
 

 Wyniki wewnętrznej ewaluacji   przeprowadzonej w roku szkolnym 2018/2019 

w Publicznej Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli 

 

W roku szkolnym 2018/2019 zespół ewaluacyjny w Publicznej Szkole Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli 

przeprowadził ewaluację wewnętrzną na temat: Diagnoza efektywności świadczonej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez  zespół ewaluacyjny. 

Obejmowały one  anonimowe ankiety skierowane do  nauczycieli oraz rodziców uczniów 

korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  wywiad z pedagogiem szkolnym        

oraz   analizę dokumentów szkolnych. 

Badanie zostało przeprowadzone w warunkach szkolnych. 
 

 

  Określono następujące cele ewaluacji: 
 

 

 Zdiagnozowanie stopnia efektywności świadczonej pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

 Zdiagnozowanie stopnia znajomości przez nauczycieli  i wychowawców procedur 

organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz sposobu 

ich wdrażania. 

 Określenie form pomocy psychologiczno - pedagogicznej wykorzystywanych w pracy 

z uczniami mającymi trudności w nauce, ze specjalnymi potrzebami 

i z niepełnosprawnością. 

 Określenie trudności z jakimi spotkali się nauczyciele w procesie organizacji i świadczenia 

pomocy psychplogiczno - pedagogicznej. 

 Zbadanie praktycznych umiejętności nauczycieli w zakresie indywidualizacji nauczania, 

dostosowywania wymagań do możliwości uczniów, metodyki pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi 

(samoocena). 

 Ewaluacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły. 

 

Dla celów ewaluacji przeprowadzono ankietę wśród nauczycieli, głównie prowadzących 

specjalistyczne zajęcia i wychowawców klas integracyjnych (50 osób), wywiad z pedagogiem, 

psychologiem i logopedą oraz ankietę  dla rodziców  uczniów korzystających ze specjalistycznej 

opieki (50 osób). 



W ankiecie dla nauczycieli zawarto 14 pytań z zakresu znajomości zasad  i organizacji 

świadczenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole. Pytano o sposób przeprowadzania 

diagnozy ucznia objętego pomocą, realizację zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 

indywidualizację i efektywność prowadzonych zajęć,  zaspokajanie potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych dziecka.                       

Ankieta dla rodziców również składała się z 14 pytań. Dotyczyły one form zajęć 

pozalekcyjnych, z których korzysta dziecko, czasu poświęcanego na dodatkowe zajęcia, ich 

wpływu na indywidualny rozwój ucznia. Badały stopień  realizacji zaleceń  Poradni  

Psychologiczno - Pedagogicznej, wpływ udzielanego wsparcia na wyniki w nauce oraz wdrażanie 

dzieci do uczestnictwa w życiu społecznym. 

Z analizy wynika, że 90% ankietowanych nauczycieli zapoznało się z nowymi zasadami  

świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej, określonymi w przepisach i szkolnej 

procedurze organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 98% zadeklarowało, że dokonują 

diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, psychofizycznych ucznia w celu 

podniesienia efektywności zajęć. Wśród działań wykonywanych w celu postawienia diagnozy 

najczęściej wymieniano: analizę dokumentacji ucznia (w tym orzeczenia Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej) - 45%, rozmowy z rodzicami – 17%, własne obserwacje – 17%, współpracę 

z pedagogiem, psychologiem, specjalistami i rozmowy z nauczycielami poszczególnych 

przedmiotów po 14%. Z postawionej diagnozy nauczyciele uzyskują informacje o indywidualnych 

potrzebach rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych ucznia, biorą także pod uwagę 

czynniki środowiskowe, deficyty rozwojowe i szczególne uzdolnienia dziecka. Na tej podstawie 

czerpią również wiadomości o potrzebie przebadania ucznia w Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej. 

 70% nauczycieli zawsze, a pozostałe 30% często realizuje na swoich zajęciach zalecenia 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 89% badanych  realizuje program w pełni uwzględniający 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, a 11% częściowo. Uczniowie nauczycieli 

objętych badaniem najczęściej korzystają z zajęć rewalidacyjnych - 36%, korekcyjno -

kompensacyjnych - 31% i logopedycznych – 24%.  48%  pytanych  nauczycieli ocenia swoje 

umiejętności w zakresie indywidualizacji nauczania bardzo dobrze, tyle samo dobrze. Wszyscy 

specjaliści dokonują oceny efektywności prowadzonych przez siebie zajęć, a pod uwagę biorą przede 

wszystkim stopień opanowania poszczególnych umiejętności i wiadomości przez uczniów - 40%.  

