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WSTĘP 

Obszar ewaluacji: Aktywność ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.                                            

Przedmiot ewaluacji: Uczniowie są aktywni. 

Cele ewaluacji:  

1. Pozyskanie informacji na temat zaangażowania uczniów w zajęcia lekcyjne  

i pozalekcyjne. 

2. Zebranie informacji, dotyczących współpracy uczniów w realizacji przedsięwzięć  

i w rozwiązywaniu problemów. 

3. Pozyskanie informacji o działaniach nauczycieli zachęcających uczniów do 

aktywności. 

4. Pozyskanie informacji o inicjatywach uczniów podejmowanych dla rozwoju własnego 

i rozwoju szkoły. 

5. Wykorzystanie zebranych danych do podniesienia atrakcyjności zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych. 

Pytania kluczowe: 

1. Czy uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych prowadzonych w szkole? 

2. Jaki jest udział uczniów w proponowanych przez szkołę zajęciach dodatkowych? 

3. Czy uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju  

i rozwoju szkoły? 

4. Czy uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć i w rozwiązywaniu 

problemów? 

5. W jaki sposób nauczyciele aktywizują uczniów na zajęciach prowadzonych w szkole? 

Narzędzia badań: 

 ankieta dla uczniów, 

 ankieta dla nauczycieli, 

 ankieta dla rodziców, 

 analiza dokumentów – sprawozdania zespołów przedmiotowych i sprawozdania  

z zajęć pozalekcyjnych, 

 wywiad z nauczycielami biblioteki szkolnej i świetlicy, 

 wywiad z przedstawicielami i opiekunem Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego 

Koła Wolontariatu. 



I. Ankieta dla uczniów 

Celem przeprowadzenia ankiety było zdobycie informacji o: 

 aktywności i zaangażowaniu uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

 współpracy uczniów przy organizowaniu różnych przedsięwzięć i rozwiązywaniu 

problemów; 

 inicjatywach i działaniach uczniów na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły; 

 propozycjach zajęć pozalekcyjnych. 

Ankietą objęto uczniów klas V-VIII, łącznie ankietę wypełniło 200 uczniów. Uczniowie 

odpowiadali na 22 pytania ankietowe. 

Pytania kierowane do uczniów: 

1. Czy lekcje w ubiegłym tygodniu były dla Ciebie interesujące? 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

wszystkie 15 7,5 % 

większość 74 37 % 

mniej niż połowa 86 43 % 

żadne 23 11,5 % 

            

Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że dla 7,5% uczniów wszystkie lekcje były 

interesujące, 37% ankietowanych odpowiedziało, że większość lekcji wzbudziła ich 

zainteresowanie, co stanowi łącznie 44,5%. Natomiast 43% uczniów uważa, że mniej niż 

połowa zajęć była dla nich interesująca, a 11,5 % uważa, że nie było takiej lekcji.  

2. Jak często podczas lekcji w ostatnim tygodniu zgłaszałeś/aś się do odpowiedzi? 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

na wszystkich lekcjach 9 4,5 % 

na większości lekcji 66 33 % 

na mniej niż połowie lekcji 94 47 % 

na żadnej lekcji 31 15,5 % 

 



 Na wszystkich lekcjach, lub na większości lekcji, łącznie zgłaszało się do odpowiedzi  

37,5 % ankietowanych uczniów. Większość uczniów, bo 62,5 % zgłaszało się na mniej niż 

połowie lekcji, lub na żadne lekcji. 

3. Jak często podczas lekcji w ostatnim tygodniu słuchałeś/aś uważnie nauczyciela? 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

na wszystkich lekcjach 32 16 % 

na większości lekcji 100 50 % 

na mniej niż połowie lekcji 43 21,5 % 

na żadnej lekcji 6 3 % 

 

Połowa ankietowanych uczniów uważa, że na większości lekcji słucha uważnie nauczyciela 

prowadzącego, a 16 % słucha nauczyciela na wszystkich lekcjach. Można więc stwierdzić, że 

większość badanych, aktywnie słucha podczas zajęć lekcyjnych. 21,5 % ankietowanych 

uważnie słuchało na mniej niż połowie lekcji, a tylko 6 uczniów (3%) odpowiedziało, że na 

żadnej lekcji nie słuchało nauczyciela.  

4. Jak często podczas lekcji w ostatnim tygodniu nudziłeś/aś się? 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

na wszystkich lekcjach 24 12 % 

na większości lekcji 66 33 % 

na mniej niż połowie lekcji 81 40,5 % 

na żadnej lekcji 28 14 % 

brak odpowiedzi 1 0,5 % 

 

12% ankietowanych uczniów nudziło się w zeszłym tygodniu na wszystkich lekcjach,  

a 33% uczniów na większości lekcji, co stanowi łącznie 45%. Natomiast 40,5% uczniów 

nudziło się na mniej niż połowie lekcji, a 14 % ankietowanych odpowiedziało, że nie nudziło 

się na żadnej lekcji. Można więc stwierdzić, że większości uczniów (54,5%) nie nudziła się na 

większości lekcji. Jedna osoba (0,5%) nie odpowiedziała na powyższe pytanie. 

 

 

 



5. Jak często podczas lekcji w ostatnim tygodniu pracowałeś/aś w grupie? 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

na wszystkich lekcjach 15 7,5 % 

na większości lekcji 26 13 % 

na mniej niż połowie lekcji 93 46,5 % 

na żadnej lekcji 64 32 % 

brak odpowiedzi 2 1 % 

 

Z odpowiedzi wynika, że 7,5 % ankietowanych pracowało w grupie na wszystkich lekcjach, 

13% na większości. Najwięcej uczniów 46,5% odpowiedziało, że na mniej niż połowie lekcji 

miało możliwość pracowania w grupie. 32% ankietowanych odpowiedziało, że na żadnej 

lekcji ubiegłego tygodnia nie pracowało w grupie. 2 osoby nie odpowiedziały na powyższe 

pytanie. 

6. Jak często podczas lekcji w ostatnim tygodniu pracowałeś/aś samodzielnie? 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

na wszystkich lekcjach 60 30 % 

na większości lekcji 105 52,5 % 

na mniej niż połowie lekcji 31 15,5 % 

na żadnej lekcji 3 1,5 % 

 

Ponad połowa uczniów (52,5%) odpowiedziało, że w zeszłym tygodniu pracowało na 

większości lekcji samodzielnie. 30 % uczniów pracowało w ten sposób na wszystkich lekcjach. 

15,5% pracowało samodzielnie na mniej niż połowie lekcji. 1,5% uczniów uważa, że na 

żadnej lekcji nie pracowało samodzielnie. 

 

7. Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych? 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

tak 112 56 % 

nie 92 46 % 

brak odpowiedzi 2 1 % 

 



Ponad połowa uczniów (56%) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. Natomiast 46% 

uczniów odpowiedziało, że w takich zajęciach nie uczestniczy. 1% uczniów nie odpowiedziało 

na powyższe pytanie. 

8. Czy zajęcia pozalekcyjne są ciekawe? 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

zdecydowanie tak 63 31,5 % 

raczej tak 52 26 % 

raczej nie 11 5,5 % 

zdecydowanie nie 4 2 % 

nie wiem, nie chodzę na zajęcia pozalekcyjne 70 35 % 

 

31,5% uczniów jest zdecydowanie zadowolonych z zajęć pozalekcyjnych, w których 

uczestniczy. 26% udzieliło odpowiedzi „raczej tak”, co stanowi łącznie 57,5% 

ankietowanych. 5,5% „raczej nie” jest zadowolonych z treści zajęć pozalekcyjnych, a tylko 

2% „zdecydowanie nie”. 35% uczniów, nie wie, czy zajęcia pozalekcyjne są ciekawe, czy nie, 

ponieważ w nich nie uczestniczy. 

Warto tutaj zaznaczyć, że w pytaniu nr 7, 46% uczniów odpowiedziało, że nie uczestniczy  

w zajęciach pozalekcyjnych, a w pytaniu 8, 35% ankietowanych uczniów odpowiedziało, że 

nie wie czy zajęcia pozalekcyjne są interesujące, bo w nich nie uczestniczy. 

9. Czy szkoła umożliwia Ci rozwijanie Twoich zainteresowań i pasji? 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

zdecydowanie tak 36 18% 

raczej tak 64 32% 

raczej nie 67 33,5% 

zdecydowanie nie 27 13,5% 

brak odpowiedzi 6 3% 

 

36 ankietowanych na powyższe pytanie odpowiedziało „zdecydowanie tak”, co stanowi 

18% całej grupy. Odpowiedź „raczej tak” zaznaczyło 64 osoby, co daje 32%. Łącznie 

zadowolonych z możliwości rozwoju swoich pasji i zainteresowań w szkole jest 50% 

ankietowanych uczniów. Odpowiedź „raczej nie” padła 67 razy co stanowi 33,5%. 

Odpowiedź „zdecydowanie nie” zaznaczyło 27 osób, co daje 13,5%. Tak więc 



niezadowolonych z możliwości swojego rozwoju w szkole jest łącznie 47%. 6 uczniów nie 

udzieliło odpowiedzi na to pytanie (3%). 

10. Jakie zajęcia pozalekcyjne zaproponowałbyś/ zaproponowałabyś? 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

Zajęcia przedmiotowe 52 26% 

Zajęcia artystyczne 33 16,5% 

Zajęcia sportowe 61 30,5% 

Kółka zainteresowań 44 22% 

Brak odpowiedzi 10 5% 

 

Zajęcia sportowe, były najczęściej proponowaną formą zajęć pozalekcyjnych (30,5%). 

Młodzież proponowała zajęcia z piłki nożnej, siatkówki, piłki ręcznej, SKS. Niewiele mniej, bo 

52 osoby zaproponowały zajęcia przedmiotowe, co daje 26% ankietowanych. Uczniowie 

wymienili zajęcia z języka angielskiego, matematyki, zajęcia informatyczne, przyrodnicze, 

plastyczne, historyczne, zajęcia z języka polskiego. 33 uczniów( 16,5 %) jest 

zainteresowanych zajęciami artystycznymi, takimi jak: zajęcia taneczne, plastyczne, 

muzyczne. Natomiast 44 uczniów(22%) zaproponowało kółka zainteresowań (kółko teatralne, 

zajęcia kulinarne, kółko filmowe). 10 uczniów nie udzieliło żadnej odpowiedzi, co stanowi 5% 

ankietowanych. 

