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7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych  

 Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w 

planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. 

Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, 

organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między 

nauczycielami. 

 Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy.  

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.  

 

 

ANALIZA ANKIETY DLA NAUCZUCIELI 

W badaniu ankietowym wzięło  udział 6 nauczycieli. Celem anonimowej ankiety, która zawierała 11 

pytań, było zebranie informacji i spostrzeżeń na temat: „Nauczyciele współpracują w planowaniu i 

realizowaniu procesów edukacyjnych”. Z przeprowadzonej analizy ankiet wynika, że wszyscy 

poddani badaniu nauczyciele pracują i uczestniczą w pracach różnych zespołów. 

 

Wyniki ankiety dla nauczycieli 

1. Czy uczestniczą Państwo w pracach zespołu zadaniowego. Proszę podać jakiego/jakich? 

 tak – 6 

3 osoby – zespół ewaluacyjny 

4 osoby – zespół nauczania zintegrowanego 

2 osoby – zespół wychowawczy 

2 osoby – zespół przedmiotowy 

2 osoby – zespół analizy sprawdzianów zewnętrznych 

2 osoby – zespół modyfikacji i ewaluacji WZO 

1 osoba – zespół ds. pracy szkoły 

1 osoba – zespół promocji szkoły 

 

2. Jakie działania i zadania podejmowane są w zespole lub zespołach, których są Państwo 

członkiem ? 

W zespole  nauczania zintegrowanego nauczyciele omawiają wyniki diagnoz, omawiają  zagadnienia 

z którymi uczniowie mają trudności, opracowują  metody i formy pracy wspierającej rozwój uczniów. 

Planują procesy edukacyjne, dzielą się spostrzeżeniami, wypracowują metody i formy pracy służące 

uczniom i poprawie jakości pracy szkoły, rozwiązują problemy wychowawcze, dzielą się wiedzą 

zdobytą na różnych formach doskonalenia zawodowego. Zespół prowadzi dokumentację. 

Zespół ewaluacyjny, jak wskazują ankietowani nauczyciele zajmuje się wewnętrznym 

diagnozowaniem jakości pracy w szkole. Zespół ewaluacyjny wybiera przedmiot ewaluacji, narzędzia 

badawcze, gromadzi i przetwarza dane, analizuje wyniki, wypracowuje wnioski i rekomendacje, 

sporządza raport, dba o jego publikację, archiwizuje materiały z przeprowadzonej ewaluacji. Zespół 

przedmiotowy zajmuje się podejmowaniem spójnych decyzji dotyczących wyboru podręczników oraz 

realizacji zagadnień z podstawy programowej oraz organizowaniem konkursów przedmiotowych. 

Nauczyciele wymieniają się doświadczeniami  i spostrzeżeniami dotyczącymi metod nauczania. 

Członkowie zespołu analizy sprawdzianów zewnętrznych wspólnie analizują wyniki próbnych 

sprawdzianów i sprawdzianów zewnętrznych oraz wypracowują wnioski do dalszej pracy. W skład 

zespołu wychowawczego wchodzą nauczyciele wychowawcy. Celem zespołu jest rozwiązywanie 

problemów wychowawczych oraz wspólne opracowywanie planu wychowawczego i organizowanie 

różnych akcji mających na celu promowanie prawidłowych postaw. Zespół modyfikacji i ewaluacji 
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WZO czuwa nad systemem oceniania w szkole, analizuje dokumenty prawne regulujące ocenianie 

wewnątrzszkolne, natomiast zespół ds. pracy szkoły zajmuje się wypracowaniem harmonogramu 

pracy szkoły, a zespół promocji szkoły dba o promowanie działań szkoły w środowisku lokalnym. 

 

3. Jaki jest cel pracy tego zespołu lub zespołów? 

Celami pracy zespołów istniejących w szkole są dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w pracy. 

Prawidłowa realizacja programów nauczania. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez samokształcenie 

i wymianę uzyskanych wiadomości i umiejętności. Prawidłowa realizacja programów nauczania. 

Planowanie procesów edukacyjnych. Wymiana doświadczeń. Podnoszenie jakości pracy szkoły. 

Wypracowanie i utrzymanie dobrego poziomu współpracy z rodzicami. Promocja działań szkoły i 

dbanie o jej dobry wizerunek. 

