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z ewaluacji  wewnętrznej 

17.06.2011r. 

 

 

1.3.Uczniowie są aktywni. 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotowały: mgr Małgorzata Delegacz- Pawłów  

mgr Marzena Dworczak  

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Obszar: 

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej szkoły. 

 

Wymaganie: 

1.3. Uczniowie są aktywni. 

Zajęcia nauczycieli wynikające z zapisów art.42 ust.2b KN. 

 

Cel:  

Realizacja obowiązkowych 2 godzin wynikających z KN. 

 

Pytania kluczowe: 

1. Czy wszyscy nauczyciele realizowali zajęcia? Ile godzin? 

2. Jakiego rodzaju zajęcia realizowali nauczyciele? 

3. Ilu uczniów w nich uczestniczyło? 

 

Grupa badawcza: 

wszyscy nauczyciele 

 

Metody i narzędzia badawcze: 

dzienniki zajęć, rozmowy z nauczycielami. 
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HARMONOGRAM  EWALUACJI 

 

 

L.p. Działanie Termin 
1. Sprawdzenie planów pracy kół 

zainteresowań i zespołów 
dydaktyczno-wyrównawczych 

24.09.10r. 

2. Sprawdzenie liczby godzin 
zrealizowanych w I i II semestrze 

31.01.11r 
15.06.11r. 

3. Zaprezentowanie raportu na plenarnej 
RP 

21.06.11r. 

4. Umieszczenie raportu na stronie 
internetowej szkoły 

do końca roku 
szkolnego 
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Wnioski: 

Po sprawdzeniu i analizie dzienników zajęć pozalekcyjnych wynikających                  
z art.42 ust.2b KN. Należy stwierdzić, że: 

1.Wszyscy nauczyciele  zrealizowali godziny z art.42 ust.2b KN w wymiarze             
68 godzin  z wyjątkiem  nauczycielki świetlicy szkolnej-Iwony Koźmic, która   
z powodu choroby zrealizowała 62 godziny w ciągu roku szkolnego. Dwoje 
nauczycieli zrealizowało po 34 godziny z racji mniejszego wymiaru godzin. 
Kilka osób wypracowało więcej godzin.                                                                      
Na wyróżnienie zasługują następujący nauczyciele: Violeta Głasek-111 godzin, 
Małgorzata Mokrzycka – 105 godzin, Anna Watral-76 godzin. 

2.Nauczyciele prowadzili następujące zajęcia:                                                                
- koła zainteresowań,                                                                                                          
- zespoły dydaktyczno-wyrównawcze,                                                                               
- zajęcia terapeutyczne,                                                                                                    
- gimnastyka korekcyjna,                                                                                                    
- zajęcia w świetlicy szkolnej,                                                                                              
- rytmika i zajęcia sportowe,                                                                                            
- inne ( ERM, Róża Różańcowa, Krąg Biblijny) 

3.Ogółem w różnego typu zajęciach uczestniczyło: 

- 547 uczniów uczęszczało na zajęcia kół zainteresowań,                                                        
- 217- na zajęcia zespołu dydaktyczno-wyrównawczego,                                                
- 41 - na zajęcia terapeutyczne,                                                                                   
- 9 - na gimnastykę korekcyjną,                                                                                                                                
- 49 uczniów brało udział w dodatkowych zajęciach w świetlicy szkolnej,                              
- 66- na rytmikę i zajęcia sportowe,                                                                             
- 42 dzieci uczestniczyło w innych formach zajęć. 

Ogółem w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 971 uczniów, co oznacza, 
że niektórzy uczniowie uczęszczali na kilka rodzajów zajęć. 

4.Zajęcia prowadzone były zarówno dla uczniów zdolnych, którzy chcieli 
rozwinąć swoje zainteresowania, jak i dla uczniów słabych- w celu wyrównania 
braków dydaktycznych.  Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, o czym 
świadczy duża liczba uczniów, którzy na nie uczęszczali. 
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 Prowadzenie dodatkowych zajęć okazało się zasadne, co odzwierciedlają:                               
- wysokie wyniki egzaminu zewnętrznego uczniów klas VI,                                            
- wysokie średnie uczniów poszczególnych klas,                                                             
- promocja uczniów do klas wyższych- nie promowanych jest tylko 3 uczniów,                                                                             
- duża liczba uczniów wzorowych,                                                                                   
- osiąganie znaczących wyników w sporcie. 
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