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ROK SZKOLNY 2014/2015  
      

I. Wprowadzenie 
 

Ewaluacja wewnętrzna w obszarze: „Atrakcyjność lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych realizowanych         
w szkole” została przeprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 
października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r. ze zm.). Jej 
celem było uzyskanie informacji na temat mocnych stron i problemów szkoły w badanym obszarze. 

 

W przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane 
przez zespół powołany przez dyrektora szkoły. W jego skład weszli: 

1. Danuta Szczepaniak - lider 
2. Anna Piskorska 
3. Jolanta Dobkowska 
4. Katarzyna Pypkowska - Szewczak 
5. Magdalena Archacka 

Prace trwały od października 2014 do marca 2015 roku. W trakcie badań przeprowadzono: 

 ankietowanie  uczniów 
 analizę wybranych dokumentów szkoły (dzienników lekcyjnych). 
 wywiad z dyrektorem szkoły 
 rozmowy indywidualne z uczniami 

Wszyscy badani zostali poinformowani o celach badań, sposobie wykorzystania wyników oraz całkowitej 
anonimowości uzyskanych informacji. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej przedstawiono 
Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 02.06. 2015 roku. 
 
 

II. Opis wyników badań 
Badania zostały przeprowadzone kwestionariuszem ankiety skierowanej do uczniów. 

Przystępując do ewaluacji, postawiliśmy sobie następujące pytania kluczowe: 
 

1. Czy uczniowie biorą udział w planowaniu procesu nauczania? 
2. Jak uczniowie oceniają atrakcyjność zajęć prowadzonych w szkole? 
3. Czy szkoła stwarza możliwości rozwoju uczniów? (projekty, konkursy, egzaminy) 
4. Jak nauczyciele angażują uczniów do pracy na lekcji? 
5. Jakie są wzajemne relacje uczniów i nauczycieli? 
6. Czy atrakcyjność lekcji ma wpływ na frekwencję ucznia? 

 
Ankietą objęliśmy 139 uczniów z klas: II a, II b, II c, III a, III b Gimnazjum nr 1 im. H. Sienkiewicza  
w Szczytnie, w tym 74 uczniów klas II i 55 uczniów klas III. 
Ankieta składała się z dwóch części A i B. 
Pierwsza część badała ogólną opinię uczniów o sposobach prowadzenia zajęć w szkole, druga zaś dotyczyła 
lekcji, która zapadła uczniom w pamięć.  
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CZĘŚĆ A 

 

Pytanie 1  Czy lekcje w Twojej szkole są ciekawe, interesująco prowadzone? 
 

 
 
Najwięcej uczniów - 66% uważa, że  niektóre  lekcje w naszej szkole są ciekawe i interesująco prowadzone. 
Tylko 2% zaznaczyło odpowiedź, że wszystkie lekcje są interesująco prowadzone. 
 
 
Pytanie 2  Zaznacz krzyżykiem określenia charakteryzujące atrakcyjną w Twojej ocenie lekcję. To lekcja, 
 na której… 
 
Atrakcyjna w twojej ocenie lekcja, to lekcja na której…  Kl. II  Kl. III  Razem  

przekazywane treści są zrozumiałe.  45 34 79 
nie nudzę się.  43 33 76 
mogę pracować wspólnie z kolegami nad rozwiązaniem zdania.  46 27 73 
wiem, do czego może przydać mi się zdobyta wiedza  41 30 71 
dyskutujemy.  34 34 68 
prowadzona jest poza szkołą np. w teatrze, muzeum, na wycieczce.  33 30 63 
nie boję się.  34 22 56 
nauczyciel nie zadaje pracy domowej.  34 20 54 
mogę pokazać swoje umiejętności lub wiadomości.  34 19 53 
nauczyciel nie sprawdza pracy domowej.  23 30 53 
wykonuję doświadczenia.  28 24 52 
nauczyciel pozwala mi na zadawanie pytań.  27 22 49 
nauczyciel nie pyta na oceny.  35 13 48 
nauczyciel angażuje wszystkich uczniów, a nie tylko zgłaszających się.  31 17 48 
uczniowie zachowują się grzecznie i nikomu nie przeszkadzają.  23 15 38 
wykorzystuje się różne pomoce dydaktyczne.  20 17 37 
każdy może robić, co chce.  27 9 36 
prowadzę badania, obserwacje.  20 15 35 
nic nie muszę robić i mogę zajmować się swoimi sprawami.  18 16 34 
dużo się uczę.  12 10 22 
 
 
 

2% 25%

7%
66%

ODPOWIEDZI UCZNIÓW

TAK

NIE

WIĘKSZOŚĆ

NIEKTÓRE
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Najatrakcyjniejszymi okazały się lekcje, na których: 
a) przekazywane treści są zrozumiałe 
b) uczniowie się nie nudzą 
c) mogą pracować wspólnie z kolegami nad rozwiązaniem zadania 
d) uczniowie wiedzą, do czego może przydać się zdobyta wiedza 

Najmniej atrakcyjne są lekcje, gdy uczniowie: 
a) mogą robić, co chcą 
b) nic nie muszą robić i zajmują się swoimi sprawami 
c) dużo się uczą 

 
Pytanie 3 Wypisz 3 przedmioty, na które uczęszczasz najchętniej. 
 
