
 

 

MATERIAŁ 9.4 

Przykładowy projekt ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem metody profil 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ METODĄ PROFIL SZKOŁY 

PRZEPROWADZONEJ W CZERWCU 2010 r. 

PRZEDMIOT EWALUACJI:  Przedmiotem ewaluacji są działania szkoły w obszarze PROCESY NAUCZNIA 

CEL EWALUACJI: zebranie informacji wśród podmiotów szkoły o mocnych stronach i problemach 
szkoły w wybranym obszarze. 

PYTANIA KLUCZOWE: 

1. W jaki sposób szkoła zachęca uczniów do korzystania z oferty edukacyjnej i zajęć 
dodatkowych? 

2. W jaki sposób szkoła wspiera uczniów w procesie nauczania? 

KRYTERIA: 

- efektywność działań nauczycieli 

- adekwatność działań nauczycieli do potrzeb i możliwości uczniów 

METODA I PRÓBA BADAWCZA: Profil szkoły – wywiady fokusowe wśród reprezentantów uczniów, 
rodziców i nauczycieli oraz dyskusja panelowa z reprezentantami wszystkich grup w celu poznania 
wzajemnych stanowisk. 

HARMONOGRAM: 

DZIAŁANIE 
OSOBA/Y 
ODPOWIEDZIALNA/E 

TERMIN UWAGI 

Opracowanie zagadnień 
do Profilu szkoły 

 15 czerwca 
14.30 

 

Spotkanie z uczniami 
 22 czerwca 

12.00 
 

Spotkanie z rodzicami 
 17 czerwca 

17.30 
 

Spotkanie z 
nauczycielami 

 
  

22 czerwca 
14.00 

 

Spotkanie panelowe 
 22 czerwca 

18.00 
 

Opracowanie raportu 
 23 czerwca   

Przedstawienie raportu 
na radzie pedagogicznej 

 25 czerwca 
12.00 

Przygotowanie prezentacji 
Power Point 

 

 

 

 



 

 

PREZENTACJA WYNIKÓW (wg protokołu z grup fokusowych i dyskusji panelowej): 

- prezentacja wniosków w czasie dyskusji panelowej; 

- prezentacja wniosków na Radzie Podsumowującej w dn. 25 czerwca 2010 r. 

Zagadnienia do ewaluacji wewnętrznej szkoły metodą Profil szkoły z pomocniczymi pytaniami do 
dyskusji – czerwiec 2010 r. 

OBSZAR II PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE 

1. Oferta edukacyjna szkoły umożliwia rozwój zainteresowań uczniów. 
Pytania pomocnicze: 

 Czy szkoła rozbudza zainteresowania wśród uczniów? 

 Czy szkoła pomaga rozwijać pasje i zainteresowania uczniów? 

 Czy szkoła wspiera uczniów zdolnych (na lekcjach, w przygotowaniu do konkursów, 
itp.)? 

 W jaki sposób szkoła rozbudza pasje uczniów (forma, rodzaje)? 

 W jaki sposób uczniowie korzystają z oferty szkoły poza zajęciami lekcyjnymi 
(wycieczki, pokazy, wykłady, wyjścia do kina, wyjazdy na basen)? 

2. Oferta zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych jest odpowiednia do zainteresowań i 
potrzeb uczniów. 
Pytania pomocnicze: 

 Czy uczniowie mogą zgłaszać swoje propozycje zajęć? 

 Czy uczniowie mogą zgłaszać swoje propozycje tematów zajęć? 

 W jaki sposób nauczyciele biorą pod uwagę propozycje/potrzeby uczniów? 

 W jaki sposób uczniowie korzystają z oferty zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych? 
3. Szkoła dba o frekwencję uczniów na zajęciach. 

Pytania pomocnicze: 

 Jak sprawdzana jest frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych? 

 Jak szkoła dba o frekwencję uczniów? 
4. Uczniowie są przygotowani do lekcji. 

