
Raport  z  ewaluacji  wewnątrzszkolnej (2013/2014) 

 

Opis  przedmiotu ewaluacji / obszar  ewaluacji: 

 

3.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej. 

Cel ewaluacji:  Stan realizacji Podstawy Programowej, wykorzystywanie informacji zwrotnej 

                            do planowania pracy szkoły. 

 

 

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie: 
 
-   rozmowy, wywiady z  n-lami i uczniami 
-   obserwacja zajęd  pozalekcyjnych 
-  dokumentacja, sprawozdania   opracowywane  przez n-li 
-  dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęd pozalekcyjnych, zajęd rewalidacyjnych 
- wyniki klasyfikacji semestralnej i rocznej 
- wyniki egzaminów próbnych klas trzecich 
- wyniki egzaminów gimnazjalnych  
- inne dokumenty   
 
Wyniki dobre / zadowalające: 
- realizacja Podstawy Programowej jest systematycznie monitorowana i przebiega bez  
   poważniejszych zakłóceo 
- do tej pory n-le nie zgłosili przypadku niezrealizowania materiału przewidzianego w Podstawie  
   Programowej 
-  dokonywana jest analiza ocen i wyników sprawdzianu uczniów przyjętych do klasy I Gimnazjum 
-  pedagog szkolny i wychowawcy w pierwszych tygodniach września przedstawiają  n-lom  
   charakterystykę uczniów  klas   pierwszych pod kątem potrzeb specjalnych 
-  w pierwszych tygodniach nauki większośd n-li dokonuje  szczegółowej analizy poziomu wiedzy 
    i  umiejętności   uczniów klas I  
-  dokonuje się podziału uczniów na grupy językowe ze względu na poziom zaawansowania 
-  dokonuje się systematycznego monitoringu ocen z poszczególnych przedmiotów, szczególnie  
   uczniów drugorocznych lub zagrożonych 
-  dokonuje się i upublicznia ( gazetka ścienna, strona WWW)zestawienia statystyczne dotyczące  
   wyników kształcenia na koniec I i II   semestru 
-  analiza wyników kształcenia na posiedzeniach RP, RR, wywiadówkach 
-  wykorzystywanie w.w. wyników i zestawieo do planowania pracy szkoły  
-  eksponowania sukcesów uczniów w konkursach, olimpiadach, na zawodach sportowych, itp. 
 
 
 
 



 
 
Wyniki wymagające poprawy : 

- nie wszyscy n-le wypełniają systematycznie stosowną dokumentacją dotyczącą realizacji    
  Podstawy Programowej 
- wychowawcy klas I nie zawsze są przygotowani do charakterystyki uczniów w pierwszych 
  tygodniach roku szkolnego 
-  włączanie do społeczności szkolnej uczniów klas I nie zawsze odbywa się w sposób dostatecznie 
    uroczysty 
-  słaba komunikacja  z rodzicami uczniów zagrożonych ocenami nast. na koniec semestru 
    /roku szk. (styczeo/maj) 

 
 
 
          Wnioski i rekomendacje : 
 
          - wychowawcy klas pierwszych będą zobowiązani do  pełnej ( w miarę możliwości)   
            charakterystyki uczniów  klas  na początku roku szkolnego 
          - wprowadzid  program włączania uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej,  
             np. uroczyste wręczanie legitymacji szkolnej 
          - wyznaczyd dodatkowe spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych oc. nast. na koniec  
             semestru/roku szkolnego 
          - wprowadzid jednolitą , ciągłą numerację lekcji od pierwszej do trzeciej klasy ( wg Szkolnego  
             Planu Nauczania i innych aktów prawa ) 
 
 
 

 
Sposób prezentacji wyników : 
 
-  Nauczycielom  :  na posiedzeniu RP 
-  Uczniom   :  na stronie www  szkoły, na lekcjach wychowawczych 
-   Rodzicom  :  na spotkaniach z RR, na stronie www szkoły 