LEKCJA  KL.II  KL. III  RAZEM  
wych. fiz.  38  32  70  
zajęcia art.  36  22  58  
biologia  24  15  39  
matematyka  18  12  30  
język ang.  12  14  26  
historia  10  13  23  
chemia  7  11  18  
technika  16     16  
godz. wych.  5  9  14  
język niem.  6  7  13  
geografia  3  7  10  
religia  6  2  8  
j. polski  7  1  8  
wiedza o społ.  3  4  7  
fizyka  6  1  7  
edb     7  7  
informatyka  5     5  
 
Przedmiotami, na które uczniowie najchętniej uczęszczają są: wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne, 
biologia i matematyka. Analizując wyniki należy zwrócić uwagę, że przedmioty edb i informatyka 
odbywają się w dwóch spośród badanych klas. 
 
Pytanie 4  Dlaczego lubisz te zajęcia? 
 

Dlaczego lubisz te zajęcia ? kl. II kl. III RAZEM 

interesuje mnie ten przedmiot 32 25 57 

lubię nauczyciela 32 20 52 

nie nudzę się na tych zajęciach 44 22 66 

inny powód 0 0 0 
 
Najwięcej ankietowanych odpowiedziało, że lubi te zajęcia bo interesuje ich ten przedmiot, lubią 
nauczyciela  i nie nudzą się na zajęciach. 
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Pytanie 5  Czy zdarzają Ci się wagary? 
 
71% uczniów odpowiedziało, że nie chodzi na wagary, 29% zaznaczyło, że chodzi.

 
Wśród ankietowanych uczniów najczęstszą przyczyną ucieczek z lekcji jest to, że  im „się nie chce”, że 
lekcje są nudne, a nauczane treści nie przydadzą się w życiu. Najrzadszym powodem ucieczek są problemy 
rodzinne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie 6  Nie opuszczam zajęć lekcyjnych, bo… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Najwięcej uczniów chodzi do szkoły z poczucia obowiązku i dlatego, że spotyka kolegów i koleżanki.    
A najmniej ponieważ lubią się uczyć i nauczyciele dobrze uczą. 
 

nie chce mi się  17%  

lekcje są nudne  12%  

nauczane treści nie przydadzą mi się w życiu  11%  

nie chcę dostać złej oceny  9%  

nie przygotowałem się do lekcji  9%  

boję się lekcji  9%  

nie lubię nauczyciela  9%  

nie lubię przedmiotu  8%  

  namówili mnie koledzy  6%  

uciekam przed klasówką, sprawdzianem  6%  

mam problemy rodzinne  3%  

nie opusczm zajęć lekcyjnych, bo liczba 

 jest to moim obowiązkiem 85
spotykam kolegów i koleżanki 64
 każą mi rodzice 59
 chcę mieć dobre wykształcenie 56
 mogę pokazać, w czym jestem dobry 24
 zawsze poznaję coś nowego 23
lubię nauczycieli 13
 nie nudzę się 9
 lubię szkołę 5
 lekcje są ciekawe 5
 lubię się uczyć 4
 nauczyciele dobrze uczą 4
 inne……………………………… 0
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Pytanie 7 Które z metod nauczania są najczęściej stosowane na lekcjach? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Na pierwszym miejscu uczniowie wymienili pracę z książką i ćwiczenia, a na ostatnim pokaz i inscenizacja. 

                   
  
Ulubionymi metodami pracy uczniów są: dyskusja, praca w grupach i zajęcia praktyczne. 
 

Pytanie 9  Które elementy pracy nauczyciela podobają Ci się? 
 

Które elementy pracy nauczyciela podobają Ci się?  
liczba 
zaznaczeń  

lekcje w terenie  64  
sposób prowadzenia zajęć  59  
 wykorzystanie urządzeń multimedialnych  55  
dobór metod nauczania  38  
indywidualne podejście do uczniów  30  
 autorytet nauczyciela  19  
prace domowe  2  
 
Uczniom najbardziej podobają się lekcje w terenie, ciekawy sposób prowadzenia zajęć  
i wykorzystanie urządzeń multimedialnych. A najmniej podoba się zadawanie prac domowych 
przez nauczyciela. 
 
