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1. WYMAGANIE 

 
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
Wdrożenie do realizacji Szkolnego systemu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów gimnazjum 
 

 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

Cele ogólne: 
1. Wdrożenie stałych zasad prowadzenia badań edukacyjnych uczniów.  
2. Określenie zadań nauczycieli związanych z przygotowaniem badania, jego przeprowadzeniem, 

opracowaniem wyników oraz sporządzeniem raportu wraz z wnioskami do dalszej pracy. 
3. Ustalenie sposobu wykorzystywania wyników badań edukacyjnych do poprawy efektywności 

kształcenia.  
 
Cele szczegółowe:  
1. Planowanie i systematyczne badanie poziomu osiągnięć edukacyjnych oraz postępu uczniów w 

zakresie nabywania wiedzy i umiejętności kluczowych, takich jak: 
1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w 
tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz 
aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 
2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym 
oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 
3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do 
identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na 
obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 



4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i 
w piśmie; 
5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi; 
6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji 

2. Ocenianie poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie poszczególnych przedmiotów u uczniów 
rozpoczynających naukę w gimnazjum;  

3. Ocenianie skuteczności stosowanych metod nauczania i efektów wdrażania innowacji 
pedagogicznych; 

4. Formułowanie i wdrażanie wniosków przyczyniających się do wzrostu efektów kształcenia. 
4. Celowe modyfikowanie i doskonalenie działań dydaktycznych nauczycieli. 
5. Wspieranie uczniów w rozwoju osobowościowym i intelektualnym, motywowanie ich do dalszej 

pracy. 
6. Indywidualizacja pracy z uczniami oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji 

podstawy programowej kształcenia ogólnego do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych 
oraz edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

7. Ocenianie efektywności świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a zwłaszcza 
efektywności zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć z uczniem zdolnym; 

8. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia, zawartych w podstawie programowej: 
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i 
praktyk; 
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we 
współczesnym świecie. 

9. Porównywanie trafności oceniania wewnętrznego z ocenianiem zewnętrznym; 
10. Dokonywanie oceny przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych; 
11. Samoocena efektywności nauczania przez poszczególnych nauczycieli; 
12. Uzyskanie niezbędnych informacji do ewaluacji programów nauczania i planów pracy dydaktycznej 

nauczycieli; 
13. Rozwój szkoły oparty na zespołowej pracy nauczycieli. 
 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

Rodzaje badań edukacyjnych przeprowadzanych w szkole: 
1) diagnozy OKE na wejście (sprawdzian po klasie szóstej), 
2) test zaawansowania językowego, 
3) diagnoza wybranych umiejętności kluczowych – „róża wiatrów”, 
4) „Poznaj mnie” badanie ankietowe uczniów kl. pierwszych (zajęcia wdż), 
5) diagnoza stylów uczenia się (lekcje muzyki), 
6) diagnozy wstępne i na zakończenie roku szkolnego z poszczególnych przedmiotów – zgodnie z 

harmonogramem badań opracowanym na każdy rok szkolny stanowiącym załącznik do planu nadzoru 
pedagogicznego; 

7) egzaminy próbne; 
8) monitoring wyników edukacyjnych uczniów; 
9) ankieta preferencji – dotyczy wyboru zajęć dodatkowych; 
10) śródroczne sprawdziany wiedzy i umiejętności, zaplanowane przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów. 
 
Za organizację badań edukacyjnych w szkole odpowiadają przewodniczący zespołów przedmiotowych 
oraz zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej. Do zadań zespołów należy: 
1) Opracowywanie statystyczne ankiet semestralnych. 
2) Przygotowanie harmonogramu wewnętrznych badań zatwierdzonego przez dyrektora szkoły na dany 



rok szkolny. 
3) Przygotowanie raportu z zewnętrznych badań wyników szkoły (dokonuje opracowania ilościowego 

wyników testu na podstawie wypełnionej karty odpowiedzi tj. podaje wynik średni, wynik najwyższy i 
najniższy, łatwość poszczególnych zadań, modalną, medianę)  

4) Monitorowanie szkolnych konkursów i zawodów. 
5) Sprawozdanie z konkursów zawodów itp. od szczebla powiatowego. 
6) Dokonywanie dwa razy w roku sprawozdania z realizacji pracy zespołu i przekazywanie ich na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej, opracowanie wniosków do dalszej pracy. 
7) Dokonywanie analizy jakościowej i ilościowej w ujęciu kontekstowym (do potencjału uczniów 

rozpoczynających naukę w gimnazjum) wyników egzaminów zewnętrznych z zastosowaniem metody 
EWD i przygotowanie opracowania wraz z wnioskami do dalszej pracy. 

