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I. Wprowadzenie
Na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.09.2011 roku dyrektor szkół
przedstawił plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012, w którym
przewidział do ewaluacji wewnętrznej system oceniania funkcjonujący w
szkole, a także określił cele badania, przebieg czynności i orientacyjne terminy
ich realizacji. Uwzględniając zalecenia Kierownika Okręgowego Zespołu
Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku,
na
posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 24.11.2011 dyrektor szkół przedstawił
szczegółowy projekt ewaluacji wewnętrznej. Projekt określał przedmiot i cele
ewaluacji, pytania kluczowe, wskazywał kryteria ewaluacji, jej metodologię i
próbę badawczą, grupy osób odpowiedzialne za realizację poszczególnych
etapów ewaluacji oraz terminy zakończenia prac (załącznik nr 1). Wtedy
również został powołany zespół do przeprowadzenia ewaluacji w składzie:
Sebastian Barwiejuk, Jolanta Chrzanowska, Krzysztof Falkowski, Szymon Gil,
Sławomir Gliński, Agnieszka Góralczyk, Piotr Gołub, Hanna Jałbrzykowska,
Łukasz Kowalski, Leszek Muszyński, Urszula Piłasiewicz, Adam Stankiewicz,
Małgorzata Szutko, Paweł Świderski. Przy projektowaniu badania zwrócono
częściową uwagę na triangulację metod i źródeł badawczych.
Przedmiot ewaluacji: Obszar 1, 2, 4. System oceniania funkcjonujący w
placówce (szkole).
Cele ewaluacji:
1. Zebranie informacji dotyczących funkcjonowania systemu oceniania w
szkole.
2. Dokonanie analizy i oceny, na ile system oceniania wspiera rozwój
ucznia.
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Harmonogram badania
Lp.

Źródło
informacji

Metody
badawcze

Próba
badawcza

Terminy
realizacji

Odpowiedzialni

1.

uczniowie

ankieta

30 co stanowi 06.02.2012
100%

Krzysztof Falkowski
Szymon Gil
Sławomir Gliński
Leszek Muszyński
Adam Stankiewicz
Paweł Świderski

2.

nauczyciele

ankieta

16 co stanowi 06.02.2012
100%

Krzysztof Falkowski
Szymon Gil
Sławomir Gliński
Leszek Muszyński
Adam Stankiewicz
Paweł Świderski

3.

dokumenty

analiza
dokumentów

dokumenty z 06.02.2012
ostatnich 2 lat

Sebastian Barwiejuk
Jolanta
Chrzanowska
Agnieszka Góralczyk
Piotr Gołub
Łukasz Kowalski
Małgorzata Szutko

W kolejnym etapie ewaluacji opracowano ankiety dla nauczyciela i dla ucznia
(załączniki nr 12, 15, 17) i przy ich pomocy zgromadzono dane (załączniki nr
13, 14, 16, 18), a następnie sformułowano raport z badań sondażowych
(załącznik nr 19). Podczas tych prac wprowadzono modyfikacje w stosunku do
tego, co zostało określone w projekcie ewaluacyjnym – zmieniono ilość osób w
próbach badawczych i nie wszystkie wskazane zagadnienia przebadano.
Przeanalizowano także część wskazanych w projekcie ewaluacji wewnętrznej
dokumentów, a zebrane dane zamieszczono w tabelach, w większości których
znalazły się też wnioski i rekomendacje wynikające z badania (załączniki 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). Zbieranie danych przebiegało prawie w całości zgodnie z
terminami wyznaczonymi w projekcie ewaluacyjnym.
Po przekazaniu
zebranych
materiałów
dyrektorowi
szkoły
i
członkom
zespołu
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odpowiedzialnym za napisanie raportu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
dnia 27 lutego 2012 roku omówiono dotychczasową pracę zespołu do spraw
ewaluacji wewnętrznej. Dyrektor szkoły stwierdził, że nie ma zastrzeżeń do
zebranych materiałów i wspólnie z obecnym na zebraniu dyrektorem zakładu
polecił na ich podstawie sporządzić raport z ewaluacji. Po napisaniu raportu
zgodnie z terminem wyznaczonym w projekcie ewaluacji wewnętrznej, został
on dostarczony dyrektorowi szkoły.
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II. Wyniki
Pytanie kluczowe 1.
W jakim stopniu system oceniania uwzględnia obowiązujące
przepisy prawa oświatowego i jest zgodny z dokumentami
placówki?
Kryterium ewaluacji:
System oceniania uwzględnia obowiązujące przepisy prawa
oświatowego i jest zgodny z dokumentami placówki.
Dokumentem szkolnym przedstawiającym system oceniania jest
Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO), w skład którego wchodzą
przedmiotowe systemy oceniania (PSO). WSO i PSO zostały przeanalizowane
pod kątem spójności z podstawą programową, zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa, regulaminem zakładu oraz statutem szkoły. Stwierdzono, że
całkowicie spełniają te warunki. (źródło informacji: załącznik nr 2)
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Pytanie kluczowe 2.
W jakim zakresie szkoła modyfikuje szkolny system oceniania?
Kryterium ewaluacji:
System oceniania podlega modyfikacji w miarę potrzeb.
Szkolny system oceniania podlega modyfikacjom wówczas, gdy
zmieniają się przepisy prawa oświatowego. W analizowanym okresie
rozporządzenie MEN z 20 sierpnia 2010 roku zobligowało szkoły do
wprowadzenia projektów edukacyjnych. W związku z tym do statutu szkoły
został dodany aneks dostosowujący system oceniania do nowych wymogów
prawnych (źródło informacji: załącznik nr 3).
Pojawiają się także sytuacje nieregulowane oddzielnymi przepisami, a
wynikające ze specyfiki szkoły w zakładzie poprawczym. Nauczyciele
umożliwiają uczniom poprawianie ocen niedostatecznych podczas zajęć
opiekuńczo – wychowawczych w okresie ferii świątecznych. Określają też
warunki, na jakich pełnoletni uczniowie starający się o powrót do szkoły mogą
ponownie podjąć naukę. Dla wychowanków z zaleceniami indywidualnego
nauczania opracowują odrębne plany dydaktyczne uwzględniające deficyty
ucznia. (źródło informacji: załącznik nr 3)
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Pytanie kluczowe 3.
W jaki sposób uczniowie zostali zapoznani z WSO?
Kryterium ewaluacji:
Nauczyciele wykorzystują różnorodne metody
przybliżania uczniom wymagań i zasad oceniania.

i

formy

Z analizy dzienników lekcyjnych wynika, że uczniowie nie zostali
zapoznani z WSO w roku szkolnym 2010/2011, zaś rok później sytuacja uległa
diametralnej zmianie i uczniowie zostali zapoznani ustnie z WSO. Brakuje
analizy protokołów rad pedagogicznych i wniosków z nadzoru
pedagogicznego.(źródło informacji: załącznik nr 4)
Nauczyciele szkoły i warsztatów stwierdzili, że zapoznają uczniów z
zasadami oceniania, wykorzystując dwie formy prezentacji: mówienie o nich i
odczytywanie, przedstawianie regulaminów (źródło informacji: ankieta dla
nauczyciela – pytania 1, 2). Opinie uczniów są bardziej zróżnicowane. Na 35
odpowiedzi 18 to głosy zbieżne z twierdzeniami nauczycieli, zaś 7 wskazuje na
brak informacji lub własnego zdania (źródło informacji: ankieta dla ucznia –
pytanie 1). Zdecydowana większość odpowiedzi uczniów (19 na 25 dotyczących
szkoły i 24 na 27 dotyczących warsztatów) jest zgodnych z odpowiedziami
nauczycieli dotyczącymi sposobów zapoznawania podopiecznych z zasadami
oceniania, a pozostałe głosy wskazują na to, że uczniowie nie wiedzą nic na ten
temat bądź nie pamiętają, jak to przebiegało (źródło informacji: ankieta dla
ucznia – pytanie 2).
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Pytanie kluczowe 4.
W jakim stopniu uczniowie znają, rozumieją i akceptują
wymagania i zasady oceniania?
Kryterium ewaluacji:
Wzrasta znajomość, rozumienie i akceptacja zasad oceniania,
które są znane uczniom i przestrzegane przez nauczycieli.
Szkolna ocena z zachowania, zarówno tygodniowa jak i miesięczna,
składa się z dwóch podstawowych zakresów: stosunku do obowiązków
szkolnych oraz przestrzegania norm społeczno – obyczajowych.
Analizie poddano wykaz kar i nagród zastosowanych wobec uczniów w
latach szkolnych 2010/2011 oraz 2011/2012, a także miesięczne oceny z
zachowania od września 2009 roku do grudnia 2011 roku. Nie wskazano
zakresu przyczyn karania i nagradzania wychowanków, dlatego nie można
określić, jak to się wiąże z ich znajomością, rozumieniem i akceptacją wymagań
i zasad oceniania. Brakuje analizy protokołów rad pedagogicznych, wniosków z
nadzoru pedagogicznego, dzienniczków ucznia. (źródło informacji: załącznik
nr 5)
Zdaniem nauczycieli uczniowie w różnym stopniu znają i rozumieją
zasady oceniania. 8 odpowiedzi na 15 wskazuje na to, że wszyscy uczniowie
znają i rozumieją zasady oceniania, zaś 7 odpowiedzi na 15 wskazuje na to, że
tylko niektórzy (ankieta nie dopuszczała możliwości odpowiedzenia, że
większość) (źródło informacji: ankieta dla nauczyciela – pytanie 3).
Uczniowie mają nieco inną świadomość dotyczącą zasad oceniania. 18
ich odpowiedzi na 25 dotyczących nauki w szkole i 20 na 23 dotyczących nauki
zawodu w warsztatach szkolnych określa, że znają je wszystkie lub prawie
wszystkie, natomiast pozostałe odpowiedzi świadczą o niewielkiej znajomości
zasad oceniania lub całkowitym jej braku (źródło informacji: ankieta dla
ucznia – pytanie 3).
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Pytanie kluczowe 5.
Na ile są spójne PSO z WSO?
Kryterium ewaluacji:
Placówka zwraca szczególną uwagę na spójność PSO z WSO.
Aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące zakresu spójności PSO z WSO
przeanalizowano rozkłady materiałów, procedury przeprowadzania egzaminów
zewnętrznych, tworzenie diagnoz szkolnych, e-dziennik, dzienniki lekcyjne
oraz poszczególne przedmioty lekcyjne. Jedynie te ostatnie można uznać za
przydatne, przy założeniu, że pod tym określeniem kryją się przedmiotowe
systemy oceniania z poszczególnych przedmiotów. Jak wynika z analizy,
wszystkie PSO w całości spójne z WSO. Jednak nie ma tu wyszczególnionej
informacji dotyczącej przysposobienia do pracy zawodowej czy praktycznej
nauki zawodu, zatem można wnioskować, że zostały one uznane za przedmioty
lekcyjne lub pominięte w trakcie badania. Analiza protokołów rad
pedagogicznych oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego także nie wnosi
żadnych danych dotyczących spójności PSO z WSO, gdyż przedstawia jedynie
spostrzeżenia i wnioski dyrektora szkoły dotyczące tworzenia diagnoz oraz
sposobu uzupełniania dzienników lekcyjnych i e-dziennika. (źródło informacji:
załącznik nr 6)
Pytanie o zakres spójności PSO z WSO skierowano do nauczycieli i na 15
odpowiedzi uzyskano 14 potwierdzających pełną spójność obu dokumentów.
Pojawiła się jedna odpowiedź wskazująca na brak zdania w rozważanej kwestii.
(źródło informacji: ankieta dla nauczyciela – pytanie 4)
W ankiecie dla nauczyciela pojawiło się również pytanie o potrzebę
korekty w systemach oceniania obowiązujących w Zakładzie Poprawczym w
Białymstoku. Jest ono jednak za mało precyzyjne, by udzielone odpowiedzi
uznać za dotyczące jedynie systemu oceniania wiedzy i umiejętności uczniów w
szkole i w warsztatach szkolnych. (źródło informacji: ankieta dla nauczyciela
– pytanie 5)
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Pytanie kluczowe 6.
Na ile nauczyciele przestrzegają WSO?
Kryterium ewaluacji:
Szkolne zasady oceniania są przestrzegane przez nauczycieli.
Szukając odpowiedzi na pytanie dotyczące zakresu przestrzegania WSO
przez nauczycieli, poddano badaniu następujące obszary: Program Profilaktyki
(na podstawie protokołu z rady pedagogicznej), realizację Planu Pracy,
współpracę z innymi działami, dzienniki lekcyjne, e-dziennik, przeprowadzanie
lekcji otwartych, stosowanie metod aktywizujących, wprowadzanie innowacji w
pracy, doskonalenie zawodowe oraz indywidualizację pracy z uczniem.
Pominięto wskazane w projekcie edukacyjnym prace pisemne uczniów.
Jedynie w przypadku pierwszego z wymienionych obszarów oraz dzienników
lekcyjnych i e-dziennika znane jest pochodzenie zebranych informacji. Za
przydatne można uznać związane z ocenianiem elementy realizacji Planu
Pracy, dzienniki lekcyjne i e-dziennik oraz stosowanie metod aktywizujących i
indywidualizację pracy z uczniem, co jest ściśle związane ze zwiększaniem
możliwości pozytywnego oceniania uczniów za czynny udział w lekcjach. Z
analizy tych obszarów wynika, że nie wszystkie aspekty WSO są w całości
przestrzegane przez nauczycieli. Niedociągni ęcia występują w dziennikach
lekcyjnych i
e-dzienniku. Potwierdza to analiza protokołów rad
pedagogicznych i wniosków z nadzoru pedagogicznego, w których zanotowano,
iż
nauczyciele
dostosowują
wymagania
edukacyjne
do
potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, stosują indywidualizację pracy z
uczniem oraz metody aktywizujące odwołujące się do różnorodnych pomocy
dydaktycznych (także tych o charakterze multimedialnym), ale nie wszystkie
oceny wpisują na bieżąco do dzienników i e-dziennika, nierytmicznie oceniają
uczniów, nie w pełni respektują wskazane w PSO obszary oceniania. We
wnioskach z nadzoru pedagogicznego znalazło się też stwierdzenie dotyczące
braku PSO z jednego przedmiotu. (źródło informacji: załącznik nr 7)
Nauczyciele stwierdzili, że przy ocenianiu osiągnięć edukacyjnych
uczniów zawsze lub prawie zawsze biorą pod uwagę wszystkie formy
aktywności ucznia (źródło informacji: ankieta dla nauczyciela – pytanie 15).
Potwierdza to 10 na 25 odpowiedzi uczniów w odniesieniu do nauczycieli
szkoły i 13 na 30 odpowiedzi uczniów w odniesieniu do nauczycieli w
warsztatach szkolnych (źródło informacji: ankieta dla ucznia – pytanie 16)
Inny aspekt przestrzegania przez nauczycieli zasad oceniania pojawił się
w ankietach dla nauczyciela i dla ucznia. Na pytanie o to, czy w procesie
oceniania ucznia pojawia się element uzasadnienia oceny, nauczyciele udzielili
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13 odpowiedzi stwierdzających, że robią to zawsze i 2 odpowiedzi wskazujące
na sporadyczne stosowanie tego elementu (źródło informacji: ankieta dla
nauczyciela – pytanie 6). Określili także formę przekazu – 15 odpowiedzi
dotyczyło ustnego przekazu uzasadnienia oceny, a 2 odpowiedzi zapisywania w
dokumentach (źródło informacji: ankieta dla nauczyciela – pytanie 7).
Odmienne proporcje pojawiły się w odpowiedziach uczniów. Udzielono po 25
odpowiedzi dotyczących przedstawiania uczniom uzasadnienia oceny w szkole i
w warsztatach szkolnych. Prawie połowa z nich potwierdza, że wszyscy
nauczyciele uzasadniają wystawiane oceny, pozostałe zaś wskazują na to, że
robi to większość nauczycieli lub tylko niektórzy (źródło informacji: ankieta
dla ucznia – pytanie 5). Podobne proporcje uzyskano w odpowiedziach o
przestrzeganie przez nauczycieli zasad oceniania (źródło informacji: ankieta
dla ucznia – pytanie 4, 17). Na pytanie o formy przekazu uzasadnienia oceny
uczniowie udzielili 24 odpowiedzi dotyczących nauczycieli szkoły i 28
odpowiedzi dotyczących nauczycieli z warsztatów szkolnych. Zdecydowana
większość (22 na 24 i 21 na 28) wskazuje na stosowanie ustnego uzasadnienia
oceny, a pozostałe na zapisywanie uzasadnienia oceny w dokumentach (źródło
informacji: ankieta dla ucznia – pytanie 6).
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Pytanie kluczowe 7.
W jakim zakresie uczniowie mają wpływ na doraźne zmiany w
WSO?
Kryterium ewaluacji:
Nauczyciel w miarę możliwości uwzględnia potrzeby i prośby
uczniów.
Uczniowie nie mają bezpośredniego wpływu na jakiekolwiek zmiany w
WSO, gdyż jest to dokument szkolny powstały w oparciu o przepisy prawa
oświatowego. Uwzględnia on potrzeby uczniów, ale tylko takie, które zostały
wskazane przez uprawnione do tego instytucje.
Zdarzają się jednak sytuacje, w których nauczyciele doraźnie zmieniają
sposób stosowania WSO na prośbę uczniów czy wychodząc naprzeciw ich
potrzebom nieuwzględnianym przez prawo oświatowe czy instytucje. Projekt
ewaluacji zawiera wymóg analizy dokumentów wskazujących na istnienie
takich sytuacji, jednak nie podaje, które z nich należałoby tu poddać badaniu.
W praktyce szkolnej z różną częstotliwością pojawiają się prośby uczniów
dotyczące zmiany terminu przeprowadzenia pracy klasowej, sprawdzianu,
odrobienia pracy domowej czy odpowiedzi. Wynikają one z różnych przyczyn i
uczniowskich potrzeb, często nie związanych ze szkołą. Nauczyciele nie
prowadzą żadnej dokumentacji na ten temat, ale w wię kszości przypadków
starają się uwzględniać takie prośby uczniów. Pozwalają też wielokrotnie
poprawiać uczniom oceny w znacznie szerszym zakresie niż określony
przepisami prawa. (źródła informacji: ankieta dla nauczyciela – pytanie 8;
ankieta dla ucznia – pytanie 7).
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Pytanie kluczowe 8.
Jakie są efekty korelacji informacji dotyczących oceniania i
postępów w nauce i zachowaniu w obu działach szkoły?
Kryterium ewaluacji:
Informacje o postępach w nauce i zachowaniu w obu działach
wpływają na ocenę końcową.
Między nauczycielami szkoły i warsztatów szkolnych następuje wymiana
informacji związanych z ocenianiem postępów w nauce i zachowaniu uczniów
w obu działach. Dzieje się to podczas rozmów indywidualnych między
nauczycielami oraz na zebraniach Rady Pedagogicznej. Następuje wtedy
omówienie zachowania i postępów w nauce poszczególnych wychowanków
oraz ustalenie wspólnego działania wobec konkretnych uczniów. (źródło
informacji: załącznik nr 8)
Wszyscy nauczyciele stwierdzili, że między pracownikami szkoły i
warsztatów szkolnych następuje wymiana informacji na temat postępów w
nauce uczniów; różnica zdań wystąpiła przy określaniu częstotliwości wymiany
informacji – na 16 odpowiedzi 12 uznało ją za regularną, a 4 za sporadyczną
(innych możliwości ankieta nie uwzględniała) (źródło informacji: ankieta dla
nauczyciela – pytanie 9). Znacznie wyżej nauczyciele ocenili wymianę
informacji dotyczących zachowania uczniów – na 15 odpowiedzi 14 określiło ją
jako regularną, a 1 odpowiedź za sporadyczną (innych możliwości ankieta nie
uwzględniała) (źródło informacji: ankieta dla nauczyciela – pytanie 11).
Wiedza nauczycieli na temat postępów w nauce z innych przedmiotów i
zachowaniu uczniów rzadko ma wpływ na ocenę z nauczanego przez nich
przedmiotu (źródło informacji: ankieta dla nauczyciela – pytania 10, 12).
Większość uczniów uważa, że nauczyciele szkoły i warsztatów wiedzą o
ich postępach w nauce i zachowaniu w obu działach (źródło informacji:
ankieta dla ucznia – pytania 8, 10). Jednak w przeciwieństwie do nauczycieli
uczniowie zdecydowanie częściej stwierdzali, że ma to wpływ na ich oceny z
innych przedmiotów (źródło informacji: ankieta dla ucznia – pytania 9, 11).
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Pytanie kluczowe 9.
Jak przebiega analiza efektów wdrażania systemu oceniania?
Kryterium ewaluacji:
Wzrasta skuteczność i zróżnicowanie sposobów analizy
efektów wdrażania systemu oceniania.
Aby sprawdzić, jak przebiega analiza efektów wdrażania systemu
oceniania, zbadano wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz jeden protokół z
posiedzenia Rady Pedagogicznej, jednak nie przedstawiono żadnych danych
prócz nazw zakresów działalności szkoły (źródło informacji: załącznik nr 9).
W ankiecie dla nauczyciela nie pojawiły się pytania i odpowiedzi
pozwalające zbadać wiedzę nauczycieli i ich opinie dotyczące skuteczności i
zróżnicowania sposobów analizy efektów wdrażania systemu oceniania.