11. Czy Twoim zdaniem, uczniowie naszej szkoły współpracują ze sobą wykonując 

różne działania i zadania? 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

Tak 85 42,5% 

nie 115 57,5% 

 

Większość ankietowanych uczniów uważa, że uczniowie nie współpracują ze sobą (57,5%) 

wykonując różne działania i zadania, tak dobrze, jakby tego oczekiwali oni i ich nauczyciele. 

Uczniowie potwierdzając współpracę ze sobą wypisali, że najczęściej współpracują podczas 

lekcji pracując w grupach, robiąc plakaty i gazetki, podczas zawodów sportowych, uczniowie 

pomagają sobie w zrozumieniu zadań, współpracują uczestnicząc w pracach wolontariatu. 

 



12. Czy uważasz, że masz wpływ na to, co się dzieje w szkole? 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

Tak 64 32% 

nie 130 65% 

Brak odpowiedzi 6 3% 

 

Znaczna większość uczniów naszej szkoły (65%) uważa, iż nie ma wpływu na to co się 

dzieje w szkole, a tylko 32% ankietowanych uważa, że taki  wpływ ma.  

13. Czy zgłaszałeś/łaś w szkole jakieś pomysły dotyczące zajęć lekcyjnych lub 

pozalekcyjnych? 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

Tak 30 15% 

Nie 159 79,5% 

Brak odpowiedzi 12 6% 

 

Znaczna większość ankietowanych odpowiedziało, że nie zgłaszało w szkole pomysłów 

dotyczących zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, a było to 159 uczniów (79,5%). Natomiast 

tylko 30 uczniów odpowiedziało twierdząco (15%). Ankietowani wypisali własne pomysły, 

takie jak: lekcje zawodowe, balet, karate, basen. 12 ankietowanych nie odpowiedziało na to 

pytanie, co stanowi 6%. 

14. Czy zostały one zrealizowane? 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

Tak 17 8,5% 

Nie 161 80,5% 

Brak odpowiedzi 22 11% 

 

Większość uczniów (80,5%) uważa, że ich pomysły dotyczące propozycji zajęć 

lekcyjnych lub pozalekcyjnych nie zostały zrealizowane, a 8,5% uczniów uważa, że zostały 

one zrealizowane.   

W powyższym pytaniu, widać ponownie pewne zakłamanie w odpowiedziach lub brak 

zrozumienia przez badanych, bo skoro w pytaniu 13 tylko 30 uczniów odpowiedziało, że 



zgłaszało propozycje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, to taka sama ilość powinna 

odpowiedzieć na pytane 14, czy zostały one zrealizowane. Gdy więc weźmiemy pod uwagę 17 

odpowiedzi twierdzących, że nauczyciele realizują zgłaszane pomyły zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych na 30 zgłoszeń, to wynika z tego , że 57% propozycji zostało zrealizowanych. 

15. Podaj własne propozycje zajęć, imprez, spotkań, które chciałbyś/chciałabyś by 

były realizowane. 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

Zajęcia artystyczne 10 5% 

Zajęcia sportowe 29 14,5% 

Kółka zainteresowań 14 7% 

Zaj. przedmiotowe 19 9,5% 

Imprezy/ wycieczki/ akcje 66 33% 

Brak odpowiedzi 62 31% 

 

Ankietowani uczniowie podali bardzo dużo propozycji. Najwięcej dotyczyło imprez, 

wycieczek i akcji szkolnych. Były to propozycje dyskotek wieczornych, spotkań ze 

sportowcami, imprez walentynkowych, nocy filmowych, dnia zwierzaka, balu przebierańców, 

komersu. Drugie w kolejności wymieniano zajęcia sportowe. Znalazły się również odpowiedzi 

dotyczące zajęć przedmiotowych, takich jak: zajęcia z języka polskiego, zajęcia  

informatyczne, lekcje w terenie. 14 ankietowanych, co stanowi 7%  podało propozycje 

spotkań miłośników gier, nauki gry na gitarze, kawiarenki literackiej.10 osób (5%) wymieniło 

zajęcia artystyczne  (plastyczne i muzyczne). 62 ankietowanych nie udzieliło żadnej 

odpowiedzi, co daje 31%. 

Z ankiet wynika, że uczniowie chcieliby częściej wyjeżdżać np. do kina, na kręgle, do parku 

trampolin, uczestniczyć w dyskotekach i innego rodzaju zabawach. Nie brakuje również 

takich, którzy uczestniczyliby w pozalekcyjnych zajęciach sportowych pod okiem nauczyciela. 

Znaczna mniejszość oczekuje od szkoły zajęć artystycznych i kółek zainteresowań, ponieważ 

upodobania młodzieży ukierunkowane są raczej na zajęcia sportowe i rekreacyjne. 

 

 

  



16. Jakie działania nauczycieli zachęcają Cię do zaangażowania na zajęciach i do 

podejmowania różnorodnych aktywności? Zaznacz maksymalnie pięć odpowiedzi. 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

Ciekawe metody pracy  168 84 % 

Jasne określenie, czego należy się nauczyć 143 71,5 % 

Informowanie, co robię dobrze, nad czym muszę 

popracować 124 62 % 

Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i 

uzdolnienia 97 48,5 % 

Organizowanie zajęć pomagających  

w przezwyciężaniu trudności 82 41 % 

Zachęcanie do udziału w zawodach, konkursach 118 59 % 

Otwartość na pomysły uczniów 73 36,5 % 

Pomoc w realizowaniu różnych pomysłów 51 25,5 % 

Włączanie rodziców w realizację wybranych 

pomysłów uczniów 37 18,5 % 

Prezentowanie prac uczniów na forum szkoły, 

lokalnej społeczności, Internetu 107 53,5 % 

 

Najczęstszą wybieraną odpowiedzią były „ciekawe metody pracy” – 84 % ankietowanych 

zaznaczyło tą odpowiedź, jako najbardziej oddziałujące na ich zaangażowanie podczas zajęć. 

Kolejną często wybieraną odpowiedzią (71,5%) było „jasne określenie, czego należy się 

uczyć”. Ankietowani uczniowie w większości zaznaczyli również „informowanie, co robię 

dobrze, nad czym muszę popracować” oraz „zachęcanie do udziału w zawodach”. Ponad 

połowa ankietowanych (53,5%) uważa, że „prezentowanie ich prac na forum szkoły, czy 

społeczności lokalnej” zachęca do większego angażowania się w działania podejmowane 

przez szkołę. 48% ankietowanych uważa, że organizowane zajęć rozwijających uzdolnienia, 

jak i zajęć pomagających  w przezwyciężaniu trudności (41%), aktywuje ich do działania. 

Najrzadziej wybieranymi odpowiedziami były: „otwartość na pomysły uczniów(36,5%), 

pomoc w realizowaniu różnych pomysłów (25,5%) oraz włączanie rodziców w realizację 

wybranych pomysłów uczniów ( 18,5%). 

  



17. Czy uczestniczysz w zajęciach pozaszkolnych? 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

Tak 87 43,5% 

Nie 113 56,5% 

 

Ponad połowa uczniów odpowiedziała, że nie uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych 

(56,5%). Znaczna część uczniów (43,5%) uczęszcza na zajęcia organizowane poza szkołą. 

Rodzaje zajęć pozaszkolnych, na które uczęszczają ankietowani to: sztuki walki, piłka nożna, 

zajęcia taneczne, biathlon, harcerstwo, gimnastyka, zajęcia plastyczne, język angielski, 

pływanie, jazda konna, teatr, tenis stołowy, programowanie. Najczęściej uczniowie 

uczęszczają na zajęcia sportowe. 

18. Czy uczestniczysz w wycieczkach organizowanych przez szkołę? 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

Zawsze 127 63,5% 

Często 59 29,5% 

Rzadko 12 6% 

Nie uczestniczę 2 1% 

 

Zdecydowana większość uczniów (63,5%) odpowiedziała, że zawsze uczestniczy  

w wycieczkach organizowanych przez szkołę. Znaczna część uczniów (29,5%) często bierze 

udział w wycieczkach szkolnych. Tylko 6% uczniów rzadko wyjeżdża na wycieczki, a zaledwie 

1% ankietowanych odpowiedziało, że w ogóle w nich nie uczestniczy. 

19. Czy w ostatnim roku brałeś/aś udział w konkursach przedmiotowych, 

plastycznych, artystycznych itp. lub zawodach sportowych organizowanych na 

terenie szkoły? 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

Tak 74 37 % 

Nie 126 63% 

 



Większość ankietowanych (63%) odpowiedziała, że nie brała udziału w konkursach 

przedmiotowych, plastycznych, artystycznych lub w zawodach sportowych organizowanych na 

terenie szkoły. 37% uczniów brała udział w wyżej wymienionych działaniach. 

20. Czy w ostatnim roku brałeś/aś udział w konkursach przedmiotowych, 

plastycznych, artystycznych itp. lub zawodach sportowych organizowanych poza 

szkołą? 

odpowiedzi Liczba odpowiedzi % 

Tak 77 38,5% 

Nie 123 61,5% 

 

Wyniki są zbliżone do poprzedniego pytania. Większość ankietowanych (61,5%) 

odpowiedziała, że nie uczestniczyła w konkursach przedmiotowych, plastycznych, 

artystycznych lub w zawodach sportowych organizowanych poza terenem szkoły. 38,5% 

uczniów brała udział w wyżej wymienionych działaniach. 

21. Czy w ostatnim roku brałeś/łaś czynny udział w akademiach i uroczystościach 

szkolnych? 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

Tak 63 31,5% 

Nie 137 68,5% 

 

Większość ankietowanych (68,5%) odpowiedziała, że nie brała czynnego udziału  

w akademiach i uroczystościach szkolnych. 31,5% uczniów brała udział w tworzeniu 

akademii oraz uroczystości szkolnych. 

