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CZĘŚĆ I 

KONCEPCJA BADANIA 

I.1. Podstawa prawna 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dn. 25.08.2017 roku 

I.2. Przedmiot ewaluacji: 

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 

I.3. Cel ewaluacji: 

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich samodzielności, 

kreatywności i innowacyjności. 

I.4. Pytania kluczowe: 

1. W jaki sposób nauczyciele motywują  i zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa w 

zajęciach lekcyjnych i  pozalekcyjnych i do podejmowania różnorodnych  aktywności? 

2. Jakie są  potrzeby i oczekiwania uczniów dotyczące zajęć prowadzonych w szkole? 

 

I.5. Informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia ewaluacji: 

 

a) Wskazanie źródeł informacji, metod i narzędzi badawczych: Powołany Zespół ds. ewaluacji 

wewnętrznej opracował projekt, harmonogram i narzędzia badawcze ewaluacji. Zastosował 

zasadę triangulacji źródeł badając nauczycieli, rodziców I i II etapu edukacyjnego oraz uczniów 

II etapu edukacyjnego. 

 

b) Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych: 

Lp Czynności Terminy 

1 Powołanie zespołu ewaluacyjnego, zaprojektowanie ewaluacji. (kryteria 

oceny). 

Wrzesień 2018  

2 Ustalenie źródeł danych – metod i narzędzi badawczych Dokumenty – analiza 

dokumentacji. Informacje uzyskane od: uczniów, rodziców, nauczycieli, 

Listopad 2018  



dyrektora – ankiety i wywiady. Obserwacje. 

3 Opracowanie narzędzi badawczych. Styczeń 2019 

4 Prowadzenie badań. Kwiecień 

2019 

5 Opracowanie danych – analiza wyników. Opracowanie wyników badań- 

projektowanie wniosków. Przygotowanie raportu z badań. 

Czerwiec-

sierpień 2019 

6 Przedstawienie raportu z badań Sierpień 2019 

 

I.6. Odbiorcy ewaluacji: 

– dyrektor, 

– nauczyciele, 

– uczniowie,   

– rodzice. 

  

I.7. Czas przeprowadzenia ewaluacji:   

 

wrzesień 2018  – sierpień 2019 

 

I.8. Sposób upowszechniania wyników raportu: 

 

– prezentacja i dyskusja podczas zebrania Rady Pedagogicznej, 

–  zamieszczenie na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów – wyniki 

ankiet przeprowadzonych wśród uczniów 

 

W kwietniu 2019 roku w Szkole Podstawowej w Drożkach przeprowadzono ankietę badającą 

obszar kształcenia rozwijającego samodzielność , kreatywność i innowacyjność uczniów. 

Uczniowie klas IV-VIII  odpowiedzieli  na 16 pytań , w których 6 pytań to pytania zamknięte, 

4 półotwarte , 4 warunkowe i 2 otwarte . Do ankiety przystąpiło 23 uczniów wyżej 

wymienionych klas czyli 76% . Ankiety w 78% zostały wypełnione prawidłowo. Ankieta była 

anonimowa a jej wyniki prezentują poniższe wykresy . 
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1. Jak rozumiesz pojęcie kreatywność.
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                       Odpowiedzi:         tak -21,      nie -0 ,        trudno powiedzieć-2  

3. W jakim stopniu według ciebie przydaje się kreatywność w życiu prywatnym 

dorosłego człowieka? 

 

Tak
91%

Nie
0%

Trudno powiedzieć
9%

2. Czy uważasz , że kreatywność warto 
rozwijać już od najmłodszych lat
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Liczba odpowiedzi  dotyczy pytania nr 3 . 
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4.  W jakim stopniu według ciebie przydaje się kreatywność w życiu zawodowym 

człowieka? 

 

 

Liczba odpowiedzi  dotyczy pytania nr 4 . 
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Przydatnośc kreatywności w zyciu zawodowym 
dorosłego człowieka.

nie przydaje się 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 przydaje się bardzo



 

5. Czy uważasz , ze kreatywność jest rozwijana w szkole , do której uczęszczasz? 

Tak Nie Trudno powiedzieć 

12 ( 52%) 2 ( 9%) 9 (39%) 

Jeśli Tak, to w jaki 

sposób? 

( Argumenty uczniów) 

1. Nauczyciele np. robią nam okna a my się uczymy. 

2. Pozwalają nam dążyć do celu. 

3. Uczenie się. 

4. Organizowane są różne konkursy. 

5. Nauczanie 

6. Ponieważ wymyślamy jakieś opowiadania 

7. Robimy takie rzeczy na lekcji lub w zadaniach 

domowych. 

 

 

 

 

 

 

Tak
52%

Nie
9%

Trudno powiedzieć
39%

Wynik dotyczy pytania nr 5.



 

Odpowiedz:     Tak- 19 (  83%)                              Nie-0                               Trudno 

powiedzieć- 4 ( 17%) 

 

 

 

 

    Odpowiedzi:      Tak-  19 ( 83%),            Nie- 3 (13%)               Brak odpowiedzi:  1 (4%) 
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Tak Nie Trudno powiedzieć

6. Czy kreatywność pomaga w uczeniu się?

6. Czy kreatywność pomaga w uczeniu się?

83%

13%

4%

7. Czy rodzice pozwalaja rozwijać twoją 
kreatywność poza szkołą?

Tak

Nie

 Brak odpowiedzi
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8. Ile czasu średnio poświęcasz na wspólną 
kreatywną zabawę z rodzeństwem albo 

rówieśnikami w domu w ciągu tygodnia? Np.. 
Wspólne gotowanie, kolorowanie, układanie 

klocków , zabawy w teatrzyk itp..

mniej niż jedna 
godzinę

4%

do 1 godziy
31%

od 1 do 5 godzin
30%

więcej niż 5 godzin
22%

nie mam czasu
13%

Tygodniowy czas uczniów poświęcony  na 
wspólną kreatywną zabawę z rodzeństwem 

albo rówiesnikami w domu.



 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ UCZNIA ILOŚC ODPOWIEDZI 

Gry komputerowe 2   (8%) 

Gry zręcznościowe 17 (74%) 

Czytanie dzieciom bajek 9 (39%) 

Wspólne oglądanie tv 4 (17%) 

Wspólne gotowanie 11( 48%) 

Wykonywanie codziennych zadań za rodzeństwo 4 (17%) 

Zajęcia artystyczne 15 (65%) 

Zajęcia sportowe 15 (65%) 

Majsterkowanie 10( 43%) 

Zabawy na tablecie lub laptopie  6 ( 26%) 

Krytykowanie żle wykonanego zadania  1 (4%) 

Pochwalenie dobrze wykonanego zadania 6( 26%) 

Udzielenie wskazówek  jak dobrze wykonać  żle zrobione  zadanie 8 (34%) 

Inne: 0 
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9. Co według ciebie rozwija kreatywność? ( można zaznaczyć więcej niż jedna…



 

Wykres dotyczy pytania nr 9, czyli zajęć rozwijających kreatywność. 

( Liczba w procentach) 
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Odpowiedzi: Tak -20  (87%),   Nie – 3 (13%) 

 

 

11. Czym sugerowałbyś/sugerowałabyś się przy wyborze zajęć, które wspomagają 

rozwijanie kreatywności? ( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedz) 

 - ciekawym dla mnie tematem zajęć 19 (82%) 

-zainteresowaniami  16  (70%) 

-opinią znajomych 3  (13%) 

-ceną 2( 8%) 

-niczym się nie kieruję 0 

 nie korzystam  z zajęć dodatkowych 1 (4%) 

Inne:  

- gram na komputerze, 

-moimi pasjami  

 

2  (8%) 

 

 

 

 

Tak
87%

Nie
13%

10. Czy chciałbyś/chciałabyś uczestniczyć w 
zajęciach rozwijania kreatywności, jeśli 

byłaby taka możliwość?



