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1.Wprowadzenie

W roku szkolnym 2021/2022 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna , której celem było 
zbadanie i sprawdzenie, czy w szkole w trakcie zajęć dodatkowych dla uczniów są prowadzone 
działania wychowawcze sprzyjające kształtowaniu i uzyskaniu pożądanych postaw w wychowaniu 
do wartości. W trakcie badania zebrano informacje pochodzące  z różnych źródeł: nauczycieli, 
uczniów, rodziców i dyrektora szkoły. Dane zebrano za pomocą metod badawczych tj. ankiet oraz 
wywiadu przeprowadzonego z dyrektorem szkoły. W badaniu wzięło udział: 8 nauczycieli, 55 
rodziców, 93 uczniów i dyrektor szkoły.

Określenie przedmiotu ewaluacji :
REALIZACJA CELÓW WYCHOWAWCZYCH NA ZAJĘCIACH 
DODATKOWYCH PROWADZONYCH W SZKOLE - efektywność i skuteczność  
działań  wychowawczych realizowanych podczas zajęć dodatkowych.

Cele ewaluacji: 
• planowanie i sprawdzenie, czy w szkole w trakcie zajęć dodatkowych dla uczniów są 

prowadzone działania wychowawcze sprzyjające kształtowaniu i uzyskaniu pożądanych 
postaw w wychowaniu do wartości

•  modyfikowanie metod wychowawczych podejmowanych na zajęciach dodatkowych 
zgodnie z potrzebami przy współudziale uczniów i ich rodziców  

• zebranie wszechstronnych informacji dotyczących postaw uczniów oraz procesów 
edukacyjnych, które je kształtują

• zweryfikowanie dotychczasowych działań wychowawczych podejmowanych w szkole 
• analizowanie dokumentacji pod kątem realizowanych założeń wychowawczych
• budowanie u uczniów odpowiedzialności za rozwijanie i kształcenie zdolności skłaniających

do samodzielnego poznawania rzeczywistości

 Problematyka   ewaluacji 
• Pytania kluczowe:

 1. Jak kształtowane są właściwe postawy uczniów podczas zajęć dodatkowych? 
 2. Czy  tematyka zajęć dodatkowych jest spójna ze szkolnym programem wychowawczo - 
profilaktycznym? 
 3. Czy procesy dydaktyczne i wychowawcze są zorganizowane w sposób sprzyjający 
uczeniu się i nabywaniu właściwych postaw wśród uczniów?

• Kryteria:  wzajemna korzyść, kompleksowość, różnorakość działań, podmiotowość 
jednostki: 
- wiedza uczniów na temat tego, jakich zachowań się od nich oczekuje, 
- skuteczność komunikowania uczniom, jakie są obowiązujące normy społeczne, 
- skuteczność działań wychowawczych w zmniejszaniu/eliminowaniu zagrożeń
-  wzmacnianie zachowań respektujących normy etyczne

Określenie odbiorców ewaluacji 

• Uczniowie klas IV -  VIII 
•  Rodzice uczniów klas  IV - VIII
• Nauczyciele uczący w klasach I-VIII
• Dyrektor szkoły



Harmonogram działań

Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni

1. Określenie przedmiotu 
ewaluacji.

IX 2021 Zespół ewaluacyjny

2. Przedstawienie projektu 
ewaluacji.

IX 2021 Przewodniczący zespołu 
ewaluacyjnego

3. Opracowanie narządzi 
badawczych i dobór grupy 
badawczej.

X/ XI 2021 Zespół ewaluacyjny

4. Przeprowadzenie badań 
wśród dyrektora szkoły, 
nauczycieli, pedagoga 
szkolnego , uczniów i rodziców.

XII 2021 -  III 2022 Zespół ewaluacyjny

5. Opracowanie wyników. IV – V 2022 Zespół ewaluacyjny

6. Przygotowanie raportu. V 2022 Zespół ewaluacyjny

7. Przedstawienie wyników 
raportu.

VI 2022 Zespół ewaluacyjny

8. Wdrożenie wniosków i 
rekomendacji w nowym roku 
szkolnym.

Rok szkolny 2022/ 2023 Dyrektor i nauczyciele



2. Wyniki ewaluacji

2.1 Ankieta dla uczniów klas IV – VIII
Ankieta była anonimowa. W tej grupie znalazło się 93 ankietowanych. 

Ad 1
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dulowej w zdecydowanej większości znają zasady właściwego
zachowania w szkole. Opanowanie tych zasad deklaruje 98% badanych uczniów.

