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ROW.3502.1.1.2013/MJ          Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle  

z dnia 3 stycznia 2013. 

 

 

 

Regulamin ewaluacji projektu „Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” 

realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. Cele ewaluacji i monitoringu,   s. 2 

2. Odbiorcy ewaluacji i monitoringu,   s. 5 

3. Przedmiot ewaluacji i monitoringu,  s. 5 

4. Grupa Monitoringowa Projektu,   s. 6 

5. Raporty z ewaluacji i wykorzystanie  

 wyników monitoringu,   s. 6 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Zał. Nr 1 - Harmonogram monitoringu i ewaluacji, s. 7 

Zał. Nr 2a - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: dla dzieci z trudnościami w czytaniu  

i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu umiejętności matematycznych), s. 9 

Zał. Nr 2b - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, 

zajęć dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęć terapeutycznych z elementami 

terapii EEG Biofeedback), s.10 

Zał. Nr 2c - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć rozwijających zainteresowania), s. 11 

Zał. Nr 3 - Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla rodziców, s. 12 

Zał Nr 4 -  Sprawozdanie z realizacji zajęć, s. 14 

Zał. Nr 5 - Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca postępu realizacji projektu, s 15  

Zał. Nr 6 - Ankieta badająca poziom zadowolenia z zajęć, s. 17 

Najważniejsze pytania kluczowe dotyczące monitoringu projektu, s. 18 
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CELE EWALUACJI I MONITORINGU. 

 

„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” jest projektem systemowym realizowanym przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, 

która powierzyła nadzór i wykonanie zadań projektowych Miejskiemu Zarządowi Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Projekt obejmuje objęcie wsparciem 484 dzieci z jedenastu szkół podstawowych z terenu 

Kędzierzyna-Koźla (ponad 70% ogólnej liczby szkół podstawowych) poprzez zrealizowanie 

2.700 godzin zajęć dodatkowych – specjalistycznych, wyrównawczych, kompensacyjnych  

i rozwijających. Placówki szkolne objęte wsparciem mają zostać doposażone w sprzęt 

dydaktyczny, specjalistyczny i terapeutyczny umożliwiający i wspomagający indywidualizację 

pracy z uczniem.  

Prawidłowa realizacja zadania postawionego przed Gminą Kędzierzyn-Koźle wymaga 

monitorowania i badania celów oraz wskaźników miękkich i twardych projektu. Cele 

monitoringu realizacji projektu związane są z: 

• pogłębioną, refleksyjną oceną skali i jakości realizacji zaplanowanych celów, 

osiągniętych rezultatów i produktów oraz skuteczności projektowych działań; 

• sygnalizowaniem pojawiających się problemów (ewaluacja formatywna); 

• doskonaleniem realizacji projektu; 

• wskazaniem mocnych i słabych stron projektu; 

• formowaniem wniosków końcowych (ewaluacja sumująca). 

 

Celem ewaluacji jest badanie postępu osiągania wskaźników celów ogólnych i szczegółowych 

zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie projektu; w szczególności: 

Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zaspokojenie specjalnych 

potrzeb edukacyjnych  

i wyrównywanie szans poprzez 

indywidualizację procesu 

nauczania dzieci z klas I-III  

w 70% szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Kędzierzyn-Koźle w okresie od 

03.09.2012 do 28.06.2012 

Liczba szkół 

podstawowych, które 

zrealizowały projekty 

dotyczące indywidualizacji 

procesu nauczania 

11 

informacja od dyrektorów 

szkół dotycząca postępu 

realizacji projektu 
Za moment pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Przez 

osiągnięcie wskaźnika 

rozumie się osiągnięcie 

przez wszystkie 11 szkół 

objętych wsparciem 

celów szczegółowych. 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji działań 

rozmowy z wychowawcami 

klas I-III szkół podstawowych 

objętych wsparciem 

ankiety przeprowadzone 

wśród rodziców uczniów - 

pomiar wg harmonogramu 
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bieżąca obserwacja wyników 

testów i sprawdzianów 

Liczba dzieci ze szkół 

podstawowych 

prowadzonych przez 

Gminę Kędzierzyn-Koźle 

które zostały objęte 

działaniami projektowymi 

484 

szczegółowa analiza list 

obecności -na bieżąco raz w 

miesiącu 

Za moment  pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Poprzez 

osiągnięcie 

zaplanowanego 

wskaźnika rozumie się 

udział dzieci z klas I-III 

w co najmniej 75% 

zajęć zaplanowanych  

w projekcie 

analiza dzienników zajęć, 

kart czasu pracy, rachunków 

wystawianych przez 

wykonawców umów zleceń 

na bieżąco raz w miesiącu 

Cele szczegółowe projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zminimalizowanie dysfunkcji 

rozwojowych dzieci klas I-III w 

11 szkołach podstawowych w 

okresie do końca realizacji 

projektu 
liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

czytaniu i pisaniu, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

76 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w nauce 

czytania i pisania 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności 

matematycznych, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w 

zdobywaniu 

umiejętności 

matematycznych 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach 

logopedycznych, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

58 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady wymowy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z zaburzeniami 

komunikacji społecznej, u 

kórych nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

46 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 
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opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

zaburzenia 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

gimnastyki korekcyjnej u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

55 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady postawy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

elementami terapii 

Biofeedback, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

12 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

zaburzenia 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

Wzrost umiejętności dzieci 

szczególnie uzdolnionych klas I-

III w 11 szkołach 

podstawowych w okresie do 

końca realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

plastycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

104 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

plastycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

w zakresie nauki języka 

angielskiego, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

40 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

posługiwania się 

językiem angielskim  

o 50% - pomiar  

w trakcie udziału  

w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

teatralnie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

16 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

teatralnych o 50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  
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z realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

muzycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

muzycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

Stworzenie warunków w 11 

szkołach objętych wsparciem 

umożliwiających i 

wspomagających indywidualną 

pracę z uczniem poprzez 

wyposażenie bazy szkół w 

niezbędne materiały 

dydaktyczne w okresie 

realizacji projektu 

liczba szkół 

podstawowych, które 

doposażyły bazę 

dydaktyczną 

11 

umowa z dostawcą i analiza 

dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków - na bieżąco w 

chwili dostarczenia 
Przez osiągnięcie 

wskaźnika uznaje się 

doposażenie danej 

placówki zgodnie 

 z przedstawioną  

we wniosku dyrektora 

szkoły listą pomocy 

dydaktycznych 

protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu i 

sporządzenie protokołu 

przekazania do szkół 

zakupionych materiałów -  

po zapłaceniu faktur 

 

1. ODBIORCY EWALUACJI I MONITORINGU 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Jednostka Pośrednicząca II / Jednostka Wdrażająca 

• Gmina Kędzierzyn-Koźle – Beneficjent projektu 

• Miejski Zarząd Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu – projektodawca i realizator 

• Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie  

• Zespół zarządzający projektem i szkolni koordynatorzy 

• Uczestnicy projektu (beneficjenci ostateczni - uczniowie, ich rodzice) 

 

2. PRZEDMIOT EWALUACJI I MONITORINGU 

Ewaluacja prowadzona będzie w określonych etapach realizacji projektu zgodnie  

z harmonogramem  (Załącznik 1) i określać będzie postęp w osiąganiu wskaźników przyjętych 

dla projektu Program indywidualizacji... Monitoring prowadzony jest przez cały czas trwania 

projektu. Obszary, które zostaną poddane ewaluacji wynikają z celów szczegółowych projektu. 

Badania ewaluacyjne pozwolą na obiektywną weryfikacje postępu realizacji projektu, a w razie 

potrzeby na wprowadzanie działań korygujących.  

Ewaluacja prowadzona będzie w obszarach realizacji projektu oraz obsługi finansowo-

księgowej. Monitoring realizowany będzie w obszarze zarządzania projektem, obsługi 

finansowo-księgowej, promocji i rekrutacji oraz realizacji projektu.  
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Podstawę badań ewaluacji oraz podstawę monitoringu stanowić będą bazy danych, dokumenty, 

sprawozdania, listy obecności, dzienniki zajęć, rachunki itp. Ponadto na potrzeby ewaluacji 

skonstruowane zostały ankiety dla uczestników projektu. Badaniem ankietowym zostanie 

objętych 100% uczniów biorących udział w projekcie oraz ich rodziców. 

 

3. GRUPA MONITORINGOWA PROJEKTU 

Powołana przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle,  

w celu zapewniania prawidłowej realizacji projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych, realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

(w skrócie GMP), której celem jest dbanie o przebieg realizacji projektu. 

Skład: 

1. Koordynator projektu - Zespół Projektowy - Katarzyna Dysarz 

2. Specjalista ds. rozliczeń - Zespół Projektowy - Iwona Rupnik 

3. Specjalista ds. organizacji Zespół Projektowy - Magdalena Jedlicka 

4. Koordynatorzy poszczególnych szkół objętych projektem 

 

 

5. RAPORTY Z EWALUACJI I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITORINGU 

 

Ewaluacja projektu pn. Program indywidualizacji..., zakończy się wraz z przedstawieniem 

raportu końcowego, opracowanego na podstawie sprawozdań i analiz okresowych. Informacje 

ze sprawozdań okresowych wykorzystane zostaną w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji 

projektu. Raport końcowy zawierać będzie m.in. określenie procedury badawczej, wyniki 

badań i wnioski z ewaluacji.  

Materiały z ewaluacji i monitoringu zostaną wykorzystane w sprawozdaniu merytorycznym  

w następującym zakresie: 

a) przy opisie stanu realizacji działań, a zwłaszcza przedstawianiu przyczyn niezgodności 

realizacji działań z harmonogramem i przy uzasadnieniu proponowanych działań naprawczych 

oraz w opisie problemów zaistniałych podczas realizacji działań, 

b) przy podawaniu informacji o stopniu osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników  

w okresie objętym sprawozdaniem. 

 

Zobowiązuje się koordynatorów szkolnych szkół biorących udział w projekcie pn. Program 

indywidualizacji.... do przestrzegania harmonogramu ewaluacji oraz do weryfikowania 

wyników uzyskiwanych z przeprowadzonych zajęć.  



 

 
 

 

Projekt „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

7 
7 

Załącznik Nr 1 

HARMONOGRAM EWALUACJI I MONITORINGU PROJEKTU 

Nazwa zadania Materiał 
Miejsce 

przygotowania 

2012 2013 

11 12 1 2 3 4 5 6 

Monitoring zajęć 

Deklaracje uczestnictwa  

w projekcie, oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych 

osobowych - REKRUTACJA 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
nabór               

Spotkanie grupy 

monitoringowej projektu 

MZOiW  

lub określona SP 
    

 Termin do 

ustalenia 

 Termin do 

ustalenia  
    

  Termin do 

ustalenia 
  

Monitoring realizacji 

zajęć 

Rachunki nauczycieli 

prowadzących zajęcia wraz 

z miesięcznymi kartami 

pracy 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
    

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

Wnioski o płatność 
Wniosek o płatność  

wraz z załącznikami 
MZOiW   

do 

14.12. 
    do 14.03   do 16.05 do 12.07 

Monitoring liczby 

uczniów w projekcie 

Formularz zmian 

Beneficjentów w projekcie  

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 

do końca 

miesiąca 
    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
  

Ewaluacja 

Opinia nauczyciela o uczniu 

(Zał. Nr 2) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
            

10 dni 

roboczych od 

zakończenia 

zajęć 

  

Ankieta dla rodziców  

(Zał. Nr 3) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
  

 

 do końca 

miesiąca  
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Sprawozdanie pisemne z 

realizacji zajęć (Zał. Nr 4) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
      

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
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Ankieta badająca poziom 

zadowolenia z zajęć 

(Zał. Nr 6) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca  

Końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu MZOiW     

                

Umowa z dostawcą i 

analiza dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków  MZOiW   

do końca 

miesiąca 

            

Protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19     

do końca 

miesiąca 

          

Monitoring realizacji 

projektu 

Ankieta wypełniana przez 

Dyrektorów SP (Zał. Nr 5) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19       

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Arkusze do obserwacji 

zajęć i do monitoringu 

realizacji projektu - 

kontrola zespołu 

monitoringującego MZOiW                 

Arkusze do obserwacji 

zajęć w zgodzie z 

harmonogramem MZOiW                 

Bieżący monitoring 

realizacji zadań 

projektowych 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19                 
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Załącznik nr 2a 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU1 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał trudności w uczeniu się: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% trudności  

w uczeniu się: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
1 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 
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Załącznik nr 2b 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU2 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał specyficzne zaburzenia w 

rozwoju psychofizycznym: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% zdiagnozowane 

wady wymowy / wady postawy / zdiagnozowane zaburzenia
*
: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
2 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2c 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU3 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał szczególne uzdolnienia  

i zainteresowanie w zakresie ___________________________________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie rozwinął o co najmniej 50% umiejętności w zakresie  

_______________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
3 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Wpisać adekwatne: nauk matematyczno-przyrodniczych, sztuk plastycznych, muzyki, nauki języka angielskiego, teatralne. 
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Załącznik nr 3 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA RODZICÓW 
 
Drodzy Rodzice! 

 

Ogólnym celem projektu pod nazwą Program indywidualizacji procesu nauczania  

i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, który realizowany jest w Gminie 

Kędzierzyn-Koźle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest wyrównanie 

szans edukacyjnych dzieci z jedenastu szkół podstawowych w Kędzierzynie-Koźlu poprzez 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W tym celu w szkołach objętych projektem 

zrealizowane zostały zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze i rozwojowe.  

Bardzo prosimy o wyrażenie opinii na temat zajęć, w których uczestniczy Państwa dziecko. 

Badanie posłuży uzyskaniu informacji zwrotnych o postępie realizacji zadania oraz o jakości  

i efektywności zorganizowanych w ramach projektu zajęć.  

Prosimy o dokonanie wyboru poprzez zakreślenie znakiem X odpowiedniej kartki  

z odpowiedzią na poniższe pytania:  

 

1. Czy uważa Pani/Pan, że potrzebna jest realizacja projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kędzierzyn-Koźle? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

2. Czy wie Pani/Pan o tym, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego?  

□ TAK                   □ NIE  

3. Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach w ramach projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

4. Czy treść zajęć jest dla dziecka ciekawa? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

5. Czy organizacja zajęć (termin, pora, czas trwania) jest odpowiednia? 

□ TAK                   □ NIE                      □ NIE MAM ZDANIA   

6. Czy zdobyta na zajęciach wiedza przyczyniła się Państwa zdaniem do uzyskania lepszych wyników 

w nauce lub skorygowania zaburzeń dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

6. Czy zajęcia pomogły nabyć nowe lub rozwinąć posiadane umiejętności dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

7. Jak całościowo ocenia Pan/Pani realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu: 

□ NIEDOSTATECZNIE      □ DOSTATECZNIE        □ DOBRZE    □ BARDZO DOBRZE 

8. Czy ma Pan/Pani uwagi co do prowadzonych w szkole zajęć dodatkowych? 
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□ TAK                   □ NIE  

 

Miejsce na uwagi i spostrzeżenia: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data wypełnienia i podpis: ___________________________ 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA! 
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Załącznik nr 4 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ 
 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego zajęcia: 
 

Nazwa zajęć:  

Numer grupy:  

Liczba uczniów w grupie: 

- w tym dziewczynek: 
 

Przeciętna frekwencja w %  

Uwagi o realizacji -  

opis tematów realizowanych itp. 
 

Osiągnięte wyniki  

i podsumowanie 
(czy realizacja zajęć przynosi 

zaplanowane rezultaty, czy osiągane 

rezultaty prowadzą do osiągnięcia 

celu?) 

 

Dodatkowe informacje, 

zdjęcia itp.  

 

Zaznaczyć czy są dołączane pliki dodatkowe 

Data i podpis prowadzącego 

zajęcia 
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Załącznik Nr 5 

 

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY 
DOTYCZĄCA POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU 

 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 
 

 

1. Czy zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

2. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne?  