 

    
Odpowiedzi:       Tak 16 ( 69%)              ,Nie- 5 ( 22%),                       Brak Odpowiedzi – 2 ( 

9%) 
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Motywacja ucznia przy wyborze zajęć dodatkowych , 
wspomagających kreatywność. ( dotyczy pyt. 11)

Tak
69%

Nie 
22%

Brak odpowiedzi
9%

12. Czy według Ciebie nauczyciele 
przeprowadzaja zajęca w sposób kreatywny?



 

 

Przedmioty , na których kreatywność nauczyciela jest na wysokim 

poziomie. 

( dotyczy pytania nr 13) 

ILOŚC ODPOWIEDZI 

matematyka 11 (48%) 

Plastyka 7  (30%) 

w-f 7 (30%) 

Technika 5  (22%) 

Geografia 1  ( 4%) 

j. angielski 8 (35%) 

Fizyka 3  (13%) 

Chemia 3  (13%) 

j. polski 12 ( 52%) 

Przyroda 5 ( 22%) 

j.  niemiecki 1  (4%) 

Brak odpowiedzi: 1 (4% ) 
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13. Na których przedmiotach kreatywność
nauczyciela jest na wysokim poziomie?



 

Przedmioty , na których kreatywność nauczyciela jest na niskim 

poziomie. 

( dotyczy pytania nr 14.) 

ILOŚC ODPOWIEDZI 

Historia 7 (30%) 

Muzyka 10(43%) 

Plastyka 6 (26%) 

Technika 2 (8%) 

Fizyka 2 ( 8%) 

Chemia 1 (4%) 

Biologia 1 (4%) 

Religia 1  (4%) 

w-f 2 ( 8% ) 

Matematyka 1 ( 4%) 

j. niemiecki 4 (16%) 

j. angielski 1 (4% ) 
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brak odpowiedzi

14. Na jakich przedmiotach nauczyciel w 
trakcie realizacji tematu nie przejawia 

kreatywności ?



j. polski 1 (4%) 

Brak odpowiedzi: 6 (24%) 

 

 

15. Czy w twojej klasie są osoby, które wyraźnie korzystają z tej kompetencji ? 

 

Tak Nie Brak odpowiedzi 

12 ( 52%) 10 ( 43%) 1 (4%) 

Jeśli Tak, to w jaki sposób? 

( Argumenty uczniów) 

1. Ma  fajne zabawy 

2. Uczenie się i poznawanie nowych rzeczy. 

3. Szuka nowych rozwiązań 

4. Osoby te rysują oryginalne ilustracje i zawsze maja 

ciekawe pomysły nas pędzanie wolnego czasu 

5. Wymyślanie nowych pomysłów 

6. Wymyśla nowe zabawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak 
83%

Nie
13%

Brak odpowiedzi.
4%

16. Czy chciałbyś/ chciałabyś dowiedzieć się 
więcej na temat wspomagania rozwoju 

kreatywności?

 

 

   

       TAK 

 

     NIE 

BRAK 

ODPOWIEDZI 
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Szczegółowa analiza zebranych danych 

 

23 uczniów klas IV-VIII  (76%) przystąpiło  do ankiety badającej obszar kształcenia 

rozwijającego samodzielność, kreatywność i innowacyjność. Pojęcie kreatywności jako 

zdolności do tworzenia nowych rozwiązań prawidłowo rozumie 82% ankieterów , natomiast 

8% rozumie kreatywność jako skłonność do ryzyka a pozostali myślą ,ze kreatywność to 

dążenie do czegoś, niezrażanie się łatwo trudnościami. 91% ankieterów jest zdania , że tą 

umiejętność warto rozwijać już od najmłodszych lat natomiast 9 % nie ma określonego zdania 

na ten temat. Według ankieterów kompetencja ta bardzo przydaje się w życiu prywatnym (48%) 

i zawodowym (52%) dorosłego człowieka.  

12 uczniów uważa, że umiejętność ta jest kształtowana w szkole, do której uczęszcza poprzez: 

organizowanie przez nauczycieli tzw. okienek , na których uczniowie samodzielnie się uczą, 

poprzez możliwość dążenia do celu czy organizację różnych konkursów, 2 uczniów neguje 

kształtowanie kreatywności w tej szkole, natomiast 9 nie ma zdania na ten temat. 

Zdecydowana większość ankieterów (82% )oznajmia , iż rodzice pomagają w kształtowaniu  

ich kreatywności poza szkołą ,13% deklaruje brak rodzicielskiej pomocy a 4% nie udzieliło 

odpowiedzi. Tygodniowy czas poświęcony rodzeństwu lub rówieśnikom ma wspólna 

kreatywna zabawę to u 30% uczniów do 1 godziny  a także od 1 do 5 godzin tygodniowo, 22% 

poświęca go więcej niż 5 godzin a 13% uważa że nie ma na to czasu.  

Zajęcia , które najbardziej rozwijają kreatywność to według większości: gry zręcznościowe 

(74%), zajęcia artystyczne i sportowe (65%) a także wspólne gotowanie (48%). Jedna osoba 

uważa , że krytykowanie żle wykonanego zadania to zajęcie mało kreatywne a 2 uważają , że 

do tego zajęcia należą gry komputerowe.  

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Drożkach prowadzą zajęcia w sposób kreatywny według 

16 uczniów, 5 uczniów uważa że nie są kreatywni natomiast 2 nie udzieliło odpowiedzi na ten 

temat.  

Do najbardziej kreatywnych nauczycieli należą nauczyciele : j. polskiego ( 52%), matematyki 

(48%) a także j. angielskiego (35%)  natomiast niski poziom kreatywności nauczyciela 

występuje na przedmiotach: muzyka (43%), historia ( 30%) czy plastyka (26%).  

52% ankieterów potwierdza uczęszczanie do jednej klasy z  osobami kreatywnymi , które 

według nich : maja fajne zabawy, szukają nowych rozwiązań, wymyślają nowe pomysły czy 

rysują oryginalne ilustracje i zawsze maja ciekawe pomysły na spędzanie wolnego czasu. 43% 

uczniów nie dostrzega osób kreatywnych wokół siebie a 4 % nie udzieliło odpowiedzi na ten 

temat.  

19 uczniów wyraża chęć pogłębiania swojej wiedzy na temat rozwijania kreatywności , 3 

uczniowie  nie są tym zainteresowani a jedna osoba nie udzieliła zdania . 

 

 



 

 

 

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów – wyniki 

ankiet przeprowadzonych wśród rodziców 

 

Dnia 20 marca 2019  w Szkole Podstawowej w Drożkach odbyło się Zebranie z Rodzicami. W 

trakcie tego Zebrania wśród rodziców przeprowadzono ankietę pt.: „ Kształcenie rozwijające 

samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów”.  W ankiecie wzięło udział 25 

rodziców ( 83%), których dzieci kształcą się w kompetencjach: kreatywności, samodzielności 

i innowacyjności. Na 13 pytań zawartych w ankiecie 6 pytań to pytania zamknięte (46% ), 4 

półotwarte (30%), 2 warunkowe (15%) i jedno pytanie otwarte umożliwiające  rodzicom 

zaproponowanie własnych  pomysłów dotyczących  kształcenia dziecka na badanym obszarze. 

Ankieta była anonimowa , a wyniki prezentują poniższe wykresy.  
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1. Czy zdaniem Państwa realizowane w szkole 
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wszechstronnym rozwoju?



2. Odpowiedzi rodziców 

na pytanie nr 1. 
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 Odpowiedzi: Tak- 23       Nie-2  

                  Jeśli nie , to jakich informacji Państwu brakuje?-  0 

 

 

 

 

           3. Czy według Państwa nauczyciele kształcą w dzieciach ? 

 

Kompetencja: 

 

Tak 

 

Nie 

 

Brak odpowiedzi 

 

Samodzielność 

 

22  (88%) 

 

1 (4%) 

 

2 (8%) 

 

Kreatywność 

 

20 (80%) 

 

1(4%) 

 

4 (16%) 

 

Innowacyjność 

 

16( 64%) 

 

1(4%) 

 

8(32%) 

 

 

92%

8%

2. Czy jesteście Państwo informowani o 
trudnościach i postępach w nauce dziecka?

Tak Nie
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Kształcenie przez nauczycieli u uczniów 
następujących kompetencji .