 
Pytanie 10  Które elementy obniżają atrakcyjność lekcji? 

Pytanie 8  Która z metod pracy na lekcji podoba Ci się najbardziej i dlaczego    

 metody nauczania najczęściej stosowane na lekcjach liczba zaznaczeń

 praca z książką 84

ćwiczenia 72

wykład, opowiadanie 43

dyskusja 32

praca w grupach 30

zajęcia praktyczne 26

lekcje z wykorzystaniem komputera 13

projekt 11

pokaz 8

inscenizacje, odtwarzanie ról 5
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Według uczniów atrakcyjność lekcji obniża duży stres, sposób prowadzenia zajęć i hałas na lekcji. 
Na atrakcyjność lekcji nie wpływa zdaniem uczniów brak wykorzystania urządzeń 
multimedialnych. 
 

Pytanie 11  Czy w tym roku szkolnym odbyła się taka lekcja, która spodobała Ci się szczególnie.  
Jeśli tak, to napisz jaka to lekcja i dlaczego? 
 

 
 
Uczniowie wymienili lekcję, która im się szczególnie podobała, ale nie umotywowali dlaczego. 
Lekcją najbardziej lubianą przez ankietowanych  jest wychowanie fizyczne, historia i biologia. 
Wśród wymienionych znalazły się też zajęcia artystyczne, język angielski, matematyka, geografia, 
chemia. 
 
Pytanie 12  Oszacuj, jaka część Twoich lekcji jest nudna i nieciekawa? 

Oszacuj, jaka część Twoich lekcji jest nudna i 
nieciekawa.  

liczba 
zaznaczeń  

więcej niż połowa  65  
połowa  23  
wszystkie  14  
pojedyncze  13  
mniej niż połowa  12  
nie ma takich lekcji  5  
 
Uczniowie ocenili, że więcej niż połowa lekcji jest nudna i nieciekawa. Dla 23 osób połowa 
prowadzonych lekcji jest nudna, a tylko dla 5 osób nie ma takich lekcji. 
 

wychowanie fizyczne
historia

biologia

zajęcia artystyczne

język angielski, 
matematyka, 

geografia, chemia, 

Które elementy obniżają atrakcyjność lekcji? liczba zaznaczeń
duży stres 76
 sposób prowadzenia zajęć 67
hałas na lekcji 55
brak dyscypliny 41
brak indywidualnego podejścia do ucznia 37
brak wykorzystania urządzeń multimedialnych 32
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Pytanie 13 Czy opinie uczniów na temat sposobów prowadzenia lekcji są wysłuchiwane 
i  uwzględniane? 
 

 
 
60% uczniów uważa, że ich opinie o prowadzeniu lekcji są czasami wysłuchiwane. Tylko 6% 
ankietowanych uważa, że ich opinie są wysłuchiwane i uwzględniane. 34% odpowiedziało, że ich 
głos nie jest brany pod uwagę. 
 
Pytanie 14 Co najbardziej zniechęca Cie do nauki? 
 
Co najbardziej zniechęca Cię do nauki?  liczba zaznaczeń  
dużo nauki  85  
 trudne treści  68  
za dużo prac domowych  64  
strach przed nauczycielem  48  
strach przed lekcją  43  
 
Uczniów najbardziej zniechęca do nauki duża jej ilość (85 na 198 ankietowanych), trudne treści 
(68) i za dużo prac domowych (64). Ponad 40 uczniów boi się nauczyciela lub lekcji. 
 
Pytanie 15 Najbardziej mobilizuje Cię do pracy nauczyciel, który:… 
 

 
 
Zdaniem uczniów najbardziej mobilizuje nauczyciel, który ich rozumie, ocenia sprawiedliwie oraz 
w ocenianiu bierze pod uwagę wkład pracy ucznia.  
5,3% ankietowanych uważa, że do pracy mobilizuje ich  nauczyciel, który ostro reaguje na 
niewłaściwe zachowania uczniów, a 3,9% mobilizowanych jest przez nauczyciela, który bierze pod 
uwagę sytuację rodzinną.  

6%

34%60%

WYPOWIEDZI UCZNIÓW.
TAK
NIE
CZASAMI

32,0%

15,8%22,5%

20,4%

3,9%
5,3% rozumie uczniów

posiada dużą wiedzę z przedmiotu, którego 
naucza

ocenia sprawiedliwie

w ocenianiu bierze pod uwagę wkład pracy 
ucznia

w ocenianiu bierze pod uwage sytuację 
rodzinną ucznia

ostro reaguje na niewłaściwe zachowania 
uczniów
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Pytanie 16  Jak przygotowujesz się do zajęć i sprawdzianów?  
 