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

3. Czy uczestnicy zajęć chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

4. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasad równości szans? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu 

pomocy dydaktycznych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

6. Czy zajęcia są prowadzone zgodnie z zatwierdzonymi programami? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

7. Czy zajęcia dodatkowe przynoszą zakładane efekty? 
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□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

8. Czy organizacja zajęć dodatkowych przebiega zgodnie z harmonogramem oraz gwarantuje 

osiągnięcie celów i rezultatów? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

9. Czy na terenie szkoły widoczne są działania promujące projekt? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

10. Czy na stronach internetowych szkoły zamieszczane są informacje na temat projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis Dyrektora Szkoły) 
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Załącznik Nr 6 

 
ANKIETA BADAJĄCA POZIOM ZADOWOLENIA Z ZAJĘĆ 

 

Zaznacz krzyżykiem: 
 

Jesteś:  

 

CHŁOPCEM                                                          DZIEWCZYNKĄ 

                                                     
 

1. Czy podobają Ci się zajęcia, w których uczestniczysz? 

☺ TAK                   � NIE 

 

2. Czy chcesz dalej uczęszczać na zajęcia? 

☺ TAK                   � NIE 

 

3. Czy nauczyłeś się nowych rzeczy na zajęciach? 

☺ TAK                   � NIE 

 

DZIĘKUJEMY! 

 

 

__________________________________ 

Wypełnia nauczyciel: 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr ..... w Kędzierzynie-Koźlu 

Rodzaj zajęć i grupa  

Data:  
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NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA KLUCZOWE DOTYCZĄCE MONITORINGU PROJEKTU 
 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAJĘĆ: 
1. Czy zaplanowane zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

2. Czy we właściwy sposób przeprowadzono rekrutację zgodnie z przesłankami POKL? 

3. Czy w procesie rekrutacji wybrano dzieci, które wykazane były w diagnozie jako 

najbardziej potrzebujące? 

4. Czy rodzice i dzieci zostali zapoznani z projektem mającym na celu wyrównanie szans 

edukacyjnych? 

 

W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU: 

• W obszarze promocji: 
1. Czy na terenie szkół podstawowych widoczne są działania promocyjne? 

2. Czy w sposób prawidłowy oznaczono Biuro Projektu? 

3. Czy utworzono stronę internetową informacyjno-promocyjną projektu? 

4. Czy na stronach internetowych szkół podstawowych umieszczane są informacje na 

temat projektu? 

5. Czy oznaczenie szkoły oraz pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia jest zgodne z 

obowiązującymi "Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

6. Czy oznaczenia pomocy dydaktycznych są zgodne z obowiązującymi "Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

7. Czy uczestnicy zajęć wiedzą w jakim projekcie biorą udział i z jakich środków 

finansowane są zajęcia dodatkowe? 

• W obszarze realizacji zadań: 
1. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne? 

2. Czy uczestnicy projektu chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

3. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasady równości szans? 

4. Czy szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne? 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach 

projektu pomocy dydaktycznych? 

6. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z programem? 

7. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem? 

8. Czy zajęcia przynoszą zakładane efekty? 

9. Czy organizacja zajęć gwarantuje osiągnięcie celów i rezultatów? 

10. Czy na bieżąco jest prowadzona przez nauczyciela dokumentacja zajęć? 

11. Czy uczestnicy zajęć systematycznie biorą w nich udział? 

12. Czy frekwencja uczestników jest na poziomie co najmniej 75%? 
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ROW.3502.1.1.2013/MJ          Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle  

z dnia 3 stycznia 2013. 

 

 

 

Regulamin ewaluacji projektu „Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” 

realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. Cele ewaluacji i monitoringu,   s. 2 

2. Odbiorcy ewaluacji i monitoringu,   s. 5 

3. Przedmiot ewaluacji i monitoringu,  s. 5 

4. Grupa Monitoringowa Projektu,   s. 6 

5. Raporty z ewaluacji i wykorzystanie  

 wyników monitoringu,   s. 6 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Zał. Nr 1 - Harmonogram monitoringu i ewaluacji, s. 7 

Zał. Nr 2a - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: dla dzieci z trudnościami w czytaniu  

i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu umiejętności matematycznych), s. 9 

Zał. Nr 2b - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, 

zajęć dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęć terapeutycznych z elementami 

terapii EEG Biofeedback), s.10 

Zał. Nr 2c - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć rozwijających zainteresowania), s. 11 

Zał. Nr 3 - Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla rodziców, s. 12 

Zał Nr 4 -  Sprawozdanie z realizacji zajęć, s. 14 

Zał. Nr 5 - Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca postępu realizacji projektu, s 15  

Zał. Nr 6 - Ankieta badająca poziom zadowolenia z zajęć, s. 17 

Najważniejsze pytania kluczowe dotyczące monitoringu projektu, s. 18 
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CELE EWALUACJI I MONITORINGU. 

 

„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” jest projektem systemowym realizowanym przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, 

która powierzyła nadzór i wykonanie zadań projektowych Miejskiemu Zarządowi Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Projekt obejmuje objęcie wsparciem 484 dzieci z jedenastu szkół podstawowych z terenu 

Kędzierzyna-Koźla (ponad 70% ogólnej liczby szkół podstawowych) poprzez zrealizowanie 

2.700 godzin zajęć dodatkowych – specjalistycznych, wyrównawczych, kompensacyjnych  

i rozwijających. Placówki szkolne objęte wsparciem mają zostać doposażone w sprzęt 

dydaktyczny, specjalistyczny i terapeutyczny umożliwiający i wspomagający indywidualizację 

pracy z uczniem.  

Prawidłowa realizacja zadania postawionego przed Gminą Kędzierzyn-Koźle wymaga 

monitorowania i badania celów oraz wskaźników miękkich i twardych projektu. Cele 

monitoringu realizacji projektu związane są z: 

• pogłębioną, refleksyjną oceną skali i jakości realizacji zaplanowanych celów, 

osiągniętych rezultatów i produktów oraz skuteczności projektowych działań; 

• sygnalizowaniem pojawiających się problemów (ewaluacja formatywna); 

• doskonaleniem realizacji projektu; 

• wskazaniem mocnych i słabych stron projektu; 

• formowaniem wniosków końcowych (ewaluacja sumująca). 

 

Celem ewaluacji jest badanie postępu osiągania wskaźników celów ogólnych i szczegółowych 

zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie projektu; w szczególności: 

Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zaspokojenie specjalnych 

potrzeb edukacyjnych  

i wyrównywanie szans poprzez 

indywidualizację procesu 

nauczania dzieci z klas I-III  

w 70% szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Kędzierzyn-Koźle w okresie od 

03.09.2012 do 28.06.2012 

Liczba szkół 

podstawowych, które 

zrealizowały projekty 

dotyczące indywidualizacji 

procesu nauczania 

11 

informacja od dyrektorów 

szkół dotycząca postępu 

realizacji projektu 
Za moment pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Przez 

osiągnięcie wskaźnika 

rozumie się osiągnięcie 

przez wszystkie 11 szkół 

objętych wsparciem 

celów szczegółowych. 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji działań 

rozmowy z wychowawcami 

klas I-III szkół podstawowych 

objętych wsparciem 

ankiety przeprowadzone 

wśród rodziców uczniów - 

pomiar wg harmonogramu 
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bieżąca obserwacja wyników 

testów i sprawdzianów 

Liczba dzieci ze szkół 

podstawowych 

prowadzonych przez 

Gminę Kędzierzyn-Koźle 

które zostały objęte 

działaniami projektowymi 

484 

szczegółowa analiza list 

obecności -na bieżąco raz w 

miesiącu 

Za moment  pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Poprzez 

osiągnięcie 

zaplanowanego 

wskaźnika rozumie się 

udział dzieci z klas I-III 

w co najmniej 75% 

zajęć zaplanowanych  

w projekcie 

analiza dzienników zajęć, 

kart czasu pracy, rachunków 

wystawianych przez 

wykonawców umów zleceń 

na bieżąco raz w miesiącu 

Cele szczegółowe projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zminimalizowanie dysfunkcji 

rozwojowych dzieci klas I-III w 

11 szkołach podstawowych w 

okresie do końca realizacji 

projektu 
liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

czytaniu i pisaniu, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

76 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w nauce 

czytania i pisania 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności 

matematycznych, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w 

zdobywaniu 

umiejętności 

matematycznych 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach 

logopedycznych, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

58 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady wymowy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z zaburzeniami 

komunikacji społecznej, u 

kórych nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

46 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 
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opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

zaburzenia 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

gimnastyki korekcyjnej u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

55 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady postawy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

elementami terapii 

Biofeedback, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

12 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

zaburzenia 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

Wzrost umiejętności dzieci 

szczególnie uzdolnionych klas I-

III w 11 szkołach 

podstawowych w okresie do 

końca realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

plastycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

104 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

plastycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

w zakresie nauki języka 

angielskiego, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

40 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

posługiwania się 

językiem angielskim  

o 50% - pomiar  

w trakcie udziału  

w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

teatralnie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

16 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

teatralnych o 50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  
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z realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

muzycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

muzycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

Stworzenie warunków w 11 

szkołach objętych wsparciem 

umożliwiających i 

wspomagających indywidualną 

pracę z uczniem poprzez 

wyposażenie bazy szkół w 

niezbędne materiały 

dydaktyczne w okresie 

realizacji projektu 

liczba szkół 

podstawowych, które 

doposażyły bazę 

dydaktyczną 

11 

umowa z dostawcą i analiza 

dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków - na bieżąco w 

chwili dostarczenia 
Przez osiągnięcie 

wskaźnika uznaje się 

doposażenie danej 

placówki zgodnie 

 z przedstawioną  

we wniosku dyrektora 

szkoły listą pomocy 

dydaktycznych 

protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu i 

sporządzenie protokołu 

przekazania do szkół 

zakupionych materiałów -  

po zapłaceniu faktur 

 

1. ODBIORCY EWALUACJI I MONITORINGU 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Jednostka Pośrednicząca II / Jednostka Wdrażająca 

• Gmina Kędzierzyn-Koźle – Beneficjent projektu 

• Miejski Zarząd Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu – projektodawca i realizator 

• Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie  

• Zespół zarządzający projektem i szkolni koordynatorzy 

• Uczestnicy projektu (beneficjenci ostateczni - uczniowie, ich rodzice) 

 

2. PRZEDMIOT EWALUACJI I MONITORINGU 

Ewaluacja prowadzona będzie w określonych etapach realizacji projektu zgodnie  

z harmonogramem  (Załącznik 1) i określać będzie postęp w osiąganiu wskaźników przyjętych 

dla projektu Program indywidualizacji... Monitoring prowadzony jest przez cały czas trwania 

projektu. Obszary, które zostaną poddane ewaluacji wynikają z celów szczegółowych projektu. 

Badania ewaluacyjne pozwolą na obiektywną weryfikacje postępu realizacji projektu, a w razie 

potrzeby na wprowadzanie działań korygujących.  

Ewaluacja prowadzona będzie w obszarach realizacji projektu oraz obsługi finansowo-

księgowej. Monitoring realizowany będzie w obszarze zarządzania projektem, obsługi 

finansowo-księgowej, promocji i rekrutacji oraz realizacji projektu.  
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Podstawę badań ewaluacji oraz podstawę monitoringu stanowić będą bazy danych, dokumenty, 

sprawozdania, listy obecności, dzienniki zajęć, rachunki itp. Ponadto na potrzeby ewaluacji 

skonstruowane zostały ankiety dla uczestników projektu. Badaniem ankietowym zostanie 

objętych 100% uczniów biorących udział w projekcie oraz ich rodziców. 

 

3. GRUPA MONITORINGOWA PROJEKTU 

Powołana przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle,  

w celu zapewniania prawidłowej realizacji projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych, realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

(w skrócie GMP), której celem jest dbanie o przebieg realizacji projektu. 

Skład: 

1. Koordynator projektu - Zespół Projektowy - Katarzyna Dysarz 

2. Specjalista ds. rozliczeń - Zespół Projektowy - Iwona Rupnik 

3. Specjalista ds. organizacji Zespół Projektowy - Magdalena Jedlicka 

4. Koordynatorzy poszczególnych szkół objętych projektem 

 

 

5. RAPORTY Z EWALUACJI I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITORINGU 

 

Ewaluacja projektu pn. Program indywidualizacji..., zakończy się wraz z przedstawieniem 

raportu końcowego, opracowanego na podstawie sprawozdań i analiz okresowych. Informacje 

ze sprawozdań okresowych wykorzystane zostaną w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji 

projektu. Raport końcowy zawierać będzie m.in. określenie procedury badawczej, wyniki 

badań i wnioski z ewaluacji.  

Materiały z ewaluacji i monitoringu zostaną wykorzystane w sprawozdaniu merytorycznym  

w następującym zakresie: 

a) przy opisie stanu realizacji działań, a zwłaszcza przedstawianiu przyczyn niezgodności 

realizacji działań z harmonogramem i przy uzasadnieniu proponowanych działań naprawczych 

oraz w opisie problemów zaistniałych podczas realizacji działań, 

b) przy podawaniu informacji o stopniu osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników  

w okresie objętym sprawozdaniem. 

 

Zobowiązuje się koordynatorów szkolnych szkół biorących udział w projekcie pn. Program 

indywidualizacji.... do przestrzegania harmonogramu ewaluacji oraz do weryfikowania 

wyników uzyskiwanych z przeprowadzonych zajęć.  
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Załącznik Nr 1 

HARMONOGRAM EWALUACJI I MONITORINGU PROJEKTU 

Nazwa zadania Materiał 
Miejsce 

przygotowania 

2012 2013 

11 12 1 2 3 4 5 6 

Monitoring zajęć 

Deklaracje uczestnictwa  

w projekcie, oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych 

osobowych - REKRUTACJA 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
nabór               

Spotkanie grupy 

monitoringowej projektu 

MZOiW  

lub określona SP 
    

 Termin do 

ustalenia 

 Termin do 

ustalenia  
    

  Termin do 

ustalenia 
  

Monitoring realizacji 

zajęć 

Rachunki nauczycieli 

prowadzących zajęcia wraz 

z miesięcznymi kartami 

pracy 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
    

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

Wnioski o płatność 
Wniosek o płatność  

wraz z załącznikami 
MZOiW   

do 

14.12. 
    do 14.03   do 16.05 do 12.07 

Monitoring liczby 

uczniów w projekcie 

Formularz zmian 

Beneficjentów w projekcie  

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 

do końca 

miesiąca 
    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
  

Ewaluacja 

Opinia nauczyciela o uczniu 

(Zał. Nr 2) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
            

10 dni 

roboczych od 

zakończenia 

zajęć 

  

Ankieta dla rodziców  

(Zał. Nr 3) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
  

 

 do końca 

miesiąca  
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Sprawozdanie pisemne z 

realizacji zajęć (Zał. Nr 4) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
      

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
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Ankieta badająca poziom 

zadowolenia z zajęć 

(Zał. Nr 6) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca  

Końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu MZOiW     

                

Umowa z dostawcą i 

analiza dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków  MZOiW   

do końca 

miesiąca 

            

Protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19     

do końca 

miesiąca 

          

Monitoring realizacji 

projektu 

Ankieta wypełniana przez 

Dyrektorów SP (Zał. Nr 5) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19       

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Arkusze do obserwacji 

zajęć i do monitoringu 

realizacji projektu - 

kontrola zespołu 

monitoringującego MZOiW                 

Arkusze do obserwacji 

zajęć w zgodzie z 

harmonogramem MZOiW                 

Bieżący monitoring 

realizacji zadań 

projektowych 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19                 
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Załącznik nr 2a 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU1 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał trudności w uczeniu się: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% trudności  

w uczeniu się: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
1 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 
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Załącznik nr 2b 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU2 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał specyficzne zaburzenia w 

rozwoju psychofizycznym: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% zdiagnozowane 

wady wymowy / wady postawy / zdiagnozowane zaburzenia
*
: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
2 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2c 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU3 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał szczególne uzdolnienia  

i zainteresowanie w zakresie ___________________________________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie rozwinął o co najmniej 50% umiejętności w zakresie  

_______________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
3 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Wpisać adekwatne: nauk matematyczno-przyrodniczych, sztuk plastycznych, muzyki, nauki języka angielskiego, teatralne. 
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Załącznik nr 3 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA RODZICÓW 
 
Drodzy Rodzice! 

 

Ogólnym celem projektu pod nazwą Program indywidualizacji procesu nauczania  

i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, który realizowany jest w Gminie 

Kędzierzyn-Koźle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest wyrównanie 

szans edukacyjnych dzieci z jedenastu szkół podstawowych w Kędzierzynie-Koźlu poprzez 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W tym celu w szkołach objętych projektem 

zrealizowane zostały zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze i rozwojowe.  

Bardzo prosimy o wyrażenie opinii na temat zajęć, w których uczestniczy Państwa dziecko. 