Tak Nie Brak odpowiedzi

Nauczyciel
67%

Dyrektor
18%

Poradnia
15%

4. Do kogo zwrócilibyście się Państwo w razie 
problemów edukacyjnych i wychowawczych 

Waszego dziecka? 

 

 

 

Nauczyciel 

 

Dyrektor 

 

Poradnia 

liczba % liczba % liczba % 

Odpowiedzi rodziców na 

pytanie nr 4.  
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Analiza pytania otwartego: 

 

5. Proszę podać propozycje do realizacji , jakie mogłaby podjąć szkoła w rozwijaniu u 

Państwa dziecka następujących kompetencji? 

Kompetencja:   Propozycje rodziców: 

SAMODZIELNOŚĆ 1. gotowanie 

2. kilkudniowe wyjazdy z noclegiem 

KREATYWNOŚĆ 1.  konkursy plastyczne 

2. zajęcia tematyczne, kółka 

zainteresowań 

3. konkursy, zabawy 

INNOWACYJNOŚĆ     

              brak propozycji  

 

 

 

 Dotyczy pyt . nr 5  

 

 

 

Samodzielność

Kreatywność

Innowacyjność

2

3

0

Ilość propozycji rodziców  dotyczących 
rozwijania badanych kompetencji

Propozycje rodziców odnoście badanych kompetencji



 

 

 

 

 

Tak 

 

Nie 

 

Trudno 

powiedzieć 

Liczba % liczba % liczba % 

Odpowiedzi rodziców na 

pytanie nr 6. 

 

24 

 

 

94 

 

0 

 

0 

 

1 

 

6 

 

 

Tak

Nie

Trudno
powiedzieć

24

0

1

6. Czy uważaPani/Pan ,że kreatywność warto 
rozwijać już od najmłodszych lat dziecka?

94%

0%

6%

Analiza procentowa odpowiedzi na pytanie 
nr 6.

Tak Nie Trudno powiedzieć



 

 

 

 

7. Czy uważa Pani/Pan, że kreatywność  jest rozwijana w szkole , do której uczęszcza 

Pani/Pana dziecko/dzieci? 

Tak Nie Trudno powiedzieć 

20 ( 80%) 1 ( 4%) 4 (16%) 

Jeśli Tak, to w jaki 

sposób? 

( Argumenty rodziców) 

8. Poprzez wyjazdy poza szkołę 

9. Poprzez różnego rodzaju konkursy, wyjazdy i 

spotkania. 

10. Zajęcia dodatkowe, warsztaty. 

11. Dzieci bardzo chętnie lepią, rysują i malują. Chętnie 

biorą udział w zajęciach kulinarnych , 

interaktywnych i zabawowych. 

 

 

 Dotyczy pytania nr 7. 

 

 

 

 

 

Rozwijanie
kreatywności

20

1

4

Rozwijanie kreatywności u uczniów

Tak Nie Trudno powiedzieć



 

 

 

8. Czy pomaga Pani/Pan rozwijać kreatywność swojego dziecka /dzieci poza szkołą? 

Tak Nie Brak odpowiedzi 

20 (80%) 4 (16%) 1 (4%) 

Jeśli tak, to, w jaki sposób 

wspomaga Pani/Pan 

rozwój kreatywności 

swojego dziecka/ dzieci 

poza szkołą? 

1. Razem gotujemy, jeździmy na rowerze, przebywamy 

na działce. 

2. Warsztaty, wycieczki, spektakle. 

3. Poprzez  wspólna rozmowę i wspólne zajęcia. 

4. Różne atrakcje, gry i zabawy. 

5. Różnego rodzaju wyjazdy na basen, do kina, na 

zwiedzaniu różnych zakątków świata, na zachęcaniu 

dziecka do udziału w konkursach, różnego rodzaju 

zabawy na dworze czy tez w domu. 

 

 

 

 

 

 

 

80%

16%
4%

Pomoc rodziców w rozwijaniu kreatywności 
dziecka poza szkołą? ( dotyczy pytania nr 8.)

Tak Nie Brak odpowiedzi



 

 

 

Treść pytania 

 

Odpowiedź 

tak 

Odpowiedź 

nie 

Odpowiedź  

Trudno 

powiedzieć 

Liczba % liczba % liczba % 

9. Czy kreatywność 

wspomaga proces uczenia 

się dziecka? 

 

22 

 

 

88 

 

0 

 

0 

 

3 

 

12 

 

 

0

5

10

15

20

25

Tak
Nie

Trudno powiedzieć

22

0 3

9. Czy kreatywnośc wspomaga proces uczenia się dziecka?



 

 

  

 

mniej niż jedną
godzinę

do 1 godziny od 1 do 5
godzin

więcej niż 5
godzin

nie mam czasu

2

8

14

0
1

10. Ile czasu średnio poświęca Pan/Pani na 
wspólną kreatywną zabawę z dzieckiem/ 
dziećmi w domu w ciągu tygodnia? Np.. 

Wspólne gotowanie, kolorowanie, układanie 
klocków , zabawy w teatrzyk itp..

mniej niż jedna 
godzinę

8%

do 1 godziy
32%

od 1 do 5 godzin
56%

więcej niż 5 godzin
0%

nie mam czasu
4%

Tygodniowy czas rodziców poświęcony dzieciom na 
wspólną kreatywną zabawę z dzieckiem w domu



   

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ DZIECKA ILOŚC ODPOWIEDZI 

Gry komputerowe 3   (12%) 

Gry zręcznościowe 16   (64%) 

Czytanie dzieciom bajek 11  (44%) 

Wspólne oglądanie tv 2    (8%) 

Wspólne gotowanie 12  ( 48%) 

Wykonywanie codziennych zadań przez dziecko 0 

Zajęcia artystyczne 9   (36%) 

Zajęcia sportowe 15   (60%) 

Majsterkowanie 7   ( 28%) 

Zabawy na tablecie lub laptopie  1    ( 4%) 

Krytykowanie źle wykonanego zadania  1    (4%) 

Pochwalenie dobrze wykonanego zadania 11   ( 44%) 

Udzielenie wskazówek  jak dobrze wykonać  źle zrobione  zadanie 11   (44%) 

Inne: poprzez zabawę i gry planszowe  1    (4 %) 

 

0

2

4

6

8
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16

3

16

11

2

12

0

9

15

7

1 1

11 11

1

11. Co według Pani/Pana rozwija kreatywność dzieci? ( można zaznaczyć więcej niż
jedna odpowiedż)



 

 Dotyczy pytania nr 11. 

 

 

 

 

 

gry komputerowe, 12

gry zręcznościowe, 64
czytanie 
dzieciom 
bajek, 44

wspólne 
oglądanie tv, 

8wspólne 
gotowanie, 48

wykonywanie 
codziennych zadań 

przez dziecko, 0

zajęcia artystyczne, 36

zajęcia sportowe, 60

majsterkowanie, 28

zabawy na 
tablecie lub 
laptopie, 4

krytykowanie żle 
wykonanego zadania , 

4
pochwalenie dobrze 

wykonanego zadania, 
44

wskazówki o 
wykonanie żle 

zrobionego zadania, 44

inne: poprzez 
zabawe i  gry 
planszowe, 4



12. Czym najczęściej kieruje się Pani/Pan przy wyborze zajęć dodatkowych dla 

swojego dziecka, które wspomagają rozwijanie kreatywności? ( można zaznaczyć 

więcej niż jedną odpowiedz) 

 - ciekawym dla mnie tematem zajęć 4 (16%) 

-zainteresowaniami dziecka 19 (76%) 

-opinią znajomych 2 (8%) 

-ceną 1 (4%) 

-niczym się nie kieruję 0 

-moje dziecko nie korzysta z zajęć 

dodatkowych 

2 (8%) 

 

 

 

 

 

4

19

2
1

0 2

Motywacja rodzica w wyborze zajęć dodatkowych , 
wspomagających kreatywność dziecka



 

                           

 

Szczegółowa analiza zebranych danych 

 

98% ankietowanych twierdzi, iż w szkole realizowane są zajęcia wspomagające dziecko w jego 

wszechstronnym rozwoju. 2 rodziców informuje o braku informacji związanych z trudnościami 

i postępami w nauce ich dziecka. Według 22 ankieterów najbardziej kształcona przez 

nauczycieli kompetencja to samodzielność, następnie kreatywność (20) a później 

innowacyjność ( 16). W razie problemów edukacyjnych i wychowawczych 97% rodziców 

zwróciłoby się do nauczyciela, 18% do Dyrektora, a 15 % do Paradni.  