Jak przygotowujesz się do zajęć i 
sprawdzianów?  

na 198 
zaznaczeń  

% 
zaznaczeń  

uczę się tylko przed klasówką  73  36,8 
dużo zapamiętuję z lekcji  59  29,7 
uczę się na bieżąco  26  13,1 
robię ściągawki  25  12,6 
nie uczę się  15  7,5 
 
 Najwięcej uczniów 73 na 198 odpowiadających, czyli 36,8% odpowiedziało, że do sprawdzianów 
uczy się tylko przed klasówką. 59 uczniów, czyli 29,7%  odpowiedziało, że dużo zapamiętuje  
z lekcji. 26 z 198  uczniów, czyli 13,1% uczy się na bieżąco, 25 uczniów czyli 12,6% robi 
ściągawki, a 15 ze 198 czyli 7,5% ankietowanych nie uczy się wcale. 
 
Pytanie 17  Przygotowując się do zajęć korzystam z :… 
 
Przygotowując się do zajęć korzystam z:  liczba zaznaczeń  
podręcznika i zeszytu  100  
Internetu  58  
pomocy kolegów i koleżanek  32  
pomocy rodziców i rodzeństwa  30  
korepetycji  24  
dodatkowych zajęć prowadzonych przez nauczycieli  8  
biblioteki szkolnej  5  
 
Zdecydowana  większość uczniów 100 ze 198 ankietowanych, korzysta z podręcznika i zeszytu, 58 
uczy się korzystając z Internetu. Najmniej ankietowanych uczniów przygotowując się do zajęć 
korzysta w tym celu z dodatkowych zajęć(8 osób) prowadzonych przez  nauczycieli i zasobów 
biblioteki (5osób). 
 
Pytanie 18  Jak nauczyciele oceniają uczniów? … 

Jak nauczyciele oceniają uczniów?  
liczba 

zaznaczeń 
stawiają stopnie  103  
stawiają plusy i minusy  95  
 udzielają słownej nagany  30  
pokazują swoim zachowaniem (uśmiech, mina, ton głosu)  30  
udzielają słownej pochwały  27  
informują, co i jak należy poprawić  25  
mówią, że dobrze coś zrobili  22  
prace prezentowane są na forum szkoły  7  
 
Wg odpowiadających najpopularniejszą formą oceny uczniów jest stawianie przez nauczycieli 
stopni oraz plusów i minusów. Najmniej uczniów odpowiedziało, że nauczyciel oceniając 
prezentuje pracę ucznia na forum szkoły. 
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Pytanie 19  Co oceniają nauczyciele? 
 

Co oceniają nauczyciele?  liczba zaznaczeń  
 wiedzę  104  

 pracę na lekcji  82  
zachowanie  74  

przygotowanie do lekcji  69  
zaangażowanie  49  

systematyczność  32  
wkład pracy  31  

estetyka wykonania pracy  24  
 
Ankietowani najczęściej odpowiadali, że nauczyciele najchętniej oceniają wiedzę i pracę na lekcji,               
a najmniej estetykę wykonania pracy. 
 
Pytanie 20  Które formy sprawdzania wiedzy preferujesz? 
 
Które formy sprawdzania wiedzy 

preferujesz?  
zaznaczenia 

uczniów  
sprawdziany pisemne  52  
praca na lekcji  41  
praca domowa  39  
prace praktyczne 36  
projekty  33  
wypowiedź ustna  25  
 
Większość uczniów preferuje wypowiedzi pisemne czyli sprawdziany. Na drugim miejscu 
wymieniono pracę na lekcji. Najmniej lubianą formą sprawdzania wiedzy są odpowiedzi ustne. 
 
Pytanie 21 W postawie nauczycieli nie podoba mi się … 
 

W postawie nauczycieli nie podoba mi się:  
zaznaczenia 

uczniów  
krzykliwość  83  
surowość  79  
złośliwość  76  
niesprawiedliwość w ocenianiu  72  
zbytnia impulsywność i nerwowość  65  
brak zaangażowania  44  
nieobowiązkowość  30  
pobłażliwość  26  
 nieprzygotowywanie się do zajęć  25  

 
W postawie nauczycieli nie podoba się uczniom krzykliwość, surowość, złośliwość  
i niesprawiedliwość w ocenianiu.  Najmniej uczniów zaznaczyło nieprzygotowanie się nauczyciela 
do zajęć i pobłażliwość. 
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Pytanie 22 W postawie nauczycieli podoba mi się … 
 
W postawie nauczycieli podoba mi się:  zaznaczenia uczniów  
poczucie humoru  80  
naucza w sposób ciekawy  72  
wyrozumiałość  69  
posiada wyobraźnię  57  
sprawiedliwość  46  
spokój i opanowanie  45  
zaangażowanie  41  
to, że nauczyciel nie jest wymagający  41  
obowiązkowość  26  
to, że nauczyciel jest wymagający  22  
systematyczność w kontrolowaniu zdobytej wiedzy  10  
 
W postawie nauczycieli uczniom najbardziej podoba się poczucie humoru, ciekawy sposób 

nauczania i wyrozumiałość, a najmniej systematyczność w kontrolowaniu wiedzy i stawianie 

wymagań. 

