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                  Marszałki ,  dnia 6 .10. 2014r. 

 

                                                        

   Szkoła Podstawowa w Marszałkach
            

Sprawozdanie z przebiegu kształcenia w roku szkolnym 

2013/2014 
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5.Wyniki sprawdzianów i egzaminów rok 2013/2014 

 

  
Wyniki sprawdzianu 2014 

 
 Do szóstej klasy uczęszczało 10 uczniów. Podczas sprawdzianu uczniowie rozwiązywali 
arkusz standardowy – Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej – OKE  kwiecień 2014 
Poprzez zadania zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzano opanowanie umiejętności 
ponadprzedmiotowych z pięciu kategorii: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i 
wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Każdy uczeń musiał rozwiązać 20 zadań zamkniętych i 6 
otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zawartych w arkuszu uczeń mógł otrzymać 40 
punktów. 
 Średni wynik punktowy uzyskany podczas sprawdzianu przez uczniów naszej szkoły wyniósł 
22,60 pkt., współczynnik łatwości sprawdzianu – 0,57.  
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Stałe pomiarowe wskaźnika łatwości 

Łatwość 0,00 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1,00 

Zadanie bardzo trudne trudne umiarkowanie 
trudne 

łatwe bardzo łatwe 

 
Czytanie 

Opanowanie umiejętności czytania sprawdzano 10 zadaniami. Za ich wykonanie można było 
otrzymać 10 punktów. Średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów naszej szkoły wyniósł 7,2 pkt.  
Najmniej problemów w obszarze czytania sprawiło uczniom zadanie 1,6, 7 i 8. W tych zadaniach 
sprawdzano odczytywanie tekstu popularnonaukowego i tekstu literackiego. 
Najtrudniejsze w obszarze czytania okazały się zadania  4,5 i 9, gdzie sprawdzano czytanie tekstu 
popularnonaukowego i tekstu literackiego. 
Te zadania uzyskały najniższy wynik w obszarze czytania w naszej szkole, ich łatwość wyniosła 0,5 co 
oznacza, że te zadnia były umiarkowanie trudne.  

 Umiejętność czytania uczniowie naszej szkoły opanowali na poziomie łatwym – 0,72.  
 

 

Pisanie: 
 Poziom opanowania umiejętności pisania sprawdzano poprzez dwa zadania, z których jedno 
polegało na zredagowaniu ogłoszenia o zbiórce książek i zabawek przeznaczonych na loterię, a 
drugie na napisaniu opowiadania, którego bohaterowie wspólnie znajdują rozwiązanie jakiegoś 
problemu. . Za ich wykonanie uczeń mógł otrzymać 10 punktów. 
 Zadanie 25 sprawiało umiejętność redagowania krótkiej formy użytkowej – ogłoszenia. 
Okazało się ono umiarkowanie trudne 0,55  Nasi uczniowie uzyskali  średnio 70% punktów do 
zdobycia za zachowanie formy ogłoszenia, natomiast za poprawność ortograficzną wypowiedzi 
uzyskali 40% punktów. 
 Zadanie 26 sprawdzało umiejętności: 
- pisania opowiadania na zadany temat 
- dostosowania stylu do treści i formy opowiadania 
- przestrzegania norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych. Najwyższe wyniki uzyskali 
za pisanie opowiadania na zadany temat – 56%. Natomiast  za realizację treści i formę swoich 
opowiadań – 40%,a za pisanie poprawnie pod względem językowym – 30%, za ortografię – 30% oraz 
za interpunkcję – 30%.  

       Zadanie okazało się trudne – uczniowie uzyskali średnio 41% punktów możliwych do 
zdobycia. Najniższe wyniki w tym zadaniu nasi uczniowie uzyskali za przestrzegania norm 
gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych. Pisanie okazało się trudne dla naszych uczniów – 
wskaźnik łatwości 0,44. 