22. Czy w ostatnim roku brałeś udział w akcjach wolontariatu lub projektach 

organizowanych przez szkołę? 

odpowiedzi liczba odpowiedzi % 

Tak 170 85 % 

Nie 30 15 % 

 

Zdecydowana większość uczniów, bo aż 85 % brało udział w akcjach wolontariatu lub 

projektach organizowanych przez szkołę. 



 

 

Wnioski z ankiet ewaluacyjnych dla uczniów 

 

Mocne strony 

 Uczniowie z zaangażowaniem słuchają nauczyciela na lekcji (50%). 

 Ankietowani na większości zajęć pracowali samodzielnie (52,5%).  

 Uczniowie zainteresowani są zajęciami pozalekcyjnymi, uczestniczy w nich 56% 

ankietowanych. 

 Zajęcia pozalekcyjne są atrakcyjne dla uczniów (57%). 

 Największym zainteresowaniem zajęć pozalekcyjnych okazują się zajęcia sportowe (30,5%), 

następne to zajęcia przedmiotowe (26%), kółka zainteresowań (22%), zajęcia artystyczne 

(16,5%). 

 Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów (50%). 

 Większość propozycji uczniów dotyczących zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych jest 

realizowana przez nauczycieli (56%). 

 Uczniowie podają liczne propozycje szkolnych działań, spośród nich wymieniono: imprezy/ 

wycieczki/ akcje (33%), zajęcia sportowe (14,5%), zajęcia przedmiotowe (9,5%), kółka 

zainteresowań (7%), zajęcia artystyczne (5%). 

 Uczniowie są zaangażowani w akcje wolontariatu i biorą udział w projektach organizowanych 

przez szkołę, 

 Uczniowie chętnie wyjeżdżają na szkolne wycieczki. 

 

Słabe strony 

 Duża część  lekcji jest dla uczniów mało interesujących (43 %). 

 Uczniowie niechętnie zgłaszają się do odpowiedzi na większości lekcji (47%). 

 Duża ilość lekcji jest dla uczniów nudna (40,5%). 

 Uczniowie rzadko pracują w grupach (78,5%). 

 Ponad połowa uczniów nie współpracuje ze sobą wykonując różne działania i zadania (56%). 

 Większość uczniów nie brała udziału w konkursach i zawodach sportowych organizowanych 

w szkole, jak i poza nią. 



 Zdecydowana większość uczniów uważa, że nie ma wpływu na to, co dzieje się w szkole 

(68%). Ale tylko mała część uczniów zgłasza pomysły dotyczące zajęć lekcyjnych lub 

pozalekcyjnych (15%).  

 Większość uczniów (56,5%) nie bierze udziału w zajęciach pozaszkolnych. 

 

II. Ankieta dla nauczycieli 

               Celem przeprowadzenia ankiety było zdobycie informacji o: 

 aktywności i zaangażowaniu uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

 współpracy uczniów w organizowaniu różnych przedsięwzięć i rozwiązywaniu 

problemów; 

 inicjatywach i działaniach uczniów na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły; 

 działaniach nauczycieli i szkoły, zachęcających oraz wspierających uczniów do 

aktywności i pracy na rzecz własnego rozwoju. 

Ankietę wypełniło 52 nauczycieli udzielając odpowiedzi na 11 pytań. 

Pytania kierowane do nauczycieli oraz wyniki ankiety przedstawiają się następująco: 

1. Czy, Państwa zdaniem,  uczniowie angażują się w zajęcia lekcyjne? 

odpowiedzi liczba % 

tak 9 17 

raczej tak 40 77 

raczej nie 3 6 

nie 0 0 

 

 Nauczyciele objęci badaniem ankietowym, wskazują, że uczniowie raczej angażują się 

na zajęciach lekcyjnych ( 77% ) i angażują się w zajęcia lekcyjne (17% ), co stanowi 94% 

ogółu ankietowanych. Nikt nie stwierdził, że uczniowie nie wykazują się aktywnością. 

2. Czy, Państwa zdaniem , uczniowie angażują się w zajęcia pozalekcyjne? 

odpowiedzi liczba % 

tak 6 11 

raczej tak 36 70 

raczej nie 10 19 

nie 0 0 



Ankietowani nauczyciele wskazują, że uczniowie raczej  angażują się w zajęcia 

pozalekcyjne (70%) i angażują się w tego typu zajęcia (11%), co stanowi 81 % ogółu 

ankietowanych. Ale 19 % nauczyciele wskazuje, że uczniowie raczej nie angażują się  

w zajęcia pozalekcyjne. 

3. W jaki sposób uczniowie angażują się w zajęcia prowadzone w szkole? 

 

odpowiedzi liczba % 

zadają pytania 26 50 

biorą udział w dyskusjach 35 67 

słuchają 32 61 

notują 25 48 

zgłaszają się do odpowiedzi 36 69 

pracują w grupach 36 69 

pracują samodzielnie 35 67 

zgłaszają propozycje tematu zajęć 9 17 

z własnej inicjatywy przygotowują i prowadzą 

zajęcia lekcyjne 12 23 

biorą udział w konkursach i zawodach 44 85 

biorą udział w szkolnych uroczystościach 43 83 

dokonują samooceny 20 38 

dokonują oceny koleżeńskiej 16 30 

zgłaszają propozycje udziału w akcjach 

charytatywnych 13 25 

 

  Ankietowani nauczyciele wskazują, że uczniowie najchętniej biorą udział w różnego 

rodzajach konkursach i zawodach sportowych (85%), w szkolnych uroczystościach (83%). 

Poza tym, największy procent aktywności uczniowie przejawiają zgłaszając się do odpowiedzi 

i pracując w grupie (po 69%), pracując samodzielnie i biorąc udział  

w dyskusjach ( po 67%). Rzadko natomiast, uczniowie zgłaszają propozycje tematu zajęć  

( 17%), z własnej inicjatywy przygotowują i prowadzą zajęcia lekcyjne (23%), zgłaszają 

propozycje udziału w akcjach charytatywnych (25%), dokonują oceny koleżeńskiej (30%) 

oraz  samooceny (38%). 

 



4.  Czy Państwa zdaniem, uczniowie naszej szkoły współpracują ze sobą w różnych 

przedsięwzięciach lub w rozwiązywaniu problemów? 

 

odpowiedzi liczba % 

Tak 43 83 

Nie 6 11 

Nie wiem 3 6 

 

Większość  ankietowanych nauczycieli uważa, że uczniowie współpracują ze sobą  

w różnych przedsięwzięciach i rozwiązywaniu problemów (83%). Najczęściej podawanym 

przykładem współpracy jest pomoc koleżeńska słabszym uczniom, również tym  

z orzeczeniami, wspólny udział w konkursach, projektach, zawodach. Wspólne wykonywanie 

gazetek okolicznościowych i konkursowych prac plastycznych. Współpraca przy 

przygotowywaniu akademii, praca w grupach, przygotowywanie referatów, podejmowanie 

inicjatyw wolontariatu.  

 

5. W jaki sposób zachęca Pani/Pan uczniów do podejmowania różnych aktywności? 

odpowiedzi liczba % 

Wskazuję uczniom korzyści 23 44 

Dobieram odpowiednie metody pracy 42 80 

Dobieram odpowiednie formy pracy 35 67 

Staram się urozmaicać zajęcia 38 73 

Stosuje ocenianie kształtujące 21 40 

Motywuję by wspólnie szukać odpowiedzi 

na pytania 
31 60 

Proponuję działania, które wymagają 

współpracy uczniów także poza szkołą 
21 40 

Organizuje zajęcia rozwijające 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów 
15 29 

prowadzę zajęcia pozalekcyjne 15 29 

przygotowuję i organizuje konkursy i 

zawody 
29 56 

Pozwalam uczniom na samodzielność i na 

popełnianie błędów 
34 65 



Zachęcam do zadawania pytań 34 65 

uwzględniam propozycje uczniów      

dotyczące sposobów prowadzenia zajęć i 

doboru treści 

13 25 

Jestem otwarty na inicjatywy uczniów 33 63 

Włączam rodziców w realizację wybranych 

pomysłów 
14 27 

 

 Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że nauczyciele najczęściej zachęcają uczniów do 

podejmowania aktywności poprzez: dobór odpowiednich metod pracy (80%), urozmaicanie 

zajęć (73%), dobór odpowiednich form pracy (67%), pozwalają uczniom na samodzielność  

i popełnianie błędów (65%), zachęcają do zadawania pytań ( 65%), są otwarci na inicjatywy 

uczniów (63%). Rzadziej zaś nauczyciele uwzględniają propozycje uczniów dotyczące 

sposobów prowadzenia zajęć i doboru treści (25%) i włączanie rodziców w realizację 

wybranych pomysłów (27%). Niewielu nauczycieli prowadzi również zajęcia pozalekcyjne 

(29%). 

6. Czy uczniowie zgłaszali w szkole jakieś pomysły dotyczące zajęć lekcyjnych? 

 

odpowiedzi liczba % 

tak 27 52 

nie 23 44 

nie wiem 2 4 

 

Nauczyciele objęci badaniem ankietowym wskazują, że uczniowie zgłaszali w szkole 

pomysły dotyczące zajęć lekcyjnych (52%), ale równocześnie duży procent nauczycieli 

wskazuje, na brak takich zgłoszeń wśród uczniów (44%). 

 

7. Czy uczniowie zgłaszali w szkole jakieś pomysły dotyczące zajęć pozalekcyjnych? 

odpowiedzi  liczba % 

tak 22 42 

nie 26 50 

nie wiem 3 6 

brak odpowiedzi 1 2 

 



Ankietowani nauczyciele wskazują, że 50% uczniów nie zgłaszało pomysłów dotyczących 

zajęć pozalekcyjnych (50%), ale równocześnie duży procent nauczycieli wskazuje, że takie 

propozycje ze strony uczniów padły (42%). 