 

4.Czy systematycznie prowadzona jest dokumentacja ze spotkań zespołu i 

wykonywanych przez niego zadań ? 

Wszyscy ankietowani  odpowiedzieli, że – tak 

 

5.Jakie działania podejmują Państwo we współpracy z innymi nauczycielami? Proszę 

wypisać. 

Na powyższe pytanie ankietowani odpowiadali: 

 organizacja imprez szkolnych, pozaszkolnych, konkursów  i wycieczek 

 pomoc dla uczniów o specjalnych potrzebach   

 dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, wymiana pomocy dydaktycznych 

 opracowanie zagadnień do planu wychowawczego 

 analiza programów nauczania 

 dzielenie się wiedzą po odbytych  kursach i szkoleniach 

 analiza sprawdzianów zewnętrznych oraz diagnoz, wypracowywanie wniosków  

6. W jakich szkoleniach dotyczących metod i form współpracy Państwo uczestniczyli? 

3  nauczycielki uczestniczyły w szkoleniu:” Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem 

poprawy efektów kształcenia” 

1 – „ Doskonalący się nauczyciel w zmieniającej się szkole” 

1 – nie brał udziału w żadnym szkoleniu tego typu 

1 – nie pamiętam 

1 – szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące efektywnej współpracy w zespole 

 

7.Jak oceniają Państwo współpracę nauczycieli w placówce? 

4 – osoby wybrały odpowiedź b) raczej pozytywna 

2 – osoby wybrały odpowiedź a) zdecydowanie pozytywna 

 

8. Czy praca w zespole wpływa na poprawienie jakości państwa pracy i jakości pracy 

placówki? 

5 – osoby wybrały odpowiedź a) zdecydowanie tak 

1 – osoba wybrała odpowiedź b) raczej tak 

Ankietowani najczęściej uzasadnili swoją odpowiedź: 

 praca w zespole pozwała na trafne opracowanie spójnych zagadnień ułatwiających pracę w 

różnych obszarach. 

 w zespole n-le korzystają z doświadczeń innych, dzielą się wiedzą 

 wspólne rozmowy i rozwiązywanie problemów w spójny sposób wpływają na poprawę 

jakości pracy szkoły 

 stały przepływ informacji 

 wymiana doświadczeń i opinii powoduje, że wyniki pracy są jeszcze lepsze i oczyszcza 

atmosferę 

9. Jaka pomoc ze strony innych  nauczycieli byłaby dla Państwa najcenniejsza? 

Według analizy odpowiedzi można przypuszczać, że potrzeby nauczycieli są różnorodne: 

 pomoc w zakresie działań wychowawczych i współpracy z rodzicami – 3  

 współpraca w zakresie pracy z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych – 3  
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 pomoc przy wypełnianiu dziennika i innych dokumentów – 3  

 wymiana doświadczeń – 6  

 pomoc przy organizacji imprez i uroczystości – 6 

 pomysły na prowadzenie zajęć – 3  

 pomoc w realizacji procedur awansu zawodowego – 2  

 

10.Czy nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy? 

Tak – 6 osób 

Uzasadnienie: 

 łatwiej jest rozwiązać problem w zespole korzystając z pomysłów koleżanek 

 wymiana doświadczeń wpływa na udoskonalenie metod pracy i dostosowanie ich do 

indywidualnych potrzeb uczniów 

 problemy są zazwyczaj dyskutowane, razem podejmowana jest próba ich rozwiązania 

11. Jakie są według państwa efekty współpracy nauczycieli w zespołach? 

Najczęściej nauczyciele odpowiadali 

 efekty współpracy nauczycieli w zespołach  mają korzystny wpływ na poprawę jakości pracy 

w szkole 

 pomoc w rozpoznawaniu oczekiwań rodziców i uczniów 

 pozytywne postrzeganie działań szkoły w środowisku lokalnym i rodzinnym 

 wspólne analizowanie efektów swojej pracy 

 integracja zespołu nauczycielskiego, co wpływa na jakość pracy szkoły, atmosferę, 

podejmowanie nowych wyzwań i inicjatyw 

 