Samodzielność wg propozycji ankietowanych mogłaby być rozwijana w szkole poprzez 

gotowanie i  kilkudniowe wyjazdy z noclegiem a kreatywność wzmocniłaby się w konkursach 

plastycznych , zajęciach tematycznych i kółkach zainteresowań. Opinię, iż kreatywność u 

dziecka warto rozwijać już od najmłodszych lat potwierdziło 94% ankietowanych.  

84%

8%
8%

13. Czy chciałby Pani/Pan dowiedzieć się 
więcej na temat kształcenia rozwijającego 

samodzielność, kreatywność oraz 
innowacyjność u Państwa dzieci?

Tak Nie Brak odpowiedzi

 

 

Odpowiedź 

tak 

Odpowiedź 

nie 

Brak odpowiedzi 

liczba % liczba % liczba % 

1. Odpowiedzi 

rodziców na 

pytanie nr 13. 

 

21 

 

84 

 

2 

 

8 

 

2 

 

8 



Zdecydowana większość rodziców (20) twierdzi, że szkoła rozwija kreatywność u uczniów 

poprzez wyjazdy poza szkołę, różnego rodzaju konkursy, wyjazdy i spotkania a także zajęcia 

dodatkowe i warsztaty. Kompetencja kreatywności jest rozwijana u dzieci także poza szkołą, 

bowiem pomoc przy jej rozwijaniu u dziecka zadeklarowało 80% rodziców a odbywa się ona 

poprzez : różnego rodzaju atrakcje , gry ,zabawy, wyjazdy na basen, do kina, na zwiedzaniu 

różnych zakątków świata a także rowerowe wycieczki czy przebywanie na działce. 16 %  

rodziców zadeklarowało, że nie pomaga dzieciom rozwijać tej kompetencji. 22 ankietowanych 

potwierdziło opinię, iż kreatywność wspomaga proces uczenia się dziecka a 3 ankieterów nie 

mały zdania na ten temat.  

Czas rodziców poświęcony na kreatywną zabawę z dzieckiem w domu  np.: wspólne 

gotowanie, kolorowanie, układanie klocków czy teatrzyk to u 56% od 1 do 5 godzin  ,  u 32% 

to 1 godzina natomiast u 8% to do 1 godziny w tygodniu. Zajęcia wg ankietowanych, które 

rozwijają kreatywność  u dziecka to przede wszystkim: gry zręcznościowe ( 16 osób), zajęcia 

sportowe ( 15 osób), czytanie dzieciom bajek ( 11) , pochwalenie dobrze wykonanego zadania 

(11 osób) czy udzielenie wskazówek jak dobrze wykonać źle zrobione zadanie (11 osób). 

Najmniej rozwijające tą kompetencję zajęcia to: wykonywanie codziennych zadań przez 

dziecko ( 0 osób), zabawy na tablecie lub laptopie jak również krytykowanie źle wykonanego 

zadania (1 osoba).  

Motywacja rodziców przy wyborze zajęć dodatkowych kształtujących kreatywność to przede 

wszystkim zainteresowania dziecka (76%) a także ciekawy dla nich temat (16%). 4% rodziców 

motywuje się ceną natomiast 8% opinia znajomych.  

Chęć poszerzenia wiedzy na temat kształcenia badanych kompetencji u dzieci wyraża 

zdecydowania większość rodziców -21 natomiast 4 nie chce lub nie ma zdania w tej kwestii.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów– wyniki 

ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli 

 

Na przełomie kwietnia i maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Drożkach wśród 

nauczycieli przeprowadzono ankietę badającą obszar kształcenia rozwijającego samodzielność, 

kreatywność i innowacyjność uczniów. Wychowawcy udzielili odpowiedzi na 15 pytań, z 

których 6 pytań to pytania zamknięte, 1 półotwarte, 2 warunkowe i 6 otwartych. Do ankiety 

przystąpiło 8 nauczycieli, czyli 67%.            Ankiety w 100% zostały wypełnione prawidłowo. 

Ankieta była anonimowa a jej wyniki prezentują poniższe tabele i wykresy. 

Analiza ankiety dla nauczycieli  

Tabela nr 1 

 

Treść pytania 

 

Odpowiedź 

Rzutnik 

Odpowiedź 

pokaz 

multimedialny 

Odpowiedź 

gry i zabawy 

komputerowe 

Odpowiedź 

inne 

internet, multibook, 

tablet 

liczba % liczba % liczba % liczba % 

1. Jakie narzędzia        

w ciągu ostatniego 

miesiąca w trakcie 

lekcji 

wykorzystywała/ł 

Pani/Pan w 

procesie 

edukacyjnym?      

4 

 

 

50 

 

8 100 

 

4 50 4 50 

 

 



 

 

Tabela nr 2 

 

Treść pytania 

 

Odpowiedź 

zawsze 

Odpowiedź 

często 

Odpowiedź 

sporadyczni

e 

Odpowiedź 

wcale 

liczb

a 

% liczb

a 

% liczb

a 

% liczba % 

2. Jak często w swojej 

pracy dydaktycznej 

korzysta Pani/Pan z 

w/w narzędzi? 

 

5 

 

63 

 

3 

 

37 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

rzutnik

pokaz multimedialny

gry i zabawy komputerowe

inne: internet,multibook,tablet

0%
20%

40%
60%

80%
100%

50%
100%

50%

50%

1. Jakie narzędzia w ciagu ostatniego miesiąca w trakcie 

lekcji wykorzystywała/ł Pani/Pan w procesie 

edukacyjnym?

pytanie 1



 

Tabela nr 3 

 

Treść pytania 

 

 

Najczęstsze odpowiedzi 

3. W jaki sposób wspiera 

Pani/Pan samodzielność, 

kreatywność i innowacyjność 

uczniów na zajęciach 

lekcyjnych?  

 

praca z tablicą multimedialną 

wykorzystywanie tabletów 

przygotowywanie prezentacji 

wykonywanie plakatów tematycznych 

samodzielne wykonywanie doświadczeń  

korzystanie ze słowników, encyklopedii 

praca indywidualna i w grupie 

zachęcanie do udziału w konkursach i projektach edukacyjnych 

przygotowywanie pomocy dydaktycznych 

udział w uroczystościach szkolnych 

proponowanie przez uczniów tematów realizowanych na lekcjach 

 

 

 

 

 

63%

37%

0%

0%

zawsze

często

sporadycznie

wcale

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2. Jak często w swojej pracy dydaktycznej korzysta 

Pani/Pan z w/w narzędzi

pytanie 2



 

Tabela nr 4 

 

Treść pytania 

 

 

Najczęstsze odpowiedzi 

4. Czy innowacje 

wprowadzone przez 

Panią/Pana pomagają w 

osiągnięciu przez uczniów 

lepszych wyników w nauce? 

Jeśli tak, jakie są tego 

efekty? 

TAK 

Uczniowie są aktywniejsi podczas zajęć, chętnie korzystają z 

narzędzi TIK np. tablicy multimedialnej, wspólnie szukają 

danych i rozwiązań, integrują się i prezentują wyniki swoich 

działań 

 

 

3. W jaki sposób wspiera Pani/Pan samodzielność, 

kreatywność i innowacyjność uczniów na zajęciach 

lekcyjnych?

praca z tablicą multimedialną

wykorzystywanie tabletów

przygotowywanie prezentacji

wykonywanie plakatów tematycznych

samodzielne wykonywanie  doświadczeń

korzystanie ze słowników, encyklopedii

praca indywidualna i w grupie

zachęcanie do udziału w konkursach i projektach edukacyjnych

przygotowywanie pomocy dydaktycznych

udział w uroczystościach szkolnych

proponowanie przez uczniów tematów realizowanych na lekcjach



 

 

Tabela nr 5 

 

Treść pytania 

 

 

Najczęstsze odpowiedzi 

5. Jakie działania szkoły, 

Pani/Pana zdaniem 

zwiększają samodzielność, 

kreatywność i innowacyjność 

uczniów? 