15

Pytanie kluczowe 10.
W jakim stopniu ocenianie umożliwia uczniom samoocenę?
Kryterium ewaluacji:
Samoocena uczniów przyczynia się do poprawy efektów w
procesie kształcenia i wychowania.
W celu określenia stopnia wpływu oceniania na samoocenę uczniów
przeanalizowano nagrody i środki dyscyplinarne zastosowane w szkole w ciągu
ubiegłego i bieżącego roku szkolnego. Nie wskazano jednak żadnej zależności
między nimi, zatem nie można wyciągnąć wniosków dotyczących ich wpływu
na samoocenę ucznia. Zbadano także podania pełnoletnich wychowanków
ubiegających się o ponowne przyjęcie do szkoły i wskazano, że wszystkie
podania zostały rozpatrzone pozytywnie, ale później ci uczniowie byli skreślani
z listy uczniów decyzją rady pedagogicznej za naganne zachowanie lub sami
rezygnowali z nauki w szkole (brak określenia przyczyn). Wszyscy uczniowie
mają możliwość sprawdzania swoich ocen w e-dzienniku. (źródło informacji:
załącznik nr 10)
Nauczyciele uważają, że uczniowie zawsze lub czasami (brak możliwości
innego określenia częstotliwości) przywiązują wagę do otrzymywanych ocen.
Tylko dwie odpowiedzi zaprzeczały takiemu stanowisku (źródło informacji:
ankieta dla nauczyciela – pytanie 14). Tę opinię potwierdza zdecydowana
większość uczniów (źródło informacji: ankieta dla ucznia – pytanie 14),
których zapytano także o to, czy uważają, że są sprawiedliwie oceniani za swoje
zaangażowanie i postępy w nauce – ponad połowa odpowiedzi potwierdziła to
przekonanie (źródło informacji: ankieta dla ucznia – pytanie 15)
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Pytanie kluczowe 11.
Na ile system oceniania uwzględnia zasady indywidualizacji?
Kryterium ewaluacji:
System oceniania uwzględnia możliwości i rodzaje aktywności
uczniów.
Uwzględnianie zasady indywidualizacji to jeden z podstawowych
warunków prawidłowego funkcjonowania szkoły w zakładzie poprawczym,
zwłaszcza wtedy, gdy trafiają do niego wychowankowie uzależnieni. Zatem –
oprócz zaległości wynikających z nieterminowego realizowania obowiązku
szkolnego, patologii społecznych i zaniedbań środowiskowych – trzeba
uwzględniać szkody poczynione w organizmach młodych ludzi przez szkodliwe
substancje chemiczne.
Wszyscy nauczyciele zgodnie stwierdzili, że przy ocenianiu zawsze (11
odpowiedzi na 15) lub regularnie (4 odpowiedzi na 15) biorą pod uwagę zasadę
indywidualizacji (źródło informacji: ankieta dla nauczyciela – pytanie 16).
Stopień i zakres uwzględniania zasady indywidualizacji w systemie
oceniania miały określić informacje uzyskane w trakcie analizy dokumentów
wskazanych w projekcie ewaluacji. Zbadano dzienniki szkolne, dzienniki
nauczania w OPM oraz protokoły rad pedagogicznych i wnioski z nadzoru
pedagogicznego. Dane zamieszczono w tabelach zbiorczych. Wynika z nich, że
uczniowie umieszczeni w OPM (Oddzielne Pomieszczenia Mieszkalne) z
powodu nagannego zachowania bądź stwarzania sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu mają możliwość kontynuowania nauki. Ci, którzy się starają,
otrzymują szansę na śródroczną promocję do klasy programowo wyższej.
Wszyscy mogą korzystać z dodatkowych zajęć edukacyjnych prowadzonych
przez nauczycieli w trybie pozalekcyjnym – uczęszcza na nie do 67% uczniów.
Nauczyciele opracowują plany dydaktyczne z uwzględnieniem poziomów
nauczania i deficytów uczniów oraz przedmiotowe systemy oceniania
obejmujące różne obszary aktywności. W trakcie realizacji podstawy
programowej dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych uczniów. Zobowiązują się też do sprawowania
opieki nad konkretnymi uczniami. Nauczanie języka angielskiego odbywa się z
podziałem uczniów na poziomy edukacyjne. Podobnie dzieje się podczas zajęć
wyrównawczych. Ze względu brak danych kontekstowych nie można
jednoznacznie określić, w jakim stopniu i zakresie stosuje się w wyżej
wymienionych sytuacjach zasadę indywidualizacji. Zabrakło informacji z
analizy prac pisemnych uczniów, zadań domowych, orzeczeń poradni
pedagogiczno – psychologicznych, diagnoz szkolnych i diagnoz przydatności
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zawodowej. Nie określono też, jakimi dokumentami są wymienione w
projekcie edukacyjnym przedmiotowe systemy nauczania. (źródło informacji:
załącznik nr 11)
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III. Wnioski
1. System oceniania w całości uwzględnia obowiązujące przepisy
prawa oświatowego i jest zgodny z dokumentami placówki.
2. System oceniania podlega modyfikacji w miarę potrzeb.
3. Nauczyciele wykorzystują dwie formy przybliżania uczniom
wymagań i zasad oceniania – mówią o nich i czytają dokumenty.
4. Zasady oceniania są w znacznym stopniu znane uczniom,
rozumiane przez nich i akceptowane.
5. Zasady oceniania są przestrzegane przez nauczycieli.
6. Placówka zwraca uwagę na spójność PSO z WSO.
7. Nauczyciele przy ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów biorą
pod uwagę wszystkie formy aktywności ucznia, jednak nie zawsze
przedstawiają uczniom uzasadnienie ocen.
8. Uczniowie nie mają wpływu na zmiany w WSO, jednak nauczyciele
w miarę możliwości uwzględniają potrzeby i prośby uczniów
związane ze stosowaniem WSO.
9. Wiedza nauczycieli na temat zachowania uczniów i ich postępów w
nauce z innych przedmiotów czasem ma wpływ na ocenę z
nauczanego przez nich przedmiotu.
10.
Ocenianie prawdopodobnie umożliwia uczniom samoocenę.
11. System oceniania uwzględnia zasady indywidualizacji.
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IV. Kierunki do dalszej pracy
Należy:
1) urozmaicić sposoby przekazywania uczniom wymagań i zasad
oceniania;
2) zwiększyć częstotliwość zapoznawania uczniów z zasadami
oceniania i wymaganiami edukacyjnymi;
3) urytmicznić ocenianie uczniów;
4) dostosować zapisy ocen w dziennikach lekcyjnych i e-dzienniku do
wymogów PSO;
5) częściej stosować uzasadnianie ocen;
6) wprowadzić elementy oceniania kształtującego;
7) zwrócić uwagę na to, by wymiana informacji między nauczycielami
nie wpływała na wystawiane przez nich oceny przedmiotowe;
8) sprawdzić, jak przebiega analiza efektów wdrażania systemu
oceniania.
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VI. Aneks
Załącznik nr 1 – Projekt ewaluacji
Przedmiot ewaluacji: Obszar: 1,2,4: System oceniania funkcjonujący w
placówce
( w szkole)
Cel/cele ewaluacji:
zebranie informacji dotyczących funkcjonowania systemu oceniania w szkole

Wym ienione
dokumenty
z ostatnich
2 lat

Sy stem oceniania podlega
mody fikacji w
miarę potrzeb

Analiza
dokumentów
(szkolny sy stem
oceniania,
protokoły rad
pedagogicznych)

Wym ienione
dokumenty
z ostatnich
2 lat

Nauczyciele
wykorzystują
różnorodne
metody i formy przybliżania uczniom
wym agań i

Analiza doku mentów (dzienniki lekcyjne,
protokoły rad
pedagogicznych.
Wnioski z nadzoru pedago-

Wym ienione
dokumenty
z ostatnich
2 lat

Odpowie
dzialni

Analiza
dokumentów
(podstawa
prawna,
podstawa
programowa,
szkolny sy stem
oceniania,

Terminy

Sy stem oceniania jest
zgodny z
aktualnymi
przepisami
prawa
oświatowego i
innymi
dokumentam i
placówki

06.02.2012

Góralczyk
Agnieszka,
Chrzanows
ka Jolanta,
Barwiejuk
Sebastian

Góralczyk
Agnieszka,
Chrzanows
ka Jolanta,
Barwiejuk
Sebastian

06.02.2012

06.02.2012

Kryteria
ewaluacji

1.W jakim
stopniu
sy stem
oceniania
uwzględnia
obowiązujące
przepisy
prawa
oświatowego i
jest zgodny
z
dokumentam i
placówki
2.W jakim
zakresie
szkoła
mody fikuje
szkolny
sy stem
oceniania
3.W jaki
sposób
uczniowie
zostali zapoznani z WSO?

Metody

Pytania
kluczowe

Próba
badawcza

dokonanie analizy i oceny na ile system oceniania wspiera rozwój ucznia

Kowalski
Łukasz,
Gołub
Piotr,
Szutko
Małgorzata
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gicznego

5.Na ile są
spójne PSO
z WSO

Wzrasta
znajomość i
rozum ienie i
akceptacja
zasady
oceniania są
znane
uczniom i
przestrzegane
przez
nauczycieli

Placówka
zwraca
szczególną
uwagę na
spójność PSO
z WSO

Analiza
dokumentów
(wnioski o
udzielenia
środków
dy scy plinarnych,
raporty nagrodowe, dzienniczki ucznia
protokoły rad
pedagogicznych,
wnioski z
nadzoru
pedagogicznego
Ankieta do
nauczyciela
Ankieta do
ucznia

Analiza
dokumentów
(PSO, WSO ,
wnioski z
nadzoru
pedagogicznego,
protokoły z rad
pedagogicznych
Ankieta do
nauczyciela,
Ankieta do
ucznia

6.Na ile
nauczyciele
przestrzegają
WSO?

Szkolne
zasady
oceniania są
przestrzegane
przez
nauczycieli

Analiza
dokumentów
(dzienniki
lekcyjne
protokoły rad
pedagogicznych,
prace pisemne
uczniów,
wnioski z
nadzoru
Ankieta do

Nauczyciele
warsztatów
szkolnych

Kowalski
Łukasz,
Gołub
Piotr,
Szutko
Małgorzata
06.02.2012

4.W jakim
stopniu
uczniowie
znają, rozu mieją i
akceptują
wym agania
i zasady oceniania

16 nauczycieli co
stanowi
100%,
30 uczniów
co stanowi
100%
Wym ienione
dokumenty
z ostatnich
2 lat

16 nauczycieli co
stanowi
100%,
30 uczniów
co stanowi
100%
Wym ienione
dokumenty
z ostatnich
2 lat

16 nauczycieli co
stanowi
100%,
30 uczniów
co stanowi
100%
Wym ienione
dokumenty
z ostatnich
2 lat

16 nauczy-

Nauczyciele
warsztatów
szkolnych

06.02.2012

Ankieta do
nauczyciela
Ankieta do
ucznia

06.02.2012

zasad oceniania

Góralczyk
Agnieszka,
Chrzanows
ka Jolanta,
Barwiejuk
Sebastian

Nauczyciele
warsztatów
szkolnych

Góralczyk
Agnieszka,
Chrzanows
ka Jolanta,
Barwiejuk
Sebastian

Nauczyciele
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Ankieta do
nauczyciela
Ankieta do
ucznia

8.Jakie są
efekty
korelacji
informacji
dotyczących
oceniania
postępów
w nauce i
zachowaniu w
obu działach
szkoły

Informacje o
postępach w
nauce i
zachowaniu w
obu działach
wpływają na
ocenę
końcową

9.Jak
przebiega
analiza
efektów
wdrażania
sy stemu
oceniania

Wzrasta
skuteczność i
zróżnicowanie sposobów
analizy
efektów
wdrażania
sy stemów
oceniania

Analiza
dokumentów
(protokoły rad
pedagogicznych,
prace pisemne
uczniów,
wnioski z
nadzoru
Ankieta do
nauczyciela
Ankieta do
ucznia

Analiza
dokumentów
(protokoły rad
pedagogicznych,
prace pisemne
uczniów,
wnioski z
nadzoru
pedagogicznego,
WSO
Ankieta do
nauczyciela
Ankieta do
ucznia

10. W jakim
stopniu
ocenianie
umożliwia

Sam oocena
uczniów
przyczynia się
do poprawy

Analiza
dokumentów
( środki
dy scy plinarne,

16 nauczycieli co
stanowi
100%,
30 uczniów
co stanowi
100%
Wym ienione
dokumenty
z ostatnich
2 lat

16 nauczycieli co
stanowi
100%,
30 uczniów
co stanowi
100%
Wym ienione
dokumenty
z ostatnich
2 lat

16 nauczycieli co
stanowi
100%,
30 uczniów
co stanowi
100%
Wym ienione
dokumenty
z ostatnich
2 lat

06.02.2012

Analiza
dokumentów

06.02.2012

Nauczyciel w
miarę
możliwości
uwzględnia
potrzeby i
prośby

warsztatów
szkolnych

Kowalski
Łukasz,
Gołub
Piotr,
Szutko
Małgorzata
Nauczyciele
warsztatów
szkolnych

Kowalski
Łukasz,
Gołub
Piotr,
Szutko
Małgorzata

Nauczyciele
warsztatów
szkolnych

Góralczyk
Agnieszka,
Chrzanows
ka Jolanta,
Barwiejuk
Sebastian
06.02.2012

7 .W jakim
zakresie
uczniowie
mają wpływ
na doraźne
zmiany w
WSO

cieli co
stanowi
100%,
30 uczniów
co stanowi
100%
Wym ienione
dokumenty
z ostatnich
2 lat

06.02.
2012

nauczyciela
Ankieta do
ucznia

Nauczyciele
warsztatów
szkolnych

Góralczyk
Agnieszka,
Chrzanows
ka Jolanta,
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11 .Na ile sy stem oceniania
uwzględnia
zasady
indywidualizacj

efektów w
procesie
kształcenia i
wychowania

Sy stem
oceniania
uwzględnia
możliwości i
rodzaje
aktywności
uczniów

wnioski
nagrodowe,
dzienniki
lekcyjne
podania uczniów
o ponowne
przy jęcie do
szkoły
Ankieta do
nauczyciela
Ankieta do
ucznia

Analiza
dokumentów
( założenia
przedmiotowych
sy stemów
nauczania
dzienniki
lekcyjne, prace
pisemne
uczniów zadania
domowe,
orzeczenia PPP,
dzienniki zajęć
wynikające z
art.42 KN,
protokoły rad
pedagogicznych,
diagnozy szkolne
i przy datności
zawodowej
Ankieta do
nauczyciela
Ankieta do
ucznia

Napisanie raportu z ewaluacji wewnętrznej szkoły

Barwiejuk
Sebastian

16 nauczycieli co
stanowi
100%,
30 uczniów
co stanowi
100%
Wym ienione
dokumenty
z ostatnich
2 lat

Nauczyciele
warsztatów
szkolnych

Kowalski
Łukasz,
Gołub
Piotr,
Szutko
Małgorzata

06.02.2012

uczniom
sam oocenę

16 nauczycieli co
stano-wi
100%,
30 uczniów
co stanowi
100%

Nauczyciele
warsztatów
szkolnych

12.03.
2012

Piłasiewicz
Urszula,
Jałbrzy kowska
Hanna

Zestaw zagadnień badawczych:
1. Zgodność systemu oceniania z przepisami prawa i nowoczesnymi metodami
oceniania, obowiązującymi dokumentami w placówce
2. Zakres modyfikacji systemu oceniania w szkole
3. Sposób i forma podania wymagań przez nauczyciela
4. Znajomość i rozumienie wymagań przez uczniów
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5. Zakres spójności WSO z PSO
6. Uzasadnienie ocen przez nauczycieli
7. Przekonanie życzliwym podejściu nauczycieli do oceniania
8. Przebieg korelacji między działami
9. Zakres i formy analizy wdrażania systemu oceniania
10. Przekonanie o sprawiedliwym i życzliwym ocenianiu
11. Wykorzystanie nauczycielskiego komentarza do oceny organizowania procesu
uczenia się - Zawartość nauczycielskiego komentarza do oceny ( wskazówki,
jak pracować)

Na posiedzeniu RP z dnia 24.11.2011r. projekt ewaluacji został przyjęty.
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Załącznik nr 2 – Materiały z analizy dokumentów do
pytania kluczowego 1

PROJEKT EWALUACJI 2011/2012
SYSTEM OCENIANIA FUNKCJONUJĄCY W SZKOLE
Jolanta Chrzanowska, Agnieszka Góralczyk, Sebastian Barwiejuk
Pytanie kluczowe nr 1- W jakim stopniu system oceniania uwzględnia
obowiązujące przepisy prawa oświatowego i jest zgodny z dokumentami
placówki?
Zagadnienie badawcze 1: Zgodność systemu oceniania z przepisami
prawa i nowoczesnymi metodami oceniania, obowiązującymi
dokumentami w placówce

NAZWA BADANEGO DOKUMENTU: WSO
KRYTERIA
jest zgodny z przepisami prawa
Rozp. MEN 30 kwietnia 2007 (Dz. U.
Nr 83 poz. 562 z późniejszymi
zmianami) wprowadza WSO
jest spójny z podstawą programową

TAK

CZĘŚCIOWO

NIE

+

+
Rozp. MEN z 23 grudnia 2008
jest zgodny z regulaminem zakładu
+
jest zgodny ze statutem szkoły
+
WNIOSKI: WSO jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i innymi
dokumentami placówki
REKOMENDACJE: nadal postępować zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
Podpis (czytelny) i data osoby analizującej: Jolanta Chrzanowska, 06.02.2012
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NAZWA BADANEGO DOKUMENTU: PSO
KRYTERIA
jest zgodny z przepisami prawa
Rozp. MEN 30 kwietnia 2007 (Dz.
U. Nr 83 poz. 562 z późniejszymi
zmianami) –nauczyciele oprac.
PSO zgodnie z WSO
jest spójny z podstawą programową

TAK
+

CZĘŚCIOWO

NIE

+

Rozp. MEN z 23 grudnia 2008
jest zgodny z regulaminem zakładu
+
jest zgodny ze statutem szkoły
+
WNIOSKI: PSO jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i innymi
dokumentami placówki
REKOMENDACJE: nadal postępować zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
Podpis (czytelny) i data osoby analizującej: Jolanta Chrzanowska, 06.02.2012
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Załącznik nr 3 – Materiały z analizy dokumentów do
pytania kluczowego 2
Pytanie kluczowe nr 2- W jakim zakresie szkoła modyfikuje szkolny
system oceniania?
Zagadnienie badawcze 2: Zakres modyfikacji systemu oceniania w szkole
NAZWA BADANEGO DOKUMENTU: Dokumenty szkolne
Data
modyfikacji
28.10.2010

21.12.2010

18.01.2011

03.2011

13.10.2011

Zakres modyfikacji

Uczniowie będą mieli
możliwość zaliczania ocen
niedostatecznych na zajęciach
opiekuńczo-wychowawczych
Aneks do Statutu Gimnazjum
Nr 25 – zmiany w Systemie
Oceniania Zachowania Ucznia
w Szkole – w związku z
rozporz. MEN z 20 sierpnia
2010 (Dz.U. nr 156, poz. 1046
dotyczącym projektów
edukacyjnych)
Uczniowi z zaleceniami
indywidualnego nauczania
nauczyciele zostali
zobowiązani do opracowania
odrębnych planów nauczania
uwzględniających owe deficyty
ucznia
Z uczniami ubiegającymi się o
ponowny powrót do szkoły
należy stworzyć kontrakt, w
którym będą zawarte warunki,
po spełnieniu których uczeń
ponownie rozpocznie edukację
(dotyczyło 4 uczniów)
Ocena miesięczna z
zachowania – 27 dzień
miesiąca to termin
przekazywania przez
wychowawców klas ocen
dyrektorowi; jednak ocena
będzie obowiązywała od 1 dnia

Źródło informacji
(WSO i protokoły rad
pedagogicznych)
Protokół z zebrania RP 28.10.2010

Protokół z zebrania RP 21.12.2010

Protokół z zebrania RP 18.01.2011

Protokoły z zebrań RP z 03.02.2011,
24.02.2011, 10.03.2011

Protokół z zebrania RP 13.10.2011
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miesiąca następnego(czas na
korektę oceny będzie między
27 dniem miesiąca ocenianego
a 1 dniem miesiąca
następnego)
WNIOSKI: System oceniania podlega modyfikacji w związku ze zmianami przepisów
MEN, ustaleniami wewnętrznymi RP, wystąpieniem sytuacji szczególnych
REKOMENDACJE: kontynuować owe procedury
Podpis (czytelny) i data osoby analizującej: Jolanta Chrzanowska, Agnieszka
Góralczyk 06.02.2012
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Załącznik nr 4 – Materiały z analizy dokumentów do
pytania kluczowego 3
Pytanie kluczowe 3 : W jaki sposób uczniowie zostali zapoznani z WSO?
NA PODSTAWIE DZIENNIKÓW LEKCYJNYCH
Rok szkolny
Czy przekazano
Sposób
Źródła informacji
informację o
przekazywania
WSO?
informacji
2010/2011
Nie
Tematy z
poszczególnych
dzienników lekcyjnych
2011/2012
tak
ustny
Tematy z
poszczególnych
dzienników lekcyjnych
WNIOSKI: W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie nie zostali zapoznani z WSO.
W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie zostali zapoznani z WSO.
.
REKOMENDACJE: Tematy w dziennikach lekcyjnych powinny zawierać
informacje o zapoznaniu uczniów z WSO.
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Załącznik nr 5 – Materiały z analizy dokumentów do
pytania kluczowego 4

Pytanie kluczowe 4 : W jakim stopniu uczniowie znają, rozumieją i
akceptują wymagania i zasady oceniania?
Narzędzie nr 1. WYKAZ KAR I NAGRÓD WYCHOWANKÓW

2011/
2012

15

5
2
5

Zawieszenie
/anulow ani
e nagany

Rozmowa
telefoniczna

Zakaz
rozmów
telefoniczny
ch

List do sądu

15

2

1

4

1

9

2

1

0

0

2

18

4

1

0

2

10

18

wycieczka

1

Udzielenie
urlopu

0

pochwała

0

przepustka

0

Obniżk a
kieszonkow
ego

List do
sądu/rodzic
ów

46

nagrody
Podwyżka
kieszonkow
ego

2010/
2011

nagana

kary
upomnienie

Rok
szkol
ny

SU
MA
WNIOSKI:
1.
2.
3.
4.

Uczniowie są częściej karani niż nagradzani.
Sy stem karania opiera się jedynie na raportach i upomnieniach
Najczęstszy mi nagrodami jest podwy ższenie kieszonkowego.
Sy stem nagradzania jest bardzo wąski.

REKOMENDACJE: Należy częściej korzystać z innych form karania i
nagradzania niż dotychczas.
1.

Należy częściej korzy stać z innych form karania i nagradzania niż dotychczas.