ANALIZA ANKIETY DLA RODZICÓW 

W ankiecie wzięło udział 21 rodziców 

1. Czy nauczyciele pracują zespołowo przy organizacji imprez szkolnych? 

Tak – 21 

2. Czy nauczyciele współpracują przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych? 

Tak- 20  Nie – 1  

3. Czy nauczyciele współpracują przy wspieraniu dziecka w jego rozwoju? 

Tak – 20 Nie wiem – 1  

4. Czy nauczyciele współpracują przy planowaniu procesów edukacyjnych uczniów? 

Tak – 18 Nie wiem – 2  Nie – 1  

5. Czy nauczyciele analizują efekty swojej pracy w celu poprawy jakości swojej pracy i rozwoju 

szkoły? (np. mają na uwadzę współpracę z rodzicami, środowiskiem lokalnym) 

Tak – 19 Nie wiem – 2  

6. Czy nauczyciele doskonalą metody oraz formy pracy z uczniem na zasadzie współpracy ze 

sobą? (np. dzielą się wiedzą, dostosowują formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb 

ucznia) 

Tak – 20 Nie wiem – 1  

 

 

ANALIZA WYWIADU Z DYREKTOREM 

 

1. Czy w zarządzanej przez Pana szkole  nauczyciele dzielą się wiedzą i doświadczeniami? 

Nauczyciele dzielą się wiedzą i doświadczeniami poprzez współpracę w zespołach zadaniowych. 

Współdziałają przy tworzeniu procesów edukacyjnych, konsultują swoje plany zajęć edukacyjnych z 

innymi. W statucie szkoły określone zostały zapisy dotyczące funkcjonujących w szkole zespołów 

nauczycieli. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora w 

porozumieniu z członkami zespołu. Istotnym elementem jest wzajemne wsparcie i pomoc między 

nauczycielami w trakcie organizowanych konkursów, imprez szkolnych i środowiskowych. 

Nauczyciele wspólnie opracowują analizy dokumentacji szkolnej, dzieląc się spostrzeżeniami i 

wspierając przy ich tworzeniu. 
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2. W jaki sposób nauczyciele wspierają się wzajemnie w organizacji i realizacji procesów 

edukacyjnych? 

Nauczyciele wspierają się wzajemnie w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych poprzez 

wymianę doświadczeń, wspólne działania dydaktyczno – wychowawcze. Nauczyciele współpracują 

przy analizie procesów edukacyjnych. Wspomagają się w planowaniu, organizowaniu, realizacji oraz 

ewaluacji procesów edukacyjnych. Praca w tych zespołach określona jest planami, które corocznie są 

zatwierdzane i w miarę potrzeb modyfikowane. Sprawozdania z realizacji zadań ujętych w planach są 

podstawową do budowania wniosków, skutecznych rozwiązań metodycznych, organizacyjnych i 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nauczyciele współpracują w analizie, organizacji i realizacji 

procesów edukacyjnych według określonych zasad i harmonogramu.  

 

3. Czy i w jakim stopniu nauczyciele wykorzystują w swojej działalności dydaktyczno-

wychowawczej wnioski wypływające ze współpracy? 

Analiza pracy w zespołach i współpracy nauczycieli w zespołach zakończona jest konkretnym 

działaniem i wnioskami do dalszej pracy, które zostają uwzględnione w dalszym planowaniu. Dwa 

razy do roku dokonywana jest analiza prac zespołów szkolnych, pedagoga, bibliotekarza, świetlicy, 

zespołów przedmiotowych i zadaniowych, organizacji szkolnych. Dokonywana jest analiza realizacji 

planu nadzoru pedagogicznego, planu pedagoga, planu wychowawczego i profilaktyki. Analiza 

prowadzona jest systematycznie. Jest to proces ciągły, wielowątkowy, uporządkowany. Dokonywana 

jest indywidualnie i w zespołach. O wzajemnym wspieraniu nauczycieli mogą świadczyć sukcesy we 

wszechstronnym zakresie. Analiza procesów edukacyjnych dokonywana jest przez nauczycieli 

samodzielnie oraz nauczyciele dokonują ją wspólnie z innymi lub w zespołach zadaniowych. Analizy 

procesów edukacyjnych prowadzonych wspólnie przez nauczycieli dotyczą: przygotowania wyników 

sprawdzianów w ramach zespołów przedmiotowych, wyników badań wewnętrznych na wejściu, 

podczas cyklu kształcenia i na koniec szkoły oraz porównywania wyników własnych i z innych szkół. 