8. Czy pomysły zgłaszane przez uczniów zostały zrealizowane? 

 

odpowiedzi  liczba % 

tak 15 29 

raczej tak 25 48 

nie wiem 1 2 

brak odpowiedzi 11 21 

 

Zdecydowana większość ankietowanych nauczycieli, wskazuje że, pomysły zgłaszane przez 

uczniów zostały zrealizowane lub raczej zostały zrealizowane (łącznie 77%). 

 

9. Czy organizowała Pani/Pan konkursy lub zawody sportowe? 

Jeżeli tak proszę podać jakie? 

 

odpowiedzi liczba % 

tak 29 56 

nie 23 44 

 

Większość ankietowanych nauczycieli zorganizowało konkursy i zawody sportowe (56%), 

nie organizowało konkursów i zawodów sportowych 44% ankietowanych nauczycieli. Ponad 

to nauczyciele, którzy organizowali konkursy i zawody sportowe, często byli organizatorami 

nawet kilku tego typu imprez. Wykaz organizowanych w naszej szkole konkursów i zawodów 

sportowych znajduje się w dziale IV. 

 

10. Czy planuje Pani/Pan, zorganizowanie w tym roku szkolnym konkursów  

i zawodów? 

Jeżeli tak, to jakich? 

odpowiedzi liczba % 

tak 21 40 

nie 31 60 



 

60% ankietowanych nauczycieli, zadeklarowało zorganizowanie jeszcze w tym roku 

szkolnym konkursów i zawodów sportowych. Tylko 14 nauczycieli spośród ankietowanych, nie 

planuje ich organizacji w bieżącym roku szkolnym, co stanowi 27 % ankietowanych 

nauczycieli. 

 

11. Czy organizowała Pani/Pan akademie i uroczystości szkolne? 

 

Jeżeli tak, to czy uczniowie angażowali się w ich przygotowanie? 

odpowiedzi liczba % 

tak 31 78 

raczej tak 6 15 

nie 0 0 

raczej nie 3 7 

 

Zdecydowana większość ankietowanych nauczycieli, organizowała i przygotowywała 

akademie i uroczystości szkolne (77%). Nauczyciele uważają również, że uczniowie  

w zdecydowanej większości angażują się w ich przygotowywanie. 

 

Wnioski z ankiety ewaluacyjnej dla nauczycieli 

Mocne strony 

 Zdaniem większości ankietowanych nauczycieli (94%) uczniowie angażują się lub 

raczej angażują się w zajęcia lekcyjne. 

 Zdaniem większości nauczycieli (81%) uczniowie angażują się lub raczej angażują się 

w zajęcia pozalekcyjne. 

 Największą aktywność uczniowie wykazują biorąc udział w konkursach i zawodach 

sportowych oraz szkolnych uroczystościach. 

odpowiedzi liczba % 

tak 40 77 

nie 12 23 



 Ankietowani nauczyciele wskazują, że uczniowie często zgłaszają się do odpowiedzi, 

pracują w grupach lub samodzielnie, biorą udział w dyskusjach, słuchają i zadają 

pytania. 

 Zdaniem większości ankietowanych nauczycieli (83%) uczniowie potrafią 

współpracować ze sobą w ramach różnych przedsięwzięć oraz rozwiązywaniu 

problemów. 

 Nauczyciele stosują różnorodne formy zachęcające uczniów do aktywności, 

najczęściej  poprzez dobór odpowiednich metod pracy (80%), urozmaicanie zajęć 

(73%), dobór odpowiednich form pracy (67%), pozwalają uczniom na samodzielność  

i popełnianie błędów (65%), zachęcają do zadawania pytań ( 65%), są otwarci na 

inicjatywy uczniów (63%). 

 Większość ankietowanych nauczycieli (56%) organizowało konkursy i zawody 

sportowe, 40% ankietowanych nauczycieli planuje ich organizację w drugim półroczu. 

 77% ankietowanych nauczycieli organizowało akademie i uroczystości szkolne. 

Uczniowie angażowali się lub raczej angażowali się w ich przygotowywanie (93%). 

 

Słabe strony 

 Uczniowie rzadko zgłaszają propozycje dotyczące zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

 

 

III. Ankieta dla rodziców 

Celem przeprowadzenia ankiety było zdobycie informacji o wiedzy rodziców na temat: 

 aktywności i zaangażowania uczniów na zajęciach prowadzonych w szkole; 

 inicjatyw i działań uczniów prowadzonych  na terenie szkoły i poza nią; 

 oferty szkoły kierowanej do uczniów w zakresie zajęć pozalekcyjnych oraz 

wykorzystania tej oferty przez uczniów; 

 współpracy między uczniami w organizowaniu przedsięwzięć i rozwiązywaniu 

problemów; 

 działań nauczycieli, wspomagających aktywność uczniów. 

 

Ankietę przeprowadzono wśród rodziców uczniów klas V- VIII. Wypełniło ją 162 rodziców. 

Rodzice odpowiadali na 11 pytań ankietowych. 



Pytania kierowane do rodziców  

 

1. Czy Państwa zdaniem Wasze dzieci angażują się w zajęcia lekcyjne? 

 

odpowiedzi ankietowanych liczba % 

Tak 63 38,9 

Raczej tak 84 51,9 

Nie 0 0 

Raczej nie 7 4,3 

Nie wiem 5 3,1 

Brak odpowiedzi 3 1,9 

  

Z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców wynika, że zdecydowana większość 

ankietowanych uważa, że jego dziecko angażuje się lub raczej angażuje się w zajęcia lekcyjne 

(90,63%). Żaden z rodziców nie zaznaczył odpowiedzi sugerującej brak zaangażowania jego 

dziecka na zajęciach lekcyjnych, tylko 4,32% ankietowanych uważa, że jego dziecko raczej się 

nie angażuje na zajęciach. 

2. Czy Państwa dziecko uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne w szkole (np. koła 

zainteresowań, zajęcia sportowe, artystyczne, zajęcia przygotowujące do 

konkursów)? 

 

odpowiedzi liczba % 

Tak 66 40,7 

Nie 92 56,8 

Brak odpowiedzi 4 2,5 

 

odpowiedzi liczba % 

Zajęcia sportowe 43 65,2 

Koła zainteresowań 5 7,6 

Zajęcia artystyczne 3 4,5 

Zajęcia przedmiotowe 17 25,8 

Zajęcia przygotowujące do konkursów 4 6,1 

Inne 7 10,6 



 

Na terenie szkoły organizowane są różnorodne zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań 

(7,6%), zajęcia sportowe (65,2%), artystyczne (4,5%), przygotowujące do konkursów (6,1%), 

przedmiotowe (25,8%), inne (10,6%) według ankietowanych udział w nich bierze 40,74% 

uczniów.  

3. Czy zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole odpowiadają oczekiwaniom Państwa 

dzieci? 

 

Odpowiedzi  Liczba % 

Tak 82 50,6 

Nie 26 16,1 

Nie wiem 30 18,5 

Brak odpowiedzi 24 14,8 

 

a) tak, ponieważ: 

Uzasadnienie Liczba % 

poszerzają wiedzę 28 34,2 

dostarczają nowych umiejętności 36 43,9 

poprawiają wyniki w nauce 20 24,4 

ugruntowują wiadomości 9 11,0 

pomagają rozwijać zainteresowania 32 39,0 

Uzupełniają wiedzę z lekcji 15 18,3 

Są dobrze prowadzone 11 13,4 

Promują aktywną postawę 6 7,3 

Pomagają efektywnie wykorzystać czas wolny 18 22,0 

Pomagają w podejmowaniu decyzji na przyszłość 13 15,9 

Odpowiadają predyspozycjom i zdolnościom dziecka 12 14,6 

Wyrównują zaległości edukacyjne 2 2,4 



 

b) nie, ponieważ: 

uzasadnienie liczba % 

Nie są dostosowane do potrzeb dziecka 3 11,5 

Nie są efektywne 1 3,9 

Są mało interesujące 4 15,4 

Nie wymagają od dziecka zaangażowania 2 7,7 

inne   

Informacje o nich są mało dostępne np. strona internetowa 1 3,9 

Jest ich bardzo mało 2 7,7 

Odbywają się w tym samym czasie co lekcje 1 3,9 

Brak czasu 3 11,5 

 

Zdaniem rodziców zajęcia pozalekcyjne organizowane w naszej szkole odpowiadają 

oczekiwaniom ich dzieci (50, 62%). W opinii ankietowanych zajęcia te dostarczają nowych 

umiejętności (43,9%), pomagają rozwijać zainteresowania (39%) oraz poszerzają wiedzę 

(34,2%). Zdaniem rodziców zajęcia te są postrzegane jako potrzebne i uzasadnione. 

 

4. Czy Państwa zdaniem, uczniowie naszej szkoły współpracują w różnych 

przedsięwzięciach lub rozwiązywaniu problemów? 

 

odpowiedzi liczba % 

Tak 64 39,5 

Nie 32 19,8 

Nie wiem 59 36,4 

Brak odpowiedzi 7 4,3 

 

Jeśli tak proszę podać przykłady takiej współpracy: 

 

przykłady takiej współpracy liczba % 

Wspólne rozmowy 3 4,7 

Starsi pomagają młodszym 2 3,1 



Wzajemna pomoc 8 12,5 

Pożyczanie różnych rzeczy 2 3,1 

Wspólne projekty 3 4,7 

Prace konkursowe 4 6,3 

Prace na kiermasz 1 1,6 

Gazetki klasowe 3 4,7 

Różne zbiórki 1 1,6 

Prezentacje 1 1,6 

Rada szkoły 1 1,6 

przedstawienia 3 4,7 

Wspólne wyjścia do kina 1 1,6 

 

Zdaniem 39,5% ankietowanych uczniowie współpracują ze sobą w różnych 

przedsięwzięciach lub rozwiązywaniu problemów. Jako najczęściej wymieniana jest 

wzajemna pomoc koleżeńska (12,5%). Niestety duża część pytanych rodziców nie wie czy 

uczniowie ze sobą współpracują (36,4%). Także prawie 1/5 ankietowanych jest zdania, że 

dzieci nie współpracują ze sobą (19,8%). 