 
 
 
 

CZĘŚĆ B 
 
W tej części ankiety uczniowie mieli wybrać dowolną lekcję, która na długo pozostanie w ich  
pamięci i odpowiedzieć na pytania. 
 
Pytanie 1 Które z określeń pasuje do nauczyciela, który ją prowadził? 
 

Które z określeń pasuje do nauczyciela, który ją prowadził?  zaznaczenia uczniów 
lubię go  86  
ufam mu  39  
boję się go  28  
nie ufam mu  23  
nie lubię go  22  
 
Najwięcej uczniów wybrało lekcję prowadzoną przez nauczyciela, którego lubią i któremu ufają. 
Pozostała część ankietowanych zapamiętała lekcję prowadzoną przez nauczyciela, którego nie 
lubią, nie ufają mu, lub się go boją. 
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Pytanie 2  Czy sposób wyjaśniania i tłumaczenia zagadnień przez nauczyciela był dla Ciebie 
zrozumiały? 

                              
 
 
Dla 52,8% ankietowanych sposób wyjaśniania i tłumaczenia zagadnień był zrozumiały, dla 28,0% 
częściowo zrozumiały, a dla 19,2 % niezrozumiały. 
 
Pytanie 3 Czy na tej lekcji byłeś oceniany sprawiedliwie? 
 

                          
51,6% odpowiedziało, że zostali sprawiedliwie ocenieni. 25% zostało niesprawiedliwie ocenionych, 
a 23,4% nie zostało w ogóle ocenionych. 
 

Pytanie 4 Czy wszyscy uczniowie Twojej klasy zostali ocenieni sprawiedliwie? 

 

                         
 
Ponad połowa uczniów uznała, że wszyscy uczniowie w klasie zostali ocenieni sprawiedliwie. 
 21% zaznaczyło, że nie wszyscy,  24,4%, że klasa została częściowo sprawiedliwie oceniona. 
 

52,8%
28,0%

19,2%

ODPOWIEDZI UCZNIÓW

TAK

CZĘŚCIOWO

NIE

51,6%
25,0%

23,4% Odpowiedzi uczniów

TAK

NIE

54,6%

21,0%
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Pytanie 5 Jak zachowywałeś się na tej lekcji? 

 

Jak zachowywałeś się na tej lekcji? odpowiedzi uczniów 

wykonywałem polecenia nauczyciela 72 

byłem aktywny 68 

rozmawiałem z kolegą 23 

nic nie robiłem 19 

śmiałem się głośno 13 

jadłem 12 

przeszkadzałem 10 

rozrabiałem 6 

 
Większość uczniów (140 na 223 wypowiedzenia) wykonywała polecenia nauczyciela i aktywnie 
pracowała na lekcji, jednak dużo było odpowiedzi świadczących, że uczniowie nie uczestniczą  
w lekcji i nie wykonują poleceń nauczyciela. (83 na 223 wypowiedzeń). 
 

Pytanie 6  Czy nauczyciel był konsekwentny? 

 
            
71,4 % uczniów oceniło, że nauczyciel na tej lekcji był konsekwentny, 28,6% uznało, że był 
niekonsekwentny. 
 

Pytanie 7   W jakim stopniu korzystałeś na tej lekcji z podręcznika? 

 
15,7% ankietowanych zaznaczyło, że przez całą lekcję korzystało z podręcznika. 26,4%, że w dużej 
mierze, 21,5% w części lekcji korzystało z podręcznika, 15,7%, że niewiele, ale 20,7% 
odpowiedziało, że wcale nie korzystało z podręcznika w czasie wybranej lekcji. 
 

71,4%

28,6%
odpowiedzi uczniów

TAK

NIE

• 20,7%1wcale

• 15,7%2

• 21,5%3

• 26,4%4

• 15,7%5 przez 
całą lekcję
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Pytanie 8  Jaka forma pracy przeważała na lekcji? 

 

Największa liczba ankietowanych podała, że na wybranej lekcji przeważała praca całej klasy,33,8% 
zaznaczyło pracę  indywidualną,14,7 jako formę pracy  przeważającą na lekcji podało pracę  
w parach, a 11% pracę w grupach. 
 