Badanie posłuży uzyskaniu informacji zwrotnych o postępie realizacji zadania oraz o jakości  

i efektywności zorganizowanych w ramach projektu zajęć.  

Prosimy o dokonanie wyboru poprzez zakreślenie znakiem X odpowiedniej kartki  

z odpowiedzią na poniższe pytania:  

 

1. Czy uważa Pani/Pan, że potrzebna jest realizacja projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kędzierzyn-Koźle? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

2. Czy wie Pani/Pan o tym, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego?  

□ TAK                   □ NIE  

3. Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach w ramach projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

4. Czy treść zajęć jest dla dziecka ciekawa? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

5. Czy organizacja zajęć (termin, pora, czas trwania) jest odpowiednia? 

□ TAK                   □ NIE                      □ NIE MAM ZDANIA   

6. Czy zdobyta na zajęciach wiedza przyczyniła się Państwa zdaniem do uzyskania lepszych wyników 

w nauce lub skorygowania zaburzeń dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

6. Czy zajęcia pomogły nabyć nowe lub rozwinąć posiadane umiejętności dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

7. Jak całościowo ocenia Pan/Pani realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu: 

□ NIEDOSTATECZNIE      □ DOSTATECZNIE        □ DOBRZE    □ BARDZO DOBRZE 

8. Czy ma Pan/Pani uwagi co do prowadzonych w szkole zajęć dodatkowych? 
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□ TAK                   □ NIE  

 

Miejsce na uwagi i spostrzeżenia: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data wypełnienia i podpis: ___________________________ 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA! 
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Załącznik nr 4 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ 
 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego zajęcia: 
 

Nazwa zajęć:  

Numer grupy:  

Liczba uczniów w grupie: 

- w tym dziewczynek: 
 

Przeciętna frekwencja w %  

Uwagi o realizacji -  

opis tematów realizowanych itp. 
 

Osiągnięte wyniki  

i podsumowanie 
(czy realizacja zajęć przynosi 

zaplanowane rezultaty, czy osiągane 

rezultaty prowadzą do osiągnięcia 

celu?) 

 

Dodatkowe informacje, 

zdjęcia itp.  

 

Zaznaczyć czy są dołączane pliki dodatkowe 

Data i podpis prowadzącego 

zajęcia 
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Załącznik Nr 5 

 

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY 
DOTYCZĄCA POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU 

 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 
 

 

1. Czy zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

2. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne?  

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

3. Czy uczestnicy zajęć chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

4. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasad równości szans? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu 

pomocy dydaktycznych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

6. Czy zajęcia są prowadzone zgodnie z zatwierdzonymi programami? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

7. Czy zajęcia dodatkowe przynoszą zakładane efekty? 
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□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

8. Czy organizacja zajęć dodatkowych przebiega zgodnie z harmonogramem oraz gwarantuje 

osiągnięcie celów i rezultatów? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

9. Czy na terenie szkoły widoczne są działania promujące projekt? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

10. Czy na stronach internetowych szkoły zamieszczane są informacje na temat projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis Dyrektora Szkoły) 
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Załącznik Nr 6 

 
ANKIETA BADAJĄCA POZIOM ZADOWOLENIA Z ZAJĘĆ 

 

Zaznacz krzyżykiem: 
 

Jesteś:  

 

CHŁOPCEM                                                          DZIEWCZYNKĄ 

                                                     
 

1. Czy podobają Ci się zajęcia, w których uczestniczysz? 

☺ TAK                   � NIE 

 

2. Czy chcesz dalej uczęszczać na zajęcia? 

☺ TAK                   � NIE 

 

3. Czy nauczyłeś się nowych rzeczy na zajęciach? 

☺ TAK                   � NIE 

 

DZIĘKUJEMY! 

 

 

__________________________________ 

Wypełnia nauczyciel: 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr ..... w Kędzierzynie-Koźlu 

Rodzaj zajęć i grupa  

Data:  
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NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA KLUCZOWE DOTYCZĄCE MONITORINGU PROJEKTU 
 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAJĘĆ: 
1. Czy zaplanowane zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

2. Czy we właściwy sposób przeprowadzono rekrutację zgodnie z przesłankami POKL? 

3. Czy w procesie rekrutacji wybrano dzieci, które wykazane były w diagnozie jako 

najbardziej potrzebujące? 

4. Czy rodzice i dzieci zostali zapoznani z projektem mającym na celu wyrównanie szans 

edukacyjnych? 

 

W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU: 

• W obszarze promocji: 
1. Czy na terenie szkół podstawowych widoczne są działania promocyjne? 

2. Czy w sposób prawidłowy oznaczono Biuro Projektu? 

3. Czy utworzono stronę internetową informacyjno-promocyjną projektu? 

4. Czy na stronach internetowych szkół podstawowych umieszczane są informacje na 

temat projektu? 

5. Czy oznaczenie szkoły oraz pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia jest zgodne z 

obowiązującymi "Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

6. Czy oznaczenia pomocy dydaktycznych są zgodne z obowiązującymi "Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

7. Czy uczestnicy zajęć wiedzą w jakim projekcie biorą udział i z jakich środków 

finansowane są zajęcia dodatkowe? 

• W obszarze realizacji zadań: 
1. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne? 

2. Czy uczestnicy projektu chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

3. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasady równości szans? 

4. Czy szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne? 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach 

projektu pomocy dydaktycznych? 

6. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z programem? 

7. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem? 

8. Czy zajęcia przynoszą zakładane efekty? 

9. Czy organizacja zajęć gwarantuje osiągnięcie celów i rezultatów? 

10. Czy na bieżąco jest prowadzona przez nauczyciela dokumentacja zajęć? 

11. Czy uczestnicy zajęć systematycznie biorą w nich udział? 

12. Czy frekwencja uczestników jest na poziomie co najmniej 75%? 



 

 
 

 

Projekt „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

1 

ROW.3502.1.1.2013/MJ          Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle  

z dnia 3 stycznia 2013. 

 

 

 

Regulamin ewaluacji projektu „Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” 

realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. Cele ewaluacji i monitoringu,   s. 2 

2. Odbiorcy ewaluacji i monitoringu,   s. 5 

3. Przedmiot ewaluacji i monitoringu,  s. 5 

4. Grupa Monitoringowa Projektu,   s. 6 

5. Raporty z ewaluacji i wykorzystanie  

 wyników monitoringu,   s. 6 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Zał. Nr 1 - Harmonogram monitoringu i ewaluacji, s. 7 

Zał. Nr 2a - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: dla dzieci z trudnościami w czytaniu  

i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu umiejętności matematycznych), s. 9 

Zał. Nr 2b - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, 

zajęć dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęć terapeutycznych z elementami 

terapii EEG Biofeedback), s.10 

Zał. Nr 2c - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć rozwijających zainteresowania), s. 11 

Zał. Nr 3 - Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla rodziców, s. 12 

Zał Nr 4 -  Sprawozdanie z realizacji zajęć, s. 14 

Zał. Nr 5 - Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca postępu realizacji projektu, s 15  

Zał. Nr 6 - Ankieta badająca poziom zadowolenia z zajęć, s. 17 

Najważniejsze pytania kluczowe dotyczące monitoringu projektu, s. 18 

 



 

 
 

 

Projekt „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2 

CELE EWALUACJI I MONITORINGU. 

 

„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” jest projektem systemowym realizowanym przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, 

która powierzyła nadzór i wykonanie zadań projektowych Miejskiemu Zarządowi Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Projekt obejmuje objęcie wsparciem 484 dzieci z jedenastu szkół podstawowych z terenu 

Kędzierzyna-Koźla (ponad 70% ogólnej liczby szkół podstawowych) poprzez zrealizowanie 

2.700 godzin zajęć dodatkowych – specjalistycznych, wyrównawczych, kompensacyjnych  

i rozwijających. Placówki szkolne objęte wsparciem mają zostać doposażone w sprzęt 

dydaktyczny, specjalistyczny i terapeutyczny umożliwiający i wspomagający indywidualizację 

pracy z uczniem.  

Prawidłowa realizacja zadania postawionego przed Gminą Kędzierzyn-Koźle wymaga 

monitorowania i badania celów oraz wskaźników miękkich i twardych projektu. Cele 

monitoringu realizacji projektu związane są z: 

• pogłębioną, refleksyjną oceną skali i jakości realizacji zaplanowanych celów, 

osiągniętych rezultatów i produktów oraz skuteczności projektowych działań; 

• sygnalizowaniem pojawiających się problemów (ewaluacja formatywna); 

• doskonaleniem realizacji projektu; 

• wskazaniem mocnych i słabych stron projektu; 

• formowaniem wniosków końcowych (ewaluacja sumująca). 

 

Celem ewaluacji jest badanie postępu osiągania wskaźników celów ogólnych i szczegółowych 

zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie projektu; w szczególności: 

Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zaspokojenie specjalnych 

potrzeb edukacyjnych  

i wyrównywanie szans poprzez 

indywidualizację procesu 

nauczania dzieci z klas I-III  

w 70% szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Kędzierzyn-Koźle w okresie od 

03.09.2012 do 28.06.2012 

Liczba szkół 

podstawowych, które 

zrealizowały projekty 

dotyczące indywidualizacji 

procesu nauczania 

11 

informacja od dyrektorów 

szkół dotycząca postępu 

realizacji projektu 
Za moment pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Przez 

osiągnięcie wskaźnika 

rozumie się osiągnięcie 

przez wszystkie 11 szkół 

objętych wsparciem 

celów szczegółowych. 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji działań 

rozmowy z wychowawcami 

klas I-III szkół podstawowych 

objętych wsparciem 

ankiety przeprowadzone 

wśród rodziców uczniów - 

pomiar wg harmonogramu 
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bieżąca obserwacja wyników 

testów i sprawdzianów 

Liczba dzieci ze szkół 

podstawowych 

prowadzonych przez 

Gminę Kędzierzyn-Koźle 

które zostały objęte 

działaniami projektowymi 

484 

szczegółowa analiza list 

obecności -na bieżąco raz w 

miesiącu 

Za moment  pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Poprzez 

osiągnięcie 

zaplanowanego 

wskaźnika rozumie się 

udział dzieci z klas I-III 

w co najmniej 75% 

zajęć zaplanowanych  

w projekcie 

analiza dzienników zajęć, 

kart czasu pracy, rachunków 

wystawianych przez 

wykonawców umów zleceń 

na bieżąco raz w miesiącu 

Cele szczegółowe projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zminimalizowanie dysfunkcji 

rozwojowych dzieci klas I-III w 

11 szkołach podstawowych w 

okresie do końca realizacji 

projektu 
liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

czytaniu i pisaniu, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

76 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w nauce 

czytania i pisania 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności 

matematycznych, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w 

zdobywaniu 

umiejętności 

matematycznych 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach 

logopedycznych, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

58 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady wymowy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z zaburzeniami 

komunikacji społecznej, u 

kórych nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

46 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 
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opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

zaburzenia 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

gimnastyki korekcyjnej u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

55 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady postawy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

elementami terapii 

Biofeedback, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

12 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

zaburzenia 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

Wzrost umiejętności dzieci 

szczególnie uzdolnionych klas I-

III w 11 szkołach 

podstawowych w okresie do 

końca realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

plastycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

104 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

plastycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

w zakresie nauki języka 

angielskiego, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

40 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

posługiwania się 

językiem angielskim  

o 50% - pomiar  

w trakcie udziału  

w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

teatralnie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

16 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

teatralnych o 50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  
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z realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

muzycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

muzycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

Stworzenie warunków w 11 

szkołach objętych wsparciem 

umożliwiających i 

wspomagających indywidualną 

pracę z uczniem poprzez 

wyposażenie bazy szkół w 

niezbędne materiały 

dydaktyczne w okresie 

realizacji projektu 

liczba szkół 

podstawowych, które 

doposażyły bazę 

dydaktyczną 

11 

umowa z dostawcą i analiza 

dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków - na bieżąco w 

chwili dostarczenia 
Przez osiągnięcie 

wskaźnika uznaje się 

doposażenie danej 

placówki zgodnie 

 z przedstawioną  

we wniosku dyrektora 

szkoły listą pomocy 

dydaktycznych 

protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu i 

sporządzenie protokołu 

przekazania do szkół 

zakupionych materiałów -  

po zapłaceniu faktur 

 

1. ODBIORCY EWALUACJI I MONITORINGU 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Jednostka Pośrednicząca II / Jednostka Wdrażająca 

• Gmina Kędzierzyn-Koźle – Beneficjent projektu 

• Miejski Zarząd Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu – projektodawca i realizator 

• Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie  

• Zespół zarządzający projektem i szkolni koordynatorzy 

• Uczestnicy projektu (beneficjenci ostateczni - uczniowie, ich rodzice) 

 

2. PRZEDMIOT EWALUACJI I MONITORINGU 

Ewaluacja prowadzona będzie w określonych etapach realizacji projektu zgodnie  

z harmonogramem  (Załącznik 1) i określać będzie postęp w osiąganiu wskaźników przyjętych 

dla projektu Program indywidualizacji... Monitoring prowadzony jest przez cały czas trwania 

projektu. Obszary, które zostaną poddane ewaluacji wynikają z celów szczegółowych projektu. 

Badania ewaluacyjne pozwolą na obiektywną weryfikacje postępu realizacji projektu, a w razie 

potrzeby na wprowadzanie działań korygujących.  

Ewaluacja prowadzona będzie w obszarach realizacji projektu oraz obsługi finansowo-

księgowej. Monitoring realizowany będzie w obszarze zarządzania projektem, obsługi 

finansowo-księgowej, promocji i rekrutacji oraz realizacji projektu.  
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Podstawę badań ewaluacji oraz podstawę monitoringu stanowić będą bazy danych, dokumenty, 

sprawozdania, listy obecności, dzienniki zajęć, rachunki itp. Ponadto na potrzeby ewaluacji 

skonstruowane zostały ankiety dla uczestników projektu. Badaniem ankietowym zostanie 

objętych 100% uczniów biorących udział w projekcie oraz ich rodziców. 

 

3. GRUPA MONITORINGOWA PROJEKTU 

Powołana przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle,  

w celu zapewniania prawidłowej realizacji projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych, realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

(w skrócie GMP), której celem jest dbanie o przebieg realizacji projektu. 

Skład: 

1. Koordynator projektu - Zespół Projektowy - Katarzyna Dysarz 

2. Specjalista ds. rozliczeń - Zespół Projektowy - Iwona Rupnik 

3. Specjalista ds. organizacji Zespół Projektowy - Magdalena Jedlicka 

4. Koordynatorzy poszczególnych szkół objętych projektem 

 

 

5. RAPORTY Z EWALUACJI I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITORINGU 

 

Ewaluacja projektu pn. Program indywidualizacji..., zakończy się wraz z przedstawieniem 

raportu końcowego, opracowanego na podstawie sprawozdań i analiz okresowych. Informacje 

ze sprawozdań okresowych wykorzystane zostaną w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji 

projektu. Raport końcowy zawierać będzie m.in. określenie procedury badawczej, wyniki 

badań i wnioski z ewaluacji.  

Materiały z ewaluacji i monitoringu zostaną wykorzystane w sprawozdaniu merytorycznym  

w następującym zakresie: 

a) przy opisie stanu realizacji działań, a zwłaszcza przedstawianiu przyczyn niezgodności 

realizacji działań z harmonogramem i przy uzasadnieniu proponowanych działań naprawczych 

oraz w opisie problemów zaistniałych podczas realizacji działań, 

b) przy podawaniu informacji o stopniu osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników  

w okresie objętym sprawozdaniem. 