5. Jakie Państwa zdaniem działania nauczycieli, zachęciłyby uczniów do większej 

aktywności? 

 

 

odpowiedzi liczba % 

Uważam, że nauczyciele zachęcają uczniów do aktywności 3 8,8 

Większy wybór zajęć pozalekcyjnych 1 2,9 

Rozwiązywanie problemów, rozmowy z uczniem 11 32,4 

Większe wymagania 1 2,9 

Lepsze zainteresowanie uczniem i lepszy kontakt 1 2,9 

Zachęcanie do tworzenia własnych projektów lekcji 1 2,9 

Prowadzenie doświadczeń, prezentacji 1 2,9 

Zajęcia integracyjne 3 8,8 

Udział nauczyciela w różnych inicjatywach- jako wzorca osobowego 1 2,9 

Konkursy z nagrodami 4 11,8 

Prowadzenie ciekawych lekcji 3 8,8 



Nauczyciele powinni być mili, podchodzić do dziecka z większym 

szacunkiem 
1 2,9 

Mniej zadań domowych 1 2,9 

Wspólne wyjścia ze szkoły 1 2,9 

Brak odpowiedzi 133 82,1 

 

     Zdaniem rodziców do większej aktywności uczniów na lekcjach zachęci: 32,4% 

rozwiązywanie problemów i rozmowy z uczniami, 11,8 % konkursy z nagrodami, 8,8%, 

prowadzenie ciekawych lekcji i zajęć integracyjnych.  Po 2,9 % rodziców uważa, że większy 

wybór zajęć pozalekcyjnych, większe wymagania, lepsze zainteresowanie uczniem i lepszy 

kontakt, zachęcanie do tworzenia własnych projektów lekcji, prowadzenie doświadczeń, 

prezentacji, udział nauczyciela w różnych inicjatywach, jako wzorca osobowego, miły 

nauczyciel, podchodzący z szacunkiem do ucznia, mniej zadań domowych i wspólne wyjścia 

ze szkoły, to czynniki, które mogą zachęcić uczniów do większej aktywności. 82,1% rodziców 

nie udzieliło odpowiedzi na powyższe pytanie. 

6. Czy Państwa dziecko uczestniczy w organizowanych przez szkołę wycieczkach? 

 

Zdaniem ankietowanych rodziców uczniowie w ponad 90% aktywnie uczestniczą  

w organizowanych przez szkołę wycieczkach: zawsze- 59,9%, często- 30,25%. W opinii 

rodziców nie ma uczniów, którzy nie biorą czynnego udziału w wycieczkach. 

7. Czy Państwa dziecko uczęszcza na zajęcia pozaszkolne? 

 

odpowiedzi liczba % 

Tak 67 41,4 

Nie 88 54,3 

Brak odpowiedzi 7 4,3 

odpowiedzi liczba % 

Zawsze 97 59,9 

Często 49 30,3 

Rzadko 14 8,6 

Nie uczestniczy 0 0 

Brak odpowiedzi 2 1,2 



 

rodzaj zajęć liczba % 

Sportowe 31 46,3 

Przedmiotowe 14 20,9 

artystyczne 12 17,9 

inne 10 14,9 

Zdaniem ankietowanych 41,4% uczniów bierze czynny udział w zajęciach pozaszkolnych, 

najczęściej są to zajęcia sportowe. Jednak większa część uczniów, bo aż 54,3% nie uczęszcza 

na tego typu zajęcia. 

8. Czy w ostatnim roku Państwa dziecko brało udział w konkursach szkolnych lub 

zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły? 

 

odpowiedzi liczba % 

Tak 90 55,6 

Nie 55 34,0 

Nie wiem 13 8,0 

Brak odpowiedzi 4 2,5 

 

W opinii rodziców 55,6% uczniów w ostatnim roku brało udział w konkursach szkolnych 

lub zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły. Brak udziału w w/w konkursach 

lub zawodach wykazało 34% rodziców. 

9. Czy w ostatnim roku Państwa dziecko brało udział w konkursach miejskich, 

regionalnych, ogólnopolskich lub zawodach sportowych organizowanych poza 

terenem szkoły? 

 

odpowiedzi liczba % 

Tak 71 43,8 

Nie 82 50,6 

Nie wiem 7 4,3 

Brak odpowiedzi 2 1,2 

 



Zdaniem ankietowanych rodziców 43,83% dzieci uczestniczyło w konkursach miejskich, 

regionalnych, ogólnopolskich lub zawodach sportowych organizowanych poza terenem 

szkoły. Brak udziału w tych imprezach zaznaczyło 50,6% rodziców. 

10. Czy w ostatnim roku Państwa dziecko angażowało się w przygotowanie akademii  

i uroczystości szkolnych? 

 

odpowiedzi  liczba % 

Tak 77 47,5 

Nie 56 34,6 

Nie wiem 22 13,6 

Brak odpowiedzi 7 4,3 

 

Prawie połowa ankietowanych rodziców uważa, że ich dzieci angażowały się  

w przygotowanie akademii i uroczystości szkolnych (47,5%). Zdaniem 34,6% rodziców 

twierdzi, że ich dziecko nie brało udziału w przygotowaniu tych imprez, zaś 13,6% nie ma 

wiedzy na ten temat. 

11. Czy  w ostatnim roku Państwa dziecko brało udział w akcjach wolontariatu lub 

projektach szkolnych? 

 

odpowiedzi  liczba % 

Tak 72 44,4 

Nie 63 38,9 

Nie wiem 24 14,8 

Brak odpowiedzi 3 1,9 

 

Rodzice w 44,4% uważają, że ich dziecko brało w ostatnim roku udział w akcjach 

wolontariatu lub projektach szkolnych. Brak udziału w w/w akcjach wykazało 38,9% 

ankietowanych. 14,8% rodziców nie posiada wiedzy w tym zakresie. 

  



Wnioski z ankiet ewaluacyjnych dla rodziców 

Mocne strony: 

 Zdecydowana większość rodziców uważa, że ich dzieci angażują się lub raczej 

angażują się w zajęcia lekcyjne. 

 Połowa rodziców uważa, że oferta zajęć pozalekcyjnych odpowiada oczekiwaniom ich 

dzieci. 

 Rodzice postrzegają zajęcia pozalekcyjne jako potrzebne i korzystne dla uczniów- 

zajęcia te dostarczają nowych umiejętności, pomagają rozwijać zainteresowania oraz 

poszerzają wiedzę. 

 Zdecydowana większość rodziców uważa, że ich dzieci biorą czynny udział  

w organizowanych przez szkołę wycieczkach. 

 Ponad połowa ankietowanych twierdzi, że ich dzieci biorą udział w konkursach 

szkolnych lub zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły. 

 Prawie połowa rodziców jest zdania, że ich dziecko angażowało się w przygotowanie 

akademii i uroczystości szkolnych. 

Słabe strony: 

 Zbyt mała liczba uczniów uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. 

 Uczniowie w małym zakresie wykazują się współpracą w różnych przedsięwzięciach 

lub rozwiązywaniu problemów. Również spora część ankietowanych wykazało brak 

wiedzy w tym zakresie. 

 Zdecydowana większość  rodziców nie wie, w jaki sposób szkoła mogłaby zachęcić 

uczniów do większej aktywności i nie ma sprecyzowanych oczekiwań wobec działań 

nauczycieli. 

 Zdaniem rodziców,  połowa uczniów nie brała udziału  w ostatnim roku w konkursach  

miejskich, regionalnych, ogólnopolskich lub zawodach sportowych organizowanych 

poza terenem szkoły. 

 W opinii rodziców, ponad jedna trzecia uczniów nie brała udziału w akcjach 

wolontariatu lub projektach szkolnych. Mimo, że na zebraniach rodzice byli 

informowani o realizowanych w szkole projektach i akcjach wolontariatu, wykazali 

się brakiem wiedzy w tym temacie. 

 Rodzice bardzo niechętnie i lakonicznie odpowiadali na pytania otwarte. 

 



IV. Analiza dokumentacji szkolnej 

            Celem przeprowadzenia analizy dokumentacji szkolnej było zdobycie informacji  

o aktywności i zaangażowaniu uczniów w życie szkoły, udziału w konkursach i zawodach 

sportowych oraz zajęciach pozalekcyjnych.  

Analizie poddano informacje zawarte w sprawozdaniach zespołów przedmiotowych, 

sprawozdaniu z zajęć pozalekcyjnych po pierwszym półroczu, sprawozdania z działalności 

świetlicy, biblioteki, Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu. 

Wyniki analizy przedstawiają się następująco: 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

W ramach pracy biblioteki szkolnej dzieci brały udział w następujących zajęciach: 

 Konkurs plastyczny „ 1000 powodów by czytać”; 

 Warsztaty „Słowo a obraz”- malarski obraz słowa literackiego; 

 Warsztaty „Jesień”; 

 Konkurs „Czytam sobie kotylionem”; 

 Warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia; 

 Warsztaty „Halloween”; 

 Głośne czytanie ( cyklicznie na każdej długiej przerwie); 

 Warsztaty „Mikołajki”; 

 Warsztaty związane z obchodami Święta Bożego Narodzenia; 

 Warsztaty związane z obchodami Dnia Babci i Dziadka; 

 Warsztaty „Bajkowy świat”. 

Dodatkowo w czasie przerw przygotowywane były dla dzieci kolorowanki, łamigłówki, 

krzyżówki, gry planszowe, zadania matematyczne.  

Nauczyciel prowadzący szkolną bibliotekę, w swoich wnioskach w sprawozdaniu  

z działalności biblioteki po pierwszym półroczu zapisał, że należy kontynuować zajęcia 

warsztatowe, gdyż cieszyły się dużym zainteresowaniem, należy również przygotowywać 

kolorowanki, łamigłówki i inne karty pracy, ponieważ dzieci chętnie podejmują tego typu 

działania w czasie przerw lekcyjnych. 