Zespoły przedmiotowe opracowują testy diagnoz: na wejście i końcowych z przedmiotów 
egzaminacyjnych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem badań. Następnie opracowują wyniki, 
wyciągają wnioski do dalszej pracy. Opracowane analizy włączają do raportu przygotowywanego przez 
zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej.  
Zespół przedmiotowy języków obcych przygotowuje narzędzia badawcze dotyczące badań 
diagnozujących kompetencje uczniów nowoprzyjętych do szkoły, które przeprowadzają nauczyciele na 
potrzeby dokonania podziału na grupy językowe lub na potrzeby planowania pracy dydaktycznej z grupą 
uczniów danego oddziału, a w szczególności w celu zachowania ciągłości realizacji podstawy programowej 
z poprzedniego i obecnego etapu edukacyjnego – w razie konieczności przeprowadzane są egzaminy 
wyrównujące różnice programowe (w poziomach danego języka). 
Zespoły nauczycieli uczących w danej klasie (w ramach pracy zespołu wychowawczego) opracowują 
narzędzia badające wybrane umiejętności kluczowe – do róży wiatrów, która jest uzupełniana przez 
wychowawcę po każdym roku szkolnym. 
Nauczyciel muzyki lub psycholog szkolny przeprowadza diagnozę stylów uczenia. Następnie zapoznaje z 
nią uczniów i rodziców (udostępniając wychowawcom klas I opracowany materiał – wyniki diagnoz) oraz 
zespół wychowawczy gimnazjum. Nauczyciele pracujący w poszczególnych klasach uwzględniają wyniki 
przedstawionego badania dostosowując metody pracy do stylu dominującego w danej grupie jak też 
indywidualizując pracę z uczniem.  
Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie bada uczniów pod kątem autoprezentacji. Młodzież 
uzupełnia rysunek, na którym pisze o swoich zainteresowaniach, potrzebach. Badanie to jest 
przedstawione wychowawcom pierwszych klas w celu pogłębienia znajomości wychowanków. 

 

5. EFEKTY 

 
Wykorzystywanie wyników badań: 
 
Systematyczne badania osiągnięć uczniów prowadzone są w celu poprawy jakości kształcenia, modyfikacji 
oraz doskonalenia samego procesu kształcenia, a także służą samoocenie nauczyciela. Wyniki diagnoz 
wykorzystywane są: 
1) do ewaluacji Szkolnego zestawu programów nauczania; 
2) przy wyborze podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych; 
3) w planowaniu indywidualnej pracy z uczniem; 
4) do planowania pomocy pp; 
5) do modyfikowania WSO, przedmiotowych zasad oceniania oraz planów pracy nauczycieli ( rozkładów 

materiału); 
6) w planowaniu wyposażenia szkoły w materiały i pomoce dydaktyczne; 
7) do oceny pracy nauczyciela oraz oceny dorobku zawodowego za okres stażu na kolejny stopień 

awansu zawodowego; 
8) do modyfikowania metod i form kształcenia; 
9) do planowania pracy zespołów nauczycielskich; 
10) przy korelacji treści kształcenia; 



11) w celu motywowania uczniów do nauki; 
12) do modyfikacji lub wypracowania koncepcji pracy szkoły; 
13) do planowania dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz 

specjalistycznych,  
14) do informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce i ewentualnych trudnościach 

edukacyjnych. 
 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 
Podczas realizacji przedsięwzięcia konieczne jest  zaangażowanie wszystkich nauczycieli, aktywna 
współpraca rodziców ze szkołą. 
 

 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

 
Internet, kontakty bezpośrednie z dyrektorem szkoły  

 
 

 

 