Pytanie 9  Czy pogłębiasz swoją wiedzę z tego przedmiotu? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

 

30% uczniów nie pogłębia wiedzy z wybranego przedmiotu. 20% uczestniczy w zajęciach 
zorganizowanych przez nauczycieli. 18% przygotowuje się do konkursów i zawodów sportowych. 
Tyle samo korzysta z korepetycji z wybranego przedmiotu. Najmniej ankietowanych pogłębia 
swoją wiedzę na kursach i obozach w czasie ferii i wakacji. 
 

 

 

 

33,8%
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40,4%
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praca 
indywidualna

praca w parach

praca w grupach

praca 
ogólnoklasowa

30%

20%18%

18%

10%
4%

uczniowie, którzy nie 
pogłębiają wiedzy z tego 
przedmiotu
zajęcia zorganizowane przez 
nauczycieli

przygotowanie do konkursów/ 
zawodów sportowych

korepetycje

kursy

obozy w czasie ferii/ wakacji



16 
 

Pytanie 10  Czy brałeś aktywny udział w tej lekcji i dlaczego? 

    
68% ankietowanych uczniów brało aktywny udział w lekcji, którą wybrali w ankiecie.  
32% nie uczestniczyło aktywnie w tej lekcji. 
 

Pytanie 11 Czy na zajęciach czułeś się swobodnie? 

 
Zdecydowana większość uczniów 70% czuła się swobodnie na wybranej lekcji. Tylko 30% nie 
czuło się swobodnie na tej lekcji. 
 

Pytanie 12 Jak oceniasz kontakt nauczyciela z uczniami? 

 

 
 

Najwięcej ankietowanych czyli 29,7% oceniło kontakt nauczyciela z uczniami wspaniale, 20,3% 
oceniło dobrze, 23,7% średnio, 12,7% źle, a 13,6% oceniło kontakt z nauczycielem bardzo źle. 
  

68%

32% TAK

NIE

70%

30%

odpowiedzi uczniów

TAK

NIE

•13,6%1bardzo źle
• 12,7%2

• 23,7%3

• 20,3%4

• 29,7%5 wspaniale



17 
 

III. Analiza frekwencji uczniów. 
 

Frekwencja szkoły jest dość wysoka (od 85-90%). Co roku obserwuje się jednak jej obniżenie  

w miesiącach zimowych. Wysoka absencja poszczególnych uczniów ma proporcjonalny, 

niekorzystny wpływ na osiągane przez nich wyniki.  

 

 

 
 
 

(Materiały udostępnił p. Andrzej Mysiurski) 
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      IV.  Analiza wywiadu z dyrektorem - Panią Ewą  Żenczykowską Sawicką  na temat 
„Atrakcyjności lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkole”  . 

 
         Pani Dyrektor uważa, że uczniowie tylko częściowo aktywnie uczestniczą w zajęciach. 

Metody stosowane na lekcjach nie zawsze są dopasowane do zdiagnozowanych technik uczenia 

się. Zajęcia najczęściej prowadzone są metodami aktywizującymi. Uczniowie nie w pełni  znają 

cele lekcji. 

          Z obserwacji  Pani Dyrektor wynika, że konstrukcja jednostki dydaktycznej niezupełnie 

jest zgodna z metodami kształcenia. 

         Zapytana, czy lekcje prowadzone są w różnych atrakcyjnych dla uczniów formach 

(doświadczenia, ćwiczenia i badania), odpowiedziała, że częściowo. Częściowo również 

zrozumiałe dla uczniów i dostosowane do ich wieku są treści przekazywane na zajęciach. 

Nauczyciele na swoich lekcjach nie zawsze wskazują na użyteczność wiedzy w życiu 

codziennym. 

          Na pytanie, czy uczniowie pracują metodami projektowymi, Pani Dyrektor 

odpowiedziała, że tak, ale głównie u nauczycieli z dłuższym stażem. 

         Uczniowie rzadko mają możliwość dokonywania samooceny i oceny prac innych. 

        Pani Dyrektor uważa, że również rzadko na lekcjach wykorzystuje się techniki 

wspomagające  proces kształcenia: techniki informatyczne, komunikacyjne. Nauczyciele 

korzystają podczas swojej pracy z pakietów multimedialnych i programów komputerowych,  

głównie podczas przygotowywania się do lekcji a nie w czasie prowadzenia zajęć. 

                Według Pani Dyrektor wzajemne relacje między nauczycielem a uczniami są na ogół 

przyjazne.  

               W czasie zajęć dydaktycznych uczniowie  rzadko otrzymują informację zwrotną  

o poziomie opanowania umiejętności oraz wskazówki, co należy poprawić.  Również rzadko 

uczniowie chętnie  pogłębiają wiedzę na dodatkowych zajęciach. 