 

Udział w konkursach, projektach edukacyjnych, zawodach 

sportowych, przedstawieniach i akademiach szkolnych, praca na 

rzecz samorządów szkolnych i klasowych, udział w akcjach 

charytatywnych 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

tak nie

4. Czy innowacje wprowadzone przez Panią/Pana 

pomagają w osiągnięciu przez uczniów lepszych 

wyników w nauce? 

uczniowie
aktywniejsi

podczas zajęć

chętnie korzystają
z narzędzi TIK

wspólnie szukają
danych i rozwiązań

integrują się
prezentuja wyniki

swoich działań

8 8 6 5 4
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Jeśli tak jakie są tego efekty?



 

 

 

Tabela nr 6 

 

Treść pytania 

 

 

Najczęstsze odpowiedzi 

6. Czy stosuje Pani/Pan 

podczas lekcji metody 

aktywizujące i techniki 

twórczego myślenia? 

Jeśli tak, jakie? 

TAK 

gry dydaktyczne, drama, inscenizacja, mapa mentalna, burza 

mózgów, dyskusja, debata, łańcuch skojarzeń, metaplan 
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konkursy projekty
edukacyjne

zawody sportowe przedstawienia i
akademie szkolne

praca na rzecz
samorządów
szkolnych i
klasowych

udział w akcjach
charytatywnych
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5. Jakie działania szkoły, Pani/Pana zdaniem zwiększają 

samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów?



 

 

 

 

Tabela nr 7 

 

Treść pytania 

 

Odpowiedź 

tak 

Odpowiedź 

nie 

liczba % liczba % 

7. Czy uczniowie na 

Pani/Pana lekcjach mają 

 

8 

 

100 

 

0 

 

0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tak

nie

6. Czy stosuje Pani/Pan podczas lekcji metody 

aktywizujące i techniki twórczego myślenia?

drama, 3, 7%

burza mózgów, 7, 17%

mapa mentalna, 4, 
10%

gry dydaktyczne, 8, 
19%

inscenizacja, 2, 5%

dyskusja, 6, 15%

debata, 5, 12%

łańcuch skojarzeń, 4, 
10%

metaplan, 2, 5%

JEŚLI TAK, JAKIE?



możliwość prowadzenia 

badań indywidualnie, w 

parach                     i w 

zespołach? 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 8 

 

Treść pytania 

 

 

Najczęstsze odpowiedzi 

mocne strony 

 

Najczęstsze odpowiedzi 

słabe strony 

8.Jakie widzi Pani/Pan 

mocne i słabe strony pracy w 

stosowaniu nowatorskich 

rozwiązań służących 

rozwojowi kreatywności 

wśród uczniów? 

➢ zwiększenie aktywności 

uczniów 

➢ zdobywanie nowych 

wiadomości i umiejętności 

➢ doskonalenie pracy w 

grupie 

➢ stosowanie zdobytej 

wiedzy w praktyce 

➢ pozytywna rywalizacja 

 

➢ nie wszyscy uczniowie 

są aktywni 

➢ mała ilość ćwiczeń 

gramatycznych 

➢ niezdrowa rywalizacja 

➢ wygórowane ambicje 

 

 

 

 

7. Czy uczniowie na Pani/Pana lekcjach mają mozliwość 

prowadzenia badań indywidualnie, w parach                                               

i w zespołach?  

tak nie



 

Tabela nr 9 

 

Treść pytania 

 

 

Najczęstsze odpowiedzi 

9. Jakie działania podejmuje 

Pani/Pan, aby uczniowie byli 

kreatywni? 

➢ tworzenie sytuacji problemowych 

➢ uczenie przez działanie 

➢ integracja między przedmiotowa 

➢ zlecanie przygotowania prezentacji, portfolio, plakatów 

➢ wykonywanie doświadczeń 

➢ przygotowywanie i organizowanie konkursów dla uczniów 

➢ organizowanie zawodów sportowych 

 

 

Tabela nr 10 

 

Treść pytania 

 

Odpowiedź 

tak 

Odpowiedź 

nie 

liczba % liczba % 

10. Czy w Państwa szkole 

monitoruje się i analizuje 

osiągnięcia każdego ucznia, 

uwzględniając jego 

możliwości rozwojowe, 

formułuje się i wdraża 

wnioski z tych analiz? 

 

7 

 

88 

 

1 

 

12 

 

 

 

 

Tabela nr 11 

88%

12%

12%

10. Czy w Państwa szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia 

kazdego ucznia, uwzględniajac jego możliwości rozwojowe, 

formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz? 

tak nie



 

Treść pytania 

 

Odpowiedź 

tak 

Odpowiedź 

nie 

liczba % liczba % 

11. Czy na Państwa zajęciach 

uczniowie znają stawiane 

przed nimi cele uczenia się i 

formułowane wobec nich 

oczekiwania? 

 

8 

 

100 

 

0 

 

0 

 

 

Tabela nr 12 

 

Treść pytania 

 

Odpowiedź 

tak 

Odpowiedź 

nie 

liczba % liczba % 

12. Czy opinie uczniów 

dotyczące przebiegu zajęć 

edukacyjnych brane są przez 

Panią/Pana pod uwagę w 

planowaniu i realizacji 

procesów edukacyjnych? 

 

8 

 

100 

 

0 

 

0 

 

11. Czy na Państwa zajęciach uczniowie znają stawiane 

przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich 

oczekiwania?  

tak nie



 

 

 

 

Tabela nr 13 

 

Treść pytania 

 

 

Odpowiedź 

13. O ilu obecnych uczniach 

może Pani/Pan powiedzieć, 

że są samodzielni, kreatywni        

i innowacyjni? 

 

                 około 30% 

 

Tabela nr 14 

 

Treść pytania 

 

 

Odpowiedź 

 

Ilość osób 

14.Jakie posiada Pani/Pan 

kompetencje z zakresu 

kształcenia wśród uczniów 

samodzielności, kreatywności 

i innowacyjności? 

➢ Szkolenia: „ Kształtowanie 

kompetencji kluczowych w szkole 

podstawowej”, „ Elementy oceniania 

kształtującego” 

➢ Warsztat z tutoringu 

 

 

3 

 

 

1 

 

      38% 

 

 

      13% 

 

Tabela nr 15 

12. Czy opinie uczniów dotyczące przebiegu zajęć 

edukacyjnych brane są przez Panią/Pana pod uwagę w 

planowaniu i realizacji procesów dydaktycznych?  

tak nie



 

Treść pytania 

 

Odpowiedź 

tak 

Odpowiedź 

nie 

liczba % liczba % 

15. Czy prowadzi Pani/Pan 

zajęcia pozalekcyjne? 

 

 

3 

 

38 

 

5 

 

62 

 

 

 

Szczegółowa analiza zebranych danych 

Badanie zostało zrealizowane w okresie kwiecień - maj 2019 roku. W trakcie ewaluacji 

zbierano informacje pochodzące od nauczycieli. Wyniki ewaluacji wewnętrznej charakteryzują 

się wysokim stopniem wiarygodności, ponieważ została ona zaplanowana                      i 

wykonana rzetelnie, a wykonawcy, mimo, że są pracownikami placówki, starali się zachować 

jak największy obiektywizm. Nauczyciele stosują narzędzia TIK w swojej pracy podczas 

opracowywania dokumentów szkolnych, przygotowywania się na zajęcia oraz bezpośrednio na 

lekcjach. Szkoła jest wyposażona w wiele programów multimedialnych między innymi do 

nauczania matematyki, przyrody czy języka angielskiego, co zwiększa atrakcyjność 

prowadzonych lekcji oraz samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Pokaz 

multimedialny, tablet i gry dydaktyczne to najczęściej stosowane narzędzia przez nauczycieli 

w swojej pracy dydaktycznej. Czynią to zawsze lub bardzo często. Ankietowani, uważają, że 

wprowadzone przez nich innowacje motywują do nauki, podwyższają umiejętności, rozbudzają 

i rozwijają zainteresowania. Różnorodne formy zajęć (lekcje multimedialne, gry               i 

zabawy dydaktyczne, prezentacje) wyzwalają u uczniów, obowiązkowość, kreatywność, 

ciekawość świata, współpracę w grupie, pracowitość, umiejętność radzenia sobie w różnych 

sytuacjach. Ponadto pomagają w osiągnięciu przez uczniów lepszych wyników w nauce. 

