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Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej 
w Szkole Podstawowej nr 38 w Bytomiu przez zespół nauczycieli 
do spraw ewaluacji. 
Przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna polegała na 

zaplanowanym i podporządkowanym pewnym  wymogom  
zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i 
skuteczności działań prowadzonych w szkole.

Obszar ewaluacji:
Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Przedmiot ewaluacji (wymaganie 3.2 ):

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów.

 poziom funkcjonowania absolwentów ,
 skuteczność pozyskiwania informacji ,
 przydatność informacji o losach absolwentów do zmiany pracy 
szkoły
 efektywność działań nauczycieli
 adekwatność działań szkoły do potrzeb i możliwości uczniów .



Celem ewaluacji było zdobycie informacji dotyczących efektów pracy 
wychowawczo - dydaktycznej, które zostaną wykorzystane dla lepszego 
przygotowania uczniów do rozpoczęcia nauki w gimnazjum, a głównie: 

 Pozyskanie informacji na temat losów absolwentów w aspekcie ich 

sytuacji w gimnazjum  , sukcesów po  ukończeniu  szkoły

podstawowej , radzenia sobie z nauką w gimnazjum .

 Sprawdzenie stopnia wykorzystania informacji o losach 

absolwentów do doskonalenia procesu  nauczania lub   wychowania.

 dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu  - wykorzystanie  
wyników ewaluacji do dalszego planowania rozwoju szkoły ,

 nauczyciele  - wykorzystywanie zdobytych  informacji do 
doskonalenia własnej pracy,

 rodzice  i uczniowie - informacja o tym , czy   szkoła zapewnia 
uczniom dobre  przygotowanie do radzenia sobie w kolejnych 
etapach edukacyjnych



 Czy zdobywane są informacje o losach absolwentów oraz o uczniach

kończących etap edukacyjny?

 Jakie formy kontaktu utrzymują nauczyciele z absolwentami ?

 Czy  nauczyciele wykorzystują informacje o losach absolwentów do 

doskonalenia procesu nauczania  i  wychowania ?

 Jak absolwenci oceniają  jakość kształcenia w SP nr 38 ?

 Czy absolwenci dostrzegają zmiany zachodzące w szkole i jak je  

oceniają ?

 Czy szkoła  posiada informacje, do którego gimnazjum uczeń 

uczęszcza?

 Czy i w jaki sposób absolwenci kontaktują się ze szkołą podstawową?

 Czy uczniowie są odpowiednio przygotowani do dalszej edukacji?

 Jak wdraża się wnioski ustalone do dalszej pracy?

 Jak uczniowie wspominają czas spędzony w szkole podstawowej ?

 Czy uczniowie odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach?



W trakcie ewaluacji przeprowadzono badania wśród :
nauczycieli  - ankietę wypełniło 15  nauczycieli zatrudnionych w SP nr 38  

w Bytomiu .
absolwentów - uczniów gimnazjum  - ankietę wypełnilo 30 spośród 43 

absolwentów , którzy obecnie są uczniami klasy II i III Gimnazjum nr  11 
w Bytomiu

absolwentów  , którzy   ukończyli naszą szkołę  w latach wcześniejszych 

-

w badaniu wzięli udział dorośli absolwenci Szkoły Podstawowej nr 38 w 

Bytomiu 

w wieku od 16 do 70 lat (40 osób ) .
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Czy zdobywane są informacje o losach absolwentów?  

Czy szkoła  posiada informacje, do którego gimnazjum uczeń uczęszcza?

Z analizy dokumentów szkoły , z rozmów z nauczycielami i dyrektorem szkoły ,
jak również po analizie wyników ankiety skierowanej do nauczycieli wynika, że
zdobywane są informacje o absolwentach .

Doskonałym ogniwem łączącym naszych absolwentów ze szkołą oraz
źródłem informacji o ich losach są również ich rodzice, którzy często mają w
naszej szkole swoje młodsze pociechy.

Szkoła prowadzi ewidencję ( księga uczniów) , w której zawarte są informacje
o gimnazjum , do którego uczęszczają nasi absolwenci.

