możliwości. Wielu 

rodziców włączyło się w proces pracy wychowawczej i profilaktycznej. 

 W planie rozwoju szkoły na kolejny rok szkolny 2005/2006 należy wrócić do zasad 

pedagogizacji rodziców, podkreślania ważności udziału rodziców w procesie 

wychowawczym. Zdaniem rodziców Więcej uwagi należy poświęcić kształtowaniu postaw 

moralnych i duchowych, a także postawy ciała ucznia.  

Wszystkie zrealizowane zadania z rocznego programu rozwoju szkoły przyczyniły się 

do podniesienia jakości pracy szkoły. 
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IV. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

1. Wyniki klasyfikacji i promocji uzyskiwane przez uczniów na poszczególnych 

poziomach kształcenia.  

 

 

Rok szkolny 

Uczniowie 

Frekwencj

a[%] 

Ilość osób 

ze sred. ≥ 

4,75 [%] Ogółem 
Klasyfiko

wan.[%] 

Nieklasyfi

kow. [%] 

Promowa

nych[%] 

Ilość egz. 

Poprawko

wych 

2000/2001 294 100% 0% 98,98% 0% 91% 13% 

2001/2002 269 100% 0% 99,63% 0% 95% 11% 

2002/2003 259 100% 0% 99,61% 0% 93% 15% 

2003/2004 252 100% 0 % 100% 0% 94% 16% 

2004/2005 256 
100% 

 

0% 

 
99,22% 0% 94% 13% 

 

2. Wyniki sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych.  

Rok szkolny 

Wyniki  

Średnia  

szkoły 

Średnia  

gminy 

Średnia  

powiatu 

Średnia  

wojewódz-

ka 

Średnia 

krajowa 

Opis wyniku dla szkoły (łatwość) 

wg 

normy 

stanino-

wej 

(od 1 do 

9) 

Umiejętność 

Łatwość 

średnia 
 

C

z

y

t

a

n

i

e 

P

i

s

a

n

i

e 

R

o

z

u

m

o

w

a

n

i

e 

Korzys-

tanie 

z 

informa

-cji 

Wykorzys- 

tywanie  

wiedzy 

w praktyce 

2001/2002 

próbny 

pilotażowy 

23,15 21,68 23,52 23,80 -  0,71 0,49 0,55 0,87 0,51 0,63  

2001/2002 33,5 31,52  30,58 29,5  0,86 0,82 0,85 0,95 0,8 0,84  

2002/2003 28,87 27,24 27,41 27,93 28,60 6 0,92 0,61 0,61 0,96 0,69 0,76  

2003/2004 24,83 24,43 25,65 26,33 25,6 5 0,81 0,67 0,45 0,45 0,76 0,63  

2004/2005 29,38 28,11 29,87    0,83 0,70 0,68 0,71 0,74 0,73  
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Rok szkolny 

Opracowanie jakościowe sprawdzianów zewnętrznych 

Mocne strony 

szkoły 
 

Słabe strony 

szkoły 
 Najsłabiej opanowane czynności Najlepiej opanowane czynności 

2001/2002 
(pilotażowy) 

Korzystanie z 

informacji, 
 

Czytanie, 

rozumowanie, 

wykorzystywa-

nie wiedzy 

 w praktyce 

 Czytanie tekstu ze zrozumieniem 
Korzystanie z informacji w 

różnej postaci 

2001/2002 

Korzystanie z 

informacji, 

rozumowanie, 

wykorzystywa-

nie wiedzy 

 w praktyce 

 
Czytanie, 

pisanie 
 

Rozumienie tekstu utworu poetyckiego, 

wykonanie obliczeń dotyczących czasu i mas, 

napisanie notatki w formie tabeli, wykonanie 

obliczeń dotyczących pola i objętości. 

Przyporządkowanie ważnych 

odkryć jego twórcy, rozumienie 

tekstu mitu, wskazanie źródła 

informacji, odczytanie danych z 

wykresu. 

2002/2003 

Czytanie, 

korzystanie z 

informacji 

 Pisanie  

Obliczenia procentowe, stosowanie środków 

językowych, przestrzeganie norm językowych i 

ortograficznych 

Odczytanie danych i informacji 

z tekstu popularnonaukowego, 

rozumienie sensu przenośni, 

rozpoznanie prostokąta  

przedstawionego w danej skali, 

wskazanie porównania. 

2003/2004 

Wykorzystywa-

nie wiedzy 

 w praktyce 

 

Korzystanie z 

informacji, 

pisanie, czytanie 

 

Obliczanie odległości  posługując się skalą 

planu,  wykonanie obliczeń procentowych 

dotyczących wagi, rozumienie treści wiersza, 

rozpoznanie przenośni, rozpoznanie zależności 

miedzy wartościami na diagramie, 

umieszczanie w ogłoszeniu niezbędnych 

informacji, pisanie poprawnie pod względem 

językowym, posługiwanie się jednostkami, 

wykonanie różnych obliczeń. 

Odczytanie informacji z tekstu 

popularnonaukowego, 

odczytanie pouczenia 

wypływającego z wiersza, 

nawiązanie do sytuacji 

przedstawionej w wierszu. 