 

Zobowiązuje się koordynatorów szkolnych szkół biorących udział w projekcie pn. Program 

indywidualizacji.... do przestrzegania harmonogramu ewaluacji oraz do weryfikowania 

wyników uzyskiwanych z przeprowadzonych zajęć.  
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Załącznik Nr 1 

HARMONOGRAM EWALUACJI I MONITORINGU PROJEKTU 

Nazwa zadania Materiał 
Miejsce 

przygotowania 

2012 2013 

11 12 1 2 3 4 5 6 

Monitoring zajęć 

Deklaracje uczestnictwa  

w projekcie, oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych 

osobowych - REKRUTACJA 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
nabór               

Spotkanie grupy 

monitoringowej projektu 

MZOiW  

lub określona SP 
    

 Termin do 

ustalenia 

 Termin do 

ustalenia  
    

  Termin do 

ustalenia 
  

Monitoring realizacji 

zajęć 

Rachunki nauczycieli 

prowadzących zajęcia wraz 

z miesięcznymi kartami 

pracy 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
    

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

Wnioski o płatność 
Wniosek o płatność  

wraz z załącznikami 
MZOiW   

do 

14.12. 
    do 14.03   do 16.05 do 12.07 

Monitoring liczby 

uczniów w projekcie 

Formularz zmian 

Beneficjentów w projekcie  

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 

do końca 

miesiąca 
    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
  

Ewaluacja 

Opinia nauczyciela o uczniu 

(Zał. Nr 2) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
            

10 dni 

roboczych od 

zakończenia 

zajęć 

  

Ankieta dla rodziców  

(Zał. Nr 3) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
  

 

 do końca 

miesiąca  
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Sprawozdanie pisemne z 

realizacji zajęć (Zał. Nr 4) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
      

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
  



 

 
 

 

Projekt „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

8 
8 

 

 

 

Ankieta badająca poziom 

zadowolenia z zajęć 

(Zał. Nr 6) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca  

Końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu MZOiW     

                

Umowa z dostawcą i 

analiza dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków  MZOiW   

do końca 

miesiąca 

            

Protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19     

do końca 

miesiąca 

          

Monitoring realizacji 

projektu 

Ankieta wypełniana przez 

Dyrektorów SP (Zał. Nr 5) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19       

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Arkusze do obserwacji 

zajęć i do monitoringu 

realizacji projektu - 

kontrola zespołu 

monitoringującego MZOiW                 

Arkusze do obserwacji 

zajęć w zgodzie z 

harmonogramem MZOiW                 

Bieżący monitoring 

realizacji zadań 

projektowych 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19                 
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Załącznik nr 2a 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU1 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał trudności w uczeniu się: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% trudności  

w uczeniu się: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
1 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 
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Załącznik nr 2b 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU2 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał specyficzne zaburzenia w 

rozwoju psychofizycznym: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% zdiagnozowane 

wady wymowy / wady postawy / zdiagnozowane zaburzenia
*
: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
2 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2c 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU3 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał szczególne uzdolnienia  

i zainteresowanie w zakresie ___________________________________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie rozwinął o co najmniej 50% umiejętności w zakresie  

_______________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
3 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Wpisać adekwatne: nauk matematyczno-przyrodniczych, sztuk plastycznych, muzyki, nauki języka angielskiego, teatralne. 
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Załącznik nr 3 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA RODZICÓW 
 
Drodzy Rodzice! 

 

Ogólnym celem projektu pod nazwą Program indywidualizacji procesu nauczania  

i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, który realizowany jest w Gminie 

Kędzierzyn-Koźle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest wyrównanie 

szans edukacyjnych dzieci z jedenastu szkół podstawowych w Kędzierzynie-Koźlu poprzez 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W tym celu w szkołach objętych projektem 

zrealizowane zostały zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze i rozwojowe.  

Bardzo prosimy o wyrażenie opinii na temat zajęć, w których uczestniczy Państwa dziecko. 

Badanie posłuży uzyskaniu informacji zwrotnych o postępie realizacji zadania oraz o jakości  

i efektywności zorganizowanych w ramach projektu zajęć.  

Prosimy o dokonanie wyboru poprzez zakreślenie znakiem X odpowiedniej kartki  

z odpowiedzią na poniższe pytania:  

 

1. Czy uważa Pani/Pan, że potrzebna jest realizacja projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kędzierzyn-Koźle? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

2. Czy wie Pani/Pan o tym, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego?  

□ TAK                   □ NIE  

3. Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach w ramach projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

4. Czy treść zajęć jest dla dziecka ciekawa? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

5. Czy organizacja zajęć (termin, pora, czas trwania) jest odpowiednia? 

□ TAK                   □ NIE                      □ NIE MAM ZDANIA   

6. Czy zdobyta na zajęciach wiedza przyczyniła się Państwa zdaniem do uzyskania lepszych wyników 

w nauce lub skorygowania zaburzeń dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

6. Czy zajęcia pomogły nabyć nowe lub rozwinąć posiadane umiejętności dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

7. Jak całościowo ocenia Pan/Pani realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu: 

□ NIEDOSTATECZNIE      □ DOSTATECZNIE        □ DOBRZE    □ BARDZO DOBRZE 

8. Czy ma Pan/Pani uwagi co do prowadzonych w szkole zajęć dodatkowych? 
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□ TAK                   □ NIE  

 

Miejsce na uwagi i spostrzeżenia: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data wypełnienia i podpis: ___________________________ 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA! 
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Załącznik nr 4 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ 
 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego zajęcia: 
 

Nazwa zajęć:  

Numer grupy:  

Liczba uczniów w grupie: 

- w tym dziewczynek: 
 

Przeciętna frekwencja w %  

Uwagi o realizacji -  

opis tematów realizowanych itp. 
 

Osiągnięte wyniki  

i podsumowanie 
(czy realizacja zajęć przynosi 

zaplanowane rezultaty, czy osiągane 

rezultaty prowadzą do osiągnięcia 

celu?) 

 

Dodatkowe informacje, 

zdjęcia itp.  

 

Zaznaczyć czy są dołączane pliki dodatkowe 

Data i podpis prowadzącego 

zajęcia 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Projekt „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

15

Załącznik Nr 5 

 

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY 
DOTYCZĄCA POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU 

 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 
 

 

1. Czy zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

2. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne?  

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

3. Czy uczestnicy zajęć chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

4. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasad równości szans? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu 

pomocy dydaktycznych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

6. Czy zajęcia są prowadzone zgodnie z zatwierdzonymi programami? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

7. Czy zajęcia dodatkowe przynoszą zakładane efekty? 
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□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

8. Czy organizacja zajęć dodatkowych przebiega zgodnie z harmonogramem oraz gwarantuje 

osiągnięcie celów i rezultatów? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

9. Czy na terenie szkoły widoczne są działania promujące projekt? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

10. Czy na stronach internetowych szkoły zamieszczane są informacje na temat projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis Dyrektora Szkoły) 
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Załącznik Nr 6 

 
ANKIETA BADAJĄCA POZIOM ZADOWOLENIA Z ZAJĘĆ 

 

Zaznacz krzyżykiem: 
 

Jesteś:  

 

CHŁOPCEM                                                          DZIEWCZYNKĄ 

                                                     
 

1. Czy podobają Ci się zajęcia, w których uczestniczysz? 

☺ TAK                   � NIE 

 

2. Czy chcesz dalej uczęszczać na zajęcia? 

☺ TAK                   � NIE 

 

3. Czy nauczyłeś się nowych rzeczy na zajęciach? 

☺ TAK                   � NIE 

 

DZIĘKUJEMY! 

 

 

__________________________________ 

Wypełnia nauczyciel: 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr ..... w Kędzierzynie-Koźlu 

Rodzaj zajęć i grupa  

Data:  
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NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA KLUCZOWE DOTYCZĄCE MONITORINGU PROJEKTU 
 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAJĘĆ: 
1. Czy zaplanowane zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

2. Czy we właściwy sposób przeprowadzono rekrutację zgodnie z przesłankami POKL? 

3. Czy w procesie rekrutacji wybrano dzieci, które wykazane były w diagnozie jako 

najbardziej potrzebujące? 

4. Czy rodzice i dzieci zostali zapoznani z projektem mającym na celu wyrównanie szans 

edukacyjnych? 

 

W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU: 

• W obszarze promocji: 
1. Czy na terenie szkół podstawowych widoczne są działania promocyjne? 

2. Czy w sposób prawidłowy oznaczono Biuro Projektu? 

3. Czy utworzono stronę internetową informacyjno-promocyjną projektu? 

4. Czy na stronach internetowych szkół podstawowych umieszczane są informacje na 

temat projektu? 

5. Czy oznaczenie szkoły oraz pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia jest zgodne z 

obowiązującymi "Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

6. Czy oznaczenia pomocy dydaktycznych są zgodne z obowiązującymi "Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

7. Czy uczestnicy zajęć wiedzą w jakim projekcie biorą udział i z jakich środków 

finansowane są zajęcia dodatkowe? 

• W obszarze realizacji zadań: 
1. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne? 

2. Czy uczestnicy projektu chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

3. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasady równości szans? 

4. Czy szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne? 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach 

projektu pomocy dydaktycznych? 

6. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z programem? 

7. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem? 

8. Czy zajęcia przynoszą zakładane efekty? 

9. Czy organizacja zajęć gwarantuje osiągnięcie celów i rezultatów? 

10. Czy na bieżąco jest prowadzona przez nauczyciela dokumentacja zajęć? 

11. Czy uczestnicy zajęć systematycznie biorą w nich udział? 

12. Czy frekwencja uczestników jest na poziomie co najmniej 75%? 
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ROW.3502.1.1.2013/MJ          Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle  

z dnia 3 stycznia 2013. 

 

 

 

Regulamin ewaluacji projektu „Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” 

realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. Cele ewaluacji i monitoringu,   s. 2 

2. Odbiorcy ewaluacji i monitoringu,   s. 5 

3. Przedmiot ewaluacji i monitoringu,  s. 5 

4. Grupa Monitoringowa Projektu,   s. 6 

5. Raporty z ewaluacji i wykorzystanie  

 wyników monitoringu,   s. 6 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Zał. Nr 1 - Harmonogram monitoringu i ewaluacji, s. 7 

Zał. Nr 2a - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: dla dzieci z trudnościami w czytaniu  

i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu umiejętności matematycznych), s. 9 

Zał. Nr 2b - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, 

zajęć dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęć terapeutycznych z elementami 

terapii EEG Biofeedback), s.10 

Zał. Nr 2c - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć rozwijających zainteresowania), s. 11 

Zał. Nr 3 - Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla rodziców, s. 12 

Zał Nr 4 -  Sprawozdanie z realizacji zajęć, s. 14 

Zał. Nr 5 - Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca postępu realizacji projektu, s 15  

Zał. Nr 6 - Ankieta badająca poziom zadowolenia z zajęć, s. 17 

Najważniejsze pytania kluczowe dotyczące monitoringu projektu, s. 18 
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CELE EWALUACJI I MONITORINGU. 

 

„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” jest projektem systemowym realizowanym przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, 

która powierzyła nadzór i wykonanie zadań projektowych Miejskiemu Zarządowi Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Projekt obejmuje objęcie wsparciem 484 dzieci z jedenastu szkół podstawowych z terenu 

Kędzierzyna-Koźla (ponad 70% ogólnej liczby szkół podstawowych) poprzez zrealizowanie 

2.700 godzin zajęć dodatkowych – specjalistycznych, wyrównawczych, kompensacyjnych  

i rozwijających. Placówki szkolne objęte wsparciem mają zostać doposażone w sprzęt 

dydaktyczny, specjalistyczny i terapeutyczny umożliwiający i wspomagający indywidualizację 

pracy z uczniem.  

Prawidłowa realizacja zadania postawionego przed Gminą Kędzierzyn-Koźle wymaga 

monitorowania i badania celów oraz wskaźników miękkich i twardych projektu. Cele 

monitoringu realizacji projektu związane są z: 

• pogłębioną, refleksyjną oceną skali i jakości realizacji zaplanowanych celów, 

osiągniętych rezultatów i produktów oraz skuteczności projektowych działań; 

• sygnalizowaniem pojawiających się problemów (ewaluacja formatywna); 

• doskonaleniem realizacji projektu; 

• wskazaniem mocnych i słabych stron projektu; 

• formowaniem wniosków końcowych (ewaluacja sumująca). 

 

Celem ewaluacji jest badanie postępu osiągania wskaźników celów ogólnych i szczegółowych 

zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie projektu; w szczególności: 

Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zaspokojenie specjalnych 

potrzeb edukacyjnych  

i wyrównywanie szans poprzez 

indywidualizację procesu 

nauczania dzieci z klas I-III  

w 70% szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Kędzierzyn-Koźle w okresie od 

03.09.2012 do 28.06.2012 

Liczba szkół 

podstawowych, które 

zrealizowały projekty 

dotyczące indywidualizacji 

procesu nauczania 

11 

informacja od dyrektorów 

szkół dotycząca postępu 

realizacji projektu 
Za moment pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Przez 

osiągnięcie wskaźnika 

rozumie się osiągnięcie 

przez wszystkie 11 szkół 

objętych wsparciem 

celów szczegółowych. 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji działań 

rozmowy z wychowawcami 

klas I-III szkół podstawowych 

objętych wsparciem 

ankiety przeprowadzone 

wśród rodziców uczniów - 

pomiar wg harmonogramu 
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bieżąca obserwacja wyników 

testów i sprawdzianów 

Liczba dzieci ze szkół 

podstawowych 

prowadzonych przez 

Gminę Kędzierzyn-Koźle 

które zostały objęte 

działaniami projektowymi 

484 

szczegółowa analiza list 

obecności -na bieżąco raz w 

miesiącu 

Za moment  pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Poprzez 

osiągnięcie 

zaplanowanego 

wskaźnika rozumie się 

udział dzieci z klas I-III 

w co najmniej 75% 

zajęć zaplanowanych  

w projekcie 

analiza dzienników zajęć, 

kart czasu pracy, rachunków 

wystawianych przez 

wykonawców umów zleceń 

na bieżąco raz w miesiącu 

Cele szczegółowe projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zminimalizowanie dysfunkcji 

rozwojowych dzieci klas I-III w 

11 szkołach podstawowych w 

okresie do końca realizacji 

projektu 
liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

czytaniu i pisaniu, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

76 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w nauce 

czytania i pisania 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności 

matematycznych, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w 

zdobywaniu 

umiejętności 

matematycznych 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach 

logopedycznych, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

58 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady wymowy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z zaburzeniami 

komunikacji społecznej, u 

kórych nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

46 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 
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opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

zaburzenia 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

gimnastyki korekcyjnej u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

55 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady postawy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

elementami terapii 

Biofeedback, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

12 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

zaburzenia 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

Wzrost umiejętności dzieci 

szczególnie uzdolnionych klas I-

III w 11 szkołach 

podstawowych w okresie do 

końca realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

plastycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

104 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

plastycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

w zakresie nauki języka 

angielskiego, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

40 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

posługiwania się 

językiem angielskim  

o 50% - pomiar  

w trakcie udziału  

w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

teatralnie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

16 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

teatralnych o 50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  
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z realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

muzycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

muzycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

Stworzenie warunków w 11 

szkołach objętych wsparciem 

umożliwiających i 

wspomagających indywidualną 

pracę z uczniem poprzez 

wyposażenie bazy szkół w 

niezbędne materiały 

dydaktyczne w okresie 

realizacji projektu 

liczba szkół 

podstawowych, które 

doposażyły bazę 

dydaktyczną 

11 

umowa z dostawcą i analiza 

dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków - na bieżąco w 

chwili dostarczenia 
Przez osiągnięcie 

wskaźnika uznaje się 

doposażenie danej 

placówki zgodnie 

 z przedstawioną  

we wniosku dyrektora 

szkoły listą pomocy 

dydaktycznych 

protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu i 

sporządzenie protokołu 

przekazania do szkół 

zakupionych materiałów -  

po zapłaceniu faktur 

 

1. ODBIORCY EWALUACJI I MONITORINGU 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Jednostka Pośrednicząca II / Jednostka Wdrażająca 

• Gmina Kędzierzyn-Koźle – Beneficjent projektu 

• Miejski Zarząd Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu – projektodawca i realizator 

• Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie  

• Zespół zarządzający projektem i szkolni koordynatorzy 

• Uczestnicy projektu (beneficjenci ostateczni - uczniowie, ich rodzice) 

 

2. PRZEDMIOT EWALUACJI I MONITORINGU 

Ewaluacja prowadzona będzie w określonych etapach realizacji projektu zgodnie  

z harmonogramem  (Załącznik 1) i określać będzie postęp w osiąganiu wskaźników przyjętych 

dla projektu Program indywidualizacji... Monitoring prowadzony jest przez cały czas trwania 

projektu. Obszary, które zostaną poddane ewaluacji wynikają z celów szczegółowych projektu. 

Badania ewaluacyjne pozwolą na obiektywną weryfikacje postępu realizacji projektu, a w razie 

potrzeby na wprowadzanie działań korygujących.  