Konkursy, udział w akcjach charytatywnych, przedstawienia i akademie szkolne zdaniem 

tak, 38%

nie, 62%

15. Czy prowadzi Pani/Pan zajęcia pozalekcyjne?

tak nie



respondentów najbardziej zwiększają samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 

Podczas lekcji metody aktywizujące i techniki twórczego myślenia najczęściej stosowane przez 

wychowawców to gry dydaktyczne, burza mózgów i dyskusje; rzadziej mapa mentalna, drama, 

metaplan czy inscenizacja. Na pytanie dotyczące możliwości prowadzenia przez uczniów 

badań indywidualnych w parach czy w zespołach wszyscy ankietowani odpowiedzieli 

pozytywnie. Również zdecydowana większość planuje i realizuje procesy dydaktyczne w 

oparciu o opinie uczniów. Podopieczni znają stawiane przed nimi cele uczenia się i 

formułowane wobec nich oczekiwania. 88% ankietowanych twierdzi, iż w szkole monitoruje 

się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, 

formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Nauczyciele coraz częściej podejmują działania 

rozwijające kreatywność wśród uczniów poprzez stwarzanie sytuacji problemowych, uczenie 

przez działanie oraz integracje międzyprzedmiotową. Stosowane nowatorskie rozwiązania, 

które mają służyć rozwojowi kreatywności wśród uczniów posiadają mocne jednak i słabe 

strony. Mocne strony to rozwój uczniów w danej dziedzinie, poszerzanie wiedzy, możliwość 

zwiększenia tempa pracy, pozytywna rywalizacja, rozwijanie uzdolnień sportowych, 

możliwość przygotowania do zawodów sportowych. Słabe zaś to nadmierne obciążenie 

uczniów, niezdrowa rywalizacja, zmęczenie uczniów (zwłaszcza na ostatnich lekcjach), 

zróżnicowany poziom wiadomości i umiejętności, mniejsze zainteresowanie pozostałymi 

przedmiotami, wygórowane ambicje. Zaledwie 38% ankietowanych odbyło szkolenie z zakresu 

”Kompetencji kluczowych” i „Elementów oceniania kształtującego”, jedna uczestniczyła w 

warsztatach z tutoringu.  Troje z ośmiu nauczycieli prowadzi zajęcia pozalekcyjne co stanowi 

38% respondentów. Na pytanie: O ilu obecnych uczniach może Pani/Pan powiedzieć, że są 

samodzielni, kreatywni  i innowacyjni? wychowawcy odpowiedzieli około 30 %. Aby wskaźnik 

ten znacząco zwiększyć warto w myśleniu i działaniu szkolnym przewidzieć przestrzeń dla 

edukacji w zakresie kreatywności i innowacyjności oraz doskonalenia pracy zespołowej.  

 

 

Wnioski:  

 

1. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Drożkach dobrze rozumieją pojęcie kreatywności i uważają, 

że tę umiejętność warto rozwijać już od najmłodszych lat, ponieważ  przydaje się ona w życiu 

prywatnym i zawodowym dorosłego człowieka .Zdecydowana większość uważa , że  

umiejętność ta pomaga w uczeniu się , dlatego warto ja rozwijać. Szkoła kształtuje w uczniach 

tę umiejętności poprzez: tworzenie przez nauczycieli tzw. okienek , na których uczniowie 

samodzielnie się uczą , stwarza możliwości dążenia do celu jak również organizuje różne 

konkursy. Około 30 % uczniów spędza czas do 1 godziny lub od 1 do 5 godzin tygodniowo na 

kreatywne zajęcia w rodzeństwem lub rówieśnikami z domu , a zaliczają się  do nich gry 

zręcznościowe, zajęcia artystyczne i sportowe a także wspólne gotowanie. Tylko 22 % uczniów 

poświęca więcej niż 5 godzin tygodniowo na kreatywną zabawę z rówieśnikami lub 

rodzeństwem w domu . Zdecydowana większość ankieterów (83%) oznajmia , iż rodzice 

pomagają  rozwijać ich kreatywność poza szkoła , natomiast 27% pozostaje bez  pomocy  

rodzicielskiej lub nie udziela odpowiedzi. Nauczyciele j. polskiego, matematyki  i j. 

angielskiego są najbardziej kreatywni natomiast muzyka, historia i plastyka jest nauczana w 



mało kreatywny sposób. Uczniowie zauważają w swoim środowisku osoby kreatywne i są 

zainteresowani dodatkowymi zajęciami pogłębiającymi ich wiedzę na temat rozwijania tejże 

kompetencji. Przy wyborze zajęć dodatkowych kształtujących kreatywność większość uczniów  

kieruje się zainteresowaniami   a także ciekawym dla nich tematem zajęć. Kreatywność 

powinna być rozwijana już od najmłodszych lat dziecka jako umiejętność wspomagająca 

sukcesu zawodowy  i prywatny  w życiu dorosłego człowieka.  

2. Badany obszar kompetencji kształtowanych przez nauczycieli wykazuje, iż zdaniem rodziców  

najbardziej rozwijana w szkole  kompetencja to samodzielność a najmniej innowacyjność. 

Rodzice udzielają propozycji odnoście zajęć , które miałyby na celu rozwijanie badanych 

kompetencji lecz nie pada żadna propozycja odnoście innowacyjności. Zdecydowana 

większość rodziców (20) twierdzi, że szkoła rozwija kreatywność u uczniów poprzez wyjazdy 

poza szkołę, różnego rodzaju konkursy, wyjazdy i spotkania a także zajęcia dodatkowe i 

warsztaty. Kompetencja kreatywności jest rozwijana u dzieci także poza szkołą, W razie 

problemów wychowawczych i edukacyjnych największym zaufaniem cieszy się nauczyciel a 

najmniejszym poradnia. Rodzice  mało czasu poświęcają na kreatywną zabawę z dzieckiem w 

domu np.: wspólne gotowanie, kolorowanie, układanie klocków czy teatrzyk  ponieważ żaden 

ankieter nie poświęca dziecku na taką zabawę więcej niż 5 godzin tygodniowo. Najbardziej 

kreatywnym zajęciem wg rodziców są gry zręcznościowe a także zajęcia sportowe , rodzice 

notowali wysoko także: czytanie dzieciom bajek,  pochwalenie dobrze wykonanego zadania 

czy udzielenie wskazówek jak dobrze wykonać źle zrobione zadanie. Według wszystkich 

ankietowanych wykonywanie codziennych zadań przez dziecko nie jest zajęciem rozwijającym 

jego kreatywność. Przy wyborze zajęć dodatkowych kształtujących w dziecku badane 

kompetencje większość rodziców kieruje się zainteresowaniami dziecka  a także ciekawym dla 

nich tematem zajęć. Rodzice są zainteresowani poszerzaniem wiedzy na temat kształtowania u 

dziecka badanych kompetencji. 

3. Zdecydowana większość ankietowanych nauczycieli jest za rozwijaniem wśród uczniów  

samodzielności, kreatywności i innowacyjności. 

4.  Nauczyciele prowadzący zajęcia rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność 

uczniów uważają, iż osiągają oni lepsze wyniki w nauce oraz wysokie wyniki w różnych 

konkursach. 

5. Wprowadzanie innowacji zwiększa atrakcyjność zajęć a tym samym szkoły. 

 

 

 



 

  

Rekomendacje: 

1. Zaproponowanie  uczniom zajęć pogłębiających  ich wiedzę na temat rozwijania 

kreatywności.  