31

Załącznik nr 6 – Materiały z analizy dokumentów do
pytania kluczowego 5
Pytanie kluczowe nr 5- Na ile są spójne PSO z WSO ?
Zagadnienie badawcze 5: Zakres spójności WSO z PSO
NAZWA BADANEGO DOKUMENTU: Spójność WSO z PSO
BADANY ZAKRES
Poszczególne przedmioty lekcyjne
Dzienniki lekcyjne
E-dziennik
Tworzenie diagnoz szkolnych
Procedury przeprowadzania
egzaminów zewnętrznych
Rozkłady materiałów

TAK
+

CZĘŚCIOWO

NIE

+
+
+
+
+

Protokoły rad pedagogicznych:
Protokół RP z 18.01.2011 – Spostrzeżenie dyrektora dotyczy modyfikacji tworzenia
diagnoz, bowiem są one wykonywane nieterminowo
Protokół RP z 24.11.2011 - spostrzeżenia dyrektora po sprawdzeniu dzienników pod
kątem oceniania (nie wszystkie obszary ocenione, na koniec semestru powinna być
przynajmniej jedna ocena w każdym obszarze; w niektórych dziennikach nie ma
podziału ocen na poszczególne obszary; najlepiej oceniana jest matematyka)
Wnioski z nadzoru pedagogicznego: - Protokół z RP z 19.01.2012 ujednolicić obszary
w dzienniku i e-dzienniku, zwiększyć liczbę wystawianych ocen
WNIOSKI: PSO jest w znacznej mierze spójny z WSO, ale występują braki w
dziennikach lekcyjnych, e-dzienniku i opóźnienia przy tworzeniu diagnoz szkolnych
REKOMENDACJE: ujednolicić obszary w dzienniku i e-dzienniku, zwiększyć ilość
wystawiania ocen w poszczególnych obszarach, pilnować terminów diagnoz
szkolnych
Podpis (czytelny) i data osoby analizującej: Agnieszka Góralczyk 06.02.2012
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Załącznik nr 7 – Materiały z analizy dokumentów do
pytania kluczowego 6
Pytanie kluczowe nr 6 -Na ile nauczyciele przestrzegają WSO ?
Zagadnienie badawcze 6: Uzasadnienie ocen przez nauczycieli
NAZWA BADANEGO DOKUMENTU: Dokumenty szkolne (przestrzeganie
WSO)
ANALIZOWANY OBSZAR

TAK

Protokół z RP z 21.12.2010
Program Profilaktyki
Realizacja Planu Pracy
Współpraca z innymi działami
Dzienniki lekcyjne
E-Dziennik
Przeprowadzanie lekcji otwartych
Stosowanie metod aktywizujących
Wprowadzanie innowacji w pracy
Doskonalenie zawodowe

+

Indywidualizacja pracy z uczniem

+

CZĘŚCIOWO

NIE

+
+
+
+
+
+
+
+

Protokoły rad pedagogicznych:
Protokół z RP z 21.12.2010 modyfikacja Programu Profilaktyki z powodu lepszego
dostosowania zmieniających się warunków pracy i profilu charakterologicznego
uczniów
Protokół z RP z 10.03.2011 zalecenia dyrektora by nauczyciele w trakcie roku
ponownie przypominali uczniom o kryteriach oceniania ucznia w szkole (z
zachowania i przedmiotów)
Protokół RP z 24.11.2011 spostrzeżenia dyrektora po sprawdzeniu dzienników pod
kątem oceniania (nie wszystkie obszary oceniane, na koniec semestru powinna być
przynajmniej jedna ocena w każdym obszarze; w niektórych dziennikach nie ma
podziału ocen na poszczególne obszary)
Wnioski z nadzoru
Protokół z RP z 28.04.2011 – oceny w e-dzienniku nie są wystawiane na bieżąco,
ujednolicić obszary oceniania w e-dzienniku i dzienniku z zaprezentowanymi w PSO
Protokół z RP z 16.06.2011 – nauczyciele realizują podstawę programową
dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia;
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Nauczyciele na poszczególnych jednostkach lekcyjnych stosują indywidualizację
pracy z uczniem
Nauczyciele wykorzystują posiadane środki dydaktyczne, korzystają z programów
edukacyjnych, komputerowych, filmów edukacyjnych, Internetu, stosują prezentacje
multimedialne
Nauczyciele na zajęciach pozalekcyjnych pomagają uczniom w opanowaniu
trudniejszych treści programowych
Nauczyciele oceniają uczniów zgodnie z PSO, niepokojącym zjawiskiem jest
nierytmiczne ocenianie
Protokół z RP z 19.01.2012 – Ujednolicić obszary oceniania w dzienniku i edzienniku, skonsultować i ujednolicić nagradzanie i karanie wychowanków w szkole.
Ilość ocen, ich opis i częstotliwość są zadowalające, jest poprawa w stosunku do roku
poprzedniego.
Brakuje PSO z jednego przedmiotu, którego brak należy uzupełnić.
WNIOSKI: Analiza przestrzegania WSO przez nauczycieli odbywa się 4 razy w
roku szkolnym (po
zakończeniu każdego z czterech semestrów).
Nauczyciele przestrzegają i stosują WSO w praktyce, dostosowują zmiany wynikające
ze spostrzeżeń i zaleceń dyrektora oraz Rady Pedagogicznej.
REKOMENDACJE: zwiększyć terminowość wystawiania ocen w e-dzienniku,
zunifikować obszary w dzienniku i e-dzienniku
Podpis (czytelny) i data osoby analizującej: Agnieszka Góralczyk 06.02.2012
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Załącznik nr 8 – Materiały z analizy dokumentów do
pytania kluczowego 8

Pytanie kluczowe 8: Jakie są efekty korelacji informacji dotyczących
oceniania postępów w nauce i zachowaniu w obu działach szkoły?
Narzędzie nr 1.
ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2010/2011

ilość uczniów
przystępujących do
egzaminu

ilość
uczniów,
którzy zdali
egzamin
teoretyczny

ilość
uczniów,
którzy zdali
egzamin
praktyczny

ilość uczniów
przystępujący
ch do
egzaminu

ilość uczniów,
którzy zdali
egzamin
teoretyczny

ilość
uczniów,
którzy zdali
egzamin
praktyczny

1

1

1

3

3

3

WNIOSKI:

REKOMENDACJE:
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Pytanie kluczowe 8: Jakie są efekty korelacji informacji dotyczących
oceniania postępów w nauce i zachowaniu w obu działach szkoły?

DATA RADY

INFORMACJA ZAWARTA W PROTOKOLE

18.01.2011
16.06.2011
15.09.2011
13.10.2011

Rozmowy o zachowaniu oraz postępów w nauce poszczególnych
wychowanków na warsztatach i szkole, wymiana informacji i
ustalenie wspólnego działania wobec konkretnych uczniów

24.11.2012
12.01.2012

Informacja o regularnej wymianie spostrzeżeń na temat
wychowanków między poszczególnymi nauczycielami szkoły i
warsztatów.
Rozmowy o zachowaniu oraz postępów w nauce poszczególnych
wychowanków na warsztatach i szkole, wymiana informacji i
ustalenie wspólnego działania wobec konkretnych uczniów
Informacja na temat poprawy zachowania wychowanka, który
sprawiał problemy wychowawcze w warsztatach. Poprawa
nastąpiła po ingerencji wychowawcy klasy.

WNIOSKI:
1. Na Radach Pedagogicznym regularnie spotykają się nauczyciele warsztatów oraz
szkoły. Omawia się wspólnie sytuację dydaktyczna i wychowawczą poszczególnych
klas.
2. Nauczyciele działów ustalają konkretny zakres działań w przypadku
wychowanków sprawiających kłopoty wychowawcze.
3. Wspólne strategie wobec wychowanków dają wymierny efekt w postaci poprawy
ich zachowania.
REKOMENDACJE: utrzymać ten stan rzeczy
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Załącznik nr 9 – Materiały z analizy dokumentów do
pytania kluczowego 9
Pytanie kluczowe nr 9- Jak przebiega analiza efektów wdrażania systemu
oceniania?
Zagadnienie badawcze 9: Zakres i formy analizy wdrażania systemu oceniania
NAZWA BADANEGO DOKUMENTU: Dokumenty szkolne, kontrakty z
uczniami, protokoły z Rad Pedagogicznych

Data
18.01.2011

Źródło informacji
Wnioski z nadzoru
pedagogicznego
07.04.2011 Protokół z RP z 07.04.2011

Analiza
Środki dyscyplinarne w szkole

Środki dyscyplinarne stosowane w szkole
w latach 2006 - 2011
16.06.2011 Wnioski z nadzoru
Rozpoczęcie języka angielskiego i zajęć
pedagogicznego
dydaktyczno-wyrównawczych na poziomach
edukacyjnych
Wyniki egzaminów zewnętrznych
Narzędzia do badania przyrostu wiedzy
WNIOSKI: 1) wzrost środków dyscyplinarnych, zwłaszcza raportów nagannych
2) zwiększyć drożność raportów i czas ich oddawania oraz stopień uzupełnienia
3) wzrost uczniów rezygnujących ze szkoły
4) rozpocząć naukę języka angielskiego i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych na
poziomach edukacyjnych (dotyczy roku szkolnego 2011/2012 i kolejnych)
5) wyniki egzaminów zewnętrznych przeanalizować w zespołach przedmiotowych i a
wnioski z prac zespołów uwzględnić w planach dydaktycznych na rok 2011/2012
6) zmodyfikować narzędzia do badania przyrostu wiedzy uczniów z uwzględnieniem
uzyskanej wiedzy z pomiaru dydaktycznego i nowej podstawy programowej
REKOMENDACJE: 1) umożliwić uczniom zawieszenie raportu lub jego „odrobienie”,
albo stosować środek dyscyplinarny, który zmobilizuje ucznia do wykonania pracy na
rzecz szkoły
2) zwiększyć dokładność uzupełniania raportów i terminowość ich oddawania
3) umożliwić uczniom powrót do szkoły po uprzednim sporządzeniu kontraktu, z którego
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uczeń się wywiąże (dotyczy zaliczania różnic, poprawy zachowania). Zalecenie jest
realizowane.
4) wnioski z pkt 4, 5 i 6 zostały zrealizowane w roku 2011/2012
Podpis (czytelny) i data osoby analizującej: Agnieszka Góralczyk 06.02.2012
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Załącznik nr 10 – Materiały z analizy dokumentów do
pytania kluczowego 10
Pytanie kluczowe nr 10- W jakim stopniu ocenianie umożliwia uczniom
samoocenę ?
Zagadnienie badawcze 10: Przekonanie o sprawiedliwym i życzliwym ocenianiu
NAZWA BADANEGO DOKUMENTU: Nagrody i środki dyscyplinarne w szkole

Miesiące
Wrzesień

Rok 2010/2011
Środki
Nagrody
dyscyplinarne
3
13
2

Rok 2011/2012
Środki
Nagrody
dyscyplinarne
2
2
1

Październik

4

8

1

7

6

2

3

8

Listopad

2

14

-

2

5

-

1

6

Grudzień

5

8

-

1

5

2

2

7

Styczeń

-

10

2

-

5

-

3

5

Luty

7

3

-

4

Marzec

9

4

2

3

Kwiecień

2

4

4

6

Maj

3

3

-

5

Czerwiec

2

1

1

3

Podpis (czytelny) i data osoby analizującej: Sebastian Barwiejuk 06.02.2012

NAZWA BADANEGO DOKUMENTU: Podania uczniów o ponowne przyjęcie
do szkoły
Data
01.09.2011

Uczeń klasy gimnazjalnej,
zawodowej
Uczeń z gimnazjum

01.09.2011

Uczeń z gimnazjum

01.09.2011

Uczeń z gimnazjum

Analiza
Zrezygnował 21.01.2011, podpisał
kontrakt, którego nie spełnił
Był w szkole 05-15.01.2011, ponownie
zrezygnował 11.10.2011
Zrezygnował 12.05.2011, ponownie
zrezygnował 04.11.2011
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01.09.2011

Uczeń z gimnazjum

Zrezygnował 13.09.2010, usunięty
decyzją RP 30.09.2011
Usunięty decyzją RP 20.10.2011
Zrezygnował 17.11.2011

01.09.2011
01.09.2011

Uczeń z gimnazjum
Uczeń z gimnazjum

01.09.2011

Uczeń z gimnazjum

01.09.2011

Uczeń z gimnazjum

01.09.2011

Uczeń z ZSZ

01.09.2011

Uczeń z ZSZ

Zrezygnował 15.01.2011, ponownie
zrezygnował 28.10.2011
Zrezygnował 07.03.2011

01.09.2011

Uczeń z ZSZ

Zrezygnował 31.08.2011

01.09.2011

Uczeń z ZSZ

Usunięty decyzją RP 03.10.2011

01.09.2011

Uczeń z ZSZ

Zrezygnował 04.01.2012

01.09.2011

Uczeń z ZSZ

Zrezygnował 06.10.2011

01.09.2011

Uczeń z ZSZ

Zrezygnował 03.01.2012

01.09.2011

Uczeń z ZSZ

Zrezygnował 31.08.2011

Zrezygnował 28.09.2010, ponownie
zrezygnował 17.10.2011
Zrezygnował 10.03.2011

WNIOSKI: 31.08.2011 Pełnoletni uczniowie ponownie podejmujący naukę w szkole (od
roku szkolnego 2011/2012) z chwilą uzyskania oceny nagannej z zachowania zostają
skreśleni z listy uczniów
REKOMENDACJE: Nadal stosować przyjętą strategię
Podpis (czytelny) i data osoby analizującej: Agnieszka Góralczyk 06.02.2012
W jakim stopniu ocenianie umożliwia uczniom samoocenę?
Dokument
Zakres analizy
Podania uczniów dotyczące rezygnacji i
Uczniowie mają możliwość rezygnacji ze
ponownego przyjęcia do szkoły
szkoły po ukończeniu 18 roku życia, od
września po uprzednim napisaniu
podania są ponownie przyjmowani, ale
jak widać z tabeli powyżej wielu z nich
ponownie porzuca naukę lub zostaje
usuniętych decyzją RP ze szkoły za
naganne zachowanie lub niespełnienie
warunków kontraktu, jeśli ubiegają się o
ponowne przyjęcie w trakcie trwania roku
szkolnego
Środki dyscyplinarne
W roku kalendarzowym 2010/2011
zwiększyła się ich liczba, by zmniejszyć
się w roku szkolnym 2011/2012 (według
zaleceń dyrektora). Zwiększoną ilość
udzielanych środków dyscyplinarnych
otrzymywali uczniowie nowo przybyli do
szkoły (ok. 4 środków dyscyplinarnych w
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Wnioski nagrodowe
Dzienniki lekcyjne

E-dzienniki
Karty oceny miesięcznej

Uczniowie typowani do nagrody

Uczniowie z dużą ilością jedynek

niedługim czasie) lub przeżywający
problemy osobiste. Uczniowie mogą się
odnieść na piśmie do zastosowanego
środka dyscyplinarnego.
Zarówno uczniowie przebywający krótko,
jak i długo otrzymywali nagrody i środki
dyscyplinarne.
Są informowani, w jakim obszarze
wystawiana jest ocena, jakie jest jej
uzasadnienie, czasami mają też
potwierdzenie tych ocen z opisem, za co w
zeszycie uczniowskim
Uczniowie jak i ich opiekunowie mają
wgląd w uzyskiwane przez nich oceny
Uczniowie są oceniani na godzinie
wychowawczej, prowadzone jest
uzasadnienie oceny, niekiedy dyskusja.
Uczeń jest informowany o postępach,
trudnościach lub o ewentualnych
konsekwencjach przy nieodpowiednim
zachowaniu.
Na radach półrocznych i końcowo
rocznych są typowani uczniowie do
nagrody ze szkoły i /lub z warsztatów,
tacy, którzy osiągnęli najwyższe średnie i
mają, co najmniej poprawne zachowanie
Na radach półrocznych uczniowie mogą
otrzymać raport naganny za lekceważące
podejście do nauki w szkole, często
poprzedza go wcześniejsze omówienie
ucznia jako destrukcyjnego. Wniosek jest
typowany na radzie przez większość
nauczycieli.

WNIOSEK: Uczniowie na podstawie ocen dokonywanych przez nauczycieli mają
możliwość samooceny, bowiem aktywnie uczestniczą w tym procesie. Samoocena
uczniów przyczynia się do poprawy efektów w procesie kształcenia i wychowania.
REKOMENDACJE: Ujednolicić system stosowania wniosków nagrodowych i
środków dyscyplinarnych.
Podpis (czytelny) i data osoby analizującej: Agnieszka Góralczyk, Sebastian
Barwiejuk 06.02.2012
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Załącznik nr 11- Materiały z analizy dokumentów do
pytania kluczowego 11

Pytanie kluczowe 11: Na ile system oceniania uwzględnia zasady
indywidualizacji?
Narzędzie nr 1: INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W GIMNAZJUM (NA
PODSTAWIE DZIENNIKÓW SZKOLNYCH)

ROK SZKOLNY 2010/2011

Przedmioty
szkolne

Czy
uwzględniono poziomy
nauczania
w planie
dy daktycznym?
Tak/Nie

Ilość
obszarów
oceniania

T

6

T

Języ k polski
Języ k
angielski
Historia
Wiedza
o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizy ka
Matematy ka
Informaty ka
Wy chowanie
fizyczne
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Religia\ety ka
1.

ROK SZKOLNY 2011/2012
Czy
uwzględniono poziomy
nauczania
w planie
dy daktycznym?
Tak/Nie

Ilość
obszarów
oceniania

24 – 67%

T

6

13-56%

9

18- 50%

T

9

8 – 35%

T

5

-

T

7

7 – 30%

T

4

-

T

4

-

T
T
T
T
T
T

7
7
7
6
6
6

15 – 42%
11 – 31%
9 – 25%
24 – 67%
1 – 3%

T
T
T
T
T
T

6
5
6
6
5
6

7-30%
2-9%
6-26%
13-56%
13-56%

T

4

18 – 50%

T

4

-

T

6

-

T

6

-

T

3

-

T

3

-

Czy uczniowie
uczęszczają na
zajęcia
dodat kowe/procent ogółu

Czy
uczniowie
uczęszczają
na zajęcia
dodat kowe/
procent
ogółu

WNIOSKI:

Nauka w szkole odpowiada indy widualnym potrzebom uczniów a sy stem
oceniania uwzględnia zasady indywidualizacji.
2. Poziom nauczania jest dostosowany do możliwości uczniów.
3. Mają oni tez możliwość nauki w czasie douczanek, z których korzysta ty lko część
uczniów.

REKOMENDACJE:

1.

Utrzymać indywidualne podejście do wychowanków.
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2. Zmobilizować wychowanków do częstszego korzy stania z douczanek.

Narzędzie nr 1: INDY WIDUALIZACJA NAUCZANIA W SZKOLE NA PODSTAWIE PROTOKOŁÓW
RADY PEDAGOGICZNEJ I WNIOSKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Termin

Zródło

18.01.2011

Nauczyciele zostali zobowiązani do opracowania odrębnych planów
nauczania uwzględniających indywidualne nauczanie dla uczniów z
deficytami

Protokół z zebrania RP
18.01.2011

16.06.2011

Rozpoczęcie zajęć z języka angielskiego i zajęć dydaktycznowyrównawczych na poziomach edukacyjnych

Wnioski z nadzoru
pedagogicznego
Protokół z RP z 16.06.2011

16.06.2011

Nauczyciele realizują podstawę program ową, dostosowują wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia;
Nauczyciele na poszczególnych jednostkach lekcyjnych stosują
indywidualizację pracy z uczniem

Wnioski z nadzoru
pedagogicznego
Protokół z RP z 16.06.2011

Nauczyciele na zajęciach pozalekcyjnych pomagają uczniom w
opanowaniu trudniejszych treści program owych

24.11.2011

Nauczyciele zobowiązują się do opieką indywidualna nad konkretnymi
uczniami

Protokół z RP 24.11.2011

WNIOSEK: Protokoły z rad pedagogicznych potwierdzają dane zebrane w w/w tabelach, t.j. :System nauczania uwzględnia
zasady indywidualizacji
REKOMENDACJE: utrzymać ten stan rzeczy

Narzędzie nr 2 :ILOŚĆ UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z NAUCZANIA NA OPMie (NA
PODSTAWIE DZIENNIKÓW Z OPM-u).

Rok szkolny

2010/2011

2011/2012

suma

Ilość uczniów

10

4

14

WNIOSKI:
REKOMENDACJE:

Uczniowie, którzy z jakichkolwiek powodów zostali
umieszczeni na OPMie maja możliwość nauki pomimo tego,
że nie wychodzą do szkoły.
utrzymać ten stan rzeczy
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Narzędzie nr 3 ILOŚĆ PROMOCJI POZA NORMALNYM TRYBEM NAUCZANIA

ROK SZKOLNY 2010/2011
ILOŚĆ
WNIOSKI:
REKOMENDACJE:

2

ROK SZKOLNY
2011/2012
3

SUMA
5

Uczniowie, którzy swoim zachowaniem oraz stosunkiem do
nauki wykażą chęć i gotowość do tego, by być promowanym
śródrocznie, otrzymują taką szansę.
Utrzymać taki stan rzeczy.
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Załącznik nr 12 – Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
ANKIETA DLA NAUCZYCIELA
Celem ankiety jest analiza funkcjonowania systemu oceniania obowiązującego
w naszej placówce – w szkole i warsztatach szkolnych. Ankieta jest w pełni
anonimowa i poufna, co oznacza, że na żadnym etapie ankietowania nie jest
wymagane ujawnienie przez Państwa ani imienia ani nazwiska, a wskazane
odpowiedzi nie zasugerują Państwa tożsamości. Są ona jednak dla nas bardzo ważne,
gdyż pozwolą nam zbudować obraz wykonywanej przez nas pracy, przemyśleć i
poprawić ją. Wyniki w formie zbiorczej posłużą nam do dokonania analizy
statystycznej.
Prosimy o zaznaczenie przez Państwa odpowiedniego stanowiska poprzez
postawienie znaku „x” przy właściwych odpowiedziach, oraz wpisanie swoich opinii
w miejsca wykropkowane.
Dziękujemy.
1. Jako wychowawca (opiekun) klasy zapoznajesz uczniów z zasadami
oceniania?
Tak, zawsze
Z reguły tak
Czasami
Nie  Przejdź do pytania nr 3
2. W jaki sposób zapoznajesz z nimi uczniów?
Mówię im o zasadach oceniania
Czytam (np. przedstawiam regulaminy)
Z innych źródeł. Jakich? ………………………………….……………………………………..
3. Jak sądzisz, czy uczniowie znają i rozumieją zasady oceniania obowiązujące
w ZP w Białymstoku?
Tak, wszyscy
Tylko niektórzy
Nie, nie znają i nie rozumieją ich
4. Czy uważasz, że PSO jest spójny z WSO?
Tak  Przejdź do pytania nr 6
Nie
Nie mam zdania
5. Czy, według Ciebie, należałoby dokonać korekty w systemach oceniania
obowiązujących w ZP w Białymstoku?
Tak
Nie
Nie mam zdania
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6. Czy przy wystawianiu ocen uzasadniasz wychowankom dany stopień?
Tak, zawsze
Sporadycznie
Nie, nie uzasadniam tego  Przejdź do pytania nr 8
7. W jakiej formie przekazujesz uczniom uzasadnienie oceny?
Ustnie – mówię im o tym
Pisemnie – zapisuję w dokumentach
8. Czy w procesie uczenia się – nauczania uwzględniasz prośby i potrzeby
uczniów?
TAK NIE
Przekładasz na inny termin pracę klasową, sprawdzian
Pozwalasz poprawiać (np. kilkakrotnie) ocenę
Przekładasz termin odpowiedzi
Przekładasz termin oddania pracy domowej
Inne. Jakie? ……………………………………………………………………...

