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Rok szkolny 2015/2016 



WNIOSKI: 
 
• Koncepcja Pracy Szkoły jest dokumentem wyznaczającym kierunek pracy szkoły.  
• Szkoła Podstawowa nr 2 działa zgodnie z przyjętą Koncepcją Pracy Szkoły, zawierającą 

jasno określone cele i założenia, misję i wizję naszej placówki oraz model absolwenta, 
który jest osiągany poprzez ukierunkowane działanie skierowane na potrzeby uczniów, 
uwzględniające ich potrzeby rozwojowe, specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane 
oczekiwania środowiska lokalnego oraz systematycznie realizuje jej założenia. 

• Wszyscy nauczyciele znają i akceptują Koncepcję Pracy Szkoły. Potwierdzają również, 
że została ona przyjęta przez Radę Pedagogiczną (100%).  Każdy z ankietowanych 
nauczycieli przyznał, że uczestniczył w modyfikowaniu Koncepcji Pracy Szkoły poprzez 
udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.   

• Rodzice uczniów klas IV – VI zostali zapoznani z koncepcją podczas spotkań                     
z rodzicami oraz podczas posiedzeń Rady Rodziców. Wychowawcy klas IV – VI 
zapoznają uczniów z Koncepcją Pracy Szkoły na godzinach wychowawczych. 
Przypominają uczniom główne cele i założenia koncepcji. 

• Uczniowie i rodzice w pełni akceptują Koncepcję Pracy Szkoły.  Rodzice przyznają,             
że szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne ich dzieci (71,21%). 

• Rodzice uczestniczyli w modyfikowaniu Koncepcji Pracy Szkoły oraz uznają potrzebę 
jej modyfikowania. Uczestniczyć w procesie modyfikacji chciałoby jednak tylko 46,97% 
ankietowanych rodziców.  

 

KIERUNKI DALSZEJ PRACY: 
 

• Kontynuacja działań mających na celu zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju. 
• Włączenie rodziców w proces analizowania i modyfikowania Koncepcji Pracy Szkoły                     

oraz zwiększenie ich udziału w procesie jej realizacji. 
• Wzmacnianie pozytywnych postaw uczniów poprzez kontynuowanie działań. 
• Przeanalizowanie oraz rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań,                    

pod kątem zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szczególności odpowiadających na potrzebę 
rozwoju fizycznego uczniów oraz potrzebę rozwoju zainteresowań oraz pracowanie nad ich 
uatrakcyjnieniem.  

• Ukierunkowanie działań na zabezpieczenie potrzeb emocjonalnych i społecznych.  
 
OPRACOWAŁ ZESPÓŁ EWALUACYJNY: 

• Agnieszka Pięcek 
• Edyta Gacparska-Socha 
• Anna Siudzińska 
• Agata Mika 
• Magdalena Pawlikowska 
• Beata Rzeźnicka 
• Zbigniew Bajan 
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PRZEDMIOT EWALUACJI: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający 
uczeniu się 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2015/2016 



Nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg 
procesu uczenia się. 

           Pedagodzy współpracują z uczniami w obszarze doskonalenia procesów edukacyjnych. 
Organizacja i przebieg procesów edukacyjnych w szkole są ciągle dostosowywane                                  
do bieżącego zachowania i funkcjonowania uczniów w środowisku szkolnym. Uczniowie 
mają wpływ, choć nie bezpośredni, na organizację procesów edukacyjnych. Nauczyciele, 
prowadząc obserwacje uczniów, podejmują działania uwzględniające ich propozycje i opinie. 
Do takich działań można zaliczyć, np. zajęcia pozalekcyjne adekwatne do zainteresowań. 
Uczniowie potwierdzają, że szkoła pomaga im rozwijać ich zainteresowania (88,89%). 
Podobnego zdania są rodzice (68,75%). 

     W szkole procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 
Nauczyciele stosują różnorodne, często aktywizujące metody uczenia się. Najczęściej 
stosowane są: praca w grupach, burza mózgów. Uczniowie mają możliwość skorzystania                      
z pomocy nauczycieli, mogą uczestniczyć w kołach przedmiotowych i zajęciach 
wyrównawczych. Każdy uczeń może poprawić niską ocenę – jest stworzona taka możliwość. 
Rodzice twierdzą, że nauczyciele starają się przekonywać ich dzieci do tego, aby uczyły się 
więcej. 

     Nauczyciele stosują zróżnicowane metody wspierania i motywowania uczniów w procesie 
uczenia się poprzez elastyczne wykorzystywanie różnych metod nauczania oraz pozytywne 
wzmacnianie uczniów. W szkole ma miejsce indywidualizacja pracy z uczniem. 

      W większości rodzice deklarują, że ich dzieci potrafią się uczyć i rozwijają się w pełni,                      
a pedagodzy znają potrzeby i możliwości ich dziecka. Osiągnięcia i sukcesy uczniów są 
dostrzegane i doceniane.  