Rozumowanie 

 Rozumowanie sprawdzano czterema zadaniami.. Uczeń mógł uzyskać za ich rozwiązanie 
maksymalnie 8 pkt. Średni wynik w tym obszarze dla naszych uczniów wynosi 3,8. 
 Najłatwiejsze w obszarze rozumowania okazało się zadanie 12. Poprzez to zdanie 
sprawdzano czy uczniowie rozpoznają charakterystyczne cechy i własności liczb - skala. Uczniowie 
uzyskali 70% punktów za rozwiązanie tego zadania.  
 Najtrudniejsze w obszarze rozumowania okazało się zadanie 11. Zadanie to sprawdzało czy 
uczniowie rozpoznają charakterystyczne cechy i własności liczb – wyznaczanie wskazania wagi . 
Tylko 30% uczniów wykazało się poprawnością zadania.   

Rozumowanie okazało się dla naszych uczniów trudne - 0,48 wskaźnika łatwości. 
 

Korzystanie z informacji 
 Opanowanie umiejętności korzystania z informacji sprawdzano poprzez 4 zadania, za 
rozwiązanie których można było otrzymać 4 pkt. Najłatwiejszym zadaniem dla piszących w tym 
obszarze było zadanie 19, a najtrudniejszym zadanie 20. Oba zadania odwoływały się do tych samych 
źródeł – tekstu i cennika. W obu zadaniach sprawdzano opanowanie i posługiwanie się źródłem 
informacji.  

Najtrudniejsze dla uczniów było rozwiązanie zadania 20. Wymagało obliczenia kosztu zakupu 
biletów dla 3-osobowej rodziny. Należało ustalić cenę biletu ulgowego dwuprzejazdowego, zauważyć, 
że jedno z dzieci ma mniej niż 7 lat, więc przysługuje mu przejazd bezpłatny, a tata jest 
przewodnikiem górskim i płaci za bilet zawsze 5 zł. Niezbędne dane znajdowały się w różnych 
miejscach tabeli, a pominięcie jednego szczegółu skutkowało błędnym rozwiązaniem zadania. .  
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Rozwiązanie  zadań z kategorii korzystanie z informacji uczniowie naszej szkoły opanowali w 
stopniu umiarkowanie trudnym. Średni wynik szkoły to 2,5 pkt.  Współczynnik łatwości dla tej 
umiejętności wyniósł 0,63.  
 

Wykorzystania wiedzy w praktyce 
Wykorzystanie wiedzy w praktyce sprawdzano 4 zadaniami, za które można było uzyskać 8 

pkt.  
Najłatwiejszym zadaniem w obszarze wykorzystywania wiedzy w praktyce okazało się zadanie 

13. Zadanie to sprawdzało wykorzystanie w sytuacjach praktycznych własności figur i stosuje je do 
rozwiązania problemu Za rozwiązanie tego zadania uczniowie uzyskali 90%.  

Najtrudniejszymi zadaniami w tym obszarze dla naszych uczniów to zadania 14 i 16. Poprzez 
zadanie 14 sprawdzano, czy uczniowie potrafią wykonywać obliczenia dotyczące objętości,  tylko 40% 
uczniów wykonało to zadanie poprawnie. Poprzez zadanie 16 sprawdzano wykorzystanie w 
sytuacjach praktycznych własności liczb i stosuje je do rozwiązania problemu . Również 40% uczniów 
to zadanie wykonało poprawnie.  

Średni wynik szkoły umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce to 4,7 pkt,  współczynnik 
łatwości 0,59. Wykorzystanie wiedzy w praktyce okazało się dla naszych uczniów umiarkowanie 
trudne. 

 

Cały sprawdzian ze współczynnikiem łatwości 0,57 okazał się dla uczniów 
umiarkowanie trudny. 

Porównanie wyników uzyskanych w latach 2007 – 2014 

 