Ewaluacja prowadzona będzie w obszarach realizacji projektu oraz obsługi finansowo-

księgowej. Monitoring realizowany będzie w obszarze zarządzania projektem, obsługi 

finansowo-księgowej, promocji i rekrutacji oraz realizacji projektu.  
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Podstawę badań ewaluacji oraz podstawę monitoringu stanowić będą bazy danych, dokumenty, 

sprawozdania, listy obecności, dzienniki zajęć, rachunki itp. Ponadto na potrzeby ewaluacji 

skonstruowane zostały ankiety dla uczestników projektu. Badaniem ankietowym zostanie 

objętych 100% uczniów biorących udział w projekcie oraz ich rodziców. 

 

3. GRUPA MONITORINGOWA PROJEKTU 

Powołana przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle,  

w celu zapewniania prawidłowej realizacji projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych, realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

(w skrócie GMP), której celem jest dbanie o przebieg realizacji projektu. 

Skład: 

1. Koordynator projektu - Zespół Projektowy - Katarzyna Dysarz 

2. Specjalista ds. rozliczeń - Zespół Projektowy - Iwona Rupnik 

3. Specjalista ds. organizacji Zespół Projektowy - Magdalena Jedlicka 

4. Koordynatorzy poszczególnych szkół objętych projektem 

 

 

5. RAPORTY Z EWALUACJI I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITORINGU 

 

Ewaluacja projektu pn. Program indywidualizacji..., zakończy się wraz z przedstawieniem 

raportu końcowego, opracowanego na podstawie sprawozdań i analiz okresowych. Informacje 

ze sprawozdań okresowych wykorzystane zostaną w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji 

projektu. Raport końcowy zawierać będzie m.in. określenie procedury badawczej, wyniki 

badań i wnioski z ewaluacji.  

Materiały z ewaluacji i monitoringu zostaną wykorzystane w sprawozdaniu merytorycznym  

w następującym zakresie: 

a) przy opisie stanu realizacji działań, a zwłaszcza przedstawianiu przyczyn niezgodności 

realizacji działań z harmonogramem i przy uzasadnieniu proponowanych działań naprawczych 

oraz w opisie problemów zaistniałych podczas realizacji działań, 

b) przy podawaniu informacji o stopniu osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników  

w okresie objętym sprawozdaniem. 

 

Zobowiązuje się koordynatorów szkolnych szkół biorących udział w projekcie pn. Program 

indywidualizacji.... do przestrzegania harmonogramu ewaluacji oraz do weryfikowania 

wyników uzyskiwanych z przeprowadzonych zajęć.  
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Załącznik Nr 1 

HARMONOGRAM EWALUACJI I MONITORINGU PROJEKTU 

Nazwa zadania Materiał 
Miejsce 

przygotowania 

2012 2013 

11 12 1 2 3 4 5 6 

Monitoring zajęć 

Deklaracje uczestnictwa  

w projekcie, oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych 

osobowych - REKRUTACJA 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
nabór               

Spotkanie grupy 

monitoringowej projektu 

MZOiW  

lub określona SP 
    

 Termin do 

ustalenia 

 Termin do 

ustalenia  
    

  Termin do 

ustalenia 
  

Monitoring realizacji 

zajęć 

Rachunki nauczycieli 

prowadzących zajęcia wraz 

z miesięcznymi kartami 

pracy 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
    

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

Wnioski o płatność 
Wniosek o płatność  

wraz z załącznikami 
MZOiW   

do 

14.12. 
    do 14.03   do 16.05 do 12.07 

Monitoring liczby 

uczniów w projekcie 

Formularz zmian 

Beneficjentów w projekcie  

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 

do końca 

miesiąca 
    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
  

Ewaluacja 

Opinia nauczyciela o uczniu 

(Zał. Nr 2) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
            

10 dni 

roboczych od 

zakończenia 

zajęć 

  

Ankieta dla rodziców  

(Zał. Nr 3) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
  

 

 do końca 

miesiąca  
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Sprawozdanie pisemne z 

realizacji zajęć (Zał. Nr 4) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
      

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
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Ankieta badająca poziom 

zadowolenia z zajęć 

(Zał. Nr 6) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca  

Końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu MZOiW     

                

Umowa z dostawcą i 

analiza dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków  MZOiW   

do końca 

miesiąca 

            

Protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19     

do końca 

miesiąca 

          

Monitoring realizacji 

projektu 

Ankieta wypełniana przez 

Dyrektorów SP (Zał. Nr 5) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19       

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Arkusze do obserwacji 

zajęć i do monitoringu 

realizacji projektu - 

kontrola zespołu 

monitoringującego MZOiW                 

Arkusze do obserwacji 

zajęć w zgodzie z 

harmonogramem MZOiW                 

Bieżący monitoring 

realizacji zadań 

projektowych 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19                 
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Załącznik nr 2a 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU1 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał trudności w uczeniu się: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% trudności  

w uczeniu się: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
1 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 
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Załącznik nr 2b 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU2 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał specyficzne zaburzenia w 

rozwoju psychofizycznym: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% zdiagnozowane 

wady wymowy / wady postawy / zdiagnozowane zaburzenia
*
: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
2 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2c 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU3 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał szczególne uzdolnienia  

i zainteresowanie w zakresie ___________________________________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie rozwinął o co najmniej 50% umiejętności w zakresie  

_______________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
3 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Wpisać adekwatne: nauk matematyczno-przyrodniczych, sztuk plastycznych, muzyki, nauki języka angielskiego, teatralne. 
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Załącznik nr 3 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA RODZICÓW 
 
Drodzy Rodzice! 

 

Ogólnym celem projektu pod nazwą Program indywidualizacji procesu nauczania  

i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, który realizowany jest w Gminie 

Kędzierzyn-Koźle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest wyrównanie 

szans edukacyjnych dzieci z jedenastu szkół podstawowych w Kędzierzynie-Koźlu poprzez 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W tym celu w szkołach objętych projektem 

zrealizowane zostały zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze i rozwojowe.  

Bardzo prosimy o wyrażenie opinii na temat zajęć, w których uczestniczy Państwa dziecko. 

Badanie posłuży uzyskaniu informacji zwrotnych o postępie realizacji zadania oraz o jakości  

i efektywności zorganizowanych w ramach projektu zajęć.  

Prosimy o dokonanie wyboru poprzez zakreślenie znakiem X odpowiedniej kartki  

z odpowiedzią na poniższe pytania:  

 

1. Czy uważa Pani/Pan, że potrzebna jest realizacja projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kędzierzyn-Koźle? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

2. Czy wie Pani/Pan o tym, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego?  

□ TAK                   □ NIE  

3. Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach w ramach projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

4. Czy treść zajęć jest dla dziecka ciekawa? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

5. Czy organizacja zajęć (termin, pora, czas trwania) jest odpowiednia? 

□ TAK                   □ NIE                      □ NIE MAM ZDANIA   

6. Czy zdobyta na zajęciach wiedza przyczyniła się Państwa zdaniem do uzyskania lepszych wyników 

w nauce lub skorygowania zaburzeń dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

6. Czy zajęcia pomogły nabyć nowe lub rozwinąć posiadane umiejętności dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

7. Jak całościowo ocenia Pan/Pani realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu: 

□ NIEDOSTATECZNIE      □ DOSTATECZNIE        □ DOBRZE    □ BARDZO DOBRZE 

8. Czy ma Pan/Pani uwagi co do prowadzonych w szkole zajęć dodatkowych? 
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□ TAK                   □ NIE  

 

Miejsce na uwagi i spostrzeżenia: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data wypełnienia i podpis: ___________________________ 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA! 
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Załącznik nr 4 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ 
 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego zajęcia: 
 

Nazwa zajęć:  

Numer grupy:  

Liczba uczniów w grupie: 

- w tym dziewczynek: 
 

Przeciętna frekwencja w %  

Uwagi o realizacji -  

opis tematów realizowanych itp. 
 

Osiągnięte wyniki  

i podsumowanie 
(czy realizacja zajęć przynosi 

zaplanowane rezultaty, czy osiągane 

rezultaty prowadzą do osiągnięcia 

celu?) 

 

Dodatkowe informacje, 

zdjęcia itp.  

 

Zaznaczyć czy są dołączane pliki dodatkowe 

Data i podpis prowadzącego 

zajęcia 
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Załącznik Nr 5 

 

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY 
DOTYCZĄCA POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU 

 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 
 

 

1. Czy zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

2. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne?  

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

3. Czy uczestnicy zajęć chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

4. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasad równości szans? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu 

pomocy dydaktycznych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

6. Czy zajęcia są prowadzone zgodnie z zatwierdzonymi programami? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

7. Czy zajęcia dodatkowe przynoszą zakładane efekty? 
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□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

8. Czy organizacja zajęć dodatkowych przebiega zgodnie z harmonogramem oraz gwarantuje 

osiągnięcie celów i rezultatów? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

9. Czy na terenie szkoły widoczne są działania promujące projekt? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

10. Czy na stronach internetowych szkoły zamieszczane są informacje na temat projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis Dyrektora Szkoły) 
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Załącznik Nr 6 

 
ANKIETA BADAJĄCA POZIOM ZADOWOLENIA Z ZAJĘĆ 

 

Zaznacz krzyżykiem: 
 

Jesteś:  

 

CHŁOPCEM                                                          DZIEWCZYNKĄ 

                                                     
 

1. Czy podobają Ci się zajęcia, w których uczestniczysz? 

☺ TAK                   � NIE 

 

2. Czy chcesz dalej uczęszczać na zajęcia? 

☺ TAK                   � NIE 

 

3. Czy nauczyłeś się nowych rzeczy na zajęciach? 

☺ TAK                   � NIE 

 

DZIĘKUJEMY! 

 

 

__________________________________ 

Wypełnia nauczyciel: 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr ..... w Kędzierzynie-Koźlu 

Rodzaj zajęć i grupa  

Data:  
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NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA KLUCZOWE DOTYCZĄCE MONITORINGU PROJEKTU 
 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAJĘĆ: 
1. Czy zaplanowane zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

2. Czy we właściwy sposób przeprowadzono rekrutację zgodnie z przesłankami POKL? 

3. Czy w procesie rekrutacji wybrano dzieci, które wykazane były w diagnozie jako 

najbardziej potrzebujące? 

4. Czy rodzice i dzieci zostali zapoznani z projektem mającym na celu wyrównanie szans 

edukacyjnych? 

 

W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU: 

• W obszarze promocji: 
1. Czy na terenie szkół podstawowych widoczne są działania promocyjne? 

2. Czy w sposób prawidłowy oznaczono Biuro Projektu? 

3. Czy utworzono stronę internetową informacyjno-promocyjną projektu? 

4. Czy na stronach internetowych szkół podstawowych umieszczane są informacje na 

temat projektu? 

5. Czy oznaczenie szkoły oraz pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia jest zgodne z 

obowiązującymi "Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

6. Czy oznaczenia pomocy dydaktycznych są zgodne z obowiązującymi "Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

7. Czy uczestnicy zajęć wiedzą w jakim projekcie biorą udział i z jakich środków 

finansowane są zajęcia dodatkowe? 

• W obszarze realizacji zadań: 
1. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne? 

2. Czy uczestnicy projektu chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

3. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasady równości szans? 

4. Czy szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne? 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach 

projektu pomocy dydaktycznych? 

6. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z programem? 

7. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem? 

8. Czy zajęcia przynoszą zakładane efekty? 

9. Czy organizacja zajęć gwarantuje osiągnięcie celów i rezultatów? 

10. Czy na bieżąco jest prowadzona przez nauczyciela dokumentacja zajęć? 

11. Czy uczestnicy zajęć systematycznie biorą w nich udział? 

12. Czy frekwencja uczestników jest na poziomie co najmniej 75%? 
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ROW.3502.1.1.2013/MJ          Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle  

z dnia 3 stycznia 2013. 

 

 

 

Regulamin ewaluacji projektu „Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” 

realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. Cele ewaluacji i monitoringu,   s. 2 

2. Odbiorcy ewaluacji i monitoringu,   s. 5 

3. Przedmiot ewaluacji i monitoringu,  s. 5 

4. Grupa Monitoringowa Projektu,   s. 6 

5. Raporty z ewaluacji i wykorzystanie  

 wyników monitoringu,   s. 6 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Zał. Nr 1 - Harmonogram monitoringu i ewaluacji, s. 7 

Zał. Nr 2a - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: dla dzieci z trudnościami w czytaniu  

i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu umiejętności matematycznych), s. 9 

Zał. Nr 2b - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, 

zajęć dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęć terapeutycznych z elementami 

terapii EEG Biofeedback), s.10 

Zał. Nr 2c - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć rozwijających zainteresowania), s. 11 

Zał. Nr 3 - Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla rodziców, s. 12 

Zał Nr 4 -  Sprawozdanie z realizacji zajęć, s. 14 

Zał. Nr 5 - Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca postępu realizacji projektu, s 15  

Zał. Nr 6 - Ankieta badająca poziom zadowolenia z zajęć, s. 17 

Najważniejsze pytania kluczowe dotyczące monitoringu projektu, s. 18 
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CELE EWALUACJI I MONITORINGU. 

 

„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” jest projektem systemowym realizowanym przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, 

która powierzyła nadzór i wykonanie zadań projektowych Miejskiemu Zarządowi Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Projekt obejmuje objęcie wsparciem 484 dzieci z jedenastu szkół podstawowych z terenu 

Kędzierzyna-Koźla (ponad 70% ogólnej liczby szkół podstawowych) poprzez zrealizowanie 

2.700 godzin zajęć dodatkowych – specjalistycznych, wyrównawczych, kompensacyjnych  

i rozwijających. Placówki szkolne objęte wsparciem mają zostać doposażone w sprzęt 

dydaktyczny, specjalistyczny i terapeutyczny umożliwiający i wspomagający indywidualizację 

pracy z uczniem.  

Prawidłowa realizacja zadania postawionego przed Gminą Kędzierzyn-Koźle wymaga 

monitorowania i badania celów oraz wskaźników miękkich i twardych projektu. Cele 

monitoringu realizacji projektu związane są z: 

• pogłębioną, refleksyjną oceną skali i jakości realizacji zaplanowanych celów, 

osiągniętych rezultatów i produktów oraz skuteczności projektowych działań; 

• sygnalizowaniem pojawiających się problemów (ewaluacja formatywna); 

• doskonaleniem realizacji projektu; 

• wskazaniem mocnych i słabych stron projektu; 

• formowaniem wniosków końcowych (ewaluacja sumująca). 