Ad 2
Zdaniem 73% ankietowanych zasady właściwego zachowania są przez nich przestrzegane.  25%
stosuje się do tych zasad czasami.  Natomiast 2% uczniów nie stosuje się do zasad właściwego
zachowania.

Ad 3
Zgodnie z wynikami ankiety 69% uczniów wie, że w szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne.
10% uczniów uważa, że w szkole nie ma takich zajęć. Natomiast 21% z badanych uczniów nie wie,
czy w szkole prowadzone są takie zajęcia.



Ad 4
Ponad połowa uczniów (59%) deklaruje znajomość oferty zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez
szkołę.

Ad 5
Zgodnie  z  odpowiedziami  uczniów,  aż  63%  badanych,  uczestniczy  w  dodatkowych  zajęciach
pozalekcyjnych.

Ad 6
Uczniowie,  którzy nie uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne do szkoły,  jako przyczyny wskazują
brak potrzeby uczestniczenia w zajęciach (19 odpowiedzi) oraz pobieranie korepetycji poza szkołą
(15 odpowiedzi).



Ad 7 
Zajęcia,  na  które  według  odpowiedzi  uczniów  uczęszcza  najwięcej  z  nich  to  Kluczowe
Kompetencje  na  start  z  matematyki  (44  osoby),  zajęcia  sportowe  (29  osób)  oraz  Kluczowe
Kompetencje na start język angielski (26 osób).

Ad 8
Wśród  najczęściej  wymienianych  przez  uczniów  norm społecznych,  które  przestrzegane  są  na
zajęciach pozalekcyjnych znalazły się koleżeńskość, tolerancja i aktywność na zajęciach.



Ad 9
Uczniowie zapytani o to, czy udział w zajęciach pozalekcyjnych pozytywnie wpływa na wyniki w
nauce najczęściej odpowiadali, że raczej tak (37%) oraz trudno powiedzieć (32%)

Ad 10 
Najczęściej  wskazywaną przez uczniów motywacją do udziału w zajęciach pozalekcyjnych jest
mobilizacja przez rodziców, chęć uzyskania wyższej oceny z przedmiotu oraz poszerzanie wiedzy 



          2.2 Ankieta dla rodziców uczniów kl. IV – VIII
Ankieta była anonimowa. W badaniach wzięło udział tylko 55 rodziców.

Ad 1
Zdecydowana  większość  (  83,6  %  )  ankietowanych  rodziców  wie,  że  szkoła  oferuje  zajęcia
pozalekcyjne.

 

Ad 2 
Również 83,6% ankietowanych potwierdziło znajomość oferty zajęć dodatkowych prowadzonych
w szkole.



 

Ad 3 
Według 41,8 % rodziców oferta zajęć pozalekcyjnych jest  niewystarczająca ,  a według 38,2 %
ankietowanych  jest  optymalna.  20  %  ankietowanych  uważa,  że  proponowana  oferta  jest
wystarczająca.

 
Ad 4 
Większość  pytanych,  bo  80%  uznało,  że  ich  dziecko  uczestniczy  w  zajęciach  pozalekcyjnych
organizowanych przez szkołę.

 



Ad 5 
Więcej niż połowa respondentów ( 70,9%) odpowiedziało, że jego dziecko uczęszcza na zajęcia
rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów „ Kluczowe kompetencje na start” , a ( 63,6%)
wybrało zajęcia sportowe.

 

Ad 6
70,9 % ankietowanych uważa, że w szkole powinny być prowadzone jeszcze inne zajęcia 
dodatkowe.