  



SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

Samorząd Uczniowski przeprowadził następujące akcje: 

 Dzień Edukacji Narodowej – przygotowywanie kartek z życzeniami dla pracowników 

szkoły; 

 Akcja Znicz- zapalanie zniczy przy Pomniku Powstańców Śląskich w Chropaczowie; 

 Akcja Ciacho – przygotowywanie i sprzedawanie własnych wypieków; 

 Zorganizowanie kiermaszu ozdób świątecznych; 

 Zorganizowanie konkursu na najpiękniejszy świąteczny wystrój sali lekcyjnej; 

 Prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego. 

Zdaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego, uczniowie brali czynny udział  

w organizowanych akcjach. 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

Szkolne Koło Wolontariatu, które rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 2018/19, 

przeprowadziło następujące działania: 

 Zbiórka rzeczy dla schroniska dla zwierząt; 

 Akcja „Podziel się płomykiem” i „Zapomniane groby” 

 Zbiórka zużytych baterii; 

 Akcja „Rozwijając wyobraźnię”; 

 Akcja „Wyciągam pomocną dłoń”; 

 Akcja „Góra grosza”; 

 Zabawy i wróżby andrzejkowe; 

 Obchody Dnia Wolontariusza; 

 Zbiórka rzeczy dla potrzebującej rodziny; 

 Wykonanie karmników dla ptaków; 

 Udział w akcji WOŚP; 

 Akcja „Ciacho”; 

Członkami Szkolnego Koła Wolontariatu jest 49 uczniów, ale zdaniem opiekuna koła,  

w akcje chętnie włączają się inni uczniowie naszej szkoły. 

  



ŚWIETLICA SZKOLNA 

Świetlica szkolna w ramach swojej działalności przeprowadziła następujące konkursy  

i turnieje: 

 Turniej w podbijaniu piłeczki pingpongowej „Rekordy”; 

 Turniej gry pamięciowej MEMO; 

 „Moja gra planszowa”- konkurs plastyczny; 

 „Bohaterowie naszej wyobraźni”- konkurs plastyczny; 

 Turniej gry zręcznościowej  BIERKI ; 

 „Świąteczna opowieść”- konkurs plastyczny; 

 Turniej gry strategicznej SKOCZKI ; 

 „Najciekawszy strój (maska) karnawałowy- konkurs plastyczny; 

 „Wszystko o wodzie”- tydzień gier i zabaw z okazji Międzynarodowego Dnia Wody; 

 Turniej gry strategicznej MŁYNEK; 

 „Najpiękniejsza kartka-laurka z okazji Dnia Matki”- konkurs plastyczny; 

 „Nasze pomysły na wakacje”- konkurs plastyczny. 

Świetlica szkolna brała również udział w konkursach zewnętrznych: 

 Międzynarodowy Projekt „Piękna nasza Polska cała”; 

 Konkurs Plastyczny XXI Międzyświetlicowego Wojewódzkiego Konkursu na Kartkę 

Bożonarodzeniową; 

 „Mój ukochany miś”- konkurs plastyczny organizowany przez SP nr 4; 

 „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”- konkurs plastyczny organizowany przez 

SP nr 19.  

W turniejach i konkursach organizowanych przez świetlicę szkolną, brali udział prawie 

wszyscy uczniowie zapisani na zajęcia świetlicowe. 

DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW  

L.P Rodzaj zajęć Ilość uczniów 

1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.  17 

2. 
Zajęcia rozwijające kompetencje  emocjonalno-społeczne dla 

uczniów klas  4-8 
12 

3. 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla 

uczniów klas 7 i 8.    
15 

4. 
Zajęcia rozwijające uzdolnienia humanistyczne dla uczniów 

klas 5-7 
7 

5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe dla uczniów klas 5-6. 8 



6. 
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki i fizyki dla 

uczniów klas 8.  
6 

7. 
Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-fizyczne dla 

uczniów klas 8. 
5 

8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia językowe dla uczniów klas 8. 8 

9. 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla 

uczniów klas 6 i 7.  
13 

10. Zajęcia rozwijające z matematyki. 8 

11. Zajęcia usprawniające z wychowania fizycznego. 8 

12. Zajęcia wiem i potrafię.  14 

13. Zajęcia rozwijające z języka polskiego CKE. 17 

14. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego  dla klas 4. 8 

15. Zajęcia efektywnej nauki. 4 

16. 
Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów klas 8 

CKE. 
16 

17. Zajęcia rozwijające dla uczniów klas 4 (kółko filmowe). 8 

18. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.  24 

19. Zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności.  16 

20. Zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności.   24 

21. Spotkania kółka chemiczno-geograficzno-biologicznego 20 

22. „Ratujemy i uczymy ratować” –program edukacyjny 4b 

23. Kawiarenka literacka 
20 ucz. 

(4 spotkania) 

24. 
„Napisz kartkę Bohaterom” wysłanie kartek do bohaterów 

Powstania Warszawskiego 
kl.3 

25. 
Wymiana kartek z uczniami innych szkół z Polski w celu 

stworzenia mapy korespondencji wrzesień 2018-styczeń 2019. 
kl. 3 

 

 

WYKAZ ZAWODÓW  SPORTOWYCH ORAZ KONKURSÓW 

PRZEDMIOTOWYCH 

 

L.P  RODZAJ ZAWODÓW/KONKURSÓW 
ILOŚĆ  

UCZNIÓW 

1.  Sztafetowe Biegi Przełajowe kl. VI 12 

2 Sztafetowe Biegi Przełajowe kl. VIII 12 

3 Szachy Kl. VI 4 

4 Drużynowe Biegi Przełajowe 12 

5 Zawody Rejonowe- Sztafetowe Biegi Przełajowe kl. VI chł.  VIII dz 12 

6 Szachy kl. VIII 4 

7 Zawody Pływackie kl. III- VI 16 

8 Koszykówka kl. VIII 20 

9 Tenis Stołowy kl. VI 6 

10 Piłka Ręczna kl. VIII 20 

11 Mini Piłka Ręczna kl VI 18 



12 Turniej Gier i Zabaw  20 

13 Mini Koszykówka kl. VI 20 

14 Tenis Stołowy kl. VIII 6 

15 Mini Piłka Siatkowa kl.V-VI 22 

16 Piłka Sitkowa VII-VIII 16 

17 Zawody Rejonowe- Tenis Stołowy kl. VI 6 

18 Szkolne Mikołajkowe Rozgrywki Sportowe.  2,3 klasy 

19. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 4 

20. 
Szkolny konkurs dla klas IV-VII na najpiękniejszą kartkę 

bożonarodzeniową z angielskimi życzeniami. 
30 

21. Szkolna " Liga Zadaniowa" z matematyki. 25/miesiąc 

22. Szkolny Konkurs "Tabliczka mnożenia dla klasy IV.  klasy IV 

23. Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Matematyki "Pingwin". 16 

24. 
Szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z 

matematyki. 
7 

25. 
Wojewódzki Konkurs Biologiczny organizowany przez Kuratorium 

Oświaty w Katowicach. 
5 

26. Ogólnopolski Konkurs Biologiczny "Pingwin" 2 

27. 

Wojewódzki konkurs na gazetkę szkolną z okazji 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości pod hasłem "Ojczyzna Jest 

Naszą Matką Ziemską. Polska  Jest Matką Szczególną" 

3 

28. 

Konkurs plastyczny "Moja Mała Ojczyzna" zorganizowany w ramach 

projektu "Piękna Nasza Polska Cała" z okazji 100 Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości. 

100 

29. Konkurs plastyczny "Pocztówka dla Niepodległej"  20 

30. Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej. 6 

31. 
Wojewódzki Konkurs z Historii organizowany przez Kuratorium 

Oświaty w Katowicach. 
6 

31. Konkurs Historyczny z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. 3 

32. Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Pingwin" 3 

33. 
Miejski Konkurs z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości pod patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice. 
3 

34. 
Wewnątrzszkolny konkurs historyczny "Polskie drogi do 

niepodległości" 
8 

35. 
Gra Terenowa z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości pod patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice" 
8 

36. 
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla  dzieci i młodzieży z 

autyzmem i zespołem Aspergera 
2 

37. Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna. 6 

38. 
Eliminacje do XX Rejonowego Konkursu Mitologicznego dla 

Młodzieży Gimnazjalnej. 
5 

39. Międzyszkolny konkurs Recytatorski "Spotkanie z panem Cogito" 4 

40. Miejski Konkurs Ortograficzny. 3 

41. Ogólnopolski Konkurs  „O!Błędne Dyktando” kl.8c 

42. Konkurs „Kosmita i jego świat” kl. I-VIII 

43. 
Konkurs „Z żabą  

w gardle” – idiomy niemieckie (Instytut Filologii Francuskiej) 
6 

44. Patriotyczny konkurs mody 20 

45. Eliminacje do konkursu recytatorskiego 12 



46. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z j. polskiego– etap szkolny. 6 

47. Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 8 

48. 
Konkurs na plakat prezentujący postawy i dokonania Polaków i Polek 

niepełnosprawnych 
kl.IV-VIII 

49. Konkurs fotograficzny „To wszystko Polska” kl.I-VIII 

50. „Eko będziemy – nie zginiemy” – udział w projekcie ING Bank Śląski kl.IV-VIII 

51. 
Wojewódzki konkurs  kolęd i pastorałek „W grudniowe dni kolęda 

brzmi” 
1 klasy 

52. Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Jesień w moim mieście”.  1 klasy 

53. Ogólnopolski konkurs „Szkolne przygody Gangu Słodziaków” 1, 3 klasy 

54. Miejski konkurs plastyczny „Śląsk czarny jak węgiel”  kl. 1-3 

55. Szkolny konkurs „Kolorowy świat – bez uzależnień. kl. I-III 

56. Konkurs plastyczny „Mój Bank Oszczędności”  kl.I 

57. 
VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Po drugiej 

stronie tęczy"  
kl.I 

58. 
Konkurs Organizowany przez Górnośląski Park Etnograficzny w 

Chorzowie na bombkę bożonarodzeniową. 
kl.1, 3 

59. 
Konkurs plastyczny „Pocztówka na 100 lat – moja Niepodległa” – 

Śląski Urząd Marszałkowski. 
kl.I-III 

60. Miejski konkurs plastyczny „Moja mała Ojczyzna” kl. II-III 

61. Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej kl. II 

62. Szkolny turniej wiedzy patriotycznej pt. „Kocham Cię Polsko” kl.III 

 

Wnioski z analizy dokumentacji szkolnej 

Mocne strony 

 Szkoła oferuje dużo, różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. 