9. Czy, według Ciebie, między działami szkoły i warsztatów szkolnych
następuje wymiana informacji na temat postępów i niepowodzeniach w
nauce poszczególnych uczniów?
Tak, regularnie
Sporadycznie
Nie
10. Czy wymiana informacji – Twoja wiedza o postępach i niepowodzeniach
ucznia
w nauce z innych przedmiotów ma wpływ na wystawianą mu przez Ciebie
ocenę?
Tak, jeśli uczeń lepiej się uczy, zdarza się, że podwyższam mu ocenę
Tak, jeśli uczeń gorzej się uczy, zdarza się, że obniżam mu ocenę
Nie, ani dobre ani złe wyniki w nauce ucznia nie wpływają na jego oceny z mojego
przedmiotu
11. Czy, według Ciebie, między działami szkoły i warsztatów szkolnych
następuje wymiana informacji na temat postępów i niepowodzeniach z
zachowania poszczególnych uczniów?
Tak, regularnie
Sporadycznie
Nie
12. Czy wymiana informacji – Twoja wiedza o postępach i niepowodzeniach
ucznia
z zachowania w innych działach Zakładu ma wpływ na wystawianą mu przez
Ciebie ocenę?
Tak, jeśli uczeń lepiej się zachowuje, zdarza się, że podwyższam mu ocenę
Tak, jeśli uczeń gorzej się zachowuje, zdarza się, że obniżam mu ocenę
Nie, ani dobre ani złe zachowanie ucznia nie wpływa na jego oceny z mojego przedmiotu

46

13. Czy, według Ciebie, motywowanie uczniów do lepszej pracy i nauki
przynosi oczekiwane efekty?
Tak, zawsze
Sporadycznie. Kiedy szczególnie? …………………………………………………………...
Trudno powiedzieć
14. Czy uważasz, że wychowankowie przywiązują wagę do otrzymywanych
ocen?
Tak. W jakich wypadkach? ……………………………………………………………………...
Czasami. W jakich wypadkach? …………..…………………………………………………...
Nie. Jak sądzisz, dlaczego? …………………………….………………………………………
15. Czy wystawiając wychowankom oceny za ich osiągnięcia edukacyjne,
uwzględniasz wszystkie formy aktywności ucznia?
Tak, zawsze
Z reguły tak, raczej tak
Sporadycznie
Nie, nie uwzględniam
16. Czy przy ocenianiu bierzesz pod uwagę zasadę indywidualizacji?
Tak, zawsze
Z reguły tak
Nie, nie uwzględniam jej
17. Co, według Ciebie, należałoby zmienić jeśli chodzi o sposób oceniania
obowiązujący w ZP w Białymstoku?
…………………………………………………………………………….………………………...
…………………………………………………………………………….………………………...
…………………………………………………………………………….………………………...
…………………………………………………………………………….………………………...
METRYCZKA:
Staż pracy w ZP w Białymstoku: ………… m-cy
Dział pracy w ZP w Białymstoku:
szkoła
warsztaty
uwagi do ankiety
……………………………………….……………………………………………………………...
………………………………………………………….…………………………………………...
………………………………………………………….…………………………………………...
………………………………………………………….…………………………………………...
Dziękujemy za pośw ięcony czas!
Zespół ds. Ewaluacji

Białystok, styczeń 2012 r.
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Załącznik nr 13 – Zestawienie danych z analizy ankiety dla
nauczycieli szkoły i warsztatów 1

ANKIETA DLA NAUCZYCIELA
Celem ankiety jest analiza funkcjonowania systemu oceniania obowiązującego
w naszej placówce – w szkole i warsztatach szkolnych. Ankieta jest w pełni
anonimowa i poufna, co oznacza, że na żadnym etapie ankietowania nie jest
wymagane ujawnienie przez Państwa ani imienia ani nazwiska, a wskazane
odpowiedzi nie zasugerują Państwa tożsamości. Są ona jednak dla nas bardzo ważne,
gdyż pozwolą nam zbudować obraz wykonywanej przez nas pracy, przemyśleć i
poprawić ją. Wyniki w formie zbiorczej posłużą nam do dokonania analizy
statystycznej.
Prosimy o zaznaczenie przez Państwa odpowiedniego stanowiska poprzez
postawienie znaku „x” przy właściwych odpowiedziach, oraz wpisanie swoich opinii
w miejsca wykropkowane.
Dziękujemy.

1. Jako wychowawca (opiekun) klasy zapoznajesz uczniów z zasadami
oceniania?

13

Tak, zawsze

2

Z reguły tak

0

Czasami

0

Nie  Przejdź do pytania nr 3

Tak,w szyscy
Z reguły tak
Czasami
Nie
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2. W jaki sposób zapoznajesz z nimi uczniów?

14

Mówię im o zasadach oceniania

2

Czytam (np. przedstawiam regulaminy)

0

Z innych źródeł. Jakich? ……

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Mów ię im o zasadach oceniania

Nie w iem, nie pamiętam

Z innych źródeł.

3. Jak sądzisz, czy uczniowie znają i rozumieją zasady oceniania
obowiązujące w ZP w Białymstoku?

8

Tak, wszyscy

7

Tylko niektórzy

0

Nie, nie znają i nie rozumieją ich

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Tak, w szyscy

Tylko niektórzy

Nie, nie znają i nie rozumieją ich
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4. Czy uważasz, że PSO jest spójny z WSO?
14

Tak  Przejdź do pytania nr 6

0

Nie

1

Nie mam zdania

5. Czy, według Ciebie, należałoby dokonać korekty w systemach
oceniania obowiązujących w ZP w Białymstoku?

2

Tak

7

Nie

0

Nie mam zdania
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6. Czy przy wystawianiu ocen uzasadniasz wychowankom dany stopień?

13

Tak, zawsze

2

Sporadycznie

0

Nie, nie uzasadniam tego  Przejdź do pytania nr 8

Nie, nie uzasadniam tego

Sporadycznie

Tak, zaw sze

0

2

4

6

8

10

12

14

7. W jakiej formie przekazujesz uczniom uzasadnienie oceny?

15

Ustnie – mówię im o tym

2

Pisemnie – zapisuję w dokumentach
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8. Czy w procesie uczenia się – nauczania uwzględniasz prośby i potrzeby
uczniów?
TAK
13
15
11
8
0

Przekładasz na inny termin pracę klasową, sprawdzian
Pozwalasz poprawiać (np. kilkakrotnie) ocenę
Przekładasz termin odpowiedzi
Przekładasz termin oddania pracy domowej
Inne. Jakie? ……………………………………………………

NIE
2
0
3
4
0

9. Czy, według Ciebie, między działami szkoły i warsztatów szkolnych
następuje wymiana informacji na temat postępów i niepowodzeniach
w nauce poszczególnych uczniów?

12

Tak, regularnie

4

Sporadycznie

0

Nie
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10. Czy wymiana informacji – Twoja wiedza o postępach i
niepowodzeniach ucznia
w nauce z innych przedmiotów ma wpływ na wystawianą mu przez
Ciebie ocenę?

2

Tak, jeśli uczeń lepiej się uczy, zdarza się, że podwyższam mu ocenę

2

Tak, jeśli uczeń gorzej się uczy, zdarza się, że obniżam mu ocenę

12

Nie, ani dobre ani złe wyniki w nauce ucznia nie wpływają na jego oceny z
mojego przedmiotu

11. Czy, według Ciebie, między działami szkoły i warsztatów szkolnych
następuje wymiana informacji na temat postępów i niepowodzeniach z
zachowania poszczególnych uczniów?

14

Tak, regularnie

1

Sporadycznie

0

Nie
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12. Czy wymiana informacji – Twoja wiedza o postępach i
niepowodzeniach ucznia
z zachowania w innych działach Zakładu ma wpływ na wystawianą mu
przez Ciebie ocenę?

2

Tak, jeśli uczeń lepiej się zachowuje, zdarza się, że podwyższam mu ocenę

0

Tak, jeśli uczeń gorzej się zachowuje, zdarza się, że obniżam mu ocenę

13

Nie, ani dobre ani złe zachowanie ucznia nie wpływa na jego oceny z
mojego przedmiotu

13. Czy, według Ciebie, motywowanie uczniów do lepszej pracy i nauki
przynosi oczekiwane efekty?

8

Tak, zawsze

3

Sporadycznie. Kiedy szczególnie? indywidualna praca z uczniem;
to zależy od wychowanka

4

Trudno powiedzieć

10

10
8

8

6

6

4

4

2

2
0

0
Tak, zaw sze

Sporadycznie...

Trudno pow iedzieć
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14. Czy uważasz, że wychowankowie przywiązują wagę do otrzymywanych
ocen?

6

Tak. W jakich wypadkach? jeśli są zainteresowani nauką; zależy
od ucznia; gdy ocena ma wpływ na ocenę z zachowania

7

Czasami. W jakich wypadkach? kiedy zbliża się koniec semestru;
zależy od osobowości cznia;jeśli chce przejść do wyższej klasy i
jeśli ma wsparcie grupy lub wychowawcy; gdy są motywowani
do nauki

2

Nie. Jak sądzisz, dlaczego? brak zainteresowania własną edukacją

15. Czy wystawiając wychowankom oceny za ich osiągnięcia edukacyjne,
uwzględniasz wszystkie formy aktywności ucznia?

9

Tak, zawsze

6

Z reguły tak, raczej tak

0

Sporadycznie

0

Nie, nie uwzględniam

16. Czy przy ocenianiu bierzesz pod uwagę zasadę indywidualizacji?

11

Tak, zawsze

4

Z reguły tak

0

Nie, nie uwzględniam jej

Nie, nie uw zględniam jej
Z reguły tak
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Tak, zaw sze
0

2

4

6

8

10

12

17. Co, według Ciebie, należałoby zmienić jeśli chodzi o sposób oceniania
obowiązujący w ZP w Białymstoku?
Jeden wpis – system oceniania jest OK
METRYCZKA:

Staż pracy w ZP w Białymstoku:
1,5 lat

1

4,5 lat

1

5 lat

1

5,5 lat

1

6 lat

2

8 lat

1

10 lat

2

14lat

2

15 lat

1

17 lat

1

24 lat

1
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Dział pracy w ZP w Białymstoku:

9

szkoła

6

warsztaty

Warsztat
Szkoła
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

uwagi do ankiety: brak wpisu
Białystok, styczeń 2012 r.

Dziękujemy za pośw ięcony czas!
Zespół ds. ewaluacji
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Załącznik nr 14 – Zestawienie danych z analizy ankiety
dla nauczycieli szkoły i warsztatów 2
ANKIETA DLA NAUCZYCIELA
Celem ankiety jest analiza funkcjonowania systemu oceniania obowiązującego
w naszej placówce – w szkole i warsztatach szkolnych. Ankieta jest w pełni
anonimowa i poufna, co oznacza, że na żadnym etapie ankietowania nie jest
wymagane ujawnienie przez Państwa ani imienia ani nazwiska, a wskazane
odpowiedzi nie zasugerują Państwa tożsamości. Są ona jednak dla nas bardzo ważne,
gdyż pozwolą nam zbudować obraz wykonywanej przez nas pracy, przemyśleć i
poprawić ją. Wyniki w formie zbiorczej posłużą nam do dokonania analizy
statystycznej.
Prosimy o zaznaczenie przez Państwa odpowiedniego stanowiska poprzez
postawienie znaku „x” przy właściwych odpowiedziach, oraz wpisanie swoich opinii
w miejsca wykropkowane.
Dziękujemy.
1. Jako wychowawca (opiekun) klasy zapoznajesz uczniów z zasadami
oceniania?

Szkoła

Warsztaty

8

Tak, zawsze

5

1

Z reguły tak

1

0

Czasami

0

0

Nie  Przejdź do pytania nr 3

0
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2. W jaki sposób zapoznajesz z nimi uczniów?
Szkoła

Warsztaty

8

Mówię im o zasadach
oceniania

6

3

Czytam (np. przedstawiam
regulaminy)

4

0

Z innych źródeł. Jakich?

0

3. Jak sądzisz, czy uczniowie znają i rozumieją zasady oceniania obowiązujące w
ZP w Białymstoku?
Szkoła

Warsztaty

4

Tak, wszyscy

4

4

Tylko niektórzy

3

0

Nie, nie znają i nie rozumieją
ich

0
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4. Czy uważasz, że PSO jest spójny z WSO?
Szkoła

Warsztaty

8

Tak  Przejdź do pytania nr 6

6

0

Nie

0

0

Nie mam zdania

1

5. Czy, według Ciebie, należałoby dokonać korekty w systemach oceniania
obowiązujących w ZP w Białymstoku?
Szkoła

Warsztaty

0

Tak

2

3

Nie

4

1

Nie mam zdania

0
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6. Czy przy wystawianiu ocen uzasadniasz wychowankom dany stopień?
Szkoła
Warsztaty

7

Tak, zawsze

6

2

Sporadycznie

0

0

Nie, nie uzasadniam tego 

0

Przejdź do pytania nr 8

7. W jakiej formie przekazujesz uczniom uzasadnienie oceny?
Szkoła
Warsztaty

9

Ustnie – mówię im o tym

6

1

Pisemnie – zapisuję w
dokumentach

0
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8. Czy w procesie uczenia się – nauczania uwzględniasz prośby i potrzeby
uczniów?

Szkoła
Tak

Warsztaty
Nie

Tak

Nie

8

1

Przekładasz na inny termin pracę klasową,
sprawdzian

5

1

9

0

Pozwalasz poprawiać (np. kilkakrotnie) ocenę

6

0

7

1

Przekładasz termin odpowiedzi

4

2

6

2

Przekładasz termin oddania pracy domowej

2

2

0

0

Inne. Jakie? …

0

0
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9. Czy, według Ciebie, między działami szkoły i warsztatów szkolnych następuje
wymiana informacji na temat postępów i niepowodzeniach w nauce
poszczególnych uczniów?
Szkoła
Warsztaty

9

Tak, regularnie

3

1

Sporadycznie

3

0

Nie

0

10. Czy wymiana informacji – Twoja wiedza o postępach i niepowodzeniach
ucznia
w nauce z innych przedmiotów ma wpływ na wystawianą mu przez Ciebie
ocenę?
Szkoła

Warsztaty

2

Tak, jeśli uczeń lepiej się uczy, zdarza się, że podwy ższam mu ocenę

1

1

Tak, jeśli uczeń gorzej się uczy, zdarza się, że obniżam mu ocenę

5

7

Nie, ani dobre ani złe wyniki w nauce ucznia nie wpływają na jego
oceny z mojego przedmiotu

0
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11. Czy, według Ciebie, między działami szkoły i warsztatów szkolnych następuje
wymiana informacji na temat postępów i niepowodzeniach z zachowania
poszczególnych uczniów?
Szkoła
Warsztaty

8

Tak, regularnie

6

1

Sporadycznie

0

0

Nie

0

12. Czy wymiana informacji – Twoja wiedza o postępach i niepowodzeniach
ucznia
z zachowania w innych działach Zakładu ma wpływ na wystawianą mu przez
Ciebie ocenę?
Szkoła
Warsztaty

1

Tak, jeśli uczeń lepiej się zachowuje, zdarza się, że podwyższam mu
ocenę

1

0

Tak, jeśli uczeń gorzej się zachowuje, zdarza się, że obniżam mu ocenę

0

8

Nie, ani dobre ani złe zachowanie ucznia nie wpły wa na jego oceny z
mojego przedmiotu

5
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13. Czy, według Ciebie, motywowanie uczniów do lepszej pracy i nauki przynosi
oczekiwane efekty?
Szkoła
Warsztaty

6

Tak, zawsze

2

2

Sporadycznie. Kiedy szczególnie? indywidualna praca
z uczniem; to zależy od wychowanka

1

1

Trudno powiedzieć

3

14. Czy uważasz, że wychowankowie przywiązują wagę do otrzymywanych
ocen?
Szkoła
Warsztaty

4

Tak. W jakich wypadkach? jeśli są zainteresowani nauką; zależy
od ucznia; gdy ocena m a wpływ na ocenę z zachowani a

2

5

Czasami. W jakich wypadkach? kiedy zbliża się koniec semestru;
zależy od osobowości cznia;jeśli chce przejść do wyższej klasy i
jeśli ma wsparcie grupy lub wychowawcy; gdy są
motywowani do nauki

2

0

Nie. Jak sądzisz, dlaczego? brak zainteresowania własną
edukacją

2

65

15. Czy wystawiając wychowankom oceny za ich osiągnięcia edukacyjne,
uwzględniasz wszystkie formy aktywności ucznia?
Szkoła

Warsztaty

6

Tak, zawsze

3

3

Z reguły tak, raczej tak

3

0

Sporadycznie

0

0

Nie, nie uwzględniam

0

16. Czy przy ocenianiu bierzesz pod uwagę zasadę indywidualizacji?
Szkoła
Warsztaty

6

Tak, zawsze

5

3

Z reguły tak

1

0

Nie, nie uwzględniam jej

0
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17. Co, według Ciebie, należałoby zmienić jeśli chodzi o sposób oceniania
obowiązujący w ZP w Białymstoku?
Jeden wpis – system oceniania jest OK
METRYCZKA:
Staż pracy w ZP w Białymstoku:

Szkoła

Warsztaty

1,5 lat

1

5 lat

1

4,5 lat

1

10 lat

1

5,5 lat

1

14 lat

2

6 lat

2

15 lat

1

8 lat

1

20 lat

1

10 lat

1

17 lat

1

24 lat

1

Dział pracy w ZP w Białymstoku:

Szkoła

9

Warsztaty

6

Warsztat
Szkoła
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

uwagi do ankiety: brak wpisu
Białystok, styczeń 2012 r.

Dziękujemy za pośw ięcony czas!
Zespół ds. ewaluacji
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Załącznik nr 15 – Kwestionariusz ankiety do ucznia
(wersja dla szkoły)

ANKIETA DLA UCZNIA
/szkoła/

Ankieta, którą Ci przedstawiamy dotyczy kwestii związanych z procesem
oceniania obowiązującym i stosowanym w szkole. Ankieta jest całkowicie
anonimowa i poufna, co oznacza, że w żadnym miejscu ankiety nie musisz
podawać ani swojego nazwiska ani imienia, oraz nikt nie rozpozna Twoich
opinii. Są one jednak dla nas bardzo ważne, gdyż pozwolą nam przemyśleć
naszą pracę i poprawić ją. Dlatego postaraj się szczerze i rzetelnie
odpowiedzieć na wszystkie pytania, oznaczając „x” przy wybranych
odpowiedziach lub wpisz swoje opinie w miejsca wykropkowane.
Dziękujemy.
1. Czy nauczyciele w szkole zapoznają Cię z zasadami oceniania Twoich
postępów w nauce?
Tak, wszyscy
Tak, prawie wszyscy
Nie  Przejdź do pytania nr 3
Nie mam zdania

2. W jaki sposób nauczyciele to przedstawiają?
Mówią nam o zasadach oceniania
Czytają (np. regulaminy)
Nie wiem, nie pamiętam
Z innych źródeł. Jakich? ……………………………………………………………………….

3. Czy znasz obowiązujące w szkole zasady oceniania Twoich postępów w
nauce?
Tak, znam wszystkie
Znam prawie wszystkie
Znam tylko niektóre
Nie, nie znam ich w ogóle

4. Czy uważasz, że nauczyciele w szkole oceniają Cię według obowiązujących
zasad?
Tak, robią to wszyscy
Tak, robi to większość
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Robią to tylko niektórzy
Nie
5. Czy nauczyciele informują Cię dlaczego otrzymujesz daną ocenę?
Tak, wszyscy
Tak, większość
Tak, ale tylko niektórzy
Nie Przejdź do pytania nr 7

6. W jaki sposób nauczyciele informują Cię dlaczego otrzymujesz daną
ocenę?
Mówią mi o tym
Piszą w dokumentach

7. Czy zdarza się, że na prośbę ucznia nauczyciele w szkole:
TAK

NIE

Przekładają sprawdzian na inny termin
Pozwalają poprawić ocenę
Przekładają termin sprawdzenia pracy domowej
Przekładają termin odpowiedzi
Inne. Jakie? …………………………………………………………..……

8. Czy uważasz, że nauczyciele szkoły wiedzą o Twoich postępach lub
niepowodzeniach w zachowaniu w Zakładzie (na warsztatach, w
internacie)?
Tak, wiedzą
Tak, ale nie wszyscy
Nie, nie wiedzą
Nie ma to dla mnie znaczenia

9. Czy uważasz, że Twoje postępy lub niepowodzenia w zachowaniu mają
wpływ na ocenę z danego przedmiotu w szkole?
Tak, jeśli lepiej się zachowuję, zdarza się, że nauczyciele podwyższają mi ocenę
Tak, jeśli gorzej się zachowuję, zdarza się, że nauczyciele obniżają mi ocenę
Nie, ani dobre ani złe zachowanie nie wpływa na moje oceny z przedmiotów

10. Czy uważasz, że nauczyciele szkoły wiedzą o Twoich postępach lub
niepowodzeniach w nauce w Zakładzie (na warsztatach, w internacie)?
Tak, wiedzą
Tak, ale nie wszyscy
Nie, nie wiedzą
Nie ma to dla mnie znaczenia
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11. Czy uważasz, że Twoje postępy lub niepowodzenia w nauce mają wpływ
na ocenę z danego przedmiotu w szkole?
Tak, jeśli lepiej się uczę, zdarza się, że nauczyciele podwyższają mi ocenę
Tak, jeśli gorzej się uczę, zdarza się, że nauczyciele obniżają mi ocenę
Nie, ani dobre ani złe zachowanie nie wpływa na moje oceny z przedmiotów

12. Czy nauczyciele szkoły starają się motywować Cię do osiągania lepszych
wyników w nauce i zachowaniu?
Tak, wszyscy. W jaki sposób? ……………………………………………………………….
Tak, ale tylko niektórzy. W jaki sposób? ……………………………………………………
Nie
Nie ma to dla mnie znaczenia

13. Czy, według Ciebie, motywowanie do lepszej pracy przynosi oczekiwane
efekty?
Tak, zawsze
Czasami
Nie, nie przynosi
Nie ma to dla mnie znaczenia

14. Czy oceny szkolne są dla Ciebie ważne?
Tak
Tak, ale tylko z niektórych przedmiotów. Jakich? ………………………………………….
Nie
Nie mam zdania

15. Czy uważasz, że jesteś sprawiedliwie oceniany za swoje zaangażowanie
i postępy w nauce?
Tak, ze wszystkich przedmiotów
Tak, ale tylko z niektórych przedmiotów. Jakich? ………………………………………….
Nie, nie jestem sprawiedliwie oceniany

16. Czy wszystkie rodzaje Twojej aktywności w szkole brane są pod uwagę
przy wystawianiu ocen przez nauczycieli?
Tak, zawsze
Tak, czasami
Nie, nigdy
Nie ma to dla mnie znaczenia
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17. Czy przy wystawianiu ocen nauczyciele informują Cię, dlaczego
wystawiają daną ocenę?
Tak, zawsze
Tak, ale tylko niektórzy
Nie, nigdy
Nie ma to dla mnie znaczenia

18. Co byś zmienił jeśli chodzi o sposób oceniania obowiązujący w szkole?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

METRYCZKA:
Wiek: …….. lat
Staż przebywania w ZP w Białymstoku: ………… m-cy
ZP w Białymstoku to Twój:
pierwszy ośrodek wychowawczy
kolejny ośrodek wychowawczy

uwagi do ankiety
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Dziękujemy za poświęcony czas!
Zespół ds. ewaluacji

Białystok, styczeń 2012 r.
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Załącznik nr 16 – Zestawienie danych z analizy ankiety do
ucznia (wersji dla szkoły)

ANKIETA DLA UCZNIA
/szkoła/

Ankieta, którą Ci przedstawiamy dotyczy kwestii związanych z procesem
oceniania obowiązującym i stosowanym w szkole. Ankieta jest całkowicie
anonimowa i poufna, co oznacza, że w żadnym miejscu ankiety nie musisz
podawać ani swojego nazwiska ani imienia, oraz nikt nie rozpozna Twoich
opinii. Są one jednak dla nas bardzo ważne, gdyż pozwolą nam przemyśleć
naszą pracę i poprawić ją. Dlatego postaraj się szczerze i rzetelnie
odpowiedzieć na wszystkie pytania, oznaczając „x” przy wybranych
odpowiedziach lub wpisz swoje opinie w miejsca wykropkowane.
Dziękujemy.
1. Czy nauczyciele w szkole zapoznają Cię z zasadami oceniania
Twoich postępów w nauce?