 

Ad 7 
Propozycje zajęć dodatkowych wskazanych przez rodziców to :

– programowanie
– robotyka
– godzina wyrównawcza
– piłka nożna 
– karate
– doradztwo zawodowe
– zajęcia przygotowujące do egzaminów
– judo
– taneczne



– plastyczne
– muzyczne
– teatralne
– jakiekolwiek zajęcia rozwijające
– językowe
– szachy
– zajęcia dla uczniów, którzy przychodzą do szkoły na późniejsze lekcje
– poznawanie nowych technologii, kształtujących kompetencje miękkie

 
Ad 8 

36,4 % respondentów uważa, że nie da się jednoznacznie określić, czy udział dziecka w zajęciach
dodatkowych ma pozytywny wpływ na jego wyniki w nauce. Natomiast 32,7% pytanych uznało,że
„raczej  tak”  ,  a  21,8  % rodziców  stwierdza,  że  korzystanie  z  zajęć  pozalekcyjnych  w  szkole
zdecydowanie wpływa na pozytywne wyniki w nauce ich dzieci.

 

Ad 9 
Według wiedzy ankietowanych rodziców ich dziecko, poznało zasady zachowania dzięki:

– kontaktom z wychowawcą  76,4 %
– rozmowom z nauczycielem 40 %
– rozmowom z pedagogiem szkolnym 30,9%



– podczas zajęć dodatkowych 27,3%

 

Ad 10 

Trochę więcej niż połowa 54,5% rodziców uważa, że raczej szkoła podejmuje działania eliminujące
lub zapobiegające negatywnym zachowaniom, a 29,1 % pytanych potwierdza te działania . Według
10,9% ankietowanych szkoła raczej nie wpływa na negatywne zachowania uczniów.

 

Ad 11
Według  54,5  %  ankietowanych  szkoła  raczej  kształtuje  prawidłowe  postawy uczniów,  a  40%
potwierdza wpływ szkoły na właściwe zachowanie uczniów.



 

Ad 12 
Spośród  postaw  jakie  kształtuje  szkoła  u  uczniów  największa  grupa  respondentów  wybrała
koleżeństwo – 67,3%, następna to odpowiedzialność 61,8 % i tolerancja 56,4%.

 

2.3 Ankieta dla nauczycieli kl. I - VIII
 Ankieta była anonimowa, odpowiedziało na nią 8 nauczycieli.

Ad 1 
Według 75% nauczycieli uczniowie chętnie korzystają z zajęć dodatkowych.



 

Ad 2 
Większość tj. 62,5%  nauczycieli uważa, że uczniowie nie przedstawiają swoich propozycji zajęć 
dodatkowych.

 

Ad 3 
Natomiast ta część nauczycieli (37,5%) , która stwierdziła, że uczniowie proponują rodzaje zajęć 
dodatkowych określiła jakie to zajęcia i czy są realizowane.
Zajęcia proponowane przez uczniów wg nauczycieli to: plastyczne, muzyczne, językowe, 
wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów. A odpowiedź jednego z nauczycieli to: „W 
przypadku przydzielonych już zajęć uczniowie proponują tematykę i formę ich realizacji w danym 
dniu. Wskazują również zagadnienia, które należy poćwiczyć. Jeżeli proponowane formy są spójne 
z tematyką to je wybieram, gdyż dzięki temu uczniowie są bardziej zaangażowani w lekcję.”

Ad 4 
Wszyscy ankietowani nauczyciele  uważają, że cele zajęć dodatkowych są spójne z programem 
profilaktyczno- wychowawczym.



 

Ad 5 
Również 100% respondentów wśród nauczycieli zgodnie stwierdza, że zajęcia dodatkowe 
wspomagają proces dydaktyczno – wychowawczy.

 

Ad 6 
Zdecydowana większość 87,5% ankietowanych nauczycieli uważa , że zajęcia dodatkowe 
uzupełniają i utrwalają wiedzę, następnie pomagają w rozwoju zainteresowań 75% i budują 
umiejętności interpersonalne 62,5%



 

Ad 7
Najwięcej badanych 75% wskazuje, że efektem korzystania z zajęć pozalekcyjnych jest poprawa 
ocen z poszczególnych przedmiotów, kolejne efekty wg ankietowanych to: wzbogacanie 
słownictwa 62,5% oraz równocześnie dobre wyniki w nauce i na egzaminach zewnętrznych, 
umiejętność radzenia sobie z problemami oraz prawidłowe postawy i normy zachowania po 50 %

 

Ad 8 
Według ankietowanych w czasie zajęć dodatkowych kształtowane są następujące umiejętności:

– współpraca w zespole 100%
– radzenie sobie z trudnościami 75%
– kreatywne myślenie 75 %
– komunikowanie się w języku ojczystym i obcym 75%
– wykorzystanie wiedzy w życiu codziennym 62,5%
– umiejętność uczenia się 62,5%
– korzystanie z technologii informacyjnej 62,5%
– przedstawianie swojego stanowiska 50%
– samodyscyplina w realizacji zadań 37,5%



 

2.4 Wywiad z dyrektorem szkoły

1. Czy szkoła zapewnia uczniom uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych?

Tak, zajęcia dodatkowe ujęte są w arkuszu organizacji pracy szkoły i realizowane w 
planie jako Kompetencje kluczowe na start!    

                  2. Czy oferta zajęć pozalekcyjnych jest zróżnicowana i wynika z potrzeb edukacyjnych 
                      uczniów?
  
                   Oferta jest zróżnicowana i jest efektem wzmocnienia działań i rozwijania kompetencji 
                   kluczowych.

                  3. Czy szkoła stwarza możliwości wyrównywania szans edukacyjnych wszystkim 
                      potrzebującym uczniom w formie zajęć pozalekcyjnych? 

                  Tak, poprzez uczestniczenie uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. 

                   4. Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez szkołę? 

                    Nie zawsze, gdyż obciążeni są zajęciami organizowanymi przez rodziców. 

                   5. Czy w ramach zajęć pozalekcyjnych nauczyciele realizują cele wychowawcze 
                   szkoły?

                    Tak, gdyż zadania szkoły są wielorakie i spójne z obowiązującymi zasadami. 
                    Wychodzimy też na przeciw oczekiwaniom i potrzebom w danym momencie. 
                    Plany zajęć mogą być modyfikowane i dostosowywane do potrzeb. 



3. Podsumowanie i wnioski 

 Prowadzone w szkole zajęcia dodatkowe są prowadzone systematycznie, są dostępne
dla wszystkich chętnych

 Rodzice znają ofertę dotyczącą tych zajęć, ale według nich jest ona niewystarczająca i 
dlatego chcieliby poszerzyć ją o zajęcia :sportowe, artystyczne i  robotyki

 Uczniowie znają zasady właściwego zachowania w szkole i w większości je przestrzegają  
 Rodzice również dostrzegają, iż dzieci poznają zasady zachowania w szkole  podczas 

kontaktów z wychowawcą i rozmów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia
 Zdaniem uczniów i rodziców na zajęciach pozalekcyjnych wdrażane i przestrzegane są 

normy społeczne, zatem cele wychowawcze są skuteczne i efektywnie realizowane
 Nauczyciele dostrzegają, iż uczniowie chętnie korzystają z zajęć dodatkowych, które 

wspomagają wśród uczniów proces dydaktyczny
 Dyrektor szkoły oraz nauczyciele potwierdzają, że podczas zajęć dodatkowych realizowane 

są cele z programu profilaktyczno – wychowawczego
 Według nauczycieli i dyrektora szkoły uczniowie na zajęciach kształtują nowe umiejętności 

i uzyskują pożądane efekty
 Nauczyciele i dyrektor szkoły wspólnie podkreślają, że uczestniczenie w zajęciach 

pozalekcyjnych daje możliwości wyrównywania szans edukacyjnych

4. Rekomendacje:
 w miesiącu marcu każdego roku szkolnego w klasach IV-VIII przeprowadzić ankietę 

dotycząca zainteresowań i potrzeb uczniów
 na podstawie obecnej ewaluacji dostosować zajęcia pozalekcyjne do zainteresowań uczniów
 zobowiązać  wychowawców klas do przedstawienia oferty zajęć dodatkowych na

zebraniach z rodzicami i lekcjach wychowawczych
 przypominać uczniom, że harmonogram zajęć pozalekcyjnych opublikowany jest na stronie 

internetowej szkoły
 kontynuować  podjęte  cele wychowawcze na zajęciach dodatkowych wynikające z 

programu profilaktyczno – wychowawczego szkoły

Przeprowadzona ewaluacja pozwoliła wyciągnąć wnioski do dalszej pracy, które  będą realizowane
i wprowadzane w nowym roku szkolnym.