 Nauczyciele aktywizują uczniów do udziału w licznych konkursach i zawodach 

sportowych. 

 Uczniowie chętnie podejmują aktywności związane z działalnością Szkolnego Koła 

Wolontariatu, Samorządu Uczniowskiego, biblioteki szkolnej, świetlicy. 

Słabe strony 

 Większość zajęć pozalekcyjnych to zajęcia przedmiotowe, mało jest zajęć sportowych, 

a tych najbardziej oczekują uczniowie. 

 

  



V. Rezultaty ewaluacji wewnętrznej 

 

Po przeanalizowaniu dokumentów, wyników ankiet dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

uzyskaliśmy odpowiedzi na następujące pytania kluczowe: 

 

Pytania kluczowe Wnioski ewaluacyjne 

1. Czy uczniowie aktywnie uczestniczą  

w zajęciach lekcyjnych prowadzonych  

w szkole? 

 

 Zdaniem ankietowanych nauczycieli  

i rodziców, uczniowie angażują się w zajęcia 

lekcyjne i pozalekcyjne. 

 Dla większości uczniów zajęcia lekcyjne są 

nudne i mało interesujące. 

 Ponad połowa uczniów z zaangażowaniem 

słucha nauczyciela podczas lekcji i na  

większości zajęć pracuje samodzielnie.  

 Ankietowani nauczyciele uważają, że  

uczniowie często zgłaszają się do  

odpowiedzi, pracują w grupach lub  

samodzielnie, biorą udział w dyskusjach,  

słuchają i zadają pytania, co niestety, nie  

pokrywa się z opinią uczniów. 

2. Jaki jest udział uczniów w proponowanych 

przez szkołę zajęciach dodatkowych? 

 

 Ponad połowa uczniów wykazała, że  

uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne, są one dla 

nich atrakcyjne, odpowiadają ich  

oczekiwaniom, dostarczają nowych  

umiejętności i poszerzają wiedzę.  

 Zdaniem nauczycieli największą aktywność 

uczniowie wykazują biorąc udział  

w zawodach sportowych, konkursach,  

uroczystościach szkolnych i wycieczkach  

klasowych. 

 Uczniowie chętnie angażują się w działania 



Szkolnego Koła Wolontariatu, projektach 

szkolnych. Dużym powodzeniem cieszy się 

oferta zajęć organizowanych przez bibliotekę 

szkolną, świetlicę oraz działania 

podejmowane przez Samorząd Uczniowski. 

 Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą  

w szkolnych wycieczkach. 

3. Czy uczniowie inicjują i realizują różnorodne 

działania na rzecz własnego rozwoju, szkoły? 

 

 Zdaniem nauczycieli i uczniów, dzieci rzadko 

zgłaszają propozycje dotyczące zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, jednakże  

w opinii ankietowanych, są one realizowane. 

 Uczniowie podają liczne propozycje 

szkolnych działań, które wspomogły by ich 

rozwój. Spośród nich największym 

zainteresowaniem cieszyłyby się dodatkowe 

wycieczki, imprezy, zajęcia sportowe,  

przedmiotowe, koła zainteresowań. 

 Większość uczniów uważa, nie ma wpływu 

na to co dzieje się w szkole. 

4. Czy uczniowie współpracują ze sobą  

w realizacji przedsięwzięć i w rozwiązywaniu 

problemów? 

 

 W opinii nauczycieli i rodziców uczniowie 

współpracują ze sobą w ramach różnych 

przedsięwzięć i w rozwiązywaniu  

problemów. Jednak ponad połowa uczniów 

uważa, że nie współpracuje ze sobą  

podejmując różne działania i zadania. 

 Uczniowie, w przeciwieństwie do  

nauczycieli, uważają, że rzadko pracują  

w grupach. 



5. W jaki sposób nauczyciele aktywizują uczniów 

na zajęciach prowadzonych w szkole? 

 

 Nauczyciele stosują różne formy zachęcające 

uczniów do aktywności. Najczęściej poprzez 

dobór odpowiednich metod i form pracy, 

urozmaicanie zajęć, pozwalają uczniom na 

samodzielność i popełnianie błędów, 

zachęcają do zadawania pytań, są otwarci na 

inicjatywy uczniów. 

 Zdecydowana większość rodziców nie wie, 

w jaki sposób nauczyciele mogliby zachęcić 

uczniów do większej aktywności. W związku 

z tym, że 94% rodziców nie odpowiedziało 

na pytanie dotyczące podejmowania działań 

przez nauczycieli zachęcających uczniów do 

większej aktywności, można wyciągnąć 

wniosek, iż rodzice nie mają sprecyzowanych 

oczekiwań wobec wyżej wymienionych 

działań. Wśród inicjatyw, które powinni 

podejmować nauczyciele, rodzice wymienili 

rozwiązywanie problemów, rozmowy  

z uczniem, konkursy z nagrodami. 

 Zdaniem uczniów, ciekawe metody pracy, 

jasne określenie, czego należy się nauczyć, 

informowanie, co uczeń robi dobrze, a nad 

czym musi jeszcze popracować, to działania 

nauczycieli, które najbardziej zachęcają 

uczniów do angażowania się na zajęciach i do 

podejmowania różnorodnych aktywności 

 

 

  



VI. Końcowe wnioski i rekomendacje do dalszej pracy 

 

Na podstawie zebranych materiałów można stwierdzić, że szkoła stwarza odpowiednie 

warunki dla rozwoju różnorodnej aktywności uczniów. Uczniowie podejmują różne formy 

aktywności, które przyczyniają się do ich rozwoju. Takiego zdania są zarówno ankietowani 

nauczyciele, rodzice i dzieci. 

 

WNIOSKI  

Mocne strony: 

1) Szkoła prowadzi działania zwiększające szanse edukacyjne wychowanków. 

2) Uczniowie aktywnie uczestniczą w „życiu szkoły” poprzez udział w uroczystościach 

szkolnych, konkursach, zawodach sportowych, wycieczkach, projektach szkolnych. 

3) Istnieje bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, która rozwija zainteresowania uczniów. 

4) Zajęcia pozalekcyjne dostosowane są do potrzeb i zainteresowań uczniów. 

5) Nauczyciele angażują uczniów do aktywności, stosując różnorodne metody i formy 

pracy. 

6) Szkoła prowadzi szereg działań aktywizujących uczniów. 

Obszary wymagające poprawy: 

1) Na zajęcia lekcyjne przygotowywać zadania, które w większym stopniu będą 

aktywizowały uczniów, a tym samym będą dla nich bardziej interesujące. 

2) Starać się aktywizować wszystkich uczniów, dobierając zadania do ich możliwości, 

częściej pracować w grupach. 

3) Podczas organizacji imprez szkolnych, w większym stopniu zachęcać uczniów do 

współpracy, dać możliwość wykazania się swoimi pomysłami i inicjatywami. 

4) Starać się realizować na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych zgłaszane przez uczniów 

propozycje zajęć. 

5) Podejmować działania zachęcające uczniów do uczestnictwa i zaangażowania w zajęcia 

pozalekcyjne.  

6) Należy częściej informować rodziców o odbywających się w szkole zajęciach 

pozalekcyjnych, uczniowskich inicjatywach i innych wydarzeniach z życia szkoły. 

 



Załącznik nr 1 

Ankieta dla uczniów 

Drodzy uczniowie. Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na każde pytanie 

anonimowej ankiety. Szczere i rzetelne odpowiedzi pozwolą nam dostosować pracę do 

Waszych potrzeb. Prosimy, aby wybrane odpowiedzi podkreślić lub napisać( można podać 

więcej niż jedną odpowiedź). Za wypełnienie ankiety dziękujemy. 

1. Czy lekcje w ubiegłym tygodniu były dla Ciebie interesujące? 

a. wszystkie            b. większość             c. mniej niż połowa           d.  żadne 

        2.     Jak często podczas lekcji w ostatnim tygodniu zgłaszałeś/aś się do odpowiedzi? 

  a. na wszystkich lekcjach     b. na większości lekcji    

 c. na mniej niż połowie lekcji d. na żadnej lekcji 

        3.   Jak często podczas lekcji w ostatnim tygodniu słuchałeś/aś uważnie nauczyciela? 

  a. na wszystkich lekcjach     b. na większości lekcji    

 c. na mniej niż połowie lekcji d. na żadnej lekcji 

         4.   Jak często podczas lekcji w ostatnim tygodniu  nudziłeś/aś się ? 

  a. na wszystkich lekcjach     b. na większości lekcji    

 c. na mniej niż połowie lekcji d. na żadnej lekcji 

        5.   Jak często podczas lekcji w ostatnim tygodniu pracowałeś /aś w grupie? 

  a. na wszystkich lekcjach     b. na większości lekcji    

 c. na mniej niż połowie lekcji d. na żadnej lekcji 

       6.   Jak często podczas lekcji w ostatnim tygodniu pracowałeś /aś samodzielnie? 

  a. na wszystkich lekcjach     b. na większości lekcji    

 c. na mniej niż połowie lekcji d. na żadnej lekcji 

       7.    Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych? 

            a. tak                         b. nie 

8. Czy zajęcia pozalekcyjne są ciekawe?         

             a. zdecydowanie tak 



             b. raczej tak 

             c. raczej nie 

             d. zdecydowanie nie                                                                                                                              

             e. nie wiem, nie chodzę na zajęcia pozalekcyjne 

     9. Czy szkoła umożliwia Ci rozwijanie Twoich zainteresowań i pasji? 

               a. zdecydowanie tak 

                b. raczej tak 

                c. raczej nie  

                d. zdecydowanie nie 

     10.  Jakie zajęcia pozalekcyjne zaproponowałbyś/ zaproponowałabyś? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………                                     