Na podstawie księgi uczniów można stwierdzić , że generalnie nasi uczniowie
kontynuują naukę w Gimnazjum nr 11 w Bytomiu. Spośród 77 naszych
absolwentów , którzy ukończyli naukę w latach 2011 - 2013 do tej szkoły
uczęszcza 65 uczniów , a 12 wybrało inne (nierejonowe) gimnazjum , z tego 4
osoby - Gimnazjum Salezjańskiego Zespołu Szkół , 1 - Gimnazjum Sportowe , 5
osób różne gimnazja bytomskie , 1 - gimnazjum w Chorzowie, 1 - w
Radzionkowie .

Na podstawie analizy wyników ankiety wynika , że nauczyciele pozyskują

informacje na temat pobytu i funkcjonowania w gimnazjum naszych

absolwentów.



Jakie formy kontaktu utrzymują nauczyciele z absolwentami ?

Czy  nauczyciele wykorzystują informacje o losach absolwentów do 

doskonalenia procesu nauczania  I wychowania?
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Nauczyciele podejmują  współpracę z  
absolwentami   :

Wykorzystują  informacje o losach absolwentów  w swojej 
pracy  dydaktycznej lub wychowawczej :

73%

87%
80% 80%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

imprezy szkolne 

praktyki studenckie 

odwiedziny i rozmowy 

Nauczyciele podejmują różnorodne formy współpracy z absolwentami. Stawiają 

absolwentów szkoły za wzór do naśladowania. co wpływa na lepszą motywację uczniów do 

rozwijania swoich zainteresowań , uzdolnień i talentów . Informują uczniów o sukcesach 

absolwentów,  Najczęściej współpracę  podejmują   podczas uroczystości szkolnych  , przy 

organizacji imprez szkolnych , przy okazji  odwiedzin absolwentów w naszej szkole i 

rozmów z nimi . Angażują  byłych uczniów w realizację szkolnych przedsięwzięć np. 

organizację akcji charytatywnych, zawodów sportowych,uroczystości oraz festynów 

szkolnych. Zapraszają do czytania bajek, w ramach realizowanego od lat projektu 

edukacyjnego. Ponadto szkoła wspiera rozwój swoich absolwentów podczas  ich praktyk 

studenckich  w naszej szkole  .

Formy współpracy nauczycieli
SP nr 38 z absolwentami  :
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Czy absolwenci dostrzegają zmiany zachodzące w szkole i jak je oceniają ?

Badani oceniają , że szkoła : 

• zmieniła się na lepsze  ;

• rozwija się , idzie z duchem czasu, nadąża za nowinkami technicznymi ,
jest bardziej  nowoczesna   ; 

• w środowisku cieszy się pozytywną opinią ;

• daje dzieciom możliwość rozwoju ich zainteresowań .

Pozytywne zmiany dotyczą zarówno modenizacji budynku szkoły i poprawy jego bazy 
materialnej jak też pracy dydaktyczno - wychowaczej szkoły. Ankietowani do pozytywów 
zaliczają to , że szkoła posiada salę gimnastyczną wraz z salką korekcyjną i zapleczem 
(szatnie) , pracownię komputerową , świetlicę , wyremontowane , odnowione sale 
lekcyjne , wyremontowane , wykafelkowane ubikacje , kuchnię i stołówkę ,  
nowocześniejszą , odnowioną bibliotekę , wymienione okna  oraz jest lepiej wyposażona 
.   

Ankietowani podają , że  na poprawę jakości pracy szkoły mają wpływ : bogatsza i 
atrakcyjniejsza oferta zajęć pozalekcyjnych , otwartość na nowe rozwiązania oraz 
propozycje rodziców czy uczniów , większa indywidualizacja pracy z uczniem  , lepsza   
współpraca z rodzicami , przyjemna atmosfera , imprezy okolicznościowe , wyjścia do 
kina, teatru , konkursy , festyn szkolny . Podkreślają , że są dobrzy nauczyciele o 
wysokich kwalifikacjach , poświęcający  dzieciom i ich problemom więcej czasu i uwagi , 
a lekcje prowadzone są lepiej . Doceniają , że w szkole jest pedagog i logopeda , a dzieci 
uczą się języka angielskiego .



Jak absolwenci oceniają  jakość kształcenia w SP nr 38 ?