2. Zachęcanie uczniów do spędzania wolnego czasu  na kreatywnych zajęciach.  

3. Zachęcanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w kreatywny sposób. 

4. Zorganizowanie zajęć dla rodziców na temat:  „Kształtowania u dzieci samodzielności , 

kreatywności i innowacyjności w obrębie własnego domu.”  

5. Motywowanie rodziców do spędzania większej ilości czasu na kreatywnej zabawie z 

dzieckiem.  

6. Wzmocnienie kształcenia innowacyjności w szkole.  

7. Zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli na temat: „Kształtowania rozwijającego u uczniów 

samodzielności, kreatywności i innowacyjności ”   

9. Należy kontynuować dokształcanie w zakresie stosowania narzędzi TIK. 

10. Zwiększenie celowości wykorzystania TIK oraz współpracy nauczycieli w tym zakresie. 

11. Warto w myśleniu i działaniu szkolnym przewidzieć przestrzeń dla edukacji 

w zakresie kreatywności i innowacyjności oraz doskonalenia pracy zespołowej. 

Sprzyjać temu będzie kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności 

i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II 

KONCEPCJA BADANIA 

  

II. 1.  Podstawa prawna:   

Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dn. 25.08.2017 roku 

 

II. 2. Przedmiot ewaluacji:   

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów – oddział 

przedszkolny 

  

II. 3 Cele ewaluacji:   

Promowana jest wartość edukacji 

II.4. Pytania kluczowe: 

1. W jaki sposób nauczyciele motywują  i zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa w 

zajęciach lekcyjnych i  pozalekcyjnych i do podejmowania różnorodnych  aktywności? 

2. Jakie są  potrzeby i oczekiwania uczniów dotyczące zajęć prowadzonych w szkole? 



 

I.5. Informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia ewaluacji: 

  

a) Wskazanie źródeł informacji, metod i narzędzi badawczych: Powołany Zespół ds. ewaluacji 

wewnętrznej opracował projekt, harmonogram i narzędzia badawcze ewaluacji. Zastosował 

zasadę triangulacji źródeł badając nauczycieli, rodziców oddziału przedszkolnego. 

 

b) Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych: 

Lp Czynności Terminy 

1 Powołanie zespołu ewaluacyjnego, zaprojektowanie ewaluacji. (kryteria 

oceny). 

Wrzesień 2018  

2 Ustalenie źródeł danych – metod i narzędzi badawczych Dokumenty – analiza 

dokumentacji. Informacje uzyskane od: uczniów, rodziców, nauczycieli, 

dyrektora – ankiety i wywiady. Obserwacje. 

Listopad 2018  

3 Opracowanie narzędzi badawczych. Styczeń 2019 

4 Prowadzenie badań. Kwiecień 

2019 

5 Opracowanie danych – analiza wyników. Opracowanie wyników badań- 

projektowanie wniosków. Przygotowanie raportu z badań. 

Czerwiec-

sierpień 2019 

6 Przedstawienie raportu z badań Sierpień 2019 

 

I.6. Odbiorcy ewaluacji: 

– dyrektor, 

– nauczyciele, 

– uczniowie,   

– rodzice. 

  

I.7. Czas przeprowadzenia ewaluacji:   

 

wrzesień 2018  – sierpień 2019 

 

I.8. Sposób upowszechniania wyników raportu: 



 

– prezentacja i dyskusja podczas zebrania Rady Pedagogicznej, 

–  zamieszczenie na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Badaniem objęto 14 wychowanków (wywiad grupowy, analiza dokumentacji), 23 rodziców 

(ankieta) i 4 nauczycieli (ankieta). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem 

placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, 

który obejmuje podstawowe obszary działania oddziału przedszkolnego. 

Wyniki ewaluacji 

Praca oddziału przedszkolnego ukierunkowana jest  na  wspomaganie wszechstronnego 

rozwoju dzieci, kształtowanie odporności emocjonalnej, umiejętności społecznych, 

bezpieczeństwo oraz profilaktykę prozdrowotną, rozwijanie współpracy z rodzicami, 

współpracę ze środowiskiem lokalnym. Koncepcja pracy placówki jest znana rodzicom i w 

pełni przez nich akceptowana oraz w miarę potrzeb modyfikowana. Rodzice aktywnie 

współpracują w działaniach realizujących koncepcję pracy przedszkola. 

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy uwzględniającą potrzeby dzieci, 

oczekiwania rodziców oraz specyfikę placówki. 

Przedszkole posiada opracowaną w wersji pisemnej  koncepcję pracy, która kładzie nacisk 

m.in. na: 

• wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, 

• wspieranie działań twórczych dziecka w różnych dziedzinach jego aktywności, 

• kształtowanie poczucia własnej wartości u dziecka, 

• kształtowanie odporności emocjonalnej oraz umiejętności społecznych, 

• pogłębianie wiedzy dzieci o otaczającym ich świecie, 

• współpracę ze środowiskiem lokalnym i rozwój zawodowy nauczycieli, 



• poszanowanie praw dziecka, 

• zdrowie, profilaktykę i wychowanie prozdrowotne, 

• rozwijanie zainteresowań i bezpieczeństwo wychowanków, 

• kształtowanie samodzielności dzieci. 

Przedszkole prowadzi szereg działań realizujących koncepcję pracy. Należą do nich                 

np.: planowanie i realizacja działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia 

logopedyczne, zajęcia z psychologiem, współpraca z rodzicami), podnoszenie świadomości 

wychowawczej rodziców poprzez organizowanie w placówce: zebrań ogólnych, zebrań 

grupowych, konsultacji, spotkań, zajęć otwartych; współpracę z instytucjami wspierającymi 

rodzinę (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie), udział w akcjach charytatywnych, 

prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, organizację imprez i konkursów 

(pasowanie Przedszkolaka, Mikołajki, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień 

Wiosny, Konkurs wiedzy bajkowej, „Mój ulubiony bohater z bajki” – konkurs plastyczny – 

odział przedszkolny, kl. I-III, Przegląd teatralny, Dzień Matki i Ojca). Szczególną rolę 

odgrywają również działania kształtujące umiejętności samoobsługowe, adaptacyjne oraz 

zajęcia ruchowe. Przedszkole nawiązało współpracę z innymi przedszkolami z gminy. 

Nauczyciele brali udział w szkoleniach dotyczących innowacji w przedszkolu, naurodydaktyki, 

kompetencji kluczowych.  

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna przedszkola motywuje dzieci do podejmowana 

różnorodnych form aktywności. W efekcie kreowanych przez nauczycieli sytuacji dydaktyczno 

– wychowawczych, przedszkolaki powszechnie angażują się w zajęcia. Wdrażanie dzieci do 

samodzielności odbywa się we współpracy z rodzicami i jest efektywne. Wychowankom 

umożliwia się zgłaszanie i realizowanie własnych inicjatyw, zarówno w trakcie zajęć, jak i 

podczas zabaw swobodnych. Dzieci uczestniczą w działaniach podejmowanych na rzecz 

społeczności lokalnej. 