rok Liczba 
uczniów 

Wyniki 
punkt. 
szkoły 

Skala 
staninowa 
woj  szkoły 

Wyniki 
punkt. 
gminy 

Wyniki 
punkt. 
powiatu 

Wyniki punkt. 
województwa 
 

Wyniki 
punkt. 
okręgu 

Wyniki 
punkt. 
kraju 

2007 9 29,1 8 28,8 27,5 26,1 25,9 26,6 

2008 11 25,8 5 27,9 25,8 25,4 25,4 25,8 

2009 11 24,18 7 23,98 22,4 21,90 22,03 22,64 

2010 11 24,4 6 25,33 23,2 23,76 23,79 24,56 

2011 7 27,57 7 27,21 24,94 24,69 24,65 25,97 

2012 8 19,38 4 22,53 22,17 21,98 22,01 22,75 

2013 7 16,71 2 21,11 24,03 23,37 23,37 24,03 

2014 10 22,60 5 26,21 24,60 25,16 25,17 24,56 

 
  Powyższa tabela przedstawia opanowanie poszczególnych umiejętności na 
przestrzeni ostatnich lat. 
 Po  umieszczeniu średniego wyniku punktowego szkoły w odpowiednim przedziale skali 
staninowej możemy temu wynikowi przypisać określoną charakterystykę dydaktyczną. Według skali 
staninowej kraju  nasza szkoła osiągnęła stanin 5 czyli średni. 

Odnosząc wyniki uczniów do krajowej skali staninowej wyników uczniów przedstawionej 
poniżej stwierdzono, że 
 

Numer i 
nazwa 
wyniku 

1 
najniższy 

2 
bardzo 
niski 

3 
niski 

4 
niżej 

średni 

5 
średni 

6 
wyżej 
średni 

7 
wysoki 

8 
bardzo 
wysoki 

9 
najwyższy 

Przedział 
punktowy 

0-9 10-12 13-16 17-21 22-27 28-31 32-35 36-37 38-40 

Procent 
uczniów 

0 10 10 40 20 0 10 10 0 

 
dwóch uczniów uzyskało wynik   - najwyższy 
pięciu  uczniów uzyskało wynik – średni 
trzech  uczniów uzyskało wynik - niski 
Uczniowie, którzy w roku 2014 nie przekroczyli 16 punktów, są zagrożeni niskimi 
osiągnięciami. Uzyskanie większej liczby punktów niż 32 świadczyć może za to o znacznym 
potencjale, z jakim wskazana grupa szóstoklasistów rozpocznie naukę w gimnazjum. 
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 W grupie osób obecnej klasy szóstej jest 3 uczniów zagrożonych niskimi osiągnięciami oraz 2 
uczniów o dużym potencjale. Prawdopodobnymi powodami słabych wyników były: zajęcia w 
klasach łączonych, niski potencjał intelektualny, niewielkie aspiracje uczniów oraz brak 
systematycznej pracy uczniów i wsparcia ze strony rodziców. 

Wewnątrzszkolny System Oceniania a ocenianie zewnętrzne 

Przeanalizujmy teraz wyniki uczniów uzyskane podczas sprawdzianu w korelacji z ocenami, 
jakie uzyskali z wiodących przedmiotów, co pozwoli ocenić spójność wewnątrzszkolnego i 
zewnętrznego systemu oceniania, model i program szkoły oraz dobór programów nauczania. 

 
 Oceny końcoworoczne z czterech podstawowych przedmiotów uzyskane przez uczniów kl. VI 
Szkoły Podstawowej w Marszałkach. 

 

Uczeń Język polski Historia Matematyka Przyroda Wynik sprawdzianu 

A01 5 5 6 5 37 

A02 4 4 3 4 21 

A03 3 4 2 3 24 

A04 5 5 4 4 26 

A05 3 5 3 4 20 

A06 2 3 2 3 11 

A07 6 6 6 6 34 

A08 3 4 3 3 19 

A09 3 3 2 3 13 

A10 2 3 3 3 21 

średnia 3,6 4,2 3,4 3,8 22,6 

  
Średnia ocen z przedmiotów za cały rok szkolny wynosi – 3,75 
Porównanie wyników na sprawdzianie ze średnimi ocen pozwala zauważyć, że oceny z niektórych 
przedmiotów nie są adekwatne do wyników egzaminu.   