1.DOROŚLI  ABSOLWENCI 

Czy był(a)  Pan(i) zadowolony(a) z warunków kształcenia w SP nr 38 ?
95

5tak nie

Dokonany przed laty wybór przez 

rodziców SzkołyPodstawowej nr 38 był :

03

37

00 05 10 15 20 25 30 35 40

nie mam zdania 

trafny 

01

39

00 05 10 15 20 25 30 35 40

dalszej nauki

n ie tak 

01

39

00 05 10 15 20 25 30 35 40

dziecko do S P nr 38 ?

n ie  tak 



Jak absolwenci oceniają  jakość kształcenia w SP nr 38 ?

2.UCZNIOWIE GIMNAZJUM
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Szkoła podstawowa dobrze przygotowała mnie do samodzielnego uczenia się :

Przygotowanie do nauki w gimnazjum   z poszczególnych przedmiotów (wg 
absolwentów) 21
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Dobre  przygotowanie jest wynikiem :
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Szkoła Podstawowa nr 38 pozyskuje informacje o losach absolwentów oraz 
stwarza warunki do współpracy z nimi :
 prowadzi Księgę uczniów,
 przeprowadza rozmowy z absolwentami i ich rodzicami,
 przeprowadza rozmowy z dyrektorami oraz nauczycielami gimnazjów,
 zaprasza absolwentów do udziału w imprezach szkolnych i aktywnego 
udziału w

projektach.
Dotychczasowa współpraca z absolwentami obejmowała:
 wizyty absolwentów i ich spotkania z uczniami, które miały na celu motywowanie 

uczniów do uczenia  się i rozwijania swoich pasji i uzdolnień,
 udział absolwentów i ich rodziców w imprezach szkolnych , akcjach  
charytatywnych,  

zawodach    sportowych,  uroczystościach  , festynach  szkolnych oraz projektach 
edukacyjnych ,

 spotkania absolwentów z wychowawcą  oraz innymi nauczycielami ,
 udział szóstoklasistów w zajęciach otwartych organizowanych przez Gimnazjum Nr 
11 .Zdobyte od absolwentów informacje dają możliwość:
 określenia, jak wiedza i umiejętności zdobyte w naszej szkole wpływają na dalszą 

edukację i ścieżki kariery absolwentów,
 stwierdzenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania 
uczniów, 

czy też wymaga modyfikacji,
 dokonania oceny, w jakim stopniu realizowane programy nauczania oraz 

podręczniki zapewniają uczniom dobre przygotowanie do radzenia sobie w 
kolejnych etapach edukacyjnych,

 nauczycielom – wykorzystywać zdobyte informacje do doskonalenia własnej 
pracy .



Analiza zebranego materiału badawczego  wskazuje , że dotychczasowe 

badanie losów absolwentów nie daje  kompleksowych informacji o efektach  

podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i wspomagających 

uczniów w uzyskaniu wyższych kompetencji , dlatego należy :

 Kontynuować monitorowanie losów absolwentów absolwentów szkoły  

podstawowej.

W  październiku 2014 roku należy ponownie przeprowadzić badanie absolwentów  

(obecnych uczniów klasy VI i I gimnazjum) oraz porównać z wynikami diagnozy 

wstępnej przeprowadzonej w gimnazjum. Wnioski wypływające z tych badań 

wykorzystywać w procesie nauczania i wychowania.

Wykorzystywać umiejętności i zdolności absolwentów do współpracy przy 

przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć szkolnych ( zawodów sportowych, 

konkursów, uroczystości szkolnych, festynów, działań na rzecz społeczności 

lokalnej ) 

 Podejmować i utrzymywać współpracę z absolwentami szkoły w celu 

podtrzymania  

więzi ze środowiskiem  lokalnym. 

 Odwoływać się do przykładów absolwentów, którzy odnoszą sukcesy, jako wzorów  

do

naśladowania, motywujących obecnych uczniów do doskonalenia własnych  

umiejętności i zdobywania wiedzy.

 Doskonalić własny warsztat pracy i w miarę możliwości i potrzeb wprowadzać 



Dziękujemy za uwagę!

Zespół do spraw   

ewaluacji wewnętrznej 

w roku szkolnym  

2013/2014

Skład zespołu ewaluacyjnego: 

Przewodnicząca:         Jolanta  Gałęziowska 

Członkowie zespołu:   Małgorzata  Anzorge   , 

Beata  Różycka