10

Tak, wszyscy

8

Tak, prawie wszyscy

4

Nie  Przejdź do pytania nr 3

3

Nie mam zdania

Tak,w szyscy
Tak, praw ie w szyscy
Nie
Nie mam zdania
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2. W jaki sposób nauczyciele to przedstawiają?

14

Mówią nam o zasadach oceniania

5

Czytają (np. regulamin)

6

Nie wiem, nie pamiętam

0

Z innych źródeł. Jakich? - brak wpisów

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Czytają (np. regulamin)
Mów ią nam o zasadach oceniania
Nie w iem, nie pamiętam

Z innych źródeł.

3. Czy znasz obowiązujące w szkole zasady oceniania Twoich postępów w
nauce?

12

Tak, znam wszystkie

6

Znam prawie wszystkie

5

Znam tylko niektóre

2

Nie, nie znam ich w ogóle

15
10
5
0
Znam praw ie w szystkie
Tak, znam w szystkie

Nie, nie znam ich w ogóle
Znam tylko niektóre
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4.Czy uważasz, że nauczyciele w szkole oceniają Cię według obowiązujących
zasad?

9

Tak, robią to wszyscy

8

Tak, robi to większość

5

Robią to tylko niektórzy

3

Nie

Tak, robią to w szyscy
Tak, robi to w iększość
Robią to tylko niektórzy
Nie

5.Czy nauczyciele informują Cię dlaczego otrzymujesz daną ocenę?

11

Tak, wszyscy

7

Tak, większość

6

Tak, ale tylko niektórzy
Nie

1

Przejdź do pytania nr 7

Nie
Tak, ale tylko niektórzy
Tak, w iększość
Tak, w szyscy
0

2

4

6

8

10

12
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6.W jaki sposób nauczyciele informują Cię dlaczego otrzymujesz daną ocenę?

22

Mówią mi o tym

2

Piszą w dokumentach

7. Czy zdarza się, że na prośbę ucznia nauczyciele w szkole:
TAK
13
18
9
6
0

Przekładają sprawdzian na inny termin
Pozwalają poprawić ocenę
Przekładają termin sprawdzenia pracy domowej
Przekładają termin odpowiedzi
Inne. Jakie? …brak wpisu

NIE
7
5
12
13
1

20
18
16
14
12
10
Tak
Nie

8
6
4
2
0
Przekładają sprawdzian na inny termin
Przekładają termin sprawdzenia pracy domowej
Pozwalają poprawić ocenę
Przekładają termin odpowiedzi

Inne
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8.Czy uważasz, że nauczyciele szkoły wiedzą o Twoich postępach lub
niepowodzeniach w zachowaniu w Zakładzie (na warsztatach, w internacie)?

11

Tak, wiedzą

11

Tak, ale nie wszyscy

5

Nie, nie wiedzą

3

Nie ma to dla mnie znaczenia

Nie ma to dla mnie znaczenia
Nie, nie w iedzą
Tak, ale nie w szyscy
tak, w iedzą
0

2

4

6

8

10

12

9.Czy uważasz, że Twoje postępy lub niepowodzenia w zachowaniu mają wpływ
na ocenę z danego przedmiotu w szkole?

12

Tak, jeśli lepiej się zachowuję, zdarza się, że nauczyciele podwyższają mi ocenę

11

Tak, jeśli gorzej się zachowuję, zdarza się, że nauczyciele obniżają mi ocenę

5

Nie, ani dobre ani złe zachowanie nie wpływa na moje oceny z przedmiotów
w warsztatach

Tak, jeśli lepiej się zachow uję,
zdarza się, że nauczyciele
podw yższają mi ocenę
Tak, jeśli gorzej się zachow uję,
zdarza się, że nauczyciele
obniżają mi ocenę
Nie, ani dobre ani złe
zachow anie nie w pływ a na moje
oceny z przedmiotów w
w arsztatach
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10. Czy uważasz, że nauczyciele szkoły wiedzą o Twoich postępach lub
niepowodzeniach w nauce w Zakładzie (na warsztatach, w internacie)?

13

Tak, wiedzą

10

Tak, ale nie wszyscy

2

Nie, nie wiedzą

2

Nie ma to dla mnie znaczenia

15
10
5
0
Tak, ale nie w szyscy
Tak, w iedzą

Nie ma to dla mnie znaczenia
Nie, nie w iedzą

11. Czy uważasz, że Twoje postępy lub niepowodzenia w nauce mają wpływ
na ocenę z danego przedmiotu w szkole?

12

Tak, jeśli lepiej się uczę, zdarza się, że nauczyciele podwyższają mi ocenę

9

Tak, jeśli gorzej się uczę, zdarza się, że nauczyciele obniżają mi ocenę

7

Nie, ani dobre ani złe zachowanie nie wpływa na moje oceny z
przedmiotów w warsztatach

14
12
10
8
6
4
2
0
Nie ma to dla mnie znaczenia
Tak, jeśli lepiej się uczę, zdarza się, że nauczyciele podwyższają mi ocenę
Tak, jeśli gorzej się uczę, zdarza się, że nauczyciele obniżają mi ocenę
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12. Czy nauczyciele szkoły starają się motywować Cię do osiągania lepszych
wyników w nauce i zachowaniu?

11

Tak, wszyscy. W jaki sposób? - brak wpisów

7

Tak, ale tylko niektórzy. W jaki sposób? - grożą mi jeśli nie poprawię
oceny to wyrzucą ze szkoły, nagrody, mówią mi, że mam
potencjał, mówią mi o tym

5

Nie

3

Nie ma to dla mnie znaczenia

13. Czy, według Ciebie, motywowanie do lepszej pracy przynosi oczekiwane
efekty?

12

Tak, zawsze

9

Czasami

3

Nie, nie przynosi

1

Nie ma to dla mnie znaczenia

Tak, zaw sze
Czasami
Nie, nie przynosi
Nie ma to dla mnie znaczenia
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14. Czy oceny szkolne są dla Ciebie ważne?

16

Tak
Tak, ale tylko z niektórych przedmiotów. Jakich?
angielski

4

2

Nie
Nie mam zdania

4

Tak
Tak, ale tylko z niektórych
przedmiotów .
Nie
Nie mam zdania

15. Czy uważasz, że jesteś sprawiedliwie oceniany za swoje zaangażowanie
i postępy w nauce?

14

Tak, ze wszystkich przedmiotów

7

Tak, ale tylko z niektórych przedmiotów. Jakich – brak
wpisów

4

Nie, nie jestem sprawiedliwie oceniany

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Tak, ze wszystkich przedmiotów

Tak, ale tylko z niektórych przedmiotów.

Nie, nie jestem sprawiedliwie oceniany
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16. Czy wszystkie rodzaje Twojej aktywności w szkole brane są pod uwagę przy
wystawianiu ocen przez nauczycieli?

10

Tak, zawsze

8

Tak, czasami

5

Nie, nigdy

2

Nie ma to dla mnie znaczenia

Nie ma to dla mnie znaczenia
Nie, nigdy
Tak, czasami
Tak, zaw sze
0

2

4

6

8

10

12

17. Czy przy wystawianiu ocen nauczyciele informują Cię, dlaczego wystawiają
daną ocenę?

14

Tak, zawsze

6

Tak, ale tylko niektórzy

4

Nie, nigdy

1

Nie ma to dla mnie znaczenia

Tak, zaw sze
Tak, ale tylko niektórzy
Nie, nigdy
Nie ma to dla mnie znaczenia
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18. Co byś zmienił jeśli chodzi o sposób oceniania obowiązujący w szkole?
- wszystko – najlepiej nauczycieli; system oceniania nauczycieli; pięć razy nic;
nie; nie mam na razie uwag; chciałbym mieć to, żeby nauczyciele nie
nadużywali swojej władzy przeciwko wychowankom Z P; wagę ocen; oraz to,
żeby nie trzeba było poprawiać kartkówek; wszystko; bardziej wyróżniały w
sprawach oceniania; jak dla mnie to może być.

METRYCZKA:

Wiek:

Ilość

15 lat

1

16 lat

1

17 lat

10

18 lat

5

19 lat

6

20 lat

2

15 lat
16 lat
17 lat
18 lat
19 lat
20 lat
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Załącznik nr 17– Kwestionariusz ankiety do ucznia
(wersja dla warsztatów)

ANKIETA DLA UCZNIA
/warsztaty szkolne/

Ankieta, którą Ci przedstawiamy dotyczy kwestii związanych z procesem
oceniania obowiązującym i stosowanym w warsztatach szkolnych. Ankieta
jest całkowicie anonimowa i poufna, co oznacza, że w żadnym miejscu
ankiety nie musisz podawać ani swojego nazwiska ani imienia, oraz nikt nie
rozpozna Twoich opinii. Są one jednak dla nas bardzo ważne, gdyż pozwolą
nam przemyśleć naszą pracę i poprawić ją. Dlatego postaraj się szczerze
i rzetelnie odpowiedzieć na wszystkie pytania, oznaczając „x” przy wybranych
odpowiedziach lub wpisz swoje opinie w miejsca wykropkowane.
Dziękujemy.
1. Czy nauczyciele w warsztatach szkolnych zapoznają Cię z
zasadami oceniania Twoich postępów w nauce?
Tak, wszyscy
Tak, prawie wszyscy
Nie  Przejdź do pytania nr 3
Nie mam zdania

2. W jaki sposób nauczyciele to przedstawiają?
Mówią nam o zasadach oceniania
Czytają (np. regulaminy)
Nie wiem, nie pamiętam
Z innych źródeł. Jakich? ……………………………………………………………………….

3. Czy znasz obowiązujące zasady oceniania Twoich postępów w
nauce zawodu?
Tak, znam wszystkie
Znam prawie wszystkie
Znam tylko niektóre
Nie, nie znam ich w ogóle
4. Czy uważasz, że nauczyciele w warsztatach szkolnych oceniają Cię
według obowiązujących zasad?
Tak, robią to wszyscy
Tak, robi to większość
Robią to tylko niektórzy
Nie
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5. Czy nauczyciele informują Cię dlaczego otrzymujesz daną ocenę?
Tak, wszyscy
Tak, większość
Tak, ale tylko niektórzy
Nie Przejdź do pytania nr 7

6. W jaki sposób nauczyciele informują Cię dlaczego otrzymujesz
daną ocenę?
Mówią mi o tym
Piszą w dokumentach

7. Czy zdarza się, że na prośbę ucznia nauczyciele warsztatów:
TAK

NIE

Przekładają sprawdzian na inny termin
Pozwalają poprawić ocenę
Przekładają termin odpowiedzi
Inne. Jakie? …………………………………………………………..……

8. Czy uważasz, że nauczyciele warsztatów wiedzą o Twoich postępach
lub niepowodzeniach w zachowaniu w Zakładzie (w szkole, w
internacie)?
Tak, wiedzą
Tak, ale nie wszyscy
Nie, nie wiedzą
Nie ma to dla mnie znaczenia

9. Czy uważasz, że Twoje postępy lub niepowodzenia w zachowaniu
mają wpływ na ocenę z danego przedmiotu w warsztatach
szkolnych?
Tak, jeśli lepiej się zachowuję, zdarza się, że nauczyciele podwyższają mi ocenę
Tak, jeśli gorzej się zachowuję, zdarza się, że nauczyciele obniżają mi ocenę
Nie, ani dobre ani złe zachowanie nie wpływa na moje oceny z przedmiotów
w warsztatach

10. Czy uważasz, że nauczyciele warsztatów wiedzą o Twoich postępach
lub niepowodzeniach w nauce w Zakładzie (w szkole, w
internacie)?
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Tak, wiedzą
Tak, ale nie wszyscy
Nie, nie wiedzą
Nie ma to dla mnie znaczenia
11. Czy uważasz, że Twoje postępy lub niepowodzenia w nauce mają
wpływ
na ocenę z danego przedmiotu w warsztatach szkolnych?
Tak, jeśli lepiej się uczę, zdarza się, że nauczyciele podwyższają mi ocenę
Tak, jeśli gorzej się uczę, zdarza się, że nauczyciele obniżają mi ocenę
Nie, ani dobre ani złe zachowanie nie wpływa na moje oceny z przedmiotów
w warsztatach

12. Czy nauczyciele warsztatów starają się motywować Cię do osiągania
lepszych wyników w nauce i zachowaniu?
Tak, wszyscy. W jaki sposób? ……………………………………………………………….
Tak, ale tylko niektórzy. W jaki sposób? ……………………………………………………
Nie
Nie ma to dla mnie znaczenia

13. Czy, według Ciebie, motywowanie do lepszej pracy przynosi
oczekiwane efekty?
Tak, zawsze
Czasami
Nie, nie przynosi
Nie ma to dla mnie znaczenia

14. Czy oceny z przedmiotów warsztatowych są dla Ciebie ważne?
Tak.
Tak, ale tylko z niektórych przedmiotów. Jakich? ………………………………………….
Nie
Nie mam zdania

15. Czy uważasz, że w warsztatach szkolnych jesteś sprawiedliwie
oceniany
za swoje zaangażowanie i postępy w nauce?
Tak, ze wszystkich przedmiotów
Tak, ale tylko z niektórych przedmiotów. Jakich? ………………………………………….
Nie, nie jestem sprawiedliwie oceniany
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16. Czy wszystkie rodzaje Twojej aktywności w warsztatach szkolnych
brane są pod uwagę przy wystawianiu ocen przez nauczycieli?
Tak, zawsze
Tak, czasami
Nie, nigdy
Nie ma to dla mnie znaczenia
17. Czy przy wystawianiu ocen nauczyciele informują Cię, dlaczego
wystawiają daną ocenę?
Tak, zawsze
Tak, ale tylko niektórzy
Nie, nigdy
Nie ma to dla mnie znaczenia

18. Co byś zmienił jeśli chodzi o sposób oceniania obowiązujący w
warsztatach szkolnych?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

METRYCZKA:
Wiek: …….. lat
Staż przebywania w ZP w Białymstoku: ………… m-cy
ZP w Białymstoku to Twój:
pierwszy ośrodek wychowawczy
kolejny ośrodek wychowawczy

uwagi do ankiety
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Dziękujemy za poświęcony czas!
Zespół ds. ewaluacji
Białystok, styczeń 2012 r.
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Załącznik nr 18 – Zestawienie danych z analizy ankiety do
ucznia (wersji dla warsztatów)
ANKIETA DLA UCZNIA
/warsztaty szkolne/

Ankieta, którą Ci przedstawiamy dotyczy kwestii związanych z procesem
oceniania obowiązującym i stosowanym w warsztatach szkolnych. Ankieta
jest całkowicie anonimowa i poufna, co oznacza, że w żadnym miejscu
ankiety nie musisz podawać ani swojego nazwiska ani imienia, oraz nikt nie
rozpozna Twoich opinii. Są one jednak dla nas bardzo ważne, gdyż pozwolą
nam przemyśleć naszą pracę i poprawić ją. Dlatego postaraj się szczerze
i rzetelnie odpowiedzieć na wszystkie pytania, oznaczając „x” przy wybranych
odpowiedziach lub wpisz swoje opinie w miejsca wykropkowane.
Dziękujemy.
1. Czy nauczyciele w warsztatach szkolnych zapoznają Cię z
zasadami oceniania Twoich postępów w nauce?

12

Tak, wszyscy

9

Tak, prawie wszyscy

1

Nie  Przejdź do pytania nr 3

1

Nie mam zdania

Tak,w szyscy
Tak, praw ie w szyscy
Nie
Nie mam zdania
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2. W jaki sposób nauczyciele to przedstawiają?

17

Mówią nam o zasadach oceniania

7

Czytają (np. regulamin)

2

Nie wiem, nie pamiętam

1

Z innych źródeł. Jakich? - brak wpisów

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Czytają (np. regulamin)
Mów ią nam o zasadach oceniania
Nie w iem, nie pamiętam

Z innych źródeł.

3. Czy znasz obowiązujące zasady oceniania Twoich postępów
w nauce zawodu?

13

Tak, znam wszystkie

7

Znam prawie wszystkie

2

Znam tylko niektóre

1

Nie, nie znam ich w ogóle

15
10
5
0
Znam praw ie w szystkie
Tak, znam w szystkie

Nie, nie znam ich w ogóle
Znam tylko niektóre
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4. Czy uważasz, że nauczyciele w warsztatach szkolnych
oceniają Cię według obowiązujących zasad?

10

Tak, robią to wszyscy

8

Tak, robi to większość

7

Robią to tylko niektórzy

2

Nie

Tak, robią to w szyscy
Tak, robi to w iększość
Robią to tylko niektórzy
Nie

5. Czy nauczyciele informują Cię dlaczego otrzymujesz daną
ocenę?

12

Tak, wszyscy

6

Tak, większość

7

Tak, ale tylko niektórzy
Nie

0

Przejdź do pytania nr 7

Nie
Tak, ale tylko niektórzy
Tak, w iększość
Tak, w szyscy
0

2

4

6

8

10

12

14
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6. W jaki sposób nauczyciele informują Cię dlaczego
otrzymujesz daną ocenę?

21

Mówią mi o tym

7

Piszą w dokumentach

7. Czy zdarza się, że na prośbę ucznia nauczyciele warsztatów:

Przekładają sprawdzian na inny termin
Pozwalają poprawić ocenę
Przekładają termin odpowiedzi
Inne. Jakie? - brak wpisów

TAK
17
23
13
1

NIE
6
1
9
0

25

20

15
Tak
Nie
10

5
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0
Pozw alają popraw ić ocenę
Przekładają spraw dzian na inny termin
Przekładają termin odpow iedzi

Inne

8. Czy uważasz, że nauczyciele warsztatów wiedzą o Twoich
postępach lub niepowodzeniach w zachowaniu w Zakładzie
(w szkole, w internacie)?

10

Tak, wiedzą

12

Tak, ale nie wszyscy

1

Nie, nie wiedzą

4

Nie ma to dla mnie znaczenia

Nie ma to dla mnie znaczenia
Nie, nie w iedzą
Tak, ale nie w szyscy
tak, w iedzą
0

2

4

6

8

10

12

14

9. Czy uważasz, że Twoje postępy lub niepowodzenia w
zachowaniu mają wpływ na ocenę z danego przedmiotu w
warsztatach szkolnych?

16

Tak, jeśli lepiej się zachowuję, zdarza się, że nauczyciele podwyższają mi ocenę

7

Tak, jeśli gorzej się zachowuję, zdarza się, że nauczyciele obniżają mi ocenę

6

Nie, ani dobre ani złe zachowanie nie wpływa na moje oceny z przedmiotów
w warsztatach

Tak, jeśli lepiej się zachow uję,
zdarza się, że nauczyciele
podw yższają mi ocenę
Tak, jeśli gorzej się zachow uję,
zdarza się, że nauczyciele
obniżają mi ocenę
Nie, ani dobre ani złe
zachow anie nie w pływ a na moje
oceny z przedmiotów w
w arsztatach
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10. Czy uważasz, że nauczyciele warsztatów wiedzą o Twoich
postępach lub niepowodzeniach w nauce w Zakładzie (w
szkole, w internacie)?

9

Tak, wiedzą

13

Tak, ale nie wszyscy

0

Nie, nie wiedzą

5

Nie ma to dla mnie znaczenia

15
10
5
0
Tak, ale nie w szyscy
Tak, w iedzą

Nie ma to dla mnie znaczenia
Nie, nie w iedzą

11. Czy uważasz, że Twoje postępy lub niepowodzenia w nauce
mają wpływ
na ocenę z danego przedmiotu w warsztatach szkolnych?

16

Tak, jeśli lepiej się uczę, zdarza się, że nauczyciele podwyższają mi ocenę

6

Tak, jeśli gorzej się uczę, zdarza się, że nauczyciele obniżają mi ocenę

8

Nie, ani dobre ani złe zachowanie nie wpływa na moje oceny z
przedmiotów w warsztatach

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Nie ma to dla mnie znaczenia
Tak, jeśli lepiej się uczę, zdarza się, że nauczyciele podwyższają mi ocenę
Tak, jeśli gorzej się uczę, zdarza się, że nauczyciele obniżają mi ocenę
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12. Czy nauczyciele warsztatów starają się motywować Cię do
osiągania lepszych wyników w nauce i zachowaniu?