Podsumowanie  

 Arkusz egzaminacyjny, który rozwiązywali szóstoklasiści w kwietniu 2014 r., okazał się dla 
uczniów naszej szkoły umiarkowanie trudny.  Analizując średnie wyniki punktowe uzyskane za 
rozwiązanie wszystkich zadań zamieszczonych w arkuszu sprawdzianu na przestrzeni lat 2002-2014 
należy zauważyć, że wyniki w naszej szkole w tym roku szkolnym są  na poziomie sprzed dwóch lat.  
20% uczniów uzyskało wynik najwyższy. Porównując wyniki tego sprawdzianu z próbą sprawdzianu 
przeprowadzonego w styczniu 2014, gdzie średnia wynosiła 19,6 punktów  należy stwierdzić, że 
uczniowie  dokonali  postępu otrzymując wynik 22,6, co  świadczy o dużym wkładzie pracy ze strony 
nauczycieli jak i ze strony uczniów naszej szkoły. 
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6.  Oferta dodatkowych zajęć dla uczniów z podaniem: nazwy zajęć, nauczyciela 
realizującego, źródła finansowania  

 

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 2013/14 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Programy realizowane przez szkołę: z podaniem liczby uczniów korzystających, 
nauczyciela prowadzącego i źródeł finansowania oraz terminu rozliczenia programu: 

1. Program  „Akademia bezpiecznej jazdy” – dla klas IV-VI szkoły podstawowej ,- 
przygotowanie uczniów do bezpiecznego poruszania się na drogach publicznych i 

zdobycia karty rowerowej -7 
2. „Matematyka z plusem”- zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie-6 
3. Program  „5 porcji owoców i warzyw” – dla klas I-III szkoły podstawowej ,-15 

wyrobienie wśród  uczniów nawyków prawidłowego żywienia  
4 Programy związane z promocją zdrowia :  

 „Moje dziecko idzie do szkoły” ; „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”-21 

 „Nie pal przy mnie proszę” – program profilaktyczny-55 

 „Radosny uśmiech – radosna przyszłość” ,-55 

 „Znajdź właściwe rozwiązanie ” – program profilaktyczny.29- 

 „I pomoc przedlekarska”-24,  

 „Trzymaj formę” – program profilaktyczny: „Zapobieganie wadom 
postawy”-26 

 , „Prawidłowe odżywianie, jak zachować zdrowie”.-24 

  „Kontroluj cukrzycę – ciesz się życiem” – program profilaktyczny.-17 

 „Od dziewczynki do kobiety” – program profilaktyczny. -12 
 

 „Programy były  realizowane przez wychowawców ze wsparciem pielęgniarki szkolnej. 
 

 
8.Do Szkoły Podstawowej w Marszałkach  w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało 55 uczniów. 

Wszyscy uczniowie uzyskali promocję do klasy następnej . 
Szkołę opuściło 10 absolwentów klasy VI 

 
 

 

 
Rodzaj zajęć 

 
Źródło finansowania 

 
Prowadzący 

 
Koło recytatorsko – teatralne kl IV-VI 

z art. 42 KN 
 

Elżbieta Karwacka 

Koło teatralne, kl. I - III z art. 42 KN Ewa Czechowska 

Koło matematyczne z art. 42 KN Mirosława Marciniak 

Kółko plastyczne z art. 42 KN Wiesława Haladyn 

Zajęcia wokalno - muzyczne Z budżetu Danuta Jędrzejewska 

Zajęcia kolarsko- komunikacyjne Z budżetu Edward Kędzia 

Nauka pływania 
Tenis stołowy 

z art. 42 KN Tyrakowski Marek 
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Najlepsze wyniki w szkole za rok szkolny 2013/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.Osiągnięcia szkoły w konkursach z podaniem dziedziny, ucznia, klasy i nauczyciela prowadzącego 
ucznia 
   

Sukcesy uczniów szkoły podstawowej w marszałkach 
w roku szkolnym    2013/2014. 

   

Lp. 
Rodzaj konkursu, olimpiady, zawodów 

sportowych 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowujące
go 

do konkursu, 
olimpiady 

Osiągnięte wyniki 
(etap, miejsce w konkursie) 

1. 
Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski Szkół 
Podstawowych w kolarstwie przełajowym 

Tyrakowski Marek II miejsce drużyna dziewczyn (maj 2014)  

2. 
XIV Mistrzostwa Powiatu Ostrzeszowskiego 
Szkół Podstawowych w kolarstwie górskim w 
Biskupicach Zabarycznych 

Tyrakowski Marek I miejsce zespołowo (wrzesień 2013) 