 

4. Jakie działania wspólnie podejmują nauczyciele? 

Działania podejmowane wspólnie przez nauczycieli to takie jak: - prowadzenie lekcji koleżeńskich, 

otwartych, - gromadzenie scenariuszy zajęć, - wspólne planowanie zakupu pomocy dydaktycznych, 

lektur, - wspólne wypracowywanie wniosków, - uczestniczenie w spotkaniach celem rozwiązywania 

problemów wychowawczych, - praca w zespołach zadaniowych, - praca przy analizie sprawdzianów, 

testów, - wzajemne doradzanie, - wzajemne wspieranie, wymiana doświadczeń, - organizacja 

wspólnych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, - współpraca przy realizacji zadań programowych 

np. „Trzymaj formę”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła promująca zdrowie”, imprez środowiskowych,.  

 

5. Jakie efekty współpracy zespołowej są widoczne w praktyce szkolnej? 

Przekazane przez innych nauczycieli informacje są pomocne w pokonywaniu problemów 

wychowawczych, rozwiązywaniu konfliktów między uczniami i na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel. 

Istotnym elementem jest wzajemne wsparcie i pomoc między nauczycielami w trakcie 

organizowanych konkursów, imprez szkolnych i środowiskowych. Nauczyciele wspierają się 

wzajemnie w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych podczas prac w zespołach 

przedmiotowych, wychowawczych i zadaniowych, podczas organizacji wyjazdów oraz podczas 

prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. W trakcie różnych form doskonalenia (lekcje otwarte, rozmowy, 

konsultacje, wymiana doświadczeń oraz doskonalenie warsztatu pracy) nauczyciele się wspierają. 

Nauczyciele wspólnie opracowują analizy dokumentacji szkolnej, dzieląc się spostrzeżeniami i 

wspierając przy ich tworzeniu. 

 

6. Jakie korzyści dla uczniów wynikają ze współpracy nauczycieli? 

Proces zmiany jest efektem wspólnych decyzji. W wyniku wspólnie podjętych decyzji zostały 

wprowadzone w szkole zmiany dotyczące procesów edukacyjnych takie jak: 

 modernizacja toalet (decyzja: dyrektor, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice). Efekt: wzrost 

bezpieczeństwa, nowa aranżacja pomieszczenia, 

 podniesienie estetyki sal, (decyzja: dyrektor, nauczyciele, uczniowie, rodzice). Efekt: nowa 

aranżacja sal sprzyjająca rozwojowi ucznia, czyste, estetyczne pomieszczenia, wyposażone w  
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 nowa pracownia biologiczno – ekologiczna, (decyzja: dyrektor, nauczyciele). Efekt: dobrze 

wyposażona pracownia, 

 organizacja zajęć pozalekcyjnych, (decyzja: dyrektor, nauczyciele, uczniowie). Efekt: 

zagospodarowanie czasu wolnego, wzbogacenie oferty szkoły, wyrównywanie szans 

edukacyjnych, wspieranie ucznia w rozwoju. 

 

 

 

 

WNIOSKI 

 Nauczyciele pracują i uczestniczą w pracach różnych zespołów, współpracują ze sobą w 

planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. 

 Współpraca wpływa na poprawienie jakości pracy oraz funkcjonowania placówki.  

 Istotnym elementem jest wzajemne wsparcie i pomoc między nauczycielami w trakcie 

organizowanych konkursów, imprez szkolnych i środowiskowych, rozwiązywaniu 

problemów, doskonaleniu metod i form pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

 Nauczyciele wspólnie opracowują analizy dokumentacji szkolnej, dzieląc się spostrzeżeniami 

i wspierając przy ich tworzeniu. 

 Rodzice są świadomi współpracy podejmowanej przez nauczycieli w planowaniu i 

realizowaniu procesów edukacyjnych. 

 

REKOMENDACJE 

 Kontynuować podjęte działania w zakresie współpracy podejmowanej przez nauczycieli w 

planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 

 Kontynuować uświadamianie rodziców w kwestii współpracy nauczycieli mające na celu 

wspieranie ich dzieci w rozwoju dydaktyczno – wychowawczym. 

 Podejmować działania mające na celu integrację zespołu nauczycielskiego, tak aby miała ona 

pozytywny wpływ na jakość pracy szkoły. 

 

 

 