       Nauczyciele tworzą wszystkim uczniom sytuacje, w których mogą wyrażać swoje opinie. 
Dzieje się to na godzinach wychowawczych i bardzo często bezpośrednio na zajęciach 
danego nauczyciela. 

     Organizacja procesów edukacyjnych prowadzona jest systematycznie z udziałem 
wszystkich nauczycieli. 85% nauczycieli konsultuje swoje plany zajęć edukacyjnych z innymi 
nauczycielami. Badani współpracują w zakresie analizy procesów edukacyjnych, udzielają 
sobie wzajemnie wsparcia, dyskutują ze sobą, szukają wspólnych rozwiązań, mają poczucie 
znaczenia własnego głosu w trakcie podejmowania decyzji o wprowadzaniu zmian                                 
w realizacji procesów edukacyjnych. 

     Ważnym aspektem w przebiegu procesów edukacyjnych jest współpraca całego 
środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców) w ich realizacji. 

     

      Podsumowanie: 

      W szkole: 

• planuje się procesy służące rozwojowi ucznia, 

• koreluje się działania edukacyjne celem lepszego zdobywania wiedzy i rozumienia 
świata, 

• uczniowie mają wpływ na organizowanie procesu uczenia się, 



• uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój, 

• nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się, 

• nauczyciele stosują różnorodne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy, 
klasy, 

• stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi ucznia. 

 

 

 

      Wnioski: 

1. Kontynuować działania dotyczące planowania i realizowania procesów edukacyjnych                               
tak, aby sprzyjały rozwojowi uczniów.  

2. Angażować uczniów w proces planowania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.  

3. Mobilizować nauczycieli do stosowania nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi 
uczniów.  

4. Utrzymywać w szkole atmosferę sprzyjającą uczeniu się.  
 

OPRACOWAŁ ZESPÓŁ EWALUACYJNY: 
• E. Kępa,   

• E. Staszewska,  

• O. Zarzycka,  

• D. Kryczka,  

• M. Król. 
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Wnioski w postaci mocnych i słabych stron: 
• Szkoła, w której funkcjonuje Oddział Przedszkolny posiada Koncepcję Pracy Szkoły, 
• Oddział Przedszkolny w SP 2 działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną 

Koncepcją Pracy Szkoły, 
• wszyscy nauczyciele znają i akceptują Koncepcję Pracy Szkoły, uczestniczą w jej 

modyfikacji, 
• modyfikacja Koncepcji Pracy Szkoły jest dokonywana na bieżąco, wg potrzeb, 
• rodzice są na bieżąco zapoznawani z obowiązującą Koncepcją Pracy Szkoły, 
• większość nauczycieli uważa, iż Koncepcja Pracy Szkoły stwarza dzieciom 

możliwość wszechstronnego rozwoju, 
• działania podejmowane w oparciu o Koncepcję Pracy Szkoły zaspakajają potrzeby 

edukacyjne, rozwoju fizycznego, zainteresowań, społeczne i emocjonalne u dzieci, 
• uczniowie korzystają z zajęć dodatkowych organizowanych na terenie szkoły, 
• biorą udział w licznych wyjściach i wycieczkach tematycznych, 
• wszystkie dzieci z oddziału przedszkolnego czują się bezpiecznie podczas pobytu                

w Oddziale Przedszkolnym na terenie placówki szkolnej, 
• większość rodziców zna główne kierunki Koncepcji Pracy Szkoły i ma świadomość, 
że może wpływać na jej modyfikację, 

• oferta zajęć dodatkowych zaspakaja potrzeby i poszerza możliwości rozwojowe 
uczniów. 

 
Zaplanowane czynności wynikające ze słabych stron: 

• w dalszym ciągu należy pracować nad uatrakcyjnieniem zajęć (korzystać z różnych 
innowacyjnych metod pracy z dzieckiem, technologii – np. tablice interaktywne,                 
w które wyposażony jest Oddział Przedszkolny), 

• podczas zebrań, spotkań indywidualnych oraz z okazji różnych uroczystości 
klasowych, rozpowszechniać informacje wśród dzieci i rodziców dotyczące ofert zajęć 
pozalekcyjnych dostępnych dla dzieci (przypominać, gdzie można uzyskać informacje 
na temat zajęć organizowanych na terenie SP2), 

• podczas zebrań z rodzicami przypominać główne założenia Koncepcji Pracy Szkoły, 
• indywidualnie omawiać z rodzicami możliwości dzieci i ich potrzeby rozwojowe, 
• w dalszym ciągu przypominać rodzicom o możliwości ich wpływu na modyfikację 

założeń Koncepcji Pracy Szkoły. 
 
 

OPRACOWAŁ ZESPÓŁ EWALUACYJNY: 
• Marta Dębska-Pawłosik 
• Aneta Przybylska 
• Renata Salamon 
• Renata Szostek 
• Małgorzata Zimecka 
• Agata Siudzińska 

 

 