 

Celem ewaluacji jest badanie postępu osiągania wskaźników celów ogólnych i szczegółowych 

zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie projektu; w szczególności: 

Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zaspokojenie specjalnych 

potrzeb edukacyjnych  

i wyrównywanie szans poprzez 

indywidualizację procesu 

nauczania dzieci z klas I-III  

w 70% szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Kędzierzyn-Koźle w okresie od 

03.09.2012 do 28.06.2012 

Liczba szkół 

podstawowych, które 

zrealizowały projekty 

dotyczące indywidualizacji 

procesu nauczania 

11 

informacja od dyrektorów 

szkół dotycząca postępu 

realizacji projektu 
Za moment pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Przez 

osiągnięcie wskaźnika 

rozumie się osiągnięcie 

przez wszystkie 11 szkół 

objętych wsparciem 

celów szczegółowych. 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji działań 

rozmowy z wychowawcami 

klas I-III szkół podstawowych 

objętych wsparciem 

ankiety przeprowadzone 

wśród rodziców uczniów - 

pomiar wg harmonogramu 
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bieżąca obserwacja wyników 

testów i sprawdzianów 

Liczba dzieci ze szkół 

podstawowych 

prowadzonych przez 

Gminę Kędzierzyn-Koźle 

które zostały objęte 

działaniami projektowymi 

484 

szczegółowa analiza list 

obecności -na bieżąco raz w 

miesiącu 

Za moment  pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Poprzez 

osiągnięcie 

zaplanowanego 

wskaźnika rozumie się 

udział dzieci z klas I-III 

w co najmniej 75% 

zajęć zaplanowanych  

w projekcie 

analiza dzienników zajęć, 

kart czasu pracy, rachunków 

wystawianych przez 

wykonawców umów zleceń 

na bieżąco raz w miesiącu 

Cele szczegółowe projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zminimalizowanie dysfunkcji 

rozwojowych dzieci klas I-III w 

11 szkołach podstawowych w 

okresie do końca realizacji 

projektu 
liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

czytaniu i pisaniu, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

76 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w nauce 

czytania i pisania 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności 

matematycznych, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w 

zdobywaniu 

umiejętności 

matematycznych 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach 

logopedycznych, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

58 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady wymowy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z zaburzeniami 

komunikacji społecznej, u 

kórych nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

46 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 
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opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

zaburzenia 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

gimnastyki korekcyjnej u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

55 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady postawy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

elementami terapii 

Biofeedback, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

12 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

zaburzenia 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

Wzrost umiejętności dzieci 

szczególnie uzdolnionych klas I-

III w 11 szkołach 

podstawowych w okresie do 

końca realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

plastycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

104 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

plastycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

w zakresie nauki języka 

angielskiego, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

40 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

posługiwania się 

językiem angielskim  

o 50% - pomiar  

w trakcie udziału  

w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

teatralnie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

16 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

teatralnych o 50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  
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z realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

muzycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

muzycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

Stworzenie warunków w 11 

szkołach objętych wsparciem 

umożliwiających i 

wspomagających indywidualną 

pracę z uczniem poprzez 

wyposażenie bazy szkół w 

niezbędne materiały 

dydaktyczne w okresie 

realizacji projektu 

liczba szkół 

podstawowych, które 

doposażyły bazę 

dydaktyczną 

11 

umowa z dostawcą i analiza 

dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków - na bieżąco w 

chwili dostarczenia 
Przez osiągnięcie 

wskaźnika uznaje się 

doposażenie danej 

placówki zgodnie 

 z przedstawioną  

we wniosku dyrektora 

szkoły listą pomocy 

dydaktycznych 

protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu i 

sporządzenie protokołu 

przekazania do szkół 

zakupionych materiałów -  

po zapłaceniu faktur 

 

1. ODBIORCY EWALUACJI I MONITORINGU 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Jednostka Pośrednicząca II / Jednostka Wdrażająca 

• Gmina Kędzierzyn-Koźle – Beneficjent projektu 

• Miejski Zarząd Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu – projektodawca i realizator 

• Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie  

• Zespół zarządzający projektem i szkolni koordynatorzy 

• Uczestnicy projektu (beneficjenci ostateczni - uczniowie, ich rodzice) 

 

2. PRZEDMIOT EWALUACJI I MONITORINGU 

Ewaluacja prowadzona będzie w określonych etapach realizacji projektu zgodnie  

z harmonogramem  (Załącznik 1) i określać będzie postęp w osiąganiu wskaźników przyjętych 

dla projektu Program indywidualizacji... Monitoring prowadzony jest przez cały czas trwania 

projektu. Obszary, które zostaną poddane ewaluacji wynikają z celów szczegółowych projektu. 

Badania ewaluacyjne pozwolą na obiektywną weryfikacje postępu realizacji projektu, a w razie 

potrzeby na wprowadzanie działań korygujących.  

Ewaluacja prowadzona będzie w obszarach realizacji projektu oraz obsługi finansowo-

księgowej. Monitoring realizowany będzie w obszarze zarządzania projektem, obsługi 

finansowo-księgowej, promocji i rekrutacji oraz realizacji projektu.  
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Podstawę badań ewaluacji oraz podstawę monitoringu stanowić będą bazy danych, dokumenty, 

sprawozdania, listy obecności, dzienniki zajęć, rachunki itp. Ponadto na potrzeby ewaluacji 

skonstruowane zostały ankiety dla uczestników projektu. Badaniem ankietowym zostanie 

objętych 100% uczniów biorących udział w projekcie oraz ich rodziców. 

 

3. GRUPA MONITORINGOWA PROJEKTU 

Powołana przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle,  

w celu zapewniania prawidłowej realizacji projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych, realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

(w skrócie GMP), której celem jest dbanie o przebieg realizacji projektu. 

Skład: 

1. Koordynator projektu - Zespół Projektowy - Katarzyna Dysarz 

2. Specjalista ds. rozliczeń - Zespół Projektowy - Iwona Rupnik 

3. Specjalista ds. organizacji Zespół Projektowy - Magdalena Jedlicka 

4. Koordynatorzy poszczególnych szkół objętych projektem 

 

 

5. RAPORTY Z EWALUACJI I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITORINGU 

 

Ewaluacja projektu pn. Program indywidualizacji..., zakończy się wraz z przedstawieniem 

raportu końcowego, opracowanego na podstawie sprawozdań i analiz okresowych. Informacje 

ze sprawozdań okresowych wykorzystane zostaną w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji 

projektu. Raport końcowy zawierać będzie m.in. określenie procedury badawczej, wyniki 

badań i wnioski z ewaluacji.  

Materiały z ewaluacji i monitoringu zostaną wykorzystane w sprawozdaniu merytorycznym  

w następującym zakresie: 

a) przy opisie stanu realizacji działań, a zwłaszcza przedstawianiu przyczyn niezgodności 

realizacji działań z harmonogramem i przy uzasadnieniu proponowanych działań naprawczych 

oraz w opisie problemów zaistniałych podczas realizacji działań, 

b) przy podawaniu informacji o stopniu osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników  

w okresie objętym sprawozdaniem. 

 

Zobowiązuje się koordynatorów szkolnych szkół biorących udział w projekcie pn. Program 

indywidualizacji.... do przestrzegania harmonogramu ewaluacji oraz do weryfikowania 

wyników uzyskiwanych z przeprowadzonych zajęć.  
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Załącznik Nr 1 

HARMONOGRAM EWALUACJI I MONITORINGU PROJEKTU 

Nazwa zadania Materiał 
Miejsce 

przygotowania 

2012 2013 

11 12 1 2 3 4 5 6 

Monitoring zajęć 

Deklaracje uczestnictwa  

w projekcie, oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych 

osobowych - REKRUTACJA 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
nabór               

Spotkanie grupy 

monitoringowej projektu 

MZOiW  

lub określona SP 
    

 Termin do 

ustalenia 

 Termin do 

ustalenia  
    

  Termin do 

ustalenia 
  

Monitoring realizacji 

zajęć 

Rachunki nauczycieli 

prowadzących zajęcia wraz 

z miesięcznymi kartami 

pracy 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
    

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

Wnioski o płatność 
Wniosek o płatność  

wraz z załącznikami 
MZOiW   

do 

14.12. 
    do 14.03   do 16.05 do 12.07 

Monitoring liczby 

uczniów w projekcie 

Formularz zmian 

Beneficjentów w projekcie  

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 

do końca 

miesiąca 
    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
  

Ewaluacja 

Opinia nauczyciela o uczniu 

(Zał. Nr 2) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
            

10 dni 

roboczych od 

zakończenia 

zajęć 

  

Ankieta dla rodziców  

(Zał. Nr 3) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
  

 

 do końca 

miesiąca  
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Sprawozdanie pisemne z 

realizacji zajęć (Zał. Nr 4) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
      

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
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Ankieta badająca poziom 

zadowolenia z zajęć 

(Zał. Nr 6) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca  

Końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu MZOiW     

                

Umowa z dostawcą i 

analiza dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków  MZOiW   

do końca 

miesiąca 

            

Protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19     

do końca 

miesiąca 

          

Monitoring realizacji 

projektu 

Ankieta wypełniana przez 

Dyrektorów SP (Zał. Nr 5) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19       

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Arkusze do obserwacji 

zajęć i do monitoringu 

realizacji projektu - 

kontrola zespołu 

monitoringującego MZOiW                 

Arkusze do obserwacji 

zajęć w zgodzie z 

harmonogramem MZOiW                 

Bieżący monitoring 

realizacji zadań 

projektowych 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19                 
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Załącznik nr 2a 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU1 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał trudności w uczeniu się: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% trudności  

w uczeniu się: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
1 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 



 

 
 

 

Projekt „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

10

Załącznik nr 2b 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU2 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał specyficzne zaburzenia w 

rozwoju psychofizycznym: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% zdiagnozowane 

wady wymowy / wady postawy / zdiagnozowane zaburzenia
*
: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
2 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2c 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU3 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał szczególne uzdolnienia  

i zainteresowanie w zakresie ___________________________________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie rozwinął o co najmniej 50% umiejętności w zakresie  

_______________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
3 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Wpisać adekwatne: nauk matematyczno-przyrodniczych, sztuk plastycznych, muzyki, nauki języka angielskiego, teatralne. 
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Załącznik nr 3 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA RODZICÓW 
 
Drodzy Rodzice! 

 

Ogólnym celem projektu pod nazwą Program indywidualizacji procesu nauczania  

i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, który realizowany jest w Gminie 

Kędzierzyn-Koźle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest wyrównanie 

szans edukacyjnych dzieci z jedenastu szkół podstawowych w Kędzierzynie-Koźlu poprzez 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W tym celu w szkołach objętych projektem 

zrealizowane zostały zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze i rozwojowe.  

Bardzo prosimy o wyrażenie opinii na temat zajęć, w których uczestniczy Państwa dziecko. 

Badanie posłuży uzyskaniu informacji zwrotnych o postępie realizacji zadania oraz o jakości  

i efektywności zorganizowanych w ramach projektu zajęć.  

Prosimy o dokonanie wyboru poprzez zakreślenie znakiem X odpowiedniej kartki  

z odpowiedzią na poniższe pytania:  

 

1. Czy uważa Pani/Pan, że potrzebna jest realizacja projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kędzierzyn-Koźle? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

2. Czy wie Pani/Pan o tym, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego?  

□ TAK                   □ NIE  

3. Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach w ramach projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

4. Czy treść zajęć jest dla dziecka ciekawa? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

5. Czy organizacja zajęć (termin, pora, czas trwania) jest odpowiednia? 

□ TAK                   □ NIE                      □ NIE MAM ZDANIA   

6. Czy zdobyta na zajęciach wiedza przyczyniła się Państwa zdaniem do uzyskania lepszych wyników 

w nauce lub skorygowania zaburzeń dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

6. Czy zajęcia pomogły nabyć nowe lub rozwinąć posiadane umiejętności dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

7. Jak całościowo ocenia Pan/Pani realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu: 

□ NIEDOSTATECZNIE      □ DOSTATECZNIE        □ DOBRZE    □ BARDZO DOBRZE 

8. Czy ma Pan/Pani uwagi co do prowadzonych w szkole zajęć dodatkowych? 
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□ TAK                   □ NIE  

 

Miejsce na uwagi i spostrzeżenia: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data wypełnienia i podpis: ___________________________ 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA! 
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Załącznik nr 4 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ 
 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego zajęcia: 
 

Nazwa zajęć:  

Numer grupy:  

Liczba uczniów w grupie: 

- w tym dziewczynek: 
 

Przeciętna frekwencja w %  

Uwagi o realizacji -  

opis tematów realizowanych itp. 
 

Osiągnięte wyniki  

i podsumowanie 
(czy realizacja zajęć przynosi 

zaplanowane rezultaty, czy osiągane 

rezultaty prowadzą do osiągnięcia 

celu?) 

 

Dodatkowe informacje, 

zdjęcia itp.  

 

Zaznaczyć czy są dołączane pliki dodatkowe 

Data i podpis prowadzącego 

zajęcia 
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Załącznik Nr 5 

 

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY 
DOTYCZĄCA POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU 

 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 
 

 

1. Czy zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

2. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne?  

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

3. Czy uczestnicy zajęć chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

4. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasad równości szans? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu 

pomocy dydaktycznych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

6. Czy zajęcia są prowadzone zgodnie z zatwierdzonymi programami? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

7. Czy zajęcia dodatkowe przynoszą zakładane efekty? 
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□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

8. Czy organizacja zajęć dodatkowych przebiega zgodnie z harmonogramem oraz gwarantuje 

osiągnięcie celów i rezultatów? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

9. Czy na terenie szkoły widoczne są działania promujące projekt? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

10. Czy na stronach internetowych szkoły zamieszczane są informacje na temat projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis Dyrektora Szkoły) 
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Załącznik Nr 6 

 
ANKIETA BADAJĄCA POZIOM ZADOWOLENIA Z ZAJĘĆ 

 

Zaznacz krzyżykiem: 
 

Jesteś:  

 

CHŁOPCEM                                                          DZIEWCZYNKĄ 

                                                     
 

1. Czy podobają Ci się zajęcia, w których uczestniczysz? 

☺ TAK                   � NIE 

 

2. Czy chcesz dalej uczęszczać na zajęcia? 

☺ TAK                   � NIE 

 

3. Czy nauczyłeś się nowych rzeczy na zajęciach? 

☺ TAK                   � NIE 

 

DZIĘKUJEMY! 

 

 

__________________________________ 

Wypełnia nauczyciel: 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr ..... w Kędzierzynie-Koźlu 

Rodzaj zajęć i grupa  

Data:  
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NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA KLUCZOWE DOTYCZĄCE MONITORINGU PROJEKTU 
 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAJĘĆ: 
1. Czy zaplanowane zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

2. Czy we właściwy sposób przeprowadzono rekrutację zgodnie z przesłankami POKL? 

3. Czy w procesie rekrutacji wybrano dzieci, które wykazane były w diagnozie jako 

najbardziej potrzebujące? 

4. Czy rodzice i dzieci zostali zapoznani z projektem mającym na celu wyrównanie szans 

edukacyjnych? 

 

W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU: 

• W obszarze promocji: 
1. Czy na terenie szkół podstawowych widoczne są działania promocyjne? 

2. Czy w sposób prawidłowy oznaczono Biuro Projektu? 

3. Czy utworzono stronę internetową informacyjno-promocyjną projektu? 

4. Czy na stronach internetowych szkół podstawowych umieszczane są informacje na 

temat projektu? 

5. Czy oznaczenie szkoły oraz pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia jest zgodne z 

obowiązującymi "Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

6. Czy oznaczenia pomocy dydaktycznych są zgodne z obowiązującymi "Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

7. Czy uczestnicy zajęć wiedzą w jakim projekcie biorą udział i z jakich środków 

finansowane są zajęcia dodatkowe? 

• W obszarze realizacji zadań: 
1. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne? 

2. Czy uczestnicy projektu chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

3. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasady równości szans? 

4. Czy szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne? 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach 

projektu pomocy dydaktycznych? 

6. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z programem? 

7. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem? 

8. Czy zajęcia przynoszą zakładane efekty? 

9. Czy organizacja zajęć gwarantuje osiągnięcie celów i rezultatów? 

10. Czy na bieżąco jest prowadzona przez nauczyciela dokumentacja zajęć? 

11. Czy uczestnicy zajęć systematycznie biorą w nich udział? 

12. Czy frekwencja uczestników jest na poziomie co najmniej 75%? 
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ROW.3502.1.1.2013/MJ          Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle  

z dnia 3 stycznia 2013. 

 

 

 

Regulamin ewaluacji projektu „Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” 

realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. Cele ewaluacji i monitoringu,   s. 2 

2. Odbiorcy ewaluacji i monitoringu,   s. 5 

3. Przedmiot ewaluacji i monitoringu,  s. 5 

4. Grupa Monitoringowa Projektu,   s. 6 

5. Raporty z ewaluacji i wykorzystanie  

 wyników monitoringu,   s. 6 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Zał. Nr 1 - Harmonogram monitoringu i ewaluacji, s. 7 

Zał. Nr 2a - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: dla dzieci z trudnościami w czytaniu  

i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu umiejętności matematycznych), s. 9 

Zał. Nr 2b - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, 

zajęć dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęć terapeutycznych z elementami 

terapii EEG Biofeedback), s.10 

Zał. Nr 2c - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć rozwijających zainteresowania), s. 11 

Zał. Nr 3 - Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla rodziców, s. 12 

Zał Nr 4 -  Sprawozdanie z realizacji zajęć, s. 14 

Zał. Nr 5 - Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca postępu realizacji projektu, s 15  

Zał. Nr 6 - Ankieta badająca poziom zadowolenia z zajęć, s. 17 

Najważniejsze pytania kluczowe dotyczące monitoringu projektu, s. 18 
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CELE EWALUACJI I MONITORINGU. 

 

„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” jest projektem systemowym realizowanym przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, 

która powierzyła nadzór i wykonanie zadań projektowych Miejskiemu Zarządowi Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Projekt obejmuje objęcie wsparciem 484 dzieci z jedenastu szkół podstawowych z terenu 

Kędzierzyna-Koźla (ponad 70% ogólnej liczby szkół podstawowych) poprzez zrealizowanie 

2.700 godzin zajęć dodatkowych – specjalistycznych, wyrównawczych, kompensacyjnych  

i rozwijających. Placówki szkolne objęte wsparciem mają zostać doposażone w sprzęt 

dydaktyczny, specjalistyczny i terapeutyczny umożliwiający i wspomagający indywidualizację 

pracy z uczniem.  