3. 
Powiatowe Wyścigi Kolarskie w Biskupicach 
Zabarycznych 

Tyrakowski Marek II miejsce zespołowo (czerwiec 2014) 

4. Wielkopolski Turniej Orlika Tyrakowski Marek II miejsce zespołowo (kwiecień 2014) 

5. Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Tyrakowski Marek 
I miejsce Ewa Witkowska kl IV 
I miejsce Łukasz Smiatacz kl IV 

6.  
Mistrzostwa Szkół Podstawowych 

Wielkopolskiej Próby Kolarskiej w Szwacinie 
w kolarstwie przełajowym 

Tyrakowski Marek III miejsce zespołowo ( październik 2013) 

7. 
Przegląd Piosenki Przedszkolnej w Grabowie 

nad Prosną 
Haladyn Wiesława Wyróżnienie za udział dla 4 dziewczynek z kl 0 

8. 
Wojewódzki Konkurs Matematyczny i 

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy 
Marciniak 
Mirosława 

Wyróżnienie za udział  
 M.Sitek , B.Ćwikła z kl VI przystąpili do etapu 

rejonowego. 

9. Konkurs Recytatorski dla klas I-III Czechowska Ewa 
Wyróżnienie dla ucznia z kl I w konkursie na 

szczeblu powiatowym 

10. 
Powiatowy Konkurs Recytatorskim w 

Ostrzeszowie 
Karwacka Elżbieta Wyróżnienie dla Martyny Sitek kl VI 

11. Powiatowy Konkurs- Bezpieczny Powiat Kędzia Edward Drużynowo IV miejsce w powiecie  

 
 
 
10.Realizowane zadania szkoły z pominięciem zadań dydaktyczno -wychowawczych :  

- dożywianie uczniów 
- szklanka mleka dla ucznia 
- wyprawka dla uczniów kl II, III i VI  

 

Lp Imię i nazwisko ucznia Klasa Średnia ocen za rok szkolny 

1. Ćwikła Bartłomiej VI 5,6 

2. Sitek Martyna VI 5,7 

3. Makieła Sandra VI 5,1 

4. Nicola Modrzyńska  V 5,4 

5. Sitek Anna V 5,7 

6. Wróblewski Klaudiusz V 5,09 

7. Smiatacz Łukasz IV 5,5 

8. Witkowska Ewa IV 5,18 

 
ŚREDNIA OCEN W SZKOLE 

za rok 2013/2014 
 4,49 
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11.Przeprowadzone remonty, modernizacje w szkole z podaniem źródeł finansowania, osoby 
pozyskującej środki.  
-naprawa podłogi i malowanie sali nr 6  wykonane we własnym zakresie materiały 
finansowane z budżetu – odpowiedzialny E.Kędzia 
- naprawy  tynku od strony południowej szkoły  - wykonane we własnym zakresie , materiały 
finansowane z budżetu – odpowiedzialny E.Kędzia 
-malowanie korytarza  wykonane we własnym zakresie materiały finansowane z budżetu – 
odpowiedzialny E.Kędzia 
-naprawy urządzeń na  placu zabaw dla dzieci i urządzeń sportowych- wykonane we własnym 
zakresie , materiały finansowane z budżetu - odpowiedzialny E.Kędzia 
-odnowienie opłotowania szkoły  od strony południowej i zachodniej   -materiały 
finansowane z budżetu – odpowiedzialny E.Kędzia 
- montaż monitoringu - wykonane we własnym zakresie , materiały finansowane z budżetu - 
odpowiedzialny E.Kędzia 
 
12.Awanse zawodowe nauczycieli  
– w roku 2013/14    awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskała Pani Justyna 
Frankowska 
 
13. Szkoła współpracowała  z następującymi instytucjami: 
MGOPS w  Grabowie, Centrum Kultury w Grabowie, Ostrzeszowskie Centrum Kultury , 
Wydawnictwo OPERON, Wydawnictwo WSiP, Policja,  Stowarzyszenie Kulturalno- 
Edukacyjne „Stacja Bukownica”,  Wielkopolski Związek Hodowców Koni,  Wielkopolski 
Związek Kolarski 

 
 

 

 

 

 

....................................................................... 
podpis i pieczątka dyrektora szkoły 