 

Na podstawie informacji uzyskanych od ankietowanych rodziców stwierdzić można, że w 

oddziale przedszkolnym dzieci chętnie uczęszczają na zajęcia, w czasie których kształcona jest 

samodzielność, kreatywność i innowacyjność dzieci. Uznała tak zdecydowana większość 

respondentów. Nauczyciele stosują metody aktywizujące oraz dostosowują formy pracy do 

aktualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Na podstawie zachowań i wypowiedzi 

dzieci w trakcie oraz po zakończeniu obserwowanych zajęć wynika, że: 

• dzieciom odpowiada proponowana im przez nauczycieli forma zajęć (możliwość 

śpiewania, tańczenia, grania na instrumentach muzycznych, wykonywania ozdób), 

• nauczyciele stwarzają dzieciom warunki do dokonywania wyboru podejmowanych 

działań, 

• przedszkolaki przez zdecydowaną większość zajęć są pogodne i uśmiechnięte, chętnie 

podejmują się realizacji przydzielanych im zadań, zgłaszają własne pomysły dotyczące 

sposobów ich realizacji, 



• dzieci biorą bardzo aktywnie udział w konkursach, imprezach i uroczystościach 

organizowanych na terenie przedszkola i poza nim, 

• w trakcie zajęć dzieci zadają nauczycielom pytania związane z ich zainteresowaniami, 

• podczas zabaw swobodnych chętnie i samodzielnie organizują sobie czas, 

• Przedszkole wyposaża dzieci w umiejętności społeczne oraz powszechnie i skutecznie 

zachęca je do udziału w różnorodnych formach aktywności, 

Z przeprowadzonych obserwacji zajęć oraz na podstawie informacji uzyskanych od 

dyrektora przedszkola i nauczycieli wynika, że najczęściej stosowanymi sposobami 

angażowania dzieci do aktywności są: 

• stosowanie metod aktywizujących (burza mózgów, dywaniki pomysłów, eksperymenty 

badawcze, masażyki dziecięce), 

• dostosowanie oferty zajęć organizowanych w przedszkolu do potrzeb i możliwości 

dzieci (zajęcia ruchowe, plastyczne, muzyczne), 

• organizacja różnorodnych konkursów (plastycznych, recytatorskich), 

• organizacja występów i przedstawień z udziałem wszystkich dzieci, 

• zachęcanie dzieci do udziału w imprezach i uroczystościach o zasięgu poza 

przedszkolnym (np. Igrzyska Sportowe w Kępnie), 

• zachęcanie dzieci do wykonywania trudniejszych czynności, 

• stosowanie pochwał słownych („brawo!”, „jestem z was dumna”, „dobrze”, „pięknie”, 

„wspaniale”). 

Pomysłowość pracowników placówki w zakresie stwarzania sytuacji, które zachęcają 

dzieci do podejmowania różnorodnych form aktywności, skutkuje angażowaniem się 

przedszkolaków we wszystkie działania, które są im proponowane. Oddział przedszkolny w 

swojej pracy uwzględnia indywidualne predyspozycje dzieci, ich zainteresowania i uzdolnienia 

oraz trudności.  

Z informacji uzyskanych od dyrektora przedszkola wynika, że wszyscy nauczyciele 

podejmują wobec dzieci działania ukierunkowane na naukę samodzielności. W trakcie zajęć 

nauczyciele zachęcają dzieci do samodzielnego wykonywania zadań.  

Według respondentów, nauczyciele wdrażają przedszkolaki do samodzielności poprzez: 

• codzienne ćwiczenie umiejętności samoobsługowych, 

• omawianie z dziećmi obowiązujących w przedszkolu zasad bezpieczeństwa, 

• wpajanie obowiązku sprzątania miejsca nauki i zabawy, 

• słowne motywowanie i zachęcanie do naśladowania postaw dorosłych i innych dzieci, 

• formułowanie pytań i zlecanie zadań do wykonania, w sposób skłaniający dziecko do 

podjęcia samodzielnej próby udzielenia odpowiedzi lub znalezienia rozwiązania, 

• organizowanie wyjść poza teren przedszkola (wycieczki, udział w konkursach o zasięgu 

poza placówką). 



Najczęstszym przykładem podejmowanych przez dzieci inicjatyw są zabawy swobodne 

oraz prace plastyczne. Inicjatywa przedszkolaków przejawia się również ich udziałem w 

przedstawieniach teatralnych, organizowanych na terenie placówki. Na podstawie obserwacji 

zachowań przedszkolaków, a także po wysłuchaniu ich próśb, nauczyciele dostosowują swój 

warsztat pracy do potrzeb i możliwości dzieci oraz reorganizują zajęcia pod względem 

kolejności realizowania treści i form ich wdrażania (np. spontaniczny śpiew, taniec, 

odpoczynek, wybór środka dydaktycznego, zabawy w ogrodzie). Modyfikacja oddziaływań 

dydaktyczno – wychowawczych odbywa się również poprzez systematyczną ewaluację pracy 

własnej (np. rozmowy z dziećmi dotyczące poziomu akceptowania przez nich form metod i 

sposobów przeprowadzonych zajęć, skutkują wprowadzaniem zmian w organizacji procesu 

dydaktycznego). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci ustalono, że każde z nich może 

przynieść swoją ulubioną zabawkę z domu, pod warunkiem, że udostępni ją rówieśnikom i nie 

będzie zagrażała bezpieczeństwu bawiących się.  

W sali przedszkolnej znajduje się gazetka gdzie na bieżąco zamieszczane są prace plastyczne 

dzieci. W gablotach na korytarzu umieszczone są puchary poświadczające udział dzieci w 

różnych przedsięwzięciach sportowo – kulturalnych organizowanych na terenie gminy i poza 

nią. 

Aby efektywnie kształtować u dzieci samodzielność, kreatywność i innowacyjność 

nauczyciele w sposób kompleksowy i systematyczny rozpoznają potrzeby i możliwości dzieci. 

Służą temu m.in. regularne obserwacje zachowań i funkcjonowania dzieci w grupie 

przedszkolnej, analiza ich osiągnięć, prowadzenie diagnoz oraz bardzo częste rozmowy, 

spotkania i konsultacje z rodzicami. Indywidualizacja pracy z dzieckiem następuje w trakcie 

pracy bieżącej. Regularnie przeprowadzane są konsultacje i spotkania z rodzicami dotyczące 

potrzeb rozwojowych dziecka, w trakcie których odbywa się również analiza prowadzonych 

diagnoz i ich wyników.   

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i 

możliwości. 

W przedszkolu dużą wagę przywiązuje się do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, 

samoobsługowych, społecznych, profilaktyki prozdrowotnej i rozwoju fizycznego dzieci oraz 

ich ciekawości poznawczej. Nauczyciele prowadzą zajęcia wspierające i wspomagające, np. w 

zakresie usprawniania narządów mowy, elementy gimnastyki korekcyjnej oraz szereg inicjatyw 

rozwijających sferę społeczno – emocjonalną i poznawczą. Częstym narzędziem 

wykorzystywanym w trakcie zajęć są działania artystyczne z elementami kultury i sztuki 

(zarówno w obszarze kompensacyjnym, jak i rozwijającym uzdolnienia). Efekty 

podejmowanych działań zauważają rodzice, (np. w aspekcie skutecznej adaptacji dziecka, 

organizacji żywienia, współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, komunikacji z 

rodzicem, w dostosowaniu programu konkursów do możliwości psychofizycznych i 

dydaktycznych dzieci). 



W ocenie rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom 

rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci.  

Nauczyciele wierzą w możliwości dzieci, mogą one liczyć na pomoc w pokonywaniu trudności, 

a także na wsparcie w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań. 

Wnioski z ewaluacji: 

1. Wszyscy rodzice są zadowoleni ze wsparcia, które w przedszkolu otrzymują ich 

dzieci.  Działania nauczycieli podejmowane w tym zakresie, są adekwatne do 

oczekiwań rodziców. 

2. Systematyczne rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych  

dzieci, umożliwia organizację i realizację odpowiednich działań, zmierzających do 

wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz wyrównywania ich szans edukacyjnych. 

3. Przedszkole umożliwia dzieciom udział w różnych formach aktywności. 

Wychowankowie chętnie angażują się w oferowane im zajęcia, uczestniczą w 

różnorodnych przedsięwzięciach organizowanych na terenie placówki oraz w 

środowisku lokalnym. 

4. Dzieci mają sposobność zgłaszania własnych inicjatyw dotyczących przebiegu oraz 

organizacji zajęć obowiązkowych. Są kreatywne pod względem zgłaszanych 

pomysłów, a nauczyciele chętnie uwzględniają ich propozycje. 

5. Nauczyciele przedszkola wdrażają dzieci do samodzielności, współpracując w tym 

zakresie z rodzicami. 

6. Wychowankowie przedszkola powszechnie angażują się w działania na rzecz 

społeczności lokalnej, wychodząc naprzeciw jej oczekiwaniom. 

7. Udział przedszkolaków w różnego rodzaju imprezach organizowanych poza placówką 

wpływa na przełamywanie przez wychowanków barier w kontaktach interpersonalnych 

oraz sprzyja rozwojowi ich zainteresowań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