Prawidłowa realizacja zadania postawionego przed Gminą Kędzierzyn-Koźle wymaga 

monitorowania i badania celów oraz wskaźników miękkich i twardych projektu. Cele 

monitoringu realizacji projektu związane są z: 

• pogłębioną, refleksyjną oceną skali i jakości realizacji zaplanowanych celów, 

osiągniętych rezultatów i produktów oraz skuteczności projektowych działań; 

• sygnalizowaniem pojawiających się problemów (ewaluacja formatywna); 

• doskonaleniem realizacji projektu; 

• wskazaniem mocnych i słabych stron projektu; 

• formowaniem wniosków końcowych (ewaluacja sumująca). 

 

Celem ewaluacji jest badanie postępu osiągania wskaźników celów ogólnych i szczegółowych 

zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie projektu; w szczególności: 

Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zaspokojenie specjalnych 

potrzeb edukacyjnych  

i wyrównywanie szans poprzez 

indywidualizację procesu 

nauczania dzieci z klas I-III  

w 70% szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Kędzierzyn-Koźle w okresie od 

03.09.2012 do 28.06.2012 

Liczba szkół 

podstawowych, które 

zrealizowały projekty 

dotyczące indywidualizacji 

procesu nauczania 

11 

informacja od dyrektorów 

szkół dotycząca postępu 

realizacji projektu 
Za moment pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Przez 

osiągnięcie wskaźnika 

rozumie się osiągnięcie 

przez wszystkie 11 szkół 

objętych wsparciem 

celów szczegółowych. 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji działań 

rozmowy z wychowawcami 

klas I-III szkół podstawowych 

objętych wsparciem 

ankiety przeprowadzone 

wśród rodziców uczniów - 

pomiar wg harmonogramu 
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bieżąca obserwacja wyników 

testów i sprawdzianów 

Liczba dzieci ze szkół 

podstawowych 

prowadzonych przez 

Gminę Kędzierzyn-Koźle 

które zostały objęte 

działaniami projektowymi 

484 

szczegółowa analiza list 

obecności -na bieżąco raz w 

miesiącu 

Za moment  pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Poprzez 

osiągnięcie 

zaplanowanego 

wskaźnika rozumie się 

udział dzieci z klas I-III 

w co najmniej 75% 

zajęć zaplanowanych  

w projekcie 

analiza dzienników zajęć, 

kart czasu pracy, rachunków 

wystawianych przez 

wykonawców umów zleceń 

na bieżąco raz w miesiącu 

Cele szczegółowe projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zminimalizowanie dysfunkcji 

rozwojowych dzieci klas I-III w 

11 szkołach podstawowych w 

okresie do końca realizacji 

projektu 
liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

czytaniu i pisaniu, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

76 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w nauce 

czytania i pisania 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności 

matematycznych, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w 

zdobywaniu 

umiejętności 

matematycznych 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach 

logopedycznych, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

58 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady wymowy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z zaburzeniami 

komunikacji społecznej, u 

kórych nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

46 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 
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opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

zaburzenia 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

gimnastyki korekcyjnej u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

55 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady postawy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

elementami terapii 

Biofeedback, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

12 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

zaburzenia 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

Wzrost umiejętności dzieci 

szczególnie uzdolnionych klas I-

III w 11 szkołach 

podstawowych w okresie do 

końca realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

plastycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

104 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

plastycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

w zakresie nauki języka 

angielskiego, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

40 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

posługiwania się 

językiem angielskim  

o 50% - pomiar  

w trakcie udziału  

w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

teatralnie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

16 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

teatralnych o 50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  
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z realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

muzycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

muzycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

Stworzenie warunków w 11 

szkołach objętych wsparciem 

umożliwiających i 

wspomagających indywidualną 

pracę z uczniem poprzez 

wyposażenie bazy szkół w 

niezbędne materiały 

dydaktyczne w okresie 

realizacji projektu 

liczba szkół 

podstawowych, które 

doposażyły bazę 

dydaktyczną 

11 

umowa z dostawcą i analiza 

dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków - na bieżąco w 

chwili dostarczenia 
Przez osiągnięcie 

wskaźnika uznaje się 

doposażenie danej 

placówki zgodnie 

 z przedstawioną  

we wniosku dyrektora 

szkoły listą pomocy 

dydaktycznych 

protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu i 

sporządzenie protokołu 

przekazania do szkół 

zakupionych materiałów -  

po zapłaceniu faktur 

 

1. ODBIORCY EWALUACJI I MONITORINGU 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Jednostka Pośrednicząca II / Jednostka Wdrażająca 

• Gmina Kędzierzyn-Koźle – Beneficjent projektu 

• Miejski Zarząd Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu – projektodawca i realizator 

• Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie  

• Zespół zarządzający projektem i szkolni koordynatorzy 

• Uczestnicy projektu (beneficjenci ostateczni - uczniowie, ich rodzice) 

 

2. PRZEDMIOT EWALUACJI I MONITORINGU 

Ewaluacja prowadzona będzie w określonych etapach realizacji projektu zgodnie  

z harmonogramem  (Załącznik 1) i określać będzie postęp w osiąganiu wskaźników przyjętych 

dla projektu Program indywidualizacji... Monitoring prowadzony jest przez cały czas trwania 

projektu. Obszary, które zostaną poddane ewaluacji wynikają z celów szczegółowych projektu. 

Badania ewaluacyjne pozwolą na obiektywną weryfikacje postępu realizacji projektu, a w razie 

potrzeby na wprowadzanie działań korygujących.  

Ewaluacja prowadzona będzie w obszarach realizacji projektu oraz obsługi finansowo-

księgowej. Monitoring realizowany będzie w obszarze zarządzania projektem, obsługi 

finansowo-księgowej, promocji i rekrutacji oraz realizacji projektu.  
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Podstawę badań ewaluacji oraz podstawę monitoringu stanowić będą bazy danych, dokumenty, 

sprawozdania, listy obecności, dzienniki zajęć, rachunki itp. Ponadto na potrzeby ewaluacji 

skonstruowane zostały ankiety dla uczestników projektu. Badaniem ankietowym zostanie 

objętych 100% uczniów biorących udział w projekcie oraz ich rodziców. 

 

3. GRUPA MONITORINGOWA PROJEKTU 

Powołana przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle,  

w celu zapewniania prawidłowej realizacji projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych, realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

(w skrócie GMP), której celem jest dbanie o przebieg realizacji projektu. 

Skład: 

1. Koordynator projektu - Zespół Projektowy - Katarzyna Dysarz 

2. Specjalista ds. rozliczeń - Zespół Projektowy - Iwona Rupnik 

3. Specjalista ds. organizacji Zespół Projektowy - Magdalena Jedlicka 

4. Koordynatorzy poszczególnych szkół objętych projektem 

 

 

5. RAPORTY Z EWALUACJI I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITORINGU 

 

Ewaluacja projektu pn. Program indywidualizacji..., zakończy się wraz z przedstawieniem 

raportu końcowego, opracowanego na podstawie sprawozdań i analiz okresowych. Informacje 

ze sprawozdań okresowych wykorzystane zostaną w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji 

projektu. Raport końcowy zawierać będzie m.in. określenie procedury badawczej, wyniki 

badań i wnioski z ewaluacji.  

Materiały z ewaluacji i monitoringu zostaną wykorzystane w sprawozdaniu merytorycznym  

w następującym zakresie: 

a) przy opisie stanu realizacji działań, a zwłaszcza przedstawianiu przyczyn niezgodności 

realizacji działań z harmonogramem i przy uzasadnieniu proponowanych działań naprawczych 

oraz w opisie problemów zaistniałych podczas realizacji działań, 

b) przy podawaniu informacji o stopniu osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników  

w okresie objętym sprawozdaniem. 

 

Zobowiązuje się koordynatorów szkolnych szkół biorących udział w projekcie pn. Program 

indywidualizacji.... do przestrzegania harmonogramu ewaluacji oraz do weryfikowania 

wyników uzyskiwanych z przeprowadzonych zajęć.  



 

 
 

 

Projekt „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

7 
7 

Załącznik Nr 1 

HARMONOGRAM EWALUACJI I MONITORINGU PROJEKTU 

Nazwa zadania Materiał 
Miejsce 

przygotowania 

2012 2013 

11 12 1 2 3 4 5 6 

Monitoring zajęć 

Deklaracje uczestnictwa  

w projekcie, oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych 

osobowych - REKRUTACJA 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
nabór               

Spotkanie grupy 

monitoringowej projektu 

MZOiW  

lub określona SP 
    

 Termin do 

ustalenia 

 Termin do 

ustalenia  
    

  Termin do 

ustalenia 
  

Monitoring realizacji 

zajęć 

Rachunki nauczycieli 

prowadzących zajęcia wraz 

z miesięcznymi kartami 

pracy 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
    

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

Wnioski o płatność 
Wniosek o płatność  

wraz z załącznikami 
MZOiW   

do 

14.12. 
    do 14.03   do 16.05 do 12.07 

Monitoring liczby 

uczniów w projekcie 

Formularz zmian 

Beneficjentów w projekcie  

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 

do końca 

miesiąca 
    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
  

Ewaluacja 

Opinia nauczyciela o uczniu 

(Zał. Nr 2) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
            

10 dni 

roboczych od 

zakończenia 

zajęć 

  

Ankieta dla rodziców  

(Zał. Nr 3) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
  

 

 do końca 

miesiąca  
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Sprawozdanie pisemne z 

realizacji zajęć (Zał. Nr 4) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
      

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
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Ankieta badająca poziom 

zadowolenia z zajęć 

(Zał. Nr 6) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca  

Końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu MZOiW     

                

Umowa z dostawcą i 

analiza dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków  MZOiW   

do końca 

miesiąca 

            

Protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19     

do końca 

miesiąca 

          

Monitoring realizacji 

projektu 

Ankieta wypełniana przez 

Dyrektorów SP (Zał. Nr 5) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19       

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Arkusze do obserwacji 

zajęć i do monitoringu 

realizacji projektu - 

kontrola zespołu 

monitoringującego MZOiW                 

Arkusze do obserwacji 

zajęć w zgodzie z 

harmonogramem MZOiW                 

Bieżący monitoring 

realizacji zadań 

projektowych 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19                 
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Załącznik nr 2a 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU1 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał trudności w uczeniu się: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% trudności  

w uczeniu się: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
1 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 
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Załącznik nr 2b 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU2 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał specyficzne zaburzenia w 

rozwoju psychofizycznym: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% zdiagnozowane 

wady wymowy / wady postawy / zdiagnozowane zaburzenia
*
: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
2 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2c 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU3 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał szczególne uzdolnienia  

i zainteresowanie w zakresie ___________________________________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie rozwinął o co najmniej 50% umiejętności w zakresie  

_______________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
3 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Wpisać adekwatne: nauk matematyczno-przyrodniczych, sztuk plastycznych, muzyki, nauki języka angielskiego, teatralne. 
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Załącznik nr 3 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA RODZICÓW 
 
Drodzy Rodzice! 

 

Ogólnym celem projektu pod nazwą Program indywidualizacji procesu nauczania  

i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, który realizowany jest w Gminie 

Kędzierzyn-Koźle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest wyrównanie 

szans edukacyjnych dzieci z jedenastu szkół podstawowych w Kędzierzynie-Koźlu poprzez 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W tym celu w szkołach objętych projektem 

zrealizowane zostały zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze i rozwojowe.  

Bardzo prosimy o wyrażenie opinii na temat zajęć, w których uczestniczy Państwa dziecko. 

Badanie posłuży uzyskaniu informacji zwrotnych o postępie realizacji zadania oraz o jakości  

i efektywności zorganizowanych w ramach projektu zajęć.  

Prosimy o dokonanie wyboru poprzez zakreślenie znakiem X odpowiedniej kartki  

z odpowiedzią na poniższe pytania:  

 

1. Czy uważa Pani/Pan, że potrzebna jest realizacja projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kędzierzyn-Koźle? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

2. Czy wie Pani/Pan o tym, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego?  

□ TAK                   □ NIE  

3. Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach w ramach projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

4. Czy treść zajęć jest dla dziecka ciekawa? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

5. Czy organizacja zajęć (termin, pora, czas trwania) jest odpowiednia? 

□ TAK                   □ NIE                      □ NIE MAM ZDANIA   

6. Czy zdobyta na zajęciach wiedza przyczyniła się Państwa zdaniem do uzyskania lepszych wyników 

w nauce lub skorygowania zaburzeń dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

6. Czy zajęcia pomogły nabyć nowe lub rozwinąć posiadane umiejętności dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

7. Jak całościowo ocenia Pan/Pani realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu: 

□ NIEDOSTATECZNIE      □ DOSTATECZNIE        □ DOBRZE    □ BARDZO DOBRZE 

8. Czy ma Pan/Pani uwagi co do prowadzonych w szkole zajęć dodatkowych? 
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□ TAK                   □ NIE  

 

Miejsce na uwagi i spostrzeżenia: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data wypełnienia i podpis: ___________________________ 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA! 
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Załącznik nr 4 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ 
 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego zajęcia: 
 

Nazwa zajęć:  

Numer grupy:  

Liczba uczniów w grupie: 

- w tym dziewczynek: 
 

Przeciętna frekwencja w %  

Uwagi o realizacji -  

opis tematów realizowanych itp. 
 

Osiągnięte wyniki  

i podsumowanie 
(czy realizacja zajęć przynosi 

zaplanowane rezultaty, czy osiągane 

rezultaty prowadzą do osiągnięcia 

celu?) 

 

Dodatkowe informacje, 

zdjęcia itp.  

 

Zaznaczyć czy są dołączane pliki dodatkowe 

Data i podpis prowadzącego 

zajęcia 
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Załącznik Nr 5 

 

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY 
DOTYCZĄCA POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU 

 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 
 

 

1. Czy zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

2. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne?  

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

3. Czy uczestnicy zajęć chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

4. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasad równości szans? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu 

pomocy dydaktycznych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

6. Czy zajęcia są prowadzone zgodnie z zatwierdzonymi programami? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

7. Czy zajęcia dodatkowe przynoszą zakładane efekty? 
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□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

8. Czy organizacja zajęć dodatkowych przebiega zgodnie z harmonogramem oraz gwarantuje 

osiągnięcie celów i rezultatów? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

9. Czy na terenie szkoły widoczne są działania promujące projekt? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

10. Czy na stronach internetowych szkoły zamieszczane są informacje na temat projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis Dyrektora Szkoły) 
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Załącznik Nr 6 

 
ANKIETA BADAJĄCA POZIOM ZADOWOLENIA Z ZAJĘĆ 

 

Zaznacz krzyżykiem: 
 

Jesteś:  

 

CHŁOPCEM                                                          DZIEWCZYNKĄ 

                                                     
 

1. Czy podobają Ci się zajęcia, w których uczestniczysz? 

☺ TAK                   � NIE 

 

2. Czy chcesz dalej uczęszczać na zajęcia? 

☺ TAK                   � NIE 

 

3. Czy nauczyłeś się nowych rzeczy na zajęciach? 

☺ TAK                   � NIE 

 

DZIĘKUJEMY! 

 

 

__________________________________ 

Wypełnia nauczyciel: 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr ..... w Kędzierzynie-Koźlu 

Rodzaj zajęć i grupa  

Data:  
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NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA KLUCZOWE DOTYCZĄCE MONITORINGU PROJEKTU 
 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAJĘĆ: 
1. Czy zaplanowane zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

2. Czy we właściwy sposób przeprowadzono rekrutację zgodnie z przesłankami POKL? 

3. Czy w procesie rekrutacji wybrano dzieci, które wykazane były w diagnozie jako 

najbardziej potrzebujące? 

4. Czy rodzice i dzieci zostali zapoznani z projektem mającym na celu wyrównanie szans 

edukacyjnych? 

 

W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU: 

• W obszarze promocji: 
1. Czy na terenie szkół podstawowych widoczne są działania promocyjne? 

2. Czy w sposób prawidłowy oznaczono Biuro Projektu? 

3. Czy utworzono stronę internetową informacyjno-promocyjną projektu? 

4. Czy na stronach internetowych szkół podstawowych umieszczane są informacje na 

temat projektu? 