2004/2005 Czytanie  Rozumowanie  

Rozumienie tekstu utworu poetyckiego, 

rozróżnianie osi symetrii figury, obliczenia 

związane z czasem, napisanie ogłoszenia 

Korzystanie z informacji w 

różnej postaci 

Wnioski:  

Wyniki sprawdzianów zewnętrznych są porównywalne z wynikami w powiecie i utrzymują 

się na zbliżonym poziomie w stosunku do lat ubiegłych.  

 3. Porównanie wyników klasyfikacji i promocji z wynikami uzyskiwanymi 

przez uczniów na sprawdzianie i egzaminach.  
PORÓWNANIE ŚREDNIEJ OCEN KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ Z WYNIKAMI SPRAWDZIANU W 

KLASIE VI  w roku szkolnym 2004/05. 

L.p. Nazwisko i imię Średnia ocen Wyniki sprawdzianu Uwagi 

1 Ochrona danych 

osobowych 

2,6 15  

2  4,3 35  

3  5,1 40  

4  5,0 37  

5  5,1 38  

6  5,0 34  

7  2,7 21  

8  3,0 14  

9  3,4 32  

10  3,8 32  

11  4,1 35  

12  3,8 32  

13  2,6 17  

14  3,2 32  

15  4,0 26  

16  4,2 34  

17  4,77 38  



 - 21 - 

 

 

RAPORT z  wewnętrznego mierzenia jakości pracy Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce  

w roku szkolnym 2004/2005. 

 

 

18  3,0 20  

19  3,7 30  

20  5,1 35  

21  5,0 36  

22  5,0 38  

23  3,2 20  

24  4,3 37  

25  3,6 25  

26  2,7 22 Arkusz dostosowany 

27  5,0 36  

28  2,8 19  

29  3,89 32  

30  2,89 21 Arkusz dostosowany 

31  4,78 39  

32  3,67 28  

33  4,11 32  

34  3,66 27  

35  3,77 23  

36  3,77 26  

37  4,44 37  

38  3,77 36  

39  2,88 17  

40  4,11 27  

41  2,77 21  

42  2,55 17  

43  4,89 35  

44  4,78 38  

45  3,44 26  

46  5,11 38  

47  2,55 14  

48  4,22 35  

49  3,44 20  

50  3,77 30  

51  4,33 32  

52  4,89 32  

53  4,89 37  

54  2,78 31 Rozbieżności 

55  2,32 19  

 

Wnioski: 

 

Wyniki klasyfikacji końcowej uczniów klas szóstych są zbieżne z wynikami sprawdzianu 

w klasach szóstych. W jednym tylko wypadku są rozbieżności na korzyść wyników 

sprawdzianu. Dotyczy to ucznia, który pracując niesystematycznie osiągnął niższe wyniki w 

klasyfikacji końcowej niż na sprawdzianie. Dowodzi to właściwie prowadzonego procesu 

oceniania osiągnięć uczniów w tym zakresie. 

Wszystkie powyższe dane wykorzystano do zdiagnozowania i ocenienia stopnia spełnienia 

przez szkołę standardów oceny pracy szkoły w Obszarze III. 4. Efekty kształcenia. 
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4. Wyniki sprawdzianu kompetencji ucznia klasy trzeciej. 

 

Rok 

szkolny 

Poziom Badana wiedza i umiejętności (%) Ogólnie 

dla 

ucznia 
polonistyczne matematyczne przyrodnicze 

2002/2003 bardzo niski - 2,6% - - 

niski 12,8% 12,8% 7,7% 7,7% 

średni 30,8% 51,3% 12,8% 38,5% 

wysoki 30,8% 12,8% 30,8% 30,8% 

bardzo 

wysoki 

25,6% 20,5% 48,7% 23,0% 

2003/2004 bardzo niski - 2,7% -  

niski 13,5% 18,9% 8,1% 13,5% 

średni 18,9% 18,9% 10,8% 18,9% 

wysoki 32,4% 24,3% 27,0% 29,7% 

bardzo 

wysoki 

35,2% 35,2% 54,1% 37,9% 

2003/2004 bardzo niski - 2,2% - - 

niski 2,2% 36,3% - 4,5% 

średni 36,3% 31,8% 20,5% 25% 

wysoki 45,5% 15,9% 38,6% 45,5% 

bardzo 

wysoki 

15,9% 13,6% 40,9% 25% 

5. Informacja o wykorzystaniu wyników zewnętrznego mierzenia. 

W dniach 29 kwietnia i 06 maja 2005 roku została przeprowadzona kontrola przez 

wizytatora rejonowego Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakresie zgodności z 

obowiązującym prawem zakończona protokółem KO.KPG.I-J.M.495-84/05 z zaleceniami. 

Pismem S.P/090/1/2004/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku została podana informacja o 

realizacji zaleceń i uwag. Ponadto powyższe informacje i wnioski zostaną wykorzystane do 

opracowania rocznego programu rozwoju szkoły i rocznego planu nadzoru pedagogicznego 

w roku następnym. 

V. Potrzeby w zakresie wspomagania rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym 

potrzeby szkoleniowe.  

Należy zapewnić nauczycielom możliwość wspomagania przez doradców metodycznych. 

Powyższy raport przedstawiony został na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 30 

czerwca br. Przekazano go również kuratorowi oświaty, radzie rodziców i organowi 

prowadzącemu szkołę. 

 