     11. Czy Twoim zdaniem, uczniowie naszej szkoły współpracują ze sobą wykonując różne 

działania i   zadania? 

   a.   tak                    b.  nie 

 Jeżeli tak, proszę podać przykład takiej współpracy 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

      12. Czy uważasz , że masz wpływ na to , co się dzieje w szkole? 

                 a. tak             b. nie 

     13. Czy zgłaszałeś w szkole jakieś pomysły dotyczące zajęć lekcyjnych lub 

pozalekcyjnych? 

                    a. tak               b. nie 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

     14. Czy zostały one zrealizowane? 

                    a. tak                    b. nie 



    15. Podaj własne propozycje zajęć, imprez, spotkań, które chciałbyś/ chciałabyś by były 

realizowane. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 16.   Jakie działania nauczycieli zachęcają Cię do zaangażowania na zajęciach i do 

podejmowania    różnorodnych aktywności? ( Zaznacz maksymalnie pięć odpowiedzi) 

a. ciekawe metody pracy 

b. jasne określanie , czego należy się nauczyć 

c. informowanie , co robię dobrze,  nad czym muszę jeszcze popracować 

d. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 

e. organizowanie zajęć pomagających w przezwyciężaniu trudności 

f. zachęcanie do udziału w zawodach, konkursach 

g. otwartość na pomysły uczniów 

h. pomoc w realizowaniu różnych pomysłów 

i. włączanie rodziców w realizację wybranych pomysłów uczniów 

j. prezentowanie prac uczniów na forum szkoły, lokalnej społeczności, Internetu 

k. inne…………………………………………………………………………………………… 

 17.    Czy uczestniczysz w zajęciach pozaszkolnych? 

                       a. tak                b. nie 

        Jeżeli tak, to w jakich: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

18.   Czy uczestniczysz w wycieczkach organizowanych przez szkołę? 

           a. zawsze          b. często          c. rzadko        d. nie uczestniczę 

19.    Czy w ostatnim roku brałeś/aś udział w konkursach przedmiotowych, plastycznych, 

artystycznych itp. lub  zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły? 

            a. tak                    b. nie 



20.    Czy w ostatnim roku brałeś/aś udział w konkursach przedmiotowych, plastycznych, 

artystycznych itp. lub zawodach sportowych organizowanych poza szkołą? 

             a. tak                    b. nie 

21.    Czy w ostatnim roku brałeś czynny udział w akademiach i uroczystościach szkolnych? 

              a. tak                    b. nie 

22.     Czy w ostatnim roku brałeś udział w akcjach wolontariatu lub projektach 

organizowanych przez szkołę? 

               a. tak                       b. nie 

 

  



Załącznik nr 2              

Ankieta dla rodziców 

Szanowni Państwo. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Państwa 

odpowiedzi pozwolą nam dostosować pracę do potrzeb rozwojowych Waszych dzieci. 

Prosimy aby wybrane odpowiedzi podkreślić lub napisać. Można podać więcej niż jedną 

odpowiedź. Za wypełnienie ankiety dziękujemy. 

1. Czy, Państwa zdaniem, Wasze dzieci angażują się w zajęcia lekcyjne? 

a) tak               b) raczej tak            c) nie             d) raczej nie               e) nie wiem  

2. Czy Państwa dziecko uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne w szkole (np.: koła 

zainteresowań, zajęcia sportowe, artystyczne, zajęcia przygotowujące do konkursów 

itp.) 

a) tak                b) nie 

Jeśli tak, to na jakie? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Czy zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole  odpowiadają oczekiwaniom Państwa 

dzieci? 

a) tak, ponieważ: (proszę podkreślić uzasadnienie) 

poszerzają wiedzę; dostarczają nowych umiejętności; poprawiają wyniki w nauce; 

ugruntowują wiadomości; pomagają rozwijać zainteresowania; uzupełniają wiedzę z 

lekcji; są dobrze prowadzone; promują aktywna postawę; pomagają efektywnie 

wykorzystywać wolny czas; pomagają w podejmowaniu decyzji na przyszłość; 

odpowiadają predyspozycją i zdolnością dziecka; wyrównują zaległości edukacyjne; 

Inne uzasadnienia 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

b) nie, ponieważ ( proszę podkreślić uzasadnienie) 

nie są dostosowane do potrzeb dziecka; nie są efektywne; są mało interesujące; nie 

wymagają od dziecka zaangażowania; 

Inne uzasadnienie 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



c) nie wiem 

4. Czy, Państwa zdaniem , uczniowie naszej szkoły współpracują ze sobą w różnych 

przedsięwzięciach lub rozwiązywaniu problemów? 

a) tak           b) nie            c) nie wiem 

Jeśli tak, proszę podać przykłady takiej współpracy        

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………. 

5. Jakie,Państwa zdaniem, działania nauczycieli zachęciłyby uczniów do większej 

aktywności? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Czy Państwa dziecko uczestniczy w organizowanych przez szkołę wycieczkach? 

a) zawsze         b) często            c) rzadko                d) nie uczestniczy 

7. Czy Państwa dziecko uczęszcza na zajęcia pozaszkolne? 

a) tak               b) nie 

Jeżeli tak, proszę podać na jakie 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8. Czy w ostatnim roku, Państwa dziecko , brało udział w konkursach szkolnych lub 

zawodach sportowych na terenie szkoły? 

a) tak                        b) nie                  c) nie wiem 

9. Czy w ostatnim roku, Państwa dziecko, brało udział w konkursach miejskich, 

regionalnych, ogólnopolskich lub zawodach sportowych organizowanych poza 

terenem szkoły? 

a) tak                      b) nie                 c) nie wiem 

10. Czy w ostatnim roku, Państwa dziecko, angażowało się w przygotowywanie akademii 

i uroczystości szkolnych? 

a) tak                       b) nie                  c) nie wiem 

11. Czy w ostatnim roku, Państwa dziecko, brało udział w akcjach wolontariatu lub 

projektach szkolnych? 

a) tak                       b) nie                   d) nie wiem 

 



Załącznik  nr 3.           

Ankieta dla nauczycieli 

Szanowni Nauczyciele. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która 

dotyczy badania aktywności uczniów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych oraz 

podejmowania przez nich własnych inicjatyw. Prosimy, aby wybrane odpowiedzi podkreślić 

lub napisać własne. Za wypełnienie ankiety dziękujemy. 

1. Czy, Państwa zdaniem, uczniowie angażują się w zajęcia lekcyjne? 

               a)  tak       b) raczej tak        c) raczej nie          d) nie  

        2.   Czy, Państwa zdaniem, uczniowie angażują się w zajęcia pozalekcyjne? 

                 a) tak         b) raczej tak       c) raczej nie           d) nie 

3. W jaki sposób uczniowie angażują się w zajęcia prowadzone w szkole? (proszę 

podkreślić wybrane odpowiedzi) 

Zadają pytani; biorą udział w dyskusji; słuchają; notują; zgłaszają się do odpowiedzi; 

pracują w grupach; pracują w samodzielnie; zgłaszają propozycje tematu zajęć;  

z własnej inicjatywy przygotowują i prowadzą zajęcia lekcyjne/ pozalekcyjne; biorą 

udział w konkursach, zawodach sportowych lub innych; biorą czynny udział  

w szkolnych uroczystościach; dokonują samooceny; dokonują oceny koleżeńskiej; 

zgłaszają propozycje udziału w akcjach charytatywnych; 

inne………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Czy Państwa zdaniem, uczniowie naszej szkoły współpracują ze sobą w różnych 

przedsięwzięciach lub w rozwiazywaniu problemów?  

a) tak                                  b) nie 

Jeśli tak, proszę podać przykłady takiej współpracy 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. W jaki sposób zachęca Pani/ Pan uczniów do podejmowania różnorodnych 

aktywności ? (proszę podkreślić wybrane odpowiedzi) 

 

Wskazuję uczniom korzyści; dobieram odpowiednie metody pracy; dobieram 

odpowiednie formy pracy; staram się urozmaicać zajęcia; stosuję ocenianie 



kształtujące; motywuję, by wspólnie szukać odpowiedzi na różne pytania; proponuje 

działania, które wymagają współpracy uczniów także poza szkołą; organizuję zajęcia 

rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; prowadzę zajęcia pozalekcyjne; 

przygotowuje i organizuję konkursy i zawody; pozwalam uczniom na samodzielność  

i na popełnianie błędów; zachęcam do zadawania pytań; uwzględniam propozycje 

uczniów dotyczące sposobu prowadzenia zajęć i doboru treści; jestem otwarta/otwarty 

na inicjatywy uczniów; włączam rodziców w realizację wybranych pomysłów; 

inne………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Czy uczniowie zgłaszali w szkole jakieś pomysły dotyczące zajęć lekcyjnych? 

a)   tak                                   b) nie 

7. Czy uczniowie zgłaszali w szkole jakieś pomysły dotyczące zajęć pozalekcyjnych? 

a) tak                     b) nie 

8. Czy pomysły zgłaszane przez uczniów zostały zrealizowane? 

a) zdecydowanie tak                     b) raczej tak 

9. Czy organizowała Pani/ Pan konkursy lub zawody sportowe? 

                  a) tak                          b) nie 

Jeżeli tak, proszę napisać jakie 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10. Czy planuje Pani/Pan , zorganizowanie w tym roku szkolnych konkursów lub 

zawodów sportowych? 

                   a) tak                          b) nie 

                Jeżeli tak, proszę podać jakich? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

11. Czy organizowała Pani/ Pan akademie i uroczystości szkolne? 

a) tak                    b) nie 

Jeżeli tak, to czy uczniowie angażowali się w ich przygotowanie? 

a) tak                 b) raczej tak               c) raczej nie              d) nie    