               Pani Dyrektor twierdzi, iż uczniowie mają możliwość prezentowania swoich wytworów na 

forum szkoły i miasta. 

           Z wywiadu wynika, że zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze są mało efektywne, natomiast 

   koła zainteresowań, są dostosowane do potrzeb uczniów. 
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         V.  Analiza rozmowy z uczniami. 
 
      Rozmowę przeprowadzono z 11 uczniami, przedstawicielami wszystkich klas II i III. 
 

Z rozmowy wynika, że: 
- część uczniów bierze aktywny udział w zajęciach;  

- uczniowie pracują najczęściej metodami aktywizującymi,  

- według uczniów lekcje prowadzone są w różnych formach, na nielicznych zajęciach 

wykonywane są doświadczenia; 

 - uczniowie znają cele lekcji oraz rozumieją ich użyteczność w życiu codziennym, 

przekazywane przez nauczycieli treści są dla większości zrozumiałe; 

- na większości lekcji wykorzystuje się techniki wspomagające proces kształcenia, 

 m.in. techniki informacyjne;  

- uczniowie często otrzymują informację zwrotną o poziomie opanowania umiejętności, 

nauczyciele przekazują im wskazówki, co należy poprawić,  

- tylko nieliczni uczniowie biorą udział w zajęciach dodatkowych, podawanym  przez nich 

powodem jest późna pora, natomiast bardzo chętnie uczestniczą w kołach zainteresowań.   

- stosunki między nauczycielami a uczniami są w większości zadowalające,  

- swoją wiedzę uczniowie mogą prezentować rodzicom, na forum szkoły oraz miasta; 

- czasami mają możliwość dokonywać samooceny i oceny pracy innych uczniów; 

- każdy uczeń, ze względu na swoje zainteresowania, lubi wybrane lekcje i nauczycieli. 
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IV. Wnioski i rekomendacje. 

 

L.p. WNIOSKI REKOMENDACJE 
1 Na ocenę atrakcyjności zajęć przez ucznia 

większy wpływ ma nie tyle ilość zdobytej 
wiedzy, co zrozumiałość omawianych 
treści i ich przydatność. Zbyt duża ilość 
omawianych treści i ich wysoki stopień 
trudności obniżają motywację do nauki. 

Należy ograniczyć ilość treści 
omawianych na pojedynczych lekcjach, 
na rzecz zrozumiałości zagadnień. 

2 Uczniowie chętnie sięgają po przekaz 
multimedialny. 

Należy starać się wykorzystać przekaz 
multimedialny. UWAGA. Nie może on 
zastąpić tradycyjnych form zdobywania 
wiedzy, a jedynie je wesprzeć. 

3 Uczniowie niechętnie odrabiają prace 
domowe. 

Obowiązkowe prace domowe powinny 
być krótkie, dostosowane do możliwości 
ucznia i powinny ściśle dotyczyć 
omówionych zagadnień. 

4 Zbyt duży stres, a zwłaszcza strach, 
zniechęca uczniów do pracy, a nawet do 
uczestniczenia w zajęciach, podobnie 
działa uczucie znużenia. 

Wskazana jest duża dynamika lekcji, 
stosowanie wielu różnych metod pracy, 
uwzględnianie preferencji wszystkich 
uczniów i dbałość o atmosferę na lekcji 
sprzyjającą nauce. 5 Utrzymanie dyscypliny na lekcji jest 

ważnym aspektem atrakcyjności zajęć. 
6 Od nauczycieli uczniowie oczekują 

zrozumienia oraz sprawiedliwego 
oceniania uwzględniającego ich wkład 
pracy. 

Należy uświadomić uczniom znaczenie 
innych sposobów oceniania. W miarę 
możliwości częściej oceniać plusami 
wysiłek ucznia. Stosować ocenianie 
kształtujące.  7 Najlepiej znaną i zrozumiałą formą oceny 

jest stopień, plusy i minusy. Tylko 
niektórzy uczniowie odbierają pochwałę i 
naganę słowną oraz sygnały 
pozawerbalne jako ocenianie. 

8 Uczniom w większym stopniu 
przeszkadzają wybrane cechy osobowe 
nauczyciela (tj. impulsywność, 
nerwowość) niż brak profesjonalizmu, 
podobnie jest z cechami, które uczniowie 
w nas cenią (poczucie humoru, 
wyobraźnia, umiejętności krasomówcze). 

Należy sobie uświadomić, że okazywanie 
negatywnych uczuć w stosunku do ucznia 
nie jest konstruktywne i profesjonalne. 
Prezentować pozytywne cechy i uczucia. 