13

Tak, wszyscy. W jaki sposób? - mówią co robić dobrze, chwalą,
poprawiają, mówią, że następnym razem będzie lepiej;
mówią słownie; wspominają o nagrodach; mówią mi,że
jakbym chciał to bym umiał; słownie i podwyższenie
kieszonkowego lub jakaś inna nagroda; mówią; w różny;
poprzez pracę;

11

Tak, ale tylko niektórzy. W jaki sposób? - wspominają o
nagrodach; mówią słowie; mówią; mówią o moich
problemach; mówią mi, żebym się poprawił; mówią co
poprawić; w różny;

1

Nie
Nie ma to dla mnie znaczenia

5

13. Czy, według Ciebie, motywowanie do lepszej pracy przynosi
oczekiwane efekty?

13

Tak, zawsze

14

Czasami

0

Nie, nie przynosi

2

Nie ma to dla mnie znaczenia

Tak, zaw sze
Czasami
Nie, nie przynosi
Nie ma to dla mnie znaczenia
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14. Czy oceny z przedmiotów warsztatowych są dla Ciebie
ważne?

15

Tak
Tak, ale tylko z niektórych przedmiotów. Jakich? - praktycznych i
teoretycznych; wszystkich

4

5

Nie
Nie mam zdania

2

Tak
Tak, ale tylko z niektórych
przedmiotów .
Nie
Nie mam zdania

15. Czy uważasz, że w warsztatach szkolnych jesteś
sprawiedliwie oceniany
za swoje zaangażowanie i postępy w nauce?

16

Tak, ze wszystkich przedmiotów

5

Tak, ale tylko z niektórych przedmiotów. Jakich? - stosunek do
nałożonych obowiązków

5

Nie, nie jestem sprawiedliwie oceniany

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Tak, ze wszystkich przedmiotów

Tak, ale tylko z niektórych przedmiotów.

Nie, nie jestem sprawiedliwie oceniany

93

16. Czy wszystkie rodzaje Twojej aktywności w warsztatach
szkolnych brane są pod uwagę przy wystawianiu ocen przez
nauczycieli?

13

Tak, zawsze

13

Tak, czasami

2

Nie, nigdy

2

Nie ma to dla mnie znaczenia

Nie ma to dla mnie znaczenia
Nie, nigdy
Tak, czasami
Tak, zaw sze
0

2

4

6

8

10

12

14

17. Czy przy wystawianiu ocen nauczyciele informują Cię,
dlaczego wystawiają daną ocenę?

12

Tak, zawsze

11

Tak, ale tylko niektórzy

0

Nie, nigdy

1

Nie ma to dla mnie znaczenia

Tak, zaw sze
Tak, ale tylko niektórzy
Nie, nigdy
Nie ma to dla mnie znaczenia
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18. Co byś zmienił jeśli chodzi o sposób oceniania obowiązujący w
warsztatach szkolnych?
brak; nie; wszystko; niech tak zostanie jak jest; nic, dłuższe przerwy; w
moim przypadku nic; nic; nie ma to dla mnie znaczenia; nie mnie o tym
decydować; żeby nauczyciele byli wyrozumiali uczniom, którzy po raz
pierwszy wykonują jakąś czynność; by nauczyciele nie obwiniali
wszystkich za to co zrobiła jedna osoba; żeby nauczyciele nie brali
wszystkiego do siebie; system oceniania:raporty; żeby były brane pod
uwagę wszystkie czyny a nie pojedyncze zdarzenie przypadkowe
decydowało o ocenie, a cały tydzień się staram pracować dobrze;
wszystko, a najbardziej cały system, praca tu jest wymuszana;

METRYCZKA:

Wiek:

Ilość

15 lat

1

16 lat

1

17 lat

10

18 lat

5

19 lat

6

20 lat

2

15 lat
16 lat
17 lat
18 lat
19 lat
20 lat
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Załącznik nr 19 – Raport z badań sondażowych

Raport z badań sondażowych

Obszar 1.2.4 System oceniania funkcjonujący
w placówce (szkole)

Opracował zespół w składzie:
Sławomir Gliński
Leszek Muszyński
Krzysztof Falkowski
Adam Stankiewicz
Paweł Świderski
Szymon Gil
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1. Wprowadzenie:
Charakterystyka zespołu badawczego, celu badania, uzasadnienie potrzeby
przeprowadzenia diagnozy
Odpowiedzialnym za wykonanie tej części ewaluacji był zespół ds. ewaluacji, który
na każdym etapie przygotowania badań sondażowych był odpowiedzialny za inny
etap badania. I tak:
 Leszek Muszyński, Krzysztof Falkowski – odpowiedzialni za przygotowanie
kwestionariusza ankiety przeznaczonego dla nauczycieli;
 Adam Stankiewicz, Paweł Świderski, Szymon Gil – przeprowadzenie badania
oraz analiza statystyczna i graficzna otrzymanych wyników
 Sławomir Gliński – analiza wyników: podsumowanie oraz przygotowanie
raportu z badań sondażowych.
Obszar 1.2.4 System oceniania funkcjonujący w placówce (szkole)
Cel/cele ewaluacji:


zebranie informacji i dokonanie oceny efektów podejmowanych przez
nauczycieli szkoły i warsztatów działań w zakresie stosowanego w placówce
sytemu oceniania;



identyfikacja

braków

oraz

niedoskonałości

samego

procesu

(strona

przedmiotowa), a także jego nieprawidłowości (strona podmiotowa);


identyfikacja i eliminowanie zagrożeń stąd wynikających oraz wzmacnianie
właściwych postaw i praktyk.

Przedmiot ewaluacji: System oceniania funkcjonujący w szkole i
warsztatach – instytucjach Zakładu Poprawczego w
Białymstoku
Proces oceniania został przedstawiony w badaniu wielowymiarowo:
a.

przez pryzmat reguł, które obowiązują w placówce (na mocy stosownych
dokumentów, np. regulaminów), z którymi nauczyciele mają obowiązek
zapoznawać uczniów;

b.

stosowanych praktyk oceniania;

c.

wiedzy, jaką uczniowie w tym względzie posiadają;
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d.

z perspektywy przedmiotu procesu oceniania, który oddzielnie dotyczył
postępów (bądź niepowodzeń) w nauce, oraz w zachowaniu.

Pośrednio więc (nie wprost) ewaluacja dotyczyła również wypełniania przez
nauczycieli obowiązków nałożonych w tym względzie przez dokumenty (regulaminy
ZP w Białymstoku, głównie Przedmiotowy System Oceniania oraz Wewnętrzny
System Oceniania). Dotykała także newralgicznych kwestii poczucia sprawiedliwości
odczuwanej przez wychowanków, tak w kwestii nauki, jak i zachowania.

2. Charakterystyka przeprowadzonego badania
Ze względu na charakter pracy Zakładu Poprawczego w Białymstoku (jako zakładu
zamkniętego), a nade wszystko proces dydaktyczny tu przebiegający, który obejmuje
naukę zarówno w szkole, jak i w warsztatach, badanie ankietowe zrealizowane zostało
za pomocą zróżnicowanych kwestionariuszy ankiet. Przeprowadzone zostało według
zasad ankietowania audytoryjnego, wraz z dostosowaniem narzędzia do struktury i
specyfiki respondentów. Próby badawcze obejmowały osobno:


wychowanków zakładu,



nauczycieli szkoły,



nauczycieli warsztatów,

przy czym pytania kwestionariusza ankiety dotyczyły osobnej oceny szkoły, oraz
osobnej oceny zajęć w warsztatach, co w efekcie przyczyniło się do tego, iż ogólnej
licznie respondentów przedstawiono 3 wersje kwestionariusza ankiet (1 wspólną dla
nauczycieli, oraz 2 – z podziałem na szkołę, oraz warsztaty – dla wychowanków).
Haromonogram
wyszczególnionymi

przeprowadzonego

źródłami

informacji,

badania,

charakterystyką

wraz

próby

z

badawczej,

zastosowaną metodą etc. został zaprezentowany w tabeli poniżej:

Lp.
1.
2.

Źródła informacji
Nauczyciele

szkoła
warsztaty

Uczniowie

Próba
badawcza
8
6
25
26

Metody badawcze
Kwestionariusz ankiety
Kwestionariusz ankiety
1
Kwestionariusz
ankiety
2

Terminy
realizacji
styczeń 2012
styczeń 2012
styczeń 2012
styczeń 2012
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Charakterystyka prób badawczych przedstawia się w sposób następujący:


próba nauczycieli:
 liczebność: 14 nauczycieli;
 miejsce zatrudnienia: szkoła – 8 osób, warsztaty – 6 osób;
 staż pracy: 0-5 lat – 3 osoby, 5-10 lat – 6 osób, 10-15 lat – 3 osoby, pow.
15 – 2 osoby.

Szczegółową charakterystykę stażu pracy badanych nauczycieli przedstawia poniższy
wykres.

Wykres 1. Zróżnicowanie wiekowe próby badanych nauczycieli ZP w Białymstoku
Źródło: opracowanie własne.

Struktura

próby

badawczej

nauczycieli

jest

strukturą

zróżnicowaną

(heterogeniczną), w której w niemalże jednakowym stopniu reprezentowane jest
zróżnicowanie stażowe; żadna z kategorii nie jest ani niedoreprezentowana, ani
nadreprezentowana. W strukturze badanych celowo nie wyróżniono kategorii płci, by,
ze względu na niewielką liczebność próby, zapewnić badanym poufność i
anonimowość. Również ze względu na niewielką liczebność próby, wyniki
przedstawiane w dalszej części raportu będą podawane cyfrowo w wartościach
nominalnych.


próba uczniów:
 liczebność: 25 uczniów;
 wiek: pon. 17 lat – 2 osoby, 17 lat – 10 osób, 18 lat – 5 osób, 19 lat – 6 osoby,
20 lat – 2 osoby;
 długość pobytu w ZP w Białymstoku (oznaczona według kwartałów): 1 -3 mce – 4 osoby, 4-6 m-cy – 2 osoby, 7-9 m-cy – 2 osoby, 10-12 m-cy – 5 osób, 13-15
m-cy – 1 osoba, 16-18 m-cy – 2 osoby, 19-21 m-cy – 1 osoba, 22-24 m-ce – 4
osoby, pow. 24 m-cy: 35 m-cy – 1; 48 m-cy – 1 osoba;
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 doświadczenie w zakładach tego typu: dla 5 badanych uczniów ZP w
Białymstoku jest 1 zakładem, dla 20 osób natomiast – jest kolejnym zakładem
poprawczym, w jakim przebywają.
Charakterystyka tej próby słabo zróżnicowana, w zdecydowanie mniejszym
stopniu niż nauczycieli, a także w zdecydowanie mniejszym stopniu niż w poprzednim
etapie ewaluacji (Obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz
innej działalności statutowej placówki, Wymaganie 1.3. Respektowanie norm
społecznych, marzec-maj 2011). Kategorią wiekową, która wyraźnie jest obecna w
badaniu, jest grupa uczniów starszych (17-18 lat – 17 osób) zbliżających się do
osiągnięcia formalnej pełnoletniości. Wyraźnie zaznacza się także grupa uczniów
starszych (pow. 18 r. ż. – 8 osób), co w sumie przykłada się na dość jednolitą
(homogeniczną) pod względem wieku populację badanych.
Jeśli chodzi o staż (długość pobytu respondentów w ZP w Białymstoku), w
rozbiciu na kwartały, próba daje zróżnicowany obraz, jeśli jednak podzielić ją wedle
kryterium długości pobytu w Zakładzie „do roku (12 m-cy)” oraz „ponad rok (pow. 12
m-cy)” wyraźni widać, iż w pierwszym przedziale znajdzie się 13 osób, zaś w drugim –
10 osób; nieznacznie więc w próbie przeważa liczba osób przebywająca w zakładzie
krócej niż 1 rok (12 m-cy). Należy jednak zwrócić uwagę, że wśród długotrwale
osadzonych znalazło się dwóch wychowanków, którzy w zakładzie poprawczym
spędzili kolejno: 35 m-cy i 48 m-cy. Pobyt w placówce jest dla nich trwałym
doświadczeniem. Jest to tym ważniejsze, że dla zdecydowanej większości badanych
(20 osób) ZP w Białymstoku nie jest pierwszym zakładem poprawczym, w jakim
przebywali. Wynika z tego, co obrazuje poniższy rysunek, że zdecydowana większość
respondentów ma już doświadczenia w tym względzie.

kolejny osrodek w ychow aw czy

Pierw szy ośrodek w ychow aw czy

0
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Wykres 2. ZP w Białymstoku to Twój pierwszy, czy kolejny ośrodek wychowawczy?
Źródło: opracowanie własne.
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3. Analiza wyników
Badanie

sondażowe

zostało

przeprowadzone

na

podstawie

narzędzi

badawczych – kwestionariusza ankiety oraz ankietowania audytoryjnego –
które zostały opracowane osobno dla nauczycieli (jeden formularz kwestionariusza
ankiety dla nauczycieli szkoły i warsztatów) oraz osobno dla uczniów. Przy czym w
przypadku badania opinii uczniów, zastosowano 2 kwestionariusze ankiety: 1)
dotyczący system oceniania stosowanego w szkole, oraz 2) zasad oceniania
stosowanego w warsztatach. W rezultacie więc, badanie opinii w analizowanym
obszarze

obejmowało

3

rundy

ankietowania

audytoryjnego:

(1)

badanie

przeprowadzone wśród nauczycieli szkoły i warsztatów, (2) badanie przeprowadzone
wśród uczniów, dotyczące systemu oceniania w szkole, (3) badanie przeprowadzone
wśród uczniów, dotyczące systemu oceniania w warsztatach szkolnych. Według tego
schematu w dalszej części Raportu z badań, zostanie przeprowadzona analiza
otrzymanych wyników.

3a. Analiza wyników badań sondażowych nt. Stosowania systemu
oceniania funkcjonującego w placówce, przeprowadzonych wśród
nauczycieli szkoły i warsztatów Zakładu Poprawczego w
Białymstoku
– ANALIZA WYPOWIEDZI NAUCZYCIELI
Przedmiot ewaluacji – system oceniania w placówce skłonił zespół ds.
ewaluacji, aby, obok ocen uczniów, poznać także opinie nauczycieli, jako że są oni
jednym z głównych aktorów wywierających niemały wpływ na ten proces. Ze względu
na charakter placówki, jaką jest Zakład Poprawczy w Białymstoku, grono
pedagogiczne ma trójelementową strukturę, w skład której wchodzą wychowawcy z
internatu, nauczyciele prowadzący zajęcia w szkole i nauczyciele zawodu –
prowadzący zajęcia w warsztatach szkolnych. Ze względu na fakt, iż na zakres
ewaluacji, który koncentrował się na zagadnieniach niezwykle newralgicznych, gdyż
dotyczących systemu oceniania, badanie zostało przeprowadzone jedynie wśr ód
nauczycieli–dydaktyków; z tego wynika także obecna w Raporcie szczególna
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koncentracja na szkole i warsztatach szkolnych1 ; należy przy tym dodać, że
chociaż kwestionariusz ankiety został przedstawiony tym dwóm grupom oddzielnie 2 ,
był on jednolity – zawierał tak samo brzmiące pytania w formule zamkniętej,
półotwartej i otwartej (ilość pytań: 19, w tym 2 pytania tzw. metryczkowe) i w dalszej
części analizy wyniki badań dla tej grupy zostaną przedstawione całościowo
(zbiorczo).
Stosowanie systemu oceniania w każdej społeczności, a tym bardziej w
placówkach oświatowych czy wychowawczo-oświatowych, które właśnie z tą sferą
zwykle są kojarzone, powinno się opierać na zasadach, które są powszechnie znane.
Należało się spodziewać, iż podobnie jest w przypadku Zakładu Poprawczego w
Białymstoku, dlatego też w kwestionariuszu oddzielny blok pytań dotyczył właśnie
tego zagadnienia. W odniesieniu do pytań dotyczących obowiązków nauczycieli w
zakresie

zaznajamiania

uczniów

z

wymaganiami

oraz

kryteriami

oceniania ich postępów w nauce, 100% nauczycieli w obu grupach potwierdziło,
iż zapoznaje lub stara się zapoznawać uczniów z zasadami pracy i w szkole i na
warsztatach, przy czym większość badanych wskazała, że najczęściej reguły te
wypowiada słownie „z pamięci”, choć nierzadko przytacza, odczytuje je z
odpowiednich dokumentów. Świadczyć to może o tym, iż większość kadry
pedagogicznej zakładu jest z regulaminami obowiązującymi w zakładzie blisko
zaznajomiona, choć bywają sytuacje, kiedy nauczyciele uciekają się do ich odczyt ania
przed klasą. Można tę praktykę rozumieć w ten sposób, iż niekiedy sytuacje
powstające w placówce wymagają powołania się na autorytatywne źródło, jakim
właśnie jest regulamin, czy dyrektywa w jednakowym stopniu obowiązująca uczniów,
jak i nauczycieli.
W zakresie oceny wyrażanej przez nauczycieli w stosunku do obowiązujących w
placówce dokumentów odnoszących się do przyjętego systemu oceniania, w ankiecie
zastosowano pytanie o spójność Przedmiotowego Systemu Oceniania z
Wewnętrznym Systemem Oceniania. Pozytywną ocenę komplementarności tych
dokumentów wskazało jednoznacznie niemalże 100% badanych w obu grupach; tylko

1

Specyfika pracy na zajęciach w szkole oraz w warsztatach została uwzględniona w badaniu
ankietowym i zostanie omówiona w dalszym etapie analizy.
2
Są to dwie odrębne grupy, jedy nie 2 nauczycieli z warsztatów zna spec yfikę pracy w szkole, gdyż
oprócz zajęć w warsztatach, uczą oni jednocześnie przedmiotów teoretycznych w szkole.
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jedna osoba reprezentująca warsztaty miała w tym względzie nieznaczne wątpliwości
(wypowiedziała się „brakiem zdania” w badanej kwestii).

Wykres 3. Czy uważasz, że Przedmiotowy System Oceniania jest spójny
z Wewnętrznym Systeme m Oceniania?
Źródło: opracowanie własne.

Niezależnie jednak od tego, kolejne pytanie dotyczyło oceny nauczycieli, czy w
obowiązujących w placówce dokumentach należałoby dokonać niezbędnych
korekt, czy modyfikacji. I tu, niezależnie od wcześniej wyrażonej aprobaty wobec
wzajemnej komplementarności ocenianych dokumentów, wypowiedzi nauczycieli
przedstawiały zróżnicowany obraz. Z reguły nauczyciele szkoły nie wnosili do
omawianych regulacji żadnych zastrzeżeń (jedna osoba „nie miała zdania” w tej
kwestii), przy czym należy zauważyć, iż na to pytanie wypowiedziało się jedynie 4. z 8.
ankietowanych pedagogów. Tymczasem nauczyciele warsztatów składali bardziej
jednoznaczne

deklaracje:

wedle

2

osób

stosowane

w

ZP

dyrektywy

ws.

Przymiotowego Systemu Oceniania i Wewnętrznego Systemu Oceniania należałoby
zmienić (dla 4 osób reguły te nie wymagają modyfikacji), jednakże i w tej grupie nie
wypowiedzieli się wszyscy badani (zabrakło 1 opinii). Jak należy zinterpretować
odmowę odpowiedzi na to pytanie? Czy jest to zwykłe przeoczenie pytania, czy też
celowe pominięcie drażliwej kwestii, gdyż wymagającej jednoznacznych deklaracji,
choć składanych przecież anonimowo i poufnie? Nie wiadomo. Nie wiadomo także w
jakim zakresie wskazane przez nauczycieli zmiany w obowiązujących w ZP w
Białymstoku regulaminów należałoby wprowadzić. Nie wyjaśnia tego także ostatnie
pytanie ankiety dotyczące propozycji zmian w systemie oceniania przyjętego w ZP w
Białymstoku – podsumowuje je jeden wpis (pytanie miało charakter otwarty) –
„system oceniania jest OK.”.
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Badanie odnosiło się także do opinii nauczycieli (ich obserwacji) w kwestii
znajomości i rozumienia przez wychowanków ZP w Białymstoku
stosowanych w placówce zasad oceniania.

Szkoła

Jak sądzisz, czy uczniowie znają i rozumieją zasady
Warsztaty
oceniania obowiązujące w ZP w Białymstoku?

4

Tak, wszyscy

3

4

Tylko niektórzy

3

0

Nie, nie znają i nie rozumieją ich

0

Źródło: opracowanie własne.

Udzielone odpowiedzi dają niezwykle zróżnicowany i wymowny obraz. Przede
wszystkim niemalże w równym stopniu nauczyciele i szkoły i warsztatów zauważają
braki

podopiecznych

w

wiedzy

o

regułach

systemu

oceniania

obowiązującego w placówce. Można więc na tej postawie wysnuć wniosek, że
mimo starań, wysiłki grona pedagogicznego w tym względzie nie przynoszą
spodziewanych rezultatów. Uczniowie ZP w Białymstoku wymagają jeszcze
bardziej wzmożonej pracy w zakresie podnoszenia ich wiedzy i
rozumienia przez nich reguł oceniania praktykowanych w ZP w
Białymstoku.
Kolejny szeroki blok pytań w ankiecie dotyczył stosowania obiektywnych
kryteriów i konkretnych praktyk podczas wystawiania oceny uczniom. I tak, na
pytanie o formę w jakiej nauczyciele komunikują uczniom swoją decyzję o
ocenie, większość pedagogów z obu grup wskazała, że czyni to ustnie, można się więc
domyślać – w bezpośredniej interakcji z uczniem. Forma informowania o ocenie
wydaje się być aspektem procesu niezwykle wrażliwym i drażliwym jednocześnie,
dlatego też niezwykle ważnym. Wymaga bowiem od obu stron (a nierzadko
zdecydowanie

bardziej

od

nauczyciela, zwłaszcza w

placówce

opiekuńczo-

wychowawczej, jaką jest zakład poprawczy) podjęcia tzw. cywilnej odwagi i pełnej
odpowiedzialności za dokonane wybory. Stąd też jeśli proces ten jest komunikatem
ustnym, bezpośrednim, łatwiej dociera do zainteresowanego, czyniąc z niego
podmiot, a nie tylko przedmiot ewaluacji. Dopełnieniem procesu jest także kwestia
uzasadnienia wystawianej wychowankowi oceny – o czym traktowało kolejne
pytanie ankiety. Udzielone odpowiedzi wskazały, iż dokonuje tego już nieco mniejsza
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część grona pedagogicznego, przy czym o ile nauczyciele warsztatów deklarują w
100%, że każdorazowo uzasadniają wychowankom wystawiany

im stopień,

nauczyciele szkoły, co prawda, w zdecydowanej większości tak czynią, jednak znalazły
się 2 opinie świadczące o tym, iż robią to sporady cznie.
O podmiotowości ucznia i aktywnego włączania go w proces uczenia
i oceniania świadczą także dokonywane na jego prośbę ustępstwa. Tej kwestii
dotyczyło kolejne pytanie, a szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawia poniższa
tabela.
Szkoła

Czy w procesie uczenia się – nauczania uwzględniasz Warsztaty
prośby i potrzeby uczniów?
Tak Nie
Tak Nie
8

1

Przekładasz na inny termin pracę klasową, sprawdzian

5

1

9

0

Pozwalasz poprawiać (np. kilkakrotnie) ocenę

6

0

7

1

Przekładasz termin odpowiedzi

4

2

6

2

Przekładasz termin oddania pracy domowej

2

2

0

0

Inne. Jakie? …

0

0

Źródło: badania własne.