Pytania pomocnicze: 

 Jak dużo czasu uczniowie poświęcają na odrobienie zadań domowych w domu? 

 Jak uczniowie przygotowują się do lekcji w domu? 

 Co robią uczniowie, jeśli nie rozumieją danej pracy domowej, zadania itp.? Jak 
przygotowują się do kolejnej lekcji? 

 Co uczniowie przygotowują na lekcje (prace domowe, utrwalenie wiadomości, 
doświadczenia fizyczne, czytanie lektur, itp.)? 
 

5. Czas na lekcji jest wykorzystywany na pracę wokół danego tematu. 
Pytania pomocnicze: 

 Czy uczniowie są skupieni podczas lekcji? 

 Czy nauczyciel poświęca czas na pracę wokół tematu lekcji (zagadnienia, 
doświadczenia, teksty, ćwiczenia, zadania)? 

 Czy atmosfera w klasie sprzyja uczeniu się i nabywaniu nowych wiadomości? 

 Jakie zachowania uczniów najczęściej uniemożliwiają poświęcenie czasu na pracę w 
trakcie lekcji? 

 Jakimi metodami nauczyciele najczęściej pracują (praca indywidualna, praca w 
parach, praca w grupach, wykonywanie ćwiczeń, rozwiązywanie zadań, czytanie 
tekstów, wykonywanie doświadczeń, praca z podręcznikiem, projekty, prezentacje, 
filmy, praca z wykorzystaniem Internetu, tablicy interaktywnej itp.)? 

 Jakimi metodami uczniowie najefektywniej pracują w lekcji? 



 

 

6. Nauczyciele wspierają i motywują uczniów w procesie uczenia się. 
Pytania pomocnicze: 

 Czy nauczyciele różnorodnie oceniają uczniów na swoich przedmiotach? 

 Czy uczniowie znają zasady oceniania na poszczególnych przedmiotach? 

 Czy zasady oceniania są przestrzegane przez nauczycieli? 

 Które formy oceniania najbardziej motywują uczniów do pracy? 

 Czy nauczyciele monitorują/śledzą osiągnięcia poszczególnych uczniów i klas? 

 Czy nauczyciele współpracują ze sobą w pracy z poszczególnymi uczniami lub 
klasami? 

7. Uczniowie uzyskują informację o postępach w nauce, która pomaga im się uczyć. 
Pytania pomocnicze: 

 Czy uczniowie uzyskują uzasadnienie swoich stopni (zasady oceniania, punktacji, 
prawidłowe odpowiedzi, możliwość zaliczenia materiału, zakres materiału do nauki, 
Nacobezu, itp.)? 

 Czy uczniowie znają wymagania z poszczególnych przedmiotów (zakres materiału do 
nauki, Nacobezu, sposób wykonania danej pracy, doświadczenia, itp.)? 

 W jaki sposób rodzice uzyskują informacje o osiągnięciach uczniów w szkole? 

 Czy uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości? 

Ewaluacja wewnętrzna  grupa ……………………………………….. 

ZAGADNIENIA OCENA TENDENCJA ARGUMENTY 

 + + + _ _ _    

II. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE 

1. Oferta edukacyjna 
szkoły umożliwia 
rozwój 
zainteresowań 
uczniów. 

        

 

 

 

 

2. Oferta zajęć 
pozalekcyjnych i 
wyrównawczych 
jest odpowiednia do 
zainteresowań i 
potrzeb uczniów 

        

 

 

3. Szkoła dba o 
frekwencję uczniów 
na zajęciach 

        

 

4. Uczniowie są 
przygotowani do 
lekcji 

        



 

 

5. Czas lekcji jest 
wykorzystywany na 
pracę wokół danego 
tematu 

 

        

6. Nauczyciele 
wspierają i 
motywują uczniów 
w procesie uczenia 
się 

 

        

 

 