9 Zdecydowana większość uczniów nie 
przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, 
chyba, że tuż przed sprawdzianem. 
Nieliczni uczą się na bieżąco. 

Należy uświadomić uczniom ich 
odpowiedzialność za proces własnego 
rozwoju i kształcenia. 

10  Większość uczniów wysoko oceniła 
zapamiętaną lekcję. 

 

11 Frekwencja szkoły jest dość wysoka.  Należy starać się utrzymać wysoką 
frekwencję uczniów. 

12 Atrakcyjność lekcji nie ma 
bezpośredniego wpływu na frekwencję 
uczniów. 

 

13 Z rozmów z uczniami i Panią Dyrektor 
wynika, że na lekcjach stosuje się różne 
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techniki nauczania, w tym praktyczne. 
Mimo to młodzież nie zawsze chętnie 
pracuje. Stosunkowo rzadko występuje 
metoda projektu. 

14 Większości uczniów znany jest cel lekcji i 
możliwość zastosowania zdobytej wiedzy 
w życiu. Obserwacja Pani Dyrektor tego 
nie potwierdza.  

Należy zachęcać uczniów, np. podczas 
podsumowania lekcji, żeby wskazali 
praktyczne, „życiowe” zastosowanie 
omawianych treści. 

15 Nauczyciele stosują techniki 
wspomagania kształcenia, np. 
komputerowe, jednak ich udział nie jest 
dominujący. Pani Dyrektor potwierdza, że 
nauczyciele są obeznani z techniką 
komputerową, ale raczej  wykorzystują ją 
podczas przygotowań do zajęć. 

Patrz wiersz 2. 

16 Uczniowie twierdzą, że zawsze lub 
prawie zawsze otrzymują informację o 
poziomie opanowania umiejętności, co i 
jak mają poprawić, aby uzyskać lepszy 
wynik. Nie potwierdza tego Pani 
Dyrektor.  

 

17 Pani Dyrektor zauważa, że uczniowie 
rzadko mają okazję do samooceny i oceny 
prac innych uczniów. Spostrzeżenie to 
pokrywa się z opinią uczniów. 

Należy stwarzać więcej okazji do 
wzajemnej oceny i samooceny uczniów.  

18 Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w 
kołach zainteresowań, ale niechętnie w 
zajęciach wyrównawczych. Uczniowie 
wskazują, jako główny powód (późną) 
porę odbywania się zajęć i ich małą 
przydatność, Pani Dyrektor ich małą 
skuteczność. 

Należy postarać się podwyższyć 
atrakcyjność i skuteczność zajęć 
wyrównawczych. 

19 Stosunki między nauczycielami a 
uczniami są w większości zadowalające. 

 

20 Uczniowie mają możliwość prezentacji 
swojej pracy i osiągnięć na forum klasy, 
szkoły, miasta itp. W pokazach 
uczestniczą często rodzice. 

 

 

□ Wnioski z ankiety 
□ Wnioski z analizy frekwencji 
□ Wnioski z wywiadów z panią dyrektor i uczniami 
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VII. Wnioski – odpowiedzi na pytania kluczowe 

1. Uczniowie mają pośredni wpływ na planowanie procesu nauczania. Wysłuchiwane  i w miarę 

możliwości uwzględniane są ich opinie dotyczące prowadzenia lekcji. 

2. Uczniowie niezbyt wysoko oceniają  atrakcyjność prowadzonych lekcji, często określając je jako 

nudne. Jednocześnie jednak zauważają, że zajęcia w naszej szkole prowadzone są różnymi 

metodami, a oni sami chętnie wykonują polecenia nauczycieli. 

3. Zdaniem uczniów szkoła stwarza im możliwości rozwoju . Organizowane są różnorodne 

konkursy, zawody sportowe, akcje, zajęcia dodatkowe, realizowane są różne projekty . Uczniowie 

mają możliwość prezentacji swoich umiejętności na forum szkoły, miasta, województwa i kraju. 

4. Nauczyciele w naszej szkole stosują różne metody i formy pracy na lekcjach, stwarzają dobrą 

atmosferę pracy jak również wykorzystują współczesne media. Aktywny udział w lekcjach bierze 

68% badanych uczniów, chętnie angażując się w proponowane przez nauczycieli aktywności. 

5. 73,7 % ankietowanych  określa wzajemne relacje uczniów i nauczycieli jako dobre i bardzo 

dobre. Duży wpływ mają na to ma atmosfera sprzyjająca pracy, indywidualne podejście do ucznia, 

wyrozumiałość i konsekwencja nauczycieli.  Uczniowie lubią nauczycieli i cenią u nich poczucie 

humoru. 

6. Atrakcyjność lekcji nie ma bezpośredniego wpływu na frekwencję.  