Dane zawarte w tabeli wyraźnie wskazują, iż nauczyciele ZP w Białymstoku
uwzględniają propozycje uczniów dotyczące załagodzenia, w wyjątkowych sytuacjach,
stosowanego systemu oceniania, przysłowiowo mówiąc „idą wychowankom na rękę”,
jednakże w pozytywnym sensie tego powiedzenia. Wyniki dla obu grup są podobne:
1. nauczyciele najczęściej pozwalają na poprawianie, nawet kilkukrotne,
wystawionej oceny;
2. skłonni są przełożyć sprawdzian na inny – bardziej dogodny dla ucznia
termin;
3. godzą się także na przełożenie ustalonego terminu odpowiedzi.
Jedyna wyraźnie widoczna dysproporcja (zdecydowanie nadreprezentowana w grupie
nauczycieli szkoły) pojawia się przy kryterium „przełożenia terminu oddania pracy
domowej”. Wynik ten należy zapewne tłumaczyć faktem, iż kryterium to ma znaczenie
w szkole, zaś na warsztatach, ze względu na inny charakter przebiegającej tam nauki i
pracy, nie odgrywa tak wielkiego znaczenia.
Dostrzeganie podmiotowości uczniów przez grono pedagogiczne ZP w
Białymstoku jest tym bardziej cenne, że – wedle opinii nauczycieli – waga
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przywiązywana przez uczniów do otrzymywanych ocen nie jest stabilna (nie
utrzymuje się na tym samym poziomie), a jest ściśle uzależniona od sytuacji.

Szkoła

Warsztat
y

Czy uważasz, że wychowankowie przywiązują wagę
do otrzymywanych ocen?
Tak. W jakich wypadkach?

4

Odpowiedzi: jeśli są zainteresowani nauką; zależy od ucznia; gdy ocena
ma wpływ na ocenę z zachowania

2

Czasami. W jakich wypadkach?
5

2

Odpowiedzi: kiedy zbliża się koniec semestru; zależy od osobow ości
ucznia; jeśli chce przejść do w yższej klasy i jeśli ma wsparcie grupy lub
wychow awcy; gdy są motywow ani do nauki

Nie. Jak sądzisz, dlaczego?

2

0
Odpowiedzi: brak zainteresowania w łasną edukacją
Źródło: opracowanie własne.

Zaś

sytuacjami,

otrzymywanych

ocen

które
są

w

największym

okoliczności

stopniu

zewnętrzne:

„podnoszą

zbliżający

się

wartość”
koniec

roku/semestru, szansa promocji do następnej klasy, wsparcie środowiska społecznego
– wychowawców, kolegów. Obserwacje pedagogów wskazują także na czynniki natury
psychologicznej – „bezinteresowne”, by tak rzec, zainteresowanie nauką lub
osobowość ucznia – te jednak w nieco mniejszym stopniu. Na uwagę jednak w tym
względzie zasługuje fakt, iż opinie nauczycieli obu badanych grup dość wyraźnie
różnią się od siebie: nauczyciele szkoły wyrażają opnie o tym, iż wychowankom z
reguły zależy na uzyskiwanych ocenach, podczas gdy nauczyciele warsztatów są w tej
kwestii wewnętrznie podzieleni: ich głosy nie są tak jednoznaczne i rozkładają się na
wszystkie kategorie odpowiedzi. Dostrzegają wśród uczniów również zupełny brak
zainteresowania edukacją, a w domyśle – można skonstatować – własną przyszłością.
Konstatacja ta nabiera dodatkowego światła w kontekście kolejnego pytania
ankiety, dotyczącego skuteczności motywowania wychowanków do lepszej
nauki i pracy (tabela poniżej).
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Szkoła

Czy, według Ciebie, motywowanie uczniów do lepszej Warsztaty
pracy i nauki przynosi oczekiwane efekty?

6

Tak, zawsze.

2

Sporadycznie. Kiedy szczególnie?

2

1

Odpowiedzi: indywidualna praca z uczniem; to zależy od wychowanka

1

Trudno powiedzieć.

3

Źródło: opracowanie własne.

I w tym względzie opinie nauczycieli warsztatów są bardziej zróżnicowane niż
deklaracje pedagogów pracujących w szkole. Ci ostatni bowiem z większym
optymizmem patrzą na skuteczność swoich działań edukacyjnych – zdecydowanie
częściej niż nauczyciele zawodu widzą efekty swojej pracy pedagogicznej. Nauczyciele
warsztatów zaś, postrzegają ten proces niejednoznacznie, widać, iż przynosi im
trudność jego ocena w sposób jednowymiarowy.
Kolejny

blok

pytań

stanowiły

kwestie

dotyczące

okoliczności

–

indywidualnych ucznia, a także wewnątrzinstytucjonalnych zakładu, które
mogą wpływać na nauczycieli w procesie oceniania. W pierwszej części wyrażano
opinie na temat drożności komunikacji zakładu jako całości (tabela poniżej).

Szkoła

Czy, według Ciebie, między działami szkoły i
warsztatów szkolnych następuje wymiana
informacji na temat postępów i niepowodzeń w
nauce poszczególnych uczniów?

Warsztaty

9

Tak, regularnie

3

1

Sporadycznie

3

0

Nie

0

Źródło: opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują na wyraźne różnice w tym wglądzie pomiędzy
nauczycielami szkoły, którzy

w większości wskazują na drożność systemu

wewnętrznej komunikacji pomiędzy działami ZP w Białymstoku w zakresie postępów
(lub niepowodzeń) wychowanków, natomiast opinie nauczycieli warsztatów są
wyraźnie podzielone w tej kwestii; 50% udzielonych wypowiedzi wskazuje na
niedrożność systemu w tej kwestii.
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Sytuacja zmienia się zaś, gdy chodzi o przekazywanie informacji dotyczących
zachowania wychowanków (tabela poniżej).

Szkoła

Czy, według Ciebie, między działami szkoły i warsztatów
szkolnych następuje wymiana informacji na temat
Warsztaty
postępów i niepowodzeń z zachowania poszczególnych
uczniów?

8

Tak, regularnie

6

1

Sporadycznie

0

0

Nie

0

Źródło: badania własne.

Wówczas regularność przekazywanych informacji, a tym samym drożność
systemu wewnętrznej komunikacji zakładu jest potwierdzana w 100% przez grono
pedagogiczne i szkoły i warsztatów.
Powstaje więc pytanie, czy wiedza o postępach (lub niepowodzeniach)
ucznia w nauce oraz zachowaniu ma wpływ na sposób oceniania uczniów
przez nauczycieli zakładu? Tej wrażliwej materii dotyczyły kolejne pytania ankiety.
Rozkład odpowiedzi przedstawiają kolejne tabele Raportu.

Szkoła

Czy wymiana informacji – Twoja wiedza o postępach
i niepowodzeniach ucznia w nauce z innych przedmiotów Warsztaty
ma wpływ na wystawianą mu przez Ciebie ocenę?

2

Tak, jeśli uczeń lepiej się uczy, zdarza się, że podwy ższam mu ocenę

1

1

Tak, jeśli uczeń gorzej się uczy, zdarza się, że obniżam mu ocenę

5

Nie, ani dobre ani złe wyniki w nauce ucznia nie wpły wają na jego oceny z
mojego przedmiotu
Źródło: badania własne.

7

0

Szkoła

Czy wymiana informacji – Twoja wiedza o postępach
i niepowodzeniach ucznia z zachowania w innych
działach Zakładu ma wpływ na wystawianą mu przez
Ciebie ocenę?

Warsztaty

1

Tak, jeśli uczeń lepiej się zachowuje, zdarza się, że podwyższam mu ocenę

1

0

Tak, jeśli uczeń gorzej się zachowuje, zdarza się, że obniżam mu ocenę

0

Nie, ani dobre ani złe zachowanie ucznia nie wpły wa na jego oceny
z mojego przedmiotu
Źródło: badania własne.

8

5
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Na podstawie zgromadzonych danych widać, iż sytuacja różni się tak w szkole,
jak i w warsztatach. Wydaje się, że nauczyciele szkoły zdecydowanie bardziej
jednoznacznie deklarują bezstronność procesu oceniania – w zdecydowanej
większości nie wpływa nań ani wiedza o postępach (lub niep owodzeniach) ucznia w
nauce ani z zachowania napływająca z innych działów zakładu. Z kolei nauczyciele
warsztatów, dodajmy – w zdecydowanej większości – poddają się tzw. całokształtowi
sytuacji wychowanka i przyznają, że złe wyniki ucznia z innych przedmiotów,
wpływają na wystawiane im oceny z przedmiotów, których osobiście uczą. Sytuacja
diametralnie zmienia się, gdy chodzi o zachowanie – w tej kwestii ani sukcesy, ani
porażki wychowawcze nie wpływają na proces oceniania dokonywany przez
nauczycieli warsztatów. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że podobnie często i
nauczyciele szkoły, i warsztatów skłonni są „podciągać” oceny uczniom – i jeśli chodzi
o osiągnięcia naukowe i wychowawcze – wskazuje na to 16% wszystkich wskazań.
Jak jednak na proces oceniania dokonywany przez nauczycieli

ZP w

Białymstoku wpływa własna aktywność ucznia? Wymiaru indywidualnej oceny
wychowanka poprzez jego subiektywne starania dotyczyły kolejne pytania
ankiety.

Szkoła

Czy wystawiając wychowankom oceny za ich
osiągnięcia edukacyjne, uwzględniasz wszystkie
formy aktywności ucznia?

Warsztaty

6

Tak, zawsze

3

3

Z reguły tak, raczej tak

3

0

Sporadycznie

0

0

Nie, nie uwzględniam

0

Źródło: badania własne.

Wyniki pokazują, iż z reguły i nauczyciele szkoły, i warsztatów starają się
wielostronnie rozpatrywać konkretny przypadek konkretnego wychowanka – biorąc
pod uwagę możliwie największe spektrum jego starań. Deklaracje pedagogów
szkolnych wydają się być wyraźniejsze i bardziej zdecydowane niż nauczycieli
warsztatów,

jednak

sytuacja

zmienia

się,

gdy

pytanie

dotyczy

procesu

indywidualizacji w systemie ocenienia (tabela poniżej).
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Szkoła

Czy przy ocenianiu bierzesz pod uwagę zasadę
indywidualizacji?

Warsztat
y

6

Tak, zawsze

5

3

Z reguły tak

1

0

Nie, nie uwzględniam jej

0

Źródło: badania własne.

Wówczas bowiem sytuacja odwraca się: nauczyciele warsztatów wyraźnie dobitniej
niż nauczyciele pracujący

w szkole, deklarują autonomiczne (podmiotowe)

traktowanie uczniów w procesie oceniania, dostrzegając i doceniając indywidualny
kontekst sytuacji pojedynczego wychowanka.

3b. Analiza wyników badań sondażowych nt. Stosowania systemu
oceniania funkcjonującego w placówce, przeprowadzonych wśród
wychowanków Zakładu Poprawczego w Białymstoku
– ANALIZA WYPOWIEDZI WYCHOWANKÓW
Niezbędnym komentarzem do wypowiedzi nauczycieli są opinie wychowanków
Zakładu Poprawczego w Białymstoku na temat obowiązującego oraz realizowanego w
placówce systemu oceniania. Uczniom zostały przedstawione dwa kwestionariusze
ankiet – dotyczące oddzielnej oceny systemu oceniania stosowanego w szkole, jak i w
warsztatach szkolnych3 . Narzędzia zawierały jednakową ilość (21, w tym 3, to tzw.
pytania metryczkowe) oraz układ pytań, sprzężonych z narzędziem przedstawianym
nauczycielom placówki; treść pytań modyfikowana była jedynie wówczas, kiedy
dotyczyła konkretnej instytucji (szkoła lub warsztaty) podlegającej ocenie.
Opinie wychowanków w zakresie ich obserwacji dotyczących obowiązku
zapoznawania ich z zasadami oceniania postępów w nauce dość wyraźnie
wskazują na to, iż obowiązek ten w większej mierze jest realizowany przez nauczycieli
warsztatów niż szkoły. Wskazują na to jednoznaczne odpowiedzi (21 wskazań – dla
3

Taka separacja narzędzi została podyktowana doświadczeniami z wcześniejszego etapu ewaluacji
(Obszar 1. Efek ty działalności dydak tycznej, wychowawczej oraz innej działalności statutowej
placówk i, Wymaganie 1.3. Respek towanie norm społecznych, marzec-maj 2011), kiedy to przedmiot
ewaluacji uczniowie oceniali, co prawda rozłącznie dla szkoły i dla warsztatów, ale na jednym
egzemplarzu kwestionariusza. Taka sytuacja powodowało jednak kłopoty ze zrozumieniem i
oddzieleniem sfery (instytucji) podlegającej ocenie.
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warsztatów wobec 18 – dla szkoły) uczniów, iż „wszyscy” oraz „prawie wszyscy”
nauczyciele warsztatów wypełniają ten obowiązek, a także rozkład odpowiedzi „Nie”
oraz „Nie mam zdania” zarejestrowanych dla szkoły (7 wskazań – dla szkoły wobec 2
– dla warsztatów). Szczegółowy obraz wypowiedzi przedstawia poniższa tabela.

Warsztat
y

Czy nauczyciele zapoznają Cię z zasadami oceniania
Twoich postępów w nauce?

Szkoła

12

Tak, wszyscy

10

9

Tak, prawie wszyscy

8

1

Nie.  Przejdź do pytania nr 3

4

1

Nie mam zdania

3

Źródło: badania własne.

Różni się także sposób przedstawiania, informowania o zasadach oceniania
praktykowany przez nauczycieli ZP w Białymstoku. Ustny sposób przekazywania
tychże informacji najczęściej obserwowany jest w warsztatach szkolnych
niż w szkole (17 wobec 14 wskazań). Warto przy tym zwrócić uwagę również na fakt, iż
nauczyciele warsztatów, w opinii wychowanków ZP w Białymstoku, częściej niż
nauczyciele szkoły (7 wobec 5 wskazań) posiłkują się dokumentami placówki
zawierającymi regulacje dotyczące systemu oceniania (np. regulaminami) do
uzasadniania, przedstawiania tychże zasad; jednocześnie dość wyr aźnie (6 wobec 2
wskazań) uwidacznia się sytuacja, w której uczniowie nie pamiętają źródeł/form
przedstawiania systemu oceniania ich postępów w nauce – fakt ten przynależy jednak
raczej do instytucji szkoły niż warsztatów. Szczegółowy obraz odpowiedzi zawiera
tabela znajdująca się poniżej.

Warsztaty

W jaki sposób nauczyciele to
przedstawiają?

Szkoła

17

Mówią nam o zasadach oceniania

14

7

Czytają (np. regulaminy)

5

2

Nie wiem, nie pamiętam

6

1

Z innych źródeł. Jakich?

0

Źródło: badania własne.

Niezależnie jednak od praktyk podejmowanych w zakresie przestawiania reguł
oceniania przez nauczycieli czy szkoły, czy warsztatów ZP w Białymstoku,
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wychowankowie zakładu deklarują, iż znają w niemalże jednakowym stopniu
wszystkie bądź prawie wszystkie obowiązujące tam zasady oceniania postępów w
nauce. Na uwagę zasługiwać może jedynie stopień „wybiórczości” posiadanej przez
wychowanków wiedzy w omawianym aspekcie („Znam tylko niektóre zasady
oceniania postępów w nauce”), która to tendencja wydaje się być wyraźniejsza po
stronie szkoły (5 wobec 2 wskazań).

Warsztaty

Czy znasz obowiązujące w Zakładzie zasady
oceniania Twoich postępów w nauce?

Szkoła

13

Tak, znam wszystkie

12

7

Znam prawie wszystkie

6

2

Znam tylko niektóre

5

1

Nie, nie znam ich w ogóle

2

Źródło: badania własne.

Informacją, która nie została uwzględniona w procesie ankietowania, a która
rzuciłaby – wydaje się – dodatkowe światło na omawiany aspekt procesu, jest kwestia
źródeł tej wiedzy. Ankietowanie zakładało – i w efekcie sprawdzało – jedyny kanał
informacji o zasadach oceniania, jakim są nauczyciele. Tymczasem zapytanie
wychowanków o to, czy wzajemnie przedstawiają sobie takie informacje (czy są dla
siebie źródłem wiedzy o zasadach oceniania panujących w ZP w Białymstoku) – co
wydaje się być procesem jak najbardziej naturalnym (gdyż w każdej społeczności,
także w tzw. placówce wolnościowej wiedzę o obowiązujących w niej zasadach
pozyskuje się także w sposób nieformalny), umożliwiłoby stworzenie pełniejszego
obrazu tego procesu. Co prawda, pytanie 2 ankiety: „W jaki sposób nauczyciele to
przedstawiają?” zawierało możliwość odpowiedzi „Z innych źródeł. Jakich?” – i tu,
można się spodziewać, sytuowałyby się inne, alternatywne źródła wiedzy, jednak
pytanie to odnosiło się tylko i wyłącznie do nauczy cieli, jako podmiotów analizowaną
wiedzę przekazujących. W związku z tym odpowiedzi udzielonych na to pytanie (a
wskazujących, iż spoza innych źródeł niż regulaminy i wiedza nauczycieli nie
pozyskuje się informacji o zasadach oceniania), nie można traktować tak
jednoznacznie.
Kolejny blok pytań dotyczył opinii wychowanków ZP w Białymstoku na temat
realnego stosowania przez nauczycieli w ich codziennej praktyce reguł związanych z
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procesem oceniania obowiązujących w placówce. Obraz, jaki wyłania się z rozkładu
odpowiedzi (tabela poniżej) wskazuje, iż w niemalże jednakowym stopniu i
nauczyciele szkoły, i warsztatów realizują zapisy dokumentów w tym względzie. Ale
jednocześnie widać, iż wybiórczo („Robią to tylko niektórzy”) proces ten, w opinii
wychowanków, stosują częściej nauczyciele warsztatów niż szkoły (7 wobec 5
wskazań). Spośród opinii uczniów ukazujących, iż są nauczyciele, którzy nie stosują
się do obowiązujących zasad w zakresie procedur oceniania, nieznacznie częściej
wskazywana była grupa nauczycieli szkoły niż warsztatów (3 wobec 2 wskazań).

Warsztat
y

Czy uważasz, że nauczyciele Zakładu oceniają Cię
według obowiązujących zasad?

Szkoła

10

Tak, robią to wszyscy

9

8

Tak, robi to większość

8

7

Robią to tylko niektórzy

5

2

Nie

3

Źródło: badania własne.

Zanim dokonana zostanie dalsza analiza otrzymanych wyników należy zwrócić
uwagę, iż omawiane pytanie odnosiło się do faktycznej praktyki oceniania uczniów
przez nauczycieli, lecz pośrednio zawierało komponent określający poczucie
sprawiedliwości odczuwanej przez wychowanków w omawianym aspekcie.
Gdyby oceniać ten wymiar na podstawie uzyskanych odpowiedzi, można by
przypuszczać, iż owo poczucie sprawiedliwości ma podobny obraz gdy mowa jest o
szkole i warsztatach szkolnych – liczba odpowiedzi wychowanków oceniających te
instytucje jest podobna (z nieznaczną przewagą dla warsztatów). Aczkolwiek,
wspomniana „wybiórczość” w stosowaniu zasad oceniania, wyrażona jaskrawiej po
stronie nauczycieli warsztatów nieznacznie ten obraz zniekształca. Wydaje się więc, że
pogłębione

badania

jakościowe

mogłyby

ten

aspekt

szerzej

nakreślić.
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Tymczasem odpowiedzi na kolejne pytanie dotyczące tego, czy nauczyciele ZP w
Białymstoku podejmują wobec uczniów wysiłek wyjaśnienia stawianych
im ocen, zdaje się potwierdzać wcześniej nakreślony obraz4 . W jednakowym więc
stopniu, w opinii wychowanków, nauczyciele i szkoły, i warsztatów (z nieznaczną
przewaga dla tychże) każdorazowo informują uczniów o przyczynach/podstawach
wystawiania im określonych ocen, ale ponownie: nieznacznie bardziej wybiórczo w
procesie tym uczestniczą nauczyciele warsztatów (7 wobec 6 wskazań oraz 11 wobec 6)
i jednocześnie pojawia się wyraźne wskazanie po stronie szkoły, iż nie podejmuje się
tam takich kroków.

Warsztaty

Czy nauczyciele informują Cię dlaczego
otrzymujesz daną ocenę?

Szkoła

12

Tak, wszyscy

11

6

Tak, większość

7

7

Tak, ale tylko niektórzy

6

0

Nie.  Przejdź do pytania nr 7

1

Źródło: badania własne.

Warsztaty

Czy przy wystawianiu ocen nauczyciele informują Cię,
dlaczego wystawiają daną ocenę?

Szkoła

12

Tak, zawsze

14

11

Tak, ale tylko niektórzy

6

0

Nie, nigdy

4

1

Nie ma to dla mnie znaczenia

1

Źródło: badania własne.

Dopełnieniem całości jest także obraz odpowiedzi uczniów na kolejne pytanie
dotyczące formy, w jakiej komunikowana jest im informacja o otrzymywanych
ocenach (szczegółowe dane w tabeli poniżej). I tu, obraz obu instytucji jest w zasadzie
równoważny: i nauczyciele szkoły, i warsztatów informacje o ocenach
przekazują uczniom ustnie. Na uwagę jednak zasługuje fakt, iż, w opinii

4

Informacje na ten temat z ostały zawarte w kwestionariuszu ankiety poprzez podwójne ankietowanie
– pytania zadane były w sposób podobny, lecz w kwestionariuszu usytuowane były z dala od siebie,
by nie sugerować badanym odpowiedzi, ale jednocześnie zweryfikować opinie wychowanków.