Najczęściej wymieniane przez nauczycieli formy udzielania  pomocy psychologiczno -

pedagogicznej to: indywidualne rozmowy z rodzicami – 28%, indywidualne rozmowy z uczniami - 28%, 

konsultacje z innymi nauczycielami, terapeutami – 25% oraz konsultacje z rodzicami podczas 

zebrań klasowych – 12%. 

 



Z ankiet przeprowadzonych wśród rodziców wynika, że 36% dzieci uczestniczy w zajęciach 

rewalidacyjnych, 33% - logopedycznych, a 30% w korekcyjno-kompensacyjnych. Połowa dzieci 

uczęszcza na zajęcia w wymiarze jednej godziny tygodniowo, a druga połowa dwie godziny 

tygodniowo i więcej. 64% ankietowanych rodziców twierdzi, że udział w zajęciach ma wpływ na 

indywidualny rozwój dziecka, a 6% ma inne zdanie. Zdecydowana większość, bo 86% dzieci 

chętnie uczestniczy w zajęciach, 6% - niechętnie. 92% rodziców kontroluje obecność dziecka na 

zajęciach pozalekcyjnych. W opinii rodziców 76% nauczycieli realizuje w pełni wskazania Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. 52% pytanych rodziców twierdzi, że w szkole podejmowane są 

działania wspierające rozwój dziecka, stwarzające warunki do aktywnego uczestnictwa w życiu 

i środowisku społecznym, 34% podaje odpowiedź raczej tak, 1 osoba odpowiedziała przecząco. 

52% rodziców ma poczucie, że w szkole są rozpoznawane i zaspokajane indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne dziecka, a 26% odpowiedziało raczej tak, pozostali mieli inne zdanie. 

Na pytanie : W jakiej formie udzielana jest Państwu pomoc psychologiczno – pedagogiczna? 

najwięcej, bo 37% osób odpowiedziało, że na indywidualnym spotkaniu z wychowawcą, 27%  na 

zebraniach klasowych, 19% wskazało na konsultacje z nauczycielami przedmiotów, a 12% na 

konsultacje ze specjalistami. Świadczy to o zaufaniu rodziców do wychowawcy i o tym, że 

odgrywa on główną rolę we właściwym wspieraniu rozwoju dziecka. 

Z wywiadu z pedagogiem i psychologiem szkolnym wynika, że w szkole jest duże 

zapotrzebowanie i zainteresowanie zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi oraz rewalidacyjnymi 

i logopedycznymi. Zajęcia prowadzą nauczyciele dobrze przygotowani, z odpowiednimi 

kwalifikacjami. Specjaliści na zajęciach pracują na podstawie zaleceń wydanych przez  Poradnię 

Psychologiczno - Pedagogiczną. Rodzice i uczniowie są zadowoleni z efektów zajęć. 

Wszystkim potrzebującym zaproponowano specjalistyczną pomoc i wsparcie. Na zajęcia 

korekcyjno - kompensacyjne uczęszczają również uczniowie zakwalifikowani na podstawie tzw. 

wewnętrznej diagnozy. Nauczyciele podczas zajęć dostosowują metody i formy pracy do potrzeb 

danego ucznia, najczęściej są to metody praktyczne, bazujące na materiale konkretnym, 

pozwalające doświadczyć i przeżyć omawiany materiał. Prowadzący zajęcia planują pracę tak, by 

uzyskać jak najlepsze rezultaty i oceniają ją jako efektywną. 

Chociaż wyniki ewaluacji wskazują na dobrą organizację pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej w szkole, pedagodzy pragną przy ścisłej współpracy z rodzicami jeszcze podnieść jej 

wyniki. Dlatego w roku szkolnym 2019/2020  będziemy pracować nad bardziej szczegółowym 

uwzględnianiem wskazań  zawartych w opiniach i orzeczeniach  Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej oraz dokonywaniem wnikliwej diagnozy potrzeb ucznia w celu zwiększenia 

efektywności. Będziemy zabiegać o większe zaangażowanie podopiecznych w zajęcia i stwarzać  

im coraz lepsze warunki do uczestnictwa  w życiu i środowisku społecznym. Całościowe 

wspieranie rozwoju będzie nadal nadrzędnym celem pracy z dzieckiem. 