7. Uczniowie uzyskują 
informację o 
postępach w nauce, 
która pomaga im się 
uczyć 

 

        

8. Uczniowie uzyskują 
informację o 
postępach w nauce, 
która pomaga im się 
uczyć 

        

 

 

Instrukcja dla prowadzących dyskusję: 
 

1. Przedstawić dyskutantom cel spotkania (poznanie mocnych stron i problemów szkoły). 

2. Przedstawić dyskutantom założenia metody (uczniowie, rodzice i nauczyciele spotykają się w 
oddzielnych grupach i dyskutują na temat tych samych zagadnień. Finałem będzie dyskusja z 
udziałem przedstawicieli wszystkich grup). 

3. Przedstawić zasady oceniania szkoły (wstawiamy „kropkę” w wybrane miejsce ze znakiem i 
tendencją, wypisujemy argumenty na podstawie pomocniczych pytań i własnych refleksji). 

4. Przeprowadzić dyskusję i wypełnić profil. 

5. Wybrać po dwie mocne strony szkoły i dwa problemy szkoły według danej grupy. 

6. Wybrać dwóch przedstawicieli do dyskusji na 22 czerwca 2010 r. godz. 18.00 (zabierają ze 
sobą swoje argumenty oraz opis mocnych stron i problemów szkoły). 

7. Wypełnić listę obecności. 

8. Mieć dobry humor 

 



 

 

LISTA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W DYSKUSJI 

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

 

Osoba prowadząca dyskusję: …………………………………………………………… 

(imię i nazwisko)  
 podpis 

 

 

 

 

 

Garwolin, dn. ….. czerwca 2010  



 

 

PROTOKÓŁ Z DYSKUSJI PANELOWEJ DOTYCZĄCEJ MOCNYCH STRON I PROBLEMÓW SZKOŁY W 
DNIU 22 CZERWCA 2010 r. 

Porządek spotkania: 

1. Powitanie gości. 
2. Omówienie wyników Profilu Szkoły w poszczególnych grupach. 
3. Wolne wnioski. 

Spotkanie rodziców, uczniów i nauczycieli (lista obecności w załączniku) w dn. 22 czerwca 2010 r. o 
godz. 18.00 rozpoczął Dyrektor,  który przywitał gości, przypomniał cel spotkania i zaproponował 
kolejność prezentowania stanowisk. 

……………………………… 

Spotkanie zakończył Dyrektor, dziękując za udział i chęć dzielenia się spostrzeżeniami. 

Protokołowała: 

……………………………… 

WNIOSKI (PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ) UCZESTNIKÓW DYSKUSJI PANELOWEJ W DN. 22 CZERWCA 
2010R. DOTYCZĄCEJ MOCNYCH STRON I PROBLEMÓW NASZEJ SZKOŁY 

 

1. Oferta edukacyjna szkoły umożliwia rozwój zainteresowań uczniów. 
WNIOSKI: 
- motywowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych; 
……..………………………… 

2. Oferta zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych jest odpowiednia do zainteresowań i potrzeb 
uczniów. 
WNIOSKI: 
- przeprowadzenie wśród uczniów referendum/ankiety dotyczącej zajęć pozalekcyjnych 
rozwijających ich zainteresowania; 
…..………………………… 

 
MOCNE STRONY: 
UCZNIOWIE:  

 ………………………… 
RODZICE: 

 ………………………… 
NAUCZYCIELE: 

 ………………………… 
PROBLEMY SZKOŁY: 
UCZNIOWIE: 

 ………………………… 
RODZICE: 

 ………………………… 
NAUCZYCIELE: 

 ………………………… 

 

 

 

 



 

 

 

WYKORZYSTANIE WNIOSKÓW Z EWALUACJI Z CZERWCA 2010 r. DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 
2010/2012 

WNIOSEK SPOSÓB ROZWIĄZANIA OSOBY 
REALIZUJĄCE 

   

   

   

   

 

 