114

wychowanków ZP w Białymstoku, w proces ten włączona jest dokumentacja –
bardziej zauważalna po stronie grona pedagogicznego warsztatów niż szkoły (7 wobec
2 wskazań). Fakt ten tłumaczyć można na przykład tym, iż dokumenty takie jak:
„Karta Oceny Wychowanka”, czy dziennik lub też raportowanie: tak Raporty naganne,
jak i Raporty potwierdzające aktywność uczniów są częściej obecne na warsztatach
szkolnych, a zatem bardziej zauważalne w procesie oceniania dokonywanym w tej
konkretnie instytucji ZP w Białymstoku. Jak jednak aspekt ten przedstawia się w
szkole,

trudno

jest

jednoznacznie

określić;

wymagałby

więc

on

dalszych

szczegółowych badań na ten temat.

Warsztaty

W jaki sposób nauczyciele informują Cię dlaczego
otrzymujesz daną ocenę?

Szkoła

21

Mówią mi o tym

22

7

Piszą w dokumentach

2

Źródło: badania własne.

Generalnie, obraz, jaki wyłania się z opinii wychowanków wydaje się
wskazywać, że obowiązujące w ZP w Białymstoku zasady oceniania są w
praktyce stosowane przez nauczycieli, zwykle są komunikowane ustnie,
lecz także znajdują swój wyraz w stosowanej w zakładzie dokumentacji (jest to
zwłaszcza widoczne w warsztatach szkolnych), co oznacza, że reguły te nie są
zapisami martwymi. Można także na tej postawie przypuszczać, iż nie jest
zaburzone poczucie sprawiedliwości wychowanków w tym względzie. Są
jednak aspekty tego procesu (takie jak „wybiórczość” stosowanych zasad, czy
wskazane przez wychowanków pojedyncze przypadki odstępstwa od tych reguł), nad
którymi należałoby się pochylić w dalszych, szczegółowych analizach procesu.
Tymczasem pytanie zadane uczniom wprost o to, czy mają poczucie, iż są
sprawiedliwie oceniani (co prawda – jedynie w sferze nauki) zainicjowało
odpowiedzi potwierdzające wysnute uprzednio przypuszczenia. Szala
opinii pozytywnych przechyla się w kierunku warsztatów niż szkoły (16 wobec 14
wskazań), ale jednocześnie sugeruje, iż w szkole znajdują się pojedynczy nauczyciele,
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którzy proces oceniania realizują w sposób poprawny, nie godzący w poczucie
sprawiedliwości wychowanków.

Warsztaty

Czy uważasz, że jesteś sprawiedliwie oceniany za
swoje zaangażowanie i postępy w nauce?

Szkoła

16

Tak, ze wszystkich przedmiotów

14

Tak, ale tylko z niektórych przedmiotów. Jakich?
5

7

Warsztaty: stosunek do nałożonych obowiązków

5

Nie, nie jestem sprawiedliwie oceniany

4

Źródło: badania własne.

Nie

sposób

także

nie

zauważyć

opinii

zdecydowanie

przeczących

zbudowanemu uprzednio obrazowi: 5 osób wobec warsztatów oraz 4 wobec szkoły
wyraziło swoje stanowisko o zdecydowanej niesprawiedliwości stosowanego w tychże
instytucjach systemu oceniania. Taki trend natomiast powoduje, iż obraz tak
warsztatów, jak i szkoły nie jest jednoznaczny, jest ambiwalentny. W efekcie
przedstawia jednak dość naturalny stan: mało jest placówek wolnościowych, któr e
byłyby pozytywnie oceniane przez młodych ludzi, tym bardziej więc zakład poprawczy
– jako ośrodek opiekuńczo-wychowawczy, taktowany potocznie jako kara, a nie
życiowa przyjemność. Zatem tak pozytywne opinie wychowanków o procesie
oceniania w ZP w Białymstoku – odczuwanym jako sprawiedliwy, tym bardziej cieszą.
W tym kontekście na uwagę zasługuje kolejna kwestia poruszająca problem
sprawiedliwości (a jednocześnie otwierająca kolejny blok pytań o kontekst
wystawianych uczniom ocen), a mianowicie, poczucia, iż całokształt aktywności
wychowanka ma wpływ na wystawianą mu ocenę. Opinie wyrażone przez
uczniów ZP w Białymstoku wskazują, iż przy wystawianiu oceny to raczej
nauczyciele warsztatów niż pedagodzy ze szkoły zauważają wszystkie
rodzaje aktywności ucznia – tak każdorazowo (13 wobec 10 wskazań), jak i
„czasami” (13 wobec 8 wskazań); potwierdzają to także opinie negatywne: 5 wskazań
po stronie grona pedagogicznego szkoły i 2 – po stronie warsztatów wskazujące, iż
nauczyciele w procesie oceniania nigdy nie b iorą tego kontekstu pod uwagę.
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Warsztaty

Czy wszystkie rodzaje Twojej aktywności brane są
pod uwagę przy wystawianiu ocen przez nauczycieli?

Szkoła

13

Tak, zawsze

10

13

Tak, czasami

8

2

Nie, nigdy

5

2

Nie ma to dla mnie znaczenia

2

Źródło: badania własne.

Przedstawione stanowiska wychowanków ZP w Białymstoku sugerują, iż
zasady sprawiedliwości – tak ważne w życiu każdego człowieka, a tym bardziej w
placówce o charakterze oświatowym, zaś zdecydowanie w ośrodku wychowawczoopiekuńczym, jakim jest zakład poprawczy, są przestrzegane. Zdarzają się sytuacje
wyjątkowe i zauważalne są różnice w tej materii pod względem praktyk stosowanych
przez nauczycieli – z pozytywnym wskazaniem na nauczycieli warsztatów, jednak
całokształt sytuacji jest zadowalający.
Zarysowany uprzednio kontekst odczuwanej sprawiedliwości w ZP w
Białymstoku łączy się z szerszym wymiarem podmiotowości podopiecznych
zakładu. Badanie ankietowe nie dotyczyło, co prawda, tego aspektu wprost, jednak
światło na tę kwestię rzuca kolejne postawione pytanie, diagnozujące w jakim stopniu
inicjatywy uczniów dotyczące prowadzonego sytemu oceniania, zauważają ich
oddolną inicjatywę, zwłaszcza w zakresie „uczniowskich potknięć”.

Szkoła
Tak
Nie
13
7

Czy zdarza się, że na prośbę ucznia
nauczyciele:
Przekładają sprawdzian na inny termin

Warsztaty
Tak
Nie
17
6

18

5

Pozwalają poprawić ocenę

23

1

9

12

Przekładają termin sprawdzenia pracy domowej

–

–

6

13

Przekładają termin odpowiedzi

13

9

0

1

Inne. Jakie?

1

0

Źródło: opracowanie własne.

I tak:
przełożenie sprawdzianu na inny termin skłonni są dokonywać bardziej
nauczyciele warsztatów niż szkoły (17 wobec 13 wskazań);
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ponowną poprawę oceny częściej umożliwiają pedagodzy warsztatów niż szkoły
(23 wobec 18 wskazań);
również przełożenie terminu wypowiedzi znajduje większe zrozumienie pod
stronie grona pedagogicznego warsztatów niż szkoły (13 wobec 6 wskazań).
Zatem obraz, jaki wyłania się ze wskazanych wypowiedzi sugeruje, iż to raczej
nauczyciele pracujący na warsztatach niż w szkole w większym stopniu
reagują na oddolne inicjatywy uczniów, dostrzegają ich podmiotowość.
Dodatkowego potwierdzenia konkluzja ta nabiera w sytuacji analiz oporu nauczycieli
wobec oddolnych inicjatyw uczniów wykazując na to, iż nauczyciele szkoły najczęściej
nie zgadzają się na przekładnia przez uczniów terminów odpowiedzi (12 wskazań) i
sprawdzenia pracy

domowej (13 wskazań). W tym kontekście

warsztaty

przedstawiają obraz instytucji bardziej niż szkoła liberalnej. Czy jednak nie
nazbyt liberalnej? Aby zweryfikować tę wątpliwość należałoby zestawić postawione w
ten sposób pytanie z zagadnieniami dotyczącymi dyscypliny, czy innymi – te kwestie
jednak nie należały do meritum omawianego badania sondażowego.
Kolejny szeroki blok pytań skierowany do wychowanków ZP w Białymstoku
dotyczył ich wiedzy o przepływie informacji na temat ich sukcesów bądź
porażek naukowych i wychowawczych w ZP w Białymstoku, oraz na tej
podstawie – subiektywnie odczuwanego poczucia wpływu tej wiedzy na
otrzymywane, i co ważniejsze – wystawiane stopnie.
Czy uważasz, że nauczyciele wiedzą o Twoich postępach lub
niepowodzeniach
w innych obszarach Zakładu?
w zachowaniu
Warsztaty

Szkoła

10

11

12

Odpowiedzi:

w nauce
Warsztaty

Szkoła

Tak, wiedzą

9

13

11

Tak, ale nie wszyscy

13

10

1

5

Nie, nie wiedzą

0

2

4

3

Nie ma to dla mnie znaczenia

5

2

Źródło: badania własne.
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Obraz opinii wychowanków ZP w Białymstoku na temat komunikacji
nauczycieli placówki w zakresie postępów bądź niepowodzeń uczniów w różnych
obszarach ich funkcjonowania w zakładzie bardziej zauważalny jest w sferze
nauki niż zachowania, na co wskazuje ogółem 45 wskazań – dla nauki wobec 44 –
dla zachowania, oraz zdecydowanie bardziej lokuje się po stronie szkoły niż
warsztatów. Oznaczać to może, iż nauczyciele szkoły są w tych kwestiach lepiej
poinformowani niż nauczyciele warsztatów – można się spodziewać, iż wiedza ta
dociera do nich z różnych działów zakładu. Z drugiej strony, wychowankowie w
znikomym stopniu dostrzegają brak jakiejkolwiek komunikacji między
nauczycielami w danej grupie – i na tym tle nauczyciele warsztatów pokazani są
jako grono silnie o sytuacji uczniów poinformowane: wychowankowie zdają się
wątpić, by tak w sferze zachowania, jak i nauki byli w tej grupie nauczyciele, którzy
nic o tym nie wiedzą. Wnioski, przy czym wnioski daleko idące – co należy mocno
podkreślić – jakie wobec wskazanych konkluzji można skonstruować ukazują, iż
nauczyciele szkoły zdają się być poinformowani o uczniach globalnie (w kontekście
zakładu jako całości), zaś nauczyciele warsztatów – w obrębie swojego grona.
Drażliwa w tym miejscu pozostaje kwestia odczuwania przez uczniów stopnia
„ich obnażenia” w konsekwencji wskazanego trendu. Wyniki ukazują jednak, iż
poczucie pełniej wiedzy posiadanej przez nauczycieli zakładu o wynikach i naukowych
i wychowawczych uczniów, jest nieznacznie mniej dostrzegalne (21 i 22 wskazania)
niż posiadanie tej wiedzy przez część grona pedagogicznego (23 wskazania na
odpowiedź: „Tak, ale nie wszyscy”). Można więc odnieść wrażenie, iż uczniowie nie
mają poczucia, jakoby wszyscy nauczyciele wiedzieli o nich dokładnie
wszystko – wiedza o nich niewątpliwie istnieje i jest przekazywana, lecz
jest jednak zdywersyfikowana.
Czy jednak posiadana przez nauczycieli wiedza wpływa na nich w procesie
wystawiania ocen uczniom? Tych niezwykle delikatnych kwestii, dotyczyły kolejne
pytania kwestionariusza ankiety. Szczegółowe odpowiedzi przedstawia tabela poniżej.
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Czy uważasz, że Twoje postępy lub niepowodzenia
mają wpływ na ocenę z danego przedmiotu?
w zachowaniu
Warsztaty

Szkoła

16

12

7

11

6

5

w nauce

Odpowiedzi:

Warsztaty

Szkoła

16

12

6

9

8

7

Tak, jeśli lepiej się zachowuję/uczę, zdarza
się, że nauczyciele podwyższają mi ocenę
Tak, jeśli gorzej się zachowuję/uczę, zdarza
się, że nauczyciele obniżają mi ocenę
Nie, ani dobre ani złe zachowanie/nauka nie
wpły wa na moje oceny z przedmiotów

Źródło: badania własne.

Opinie

badanych

wychowanków

ZP

w

Białymstoku

ukazują

obraz

nauczycieli i szkoły i warsztatów, którzy w równym stopniu „obciążeni”
są „pozytywną” wiedzą o postępach ucznia – tak naukowych, jak i
wychowawczych. Wskazują na ten trend opinie o tym, iż nauczyciele skłonni są
podwyższać uczniom subiektywne oceny (ze swojego przedmiotu), jeśli uczeń lepiej
sobie radzi w innych obszarach funkcjonowania zakładu. W zdecydowanie mniejszym
stopniu (znacznie rzadziej) gorsze wyniki wychowanków pociągają za sobą obniżanie
im ocen z przedmiotów nauczanych przez nauczycieli, przy czym należy zauważyć, iż
tak w sferze nauki, jak i zachowania uwidaczniają się w tym względzie pedagodzy
pracujący na warsztatach szkolnych, którzy wydają się być bardziej oporni na ten
proces. Trzeba jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż widoczna jest
grupa postaw indyferentnych wobec omawianych tendencji – zostało
odnotowanych wiele wskazań obrazujących, iż ani dobre ani złe czyny wychowanków
nie wpływają na ich oceny z konkretnych przedmiotów. Taki rozkład wypowiedzi
wskazuje na obiektywizm grona pedagogicznego ZP w Białymstoku, co
oznacza, że wychowankowie mają poczucie bezstronnego oceniania przez nauczycieli,
przy czym nieznacznie uwidaczniają się tu nauczyciele warsztatów szkolnych, gdzie –
częściej niż w szkole – na oceny uczniów nie wpływają żadne pozamerytoryczne
czynniki, zwłaszcza w obszarze nauki niż zachowania .
Postaw nauczycieli wobec uczniów w kwestii motywowania wychowanków
do osiągania lepszych wyników w nauce zachowaniu, dotyczyły kolejne
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pytania ankiety. Szczegółowe odpowiedzi omawianej kwestii przedstawiają tabele
znajdujące się poniżej.

Warsztaty

Czy nauczyciele Zakładu starają się motywować Cię
do osiągania lepszych wyników w nauce i
zachowaniu?

Szkoła

Tak, wszyscy. W jaki sposób?
Warsztaty : mów ią co robić dobrze, chw alą, popraw iają, mów ią, że
następnym razem będzie lepiej; mów ią słownie; w spominają o
nagrodach; mów ią mi, że jakbym chciał to bym umiał; słow nie i
podwyższenie kieszonkow ego lub jakaś inna nagroda; mówią; w
różny; poprzez pracę;
Szkoła: grożą mi jeśli nie popraw ię oceny to w yrzucą ze szkoły,
nagrody, mów ią mi, że mam potencjał, mów ią mi o tym

13

11

Tak, ale tylko niektórzy. W jaki sposób?
11

Warsztaty : wspominają o nagrodach; mów ią słow ie; mów ią; mów ią
o moich problemach; mów ią mi, żebym się popraw ił; mów ią co
popraw ić;
w różny sposób

7

1

Nie

5

5

Nie ma to dla mnie znaczenia

3

Źródło: badania własne.

Wymiar ten uzyskał zdecydowane wzmocnienie w opiniach uczniów w
stosunku do nauczycieli warsztatów, którzy w większym stopniu – tak ogólnym
(„Wszyscy nauczyciele tak robią”), jak i w odniesieniu do pojedynczych osób („Tylko
niektórzy nauczyciele”) – niż pedagodzy w szkole motywują podopiecznych do
bardziej wytężonej pracy. Ponieważ pytanie miało półotwarty charakter, uczniowie
mogli wskazać spektrum tychże

motywatorów. A

głównymi stymulatorami

dodatkowego wysiłku są, wedle nich, zachęty i podpowiedzi („mówią co robić
dobrze”), ustne nagrody (lub obietnica nagród) kierowane w stosunku do
podopiecznych

(„wspominają

o

nagrodach”,

„słownie

i

podwyższenie

kieszonkowego lub jakaś inna nagroda”), zachęty do dalszej pracy („mówią, że
następnym razem będzie lepiej”), opinie potwierdzające ich potencjał („mówią mi, że
mam potencjał”; „mówią mi, że jakbym chciał, to bym umiał”) lub też korygujące ich
błędy („mówią mi, żebym się poprawił”; „mówią co poprawić”), a także poprzez
dawanie własnego przykładu przez nauczycieli („poprzez pracę”). Zauważalny jest
przy tym – co prawda nieznaczny, ale jednak widoczny – nieco inny charakter
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motywatorów stosowany w szkole, a mianowicie wzmocnienia negatywne („grożą mi,
jeśli nie poprawię oceny, to wyrzucą ze szkoły”). Sytuacja ta buduje zdecydowanie
pozytywny obraz nauczycieli ZP w Białymstoku, którzy podejmują
starania, by motywować uczniów do pracy, przy czym jest on wyraźniejszy po
stronie pedagogów warsztatów. Znajduje to potwierdzenie także w zdecydowanie
mniejszej licznie wypowiedzi uczniów, którzy nie dostrzegają takich wysiłków
podejmowanych przez nauczycieli (1 wskazanie po stronie nauczycieli warsztatów
wobec 5 – po stronie szkoły). Ale jednocześnie nie można zauważyć faktu, iż dla 5
uczniów wobec warsztatów, oraz 3 – po stronie szkoły, takie motywatory i starania nie
mają większego znaczenie.
I w tym kontekście pojawia się kolejne pytanie o skutki podejmowanych
wysiłków

w

zakresie

motywowania

uczniów

ZP

w

Białymstoku.

Szczegółowy obraz odpowiedzi przedstawia tabela poniżej.

Warsztaty

Czy, według Ciebie, motywowanie do lepszej pracy

Szkoła

13

Tak, zawsze

12

14

Czasami

9

0

Nie, nie przynosi

3

2

Nie ma to dla mnie znaczenia

1

przynosi oczekiwane efekty?

Źródło: badania własne.

Obraz, jaki wyłania się na podstawie wyrażonych opinii ukazuje, iż tak wobec
aktywności w szkole, jak i na warsztatach, przy czym nieznacznie bardziej dla szkoły,
motywowanie wychowanków przynosi oczekiwane efekty. Nie dzieje się tak,
co prawda, za każdym razem, gdyż opinie wychowanków sugerują, iż skuteczność
nauczycieli w tym względzie „czasami” przynosi określone skutki, jest jednak
niezaprzeczalna. Oportuniści, którzy nie dostrzegają żadnych zmian w tym
względzie wyrażają takie postawy raczej w kierunku szkoły niż warsztatów (3
wskazania wobec 0), ale dla jednocześnie 2 osób wobec warsztatów oraz 1 wobec
szkoły takie wysiłki w ogóle nie mają znaczenia.
Wydaje się jednak, że takie opinie są marginalne, gdyż zdecydowana większość
badanych (15 wskazań dla warsztatów oraz 16 dla szkoły) przyznała, że oceny z
przedmiotów są istotne.
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Warsztaty

Czy oceny z przedmiotów są dla Ciebie ważne?

Szkoła

15

Tak

16

Tak, ale tylko z niektórych przedmiotów. Jakich?
4

Warsztaty : praktycznych i teoretycznych; w szystkich
Szkoła: j. angielski

4

5

Nie

2

2

Nie mam zdania

4

Źródło: badania własne.

Jeśli idzie o warsztaty, wymieniono (co prawda, były to pojedyncze opinie)
głównie przedmioty techniczne, ale też teoretyczne, natomiast w stosunku do szkoły –
j. angielski. Deklaracje te wskazywać więc mogą, iż uczniowie w sposób
pragmatyczny postrzegają naukę, pozytywnie waloryzując i podejmując
wysiłki

jedynie wobec

tych przedmiotów, które mają

(lub mają

potencjalnie) praktyczny wymiar, mówić wprost – mogą przydać się w
przyszłości w życiu.
Podsumowaniem badania ankietowego było pytanie otwarte o to, co
należałoby zmienić w sposobie oceniania obowiązującego w określonej
instytucji: szkole lub warsztatach szkolnych funkcjonujących w ramach
ZP w Białymstoku.
Wypowiedzi uczniów, oczywiście różniły się w zależności od przedmiotu oce ny,
jednak na uwagę w tym miejscu zasługuje fakt, iż wypowiadane one były
wyjątkowo chętnie.
W odniesieniu do warsztatów przeważały opinie o niezmienianiu niczego,
braku potrzeby takiej zmiany („w moim przypadku nic”; „niech tak zostanie jak
jest”), skontrastowane z opiniami zupełnie przeciwnymi, jednak mało treściowymi
(„wszystko”; „system oceniania”; „raporty”; „wszystko, a najbardziej cały system”).
Jednakże spośród opinii krytycznych, aczkolwiek konstruktywnych, które w
procesie dalszego refleksywnego namysłu nad efektami ewaluacji trzeba wziąć pod
uwagę, należałoby wymienić:


stosunek nauczycieli do uczniów: bardziej wyrozumiały, sprawiedliwy w czasie
pracy: „żeby nauczyciele byli wyrozumiali uczniom, którzy po raz
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pierwszy wykonują jakąś czynność”, ale także w procesie oceniania: „by
nauczyciele nie obwiniali wszystkich za to, co zrobiła jedna osoba,
żeby nauczyciele nie brali wszystkiego do siebie”; „żeby były brane
pod

uwagę

wszystkie

czyny,

a

nie

pojedyncze

zdarzenie

przypadkowe decydowało o ocenie, a cały tydzień się staram
pracować dobrze”; pojawiło się nawet stwierdzenie, że „praca tu jest
wymuszana”;
postawy uczniów, ukazujące zrezygnowanie: „nie ma to dla mnie znaczenia”;



„nie mnie o tym decydować”.
Wobec szkoły opinie badanych wychowanków przedstawiają zbliżony obraz: od
skrajnie negatywnych („wszystko”; „wszystko – najlepiej nauczycieli”; „system
oceniania nauczycieli”), po skrajnie pozytywne („jak dla mnie to może być”).
Aczkolwiek opinie, które wymagałyby dalszej pogłębionej analizy, dotyczą:


postaw

wychowanków

wyrażających

poczucie

niesprawiedliwości:

„chciałbym mieć to, żeby nauczyciele nie nadużywali swojej
władzy przeciwko wychowankom ZP”;


usprawnienia systemu oceniania: „żeby nie trzeba było poprawiać
kartkówek”; „bardziej wyróżniały w sprawach oceniania”.
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