5. Czy oznaczenie szkoły oraz pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia jest zgodne z 

obowiązującymi "Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

6. Czy oznaczenia pomocy dydaktycznych są zgodne z obowiązującymi "Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

7. Czy uczestnicy zajęć wiedzą w jakim projekcie biorą udział i z jakich środków 

finansowane są zajęcia dodatkowe? 

• W obszarze realizacji zadań: 
1. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne? 

2. Czy uczestnicy projektu chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

3. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasady równości szans? 

4. Czy szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne? 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach 

projektu pomocy dydaktycznych? 

6. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z programem? 

7. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem? 

8. Czy zajęcia przynoszą zakładane efekty? 

9. Czy organizacja zajęć gwarantuje osiągnięcie celów i rezultatów? 

10. Czy na bieżąco jest prowadzona przez nauczyciela dokumentacja zajęć? 

11. Czy uczestnicy zajęć systematycznie biorą w nich udział? 

12. Czy frekwencja uczestników jest na poziomie co najmniej 75%? 
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ROW.3502.1.1.2013/MJ          Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle  

z dnia 3 stycznia 2013. 

 

 

 

Regulamin ewaluacji projektu „Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” 

realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. Cele ewaluacji i monitoringu,   s. 2 

2. Odbiorcy ewaluacji i monitoringu,   s. 5 

3. Przedmiot ewaluacji i monitoringu,  s. 5 

4. Grupa Monitoringowa Projektu,   s. 6 

5. Raporty z ewaluacji i wykorzystanie  

 wyników monitoringu,   s. 6 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Zał. Nr 1 - Harmonogram monitoringu i ewaluacji, s. 7 

Zał. Nr 2a - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: dla dzieci z trudnościami w czytaniu  

i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu umiejętności matematycznych), s. 9 

Zał. Nr 2b - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, 

zajęć dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęć terapeutycznych z elementami 

terapii EEG Biofeedback), s.10 

Zał. Nr 2c - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć rozwijających zainteresowania), s. 11 

Zał. Nr 3 - Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla rodziców, s. 12 

Zał Nr 4 -  Sprawozdanie z realizacji zajęć, s. 14 

Zał. Nr 5 - Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca postępu realizacji projektu, s 15  

Zał. Nr 6 - Ankieta badająca poziom zadowolenia z zajęć, s. 17 

Najważniejsze pytania kluczowe dotyczące monitoringu projektu, s. 18 
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CELE EWALUACJI I MONITORINGU. 

 

„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” jest projektem systemowym realizowanym przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, 

która powierzyła nadzór i wykonanie zadań projektowych Miejskiemu Zarządowi Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Projekt obejmuje objęcie wsparciem 484 dzieci z jedenastu szkół podstawowych z terenu 

Kędzierzyna-Koźla (ponad 70% ogólnej liczby szkół podstawowych) poprzez zrealizowanie 

2.700 godzin zajęć dodatkowych – specjalistycznych, wyrównawczych, kompensacyjnych  

i rozwijających. Placówki szkolne objęte wsparciem mają zostać doposażone w sprzęt 

dydaktyczny, specjalistyczny i terapeutyczny umożliwiający i wspomagający indywidualizację 

pracy z uczniem.  

Prawidłowa realizacja zadania postawionego przed Gminą Kędzierzyn-Koźle wymaga 

monitorowania i badania celów oraz wskaźników miękkich i twardych projektu. Cele 

monitoringu realizacji projektu związane są z: 

• pogłębioną, refleksyjną oceną skali i jakości realizacji zaplanowanych celów, 

osiągniętych rezultatów i produktów oraz skuteczności projektowych działań; 

• sygnalizowaniem pojawiających się problemów (ewaluacja formatywna); 

• doskonaleniem realizacji projektu; 

• wskazaniem mocnych i słabych stron projektu; 

• formowaniem wniosków końcowych (ewaluacja sumująca). 

 

Celem ewaluacji jest badanie postępu osiągania wskaźników celów ogólnych i szczegółowych 

zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie projektu; w szczególności: 

Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zaspokojenie specjalnych 

potrzeb edukacyjnych  

i wyrównywanie szans poprzez 

indywidualizację procesu 

nauczania dzieci z klas I-III  

w 70% szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Kędzierzyn-Koźle w okresie od 

03.09.2012 do 28.06.2012 

Liczba szkół 

podstawowych, które 

zrealizowały projekty 

dotyczące indywidualizacji 

procesu nauczania 

11 

informacja od dyrektorów 

szkół dotycząca postępu 

realizacji projektu 
Za moment pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Przez 

osiągnięcie wskaźnika 

rozumie się osiągnięcie 

przez wszystkie 11 szkół 

objętych wsparciem 

celów szczegółowych. 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji działań 

rozmowy z wychowawcami 

klas I-III szkół podstawowych 

objętych wsparciem 

ankiety przeprowadzone 

wśród rodziców uczniów - 

pomiar wg harmonogramu 
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bieżąca obserwacja wyników 

testów i sprawdzianów 

Liczba dzieci ze szkół 

podstawowych 

prowadzonych przez 

Gminę Kędzierzyn-Koźle 

które zostały objęte 

działaniami projektowymi 

484 

szczegółowa analiza list 

obecności -na bieżąco raz w 

miesiącu 

Za moment  pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Poprzez 

osiągnięcie 

zaplanowanego 

wskaźnika rozumie się 

udział dzieci z klas I-III 

w co najmniej 75% 

zajęć zaplanowanych  

w projekcie 

analiza dzienników zajęć, 

kart czasu pracy, rachunków 

wystawianych przez 

wykonawców umów zleceń 

na bieżąco raz w miesiącu 

Cele szczegółowe projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zminimalizowanie dysfunkcji 

rozwojowych dzieci klas I-III w 

11 szkołach podstawowych w 

okresie do końca realizacji 

projektu 
liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

czytaniu i pisaniu, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

76 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w nauce 

czytania i pisania 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności 

matematycznych, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w 

zdobywaniu 

umiejętności 

matematycznych 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach 

logopedycznych, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

58 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady wymowy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z zaburzeniami 

komunikacji społecznej, u 

kórych nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

46 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 
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opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

zaburzenia 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

gimnastyki korekcyjnej u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

55 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady postawy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

elementami terapii 

Biofeedback, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

12 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

zaburzenia 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

Wzrost umiejętności dzieci 

szczególnie uzdolnionych klas I-

III w 11 szkołach 

podstawowych w okresie do 

końca realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

plastycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

104 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

plastycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

w zakresie nauki języka 

angielskiego, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

40 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

posługiwania się 

językiem angielskim  

o 50% - pomiar  

w trakcie udziału  

w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

teatralnie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

16 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

teatralnych o 50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  
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z realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

muzycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

muzycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

Stworzenie warunków w 11 

szkołach objętych wsparciem 

umożliwiających i 

wspomagających indywidualną 

pracę z uczniem poprzez 

wyposażenie bazy szkół w 

niezbędne materiały 

dydaktyczne w okresie 

realizacji projektu 

liczba szkół 

podstawowych, które 

doposażyły bazę 

dydaktyczną 

11 

umowa z dostawcą i analiza 

dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków - na bieżąco w 

chwili dostarczenia 
Przez osiągnięcie 

wskaźnika uznaje się 

doposażenie danej 

placówki zgodnie 

 z przedstawioną  

we wniosku dyrektora 

szkoły listą pomocy 

dydaktycznych 

protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu i 

sporządzenie protokołu 

przekazania do szkół 

zakupionych materiałów -  

po zapłaceniu faktur 

 

1. ODBIORCY EWALUACJI I MONITORINGU 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Jednostka Pośrednicząca II / Jednostka Wdrażająca 

• Gmina Kędzierzyn-Koźle – Beneficjent projektu 

• Miejski Zarząd Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu – projektodawca i realizator 

• Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie  

• Zespół zarządzający projektem i szkolni koordynatorzy 

• Uczestnicy projektu (beneficjenci ostateczni - uczniowie, ich rodzice) 

 

2. PRZEDMIOT EWALUACJI I MONITORINGU 

Ewaluacja prowadzona będzie w określonych etapach realizacji projektu zgodnie  

z harmonogramem  (Załącznik 1) i określać będzie postęp w osiąganiu wskaźników przyjętych 

dla projektu Program indywidualizacji... Monitoring prowadzony jest przez cały czas trwania 

projektu. Obszary, które zostaną poddane ewaluacji wynikają z celów szczegółowych projektu. 

Badania ewaluacyjne pozwolą na obiektywną weryfikacje postępu realizacji projektu, a w razie 

potrzeby na wprowadzanie działań korygujących.  

Ewaluacja prowadzona będzie w obszarach realizacji projektu oraz obsługi finansowo-

księgowej. Monitoring realizowany będzie w obszarze zarządzania projektem, obsługi 

finansowo-księgowej, promocji i rekrutacji oraz realizacji projektu.  
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Podstawę badań ewaluacji oraz podstawę monitoringu stanowić będą bazy danych, dokumenty, 

sprawozdania, listy obecności, dzienniki zajęć, rachunki itp. Ponadto na potrzeby ewaluacji 

skonstruowane zostały ankiety dla uczestników projektu. Badaniem ankietowym zostanie 

objętych 100% uczniów biorących udział w projekcie oraz ich rodziców. 

 

3. GRUPA MONITORINGOWA PROJEKTU 

Powołana przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle,  

w celu zapewniania prawidłowej realizacji projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych, realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

(w skrócie GMP), której celem jest dbanie o przebieg realizacji projektu. 

Skład: 

1. Koordynator projektu - Zespół Projektowy - Katarzyna Dysarz 

2. Specjalista ds. rozliczeń - Zespół Projektowy - Iwona Rupnik 

3. Specjalista ds. organizacji Zespół Projektowy - Magdalena Jedlicka 

4. Koordynatorzy poszczególnych szkół objętych projektem 

 

 

5. RAPORTY Z EWALUACJI I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITORINGU 

 

Ewaluacja projektu pn. Program indywidualizacji..., zakończy się wraz z przedstawieniem 

raportu końcowego, opracowanego na podstawie sprawozdań i analiz okresowych. Informacje 

ze sprawozdań okresowych wykorzystane zostaną w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji 

projektu. Raport końcowy zawierać będzie m.in. określenie procedury badawczej, wyniki 

badań i wnioski z ewaluacji.  

Materiały z ewaluacji i monitoringu zostaną wykorzystane w sprawozdaniu merytorycznym  

w następującym zakresie: 

a) przy opisie stanu realizacji działań, a zwłaszcza przedstawianiu przyczyn niezgodności 

realizacji działań z harmonogramem i przy uzasadnieniu proponowanych działań naprawczych 

oraz w opisie problemów zaistniałych podczas realizacji działań, 

b) przy podawaniu informacji o stopniu osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników  

w okresie objętym sprawozdaniem. 

 

Zobowiązuje się koordynatorów szkolnych szkół biorących udział w projekcie pn. Program 

indywidualizacji.... do przestrzegania harmonogramu ewaluacji oraz do weryfikowania 

wyników uzyskiwanych z przeprowadzonych zajęć.  
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Załącznik Nr 1 

HARMONOGRAM EWALUACJI I MONITORINGU PROJEKTU 

Nazwa zadania Materiał 
Miejsce 

przygotowania 

2012 2013 

11 12 1 2 3 4 5 6 

Monitoring zajęć 

Deklaracje uczestnictwa  

w projekcie, oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych 

osobowych - REKRUTACJA 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
nabór               

Spotkanie grupy 

monitoringowej projektu 

MZOiW  

lub określona SP 
    

 Termin do 

ustalenia 

 Termin do 

ustalenia  
    

  Termin do 

ustalenia 
  

Monitoring realizacji 

zajęć 

Rachunki nauczycieli 

prowadzących zajęcia wraz 

z miesięcznymi kartami 

pracy 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
    

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

Wnioski o płatność 
Wniosek o płatność  

wraz z załącznikami 
MZOiW   

do 

14.12. 
    do 14.03   do 16.05 do 12.07 

Monitoring liczby 

uczniów w projekcie 

Formularz zmian 

Beneficjentów w projekcie  

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 

do końca 

miesiąca 
    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
  

Ewaluacja 

Opinia nauczyciela o uczniu 

(Zał. Nr 2) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
            

10 dni 

roboczych od 

zakończenia 

zajęć 

  

Ankieta dla rodziców  

(Zał. Nr 3) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
  

 

 do końca 

miesiąca  
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Sprawozdanie pisemne z 

realizacji zajęć (Zał. Nr 4) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
      

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
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Ankieta badająca poziom 

zadowolenia z zajęć 

(Zał. Nr 6) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca  

Końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu MZOiW     

                

Umowa z dostawcą i 

analiza dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków  MZOiW   

do końca 

miesiąca 

            

Protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19     

do końca 

miesiąca 

          

Monitoring realizacji 

projektu 

Ankieta wypełniana przez 

Dyrektorów SP (Zał. Nr 5) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19       

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Arkusze do obserwacji 

zajęć i do monitoringu 

realizacji projektu - 

kontrola zespołu 

monitoringującego MZOiW                 

Arkusze do obserwacji 

zajęć w zgodzie z 

harmonogramem MZOiW                 

Bieżący monitoring 

realizacji zadań 

projektowych 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19                 
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Załącznik nr 2a 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU1 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał trudności w uczeniu się: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% trudności  

w uczeniu się: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
1 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 
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Załącznik nr 2b 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU2 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał specyficzne zaburzenia w 

rozwoju psychofizycznym: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% zdiagnozowane 

wady wymowy / wady postawy / zdiagnozowane zaburzenia
*
: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
2 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2c 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU3 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał szczególne uzdolnienia  

i zainteresowanie w zakresie ___________________________________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie rozwinął o co najmniej 50% umiejętności w zakresie  

_______________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
3 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Wpisać adekwatne: nauk matematyczno-przyrodniczych, sztuk plastycznych, muzyki, nauki języka angielskiego, teatralne. 
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Załącznik nr 3 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA RODZICÓW 
 
Drodzy Rodzice! 

 

Ogólnym celem projektu pod nazwą Program indywidualizacji procesu nauczania  

i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, który realizowany jest w Gminie 

Kędzierzyn-Koźle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest wyrównanie 

szans edukacyjnych dzieci z jedenastu szkół podstawowych w Kędzierzynie-Koźlu poprzez 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W tym celu w szkołach objętych projektem 

zrealizowane zostały zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze i rozwojowe.  

Bardzo prosimy o wyrażenie opinii na temat zajęć, w których uczestniczy Państwa dziecko. 

Badanie posłuży uzyskaniu informacji zwrotnych o postępie realizacji zadania oraz o jakości  

i efektywności zorganizowanych w ramach projektu zajęć.  

Prosimy o dokonanie wyboru poprzez zakreślenie znakiem X odpowiedniej kartki  

z odpowiedzią na poniższe pytania:  

 

1. Czy uważa Pani/Pan, że potrzebna jest realizacja projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kędzierzyn-Koźle? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

2. Czy wie Pani/Pan o tym, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego?  

□ TAK                   □ NIE  

3. Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach w ramach projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

4. Czy treść zajęć jest dla dziecka ciekawa? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

5. Czy organizacja zajęć (termin, pora, czas trwania) jest odpowiednia? 

□ TAK                   □ NIE                      □ NIE MAM ZDANIA   

6. Czy zdobyta na zajęciach wiedza przyczyniła się Państwa zdaniem do uzyskania lepszych wyników 

w nauce lub skorygowania zaburzeń dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

6. Czy zajęcia pomogły nabyć nowe lub rozwinąć posiadane umiejętności dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

7. Jak całościowo ocenia Pan/Pani realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu: 

□ NIEDOSTATECZNIE      □ DOSTATECZNIE        □ DOBRZE    □ BARDZO DOBRZE 

8. Czy ma Pan/Pani uwagi co do prowadzonych w szkole zajęć dodatkowych? 
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□ TAK                   □ NIE  

 

Miejsce na uwagi i spostrzeżenia: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data wypełnienia i podpis: ___________________________ 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA! 
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Załącznik nr 4 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ 
 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego zajęcia: 
 

Nazwa zajęć:  

Numer grupy:  

Liczba uczniów w grupie: 

- w tym dziewczynek: 
 

Przeciętna frekwencja w %  

Uwagi o realizacji -  

opis tematów realizowanych itp. 
 

Osiągnięte wyniki  

i podsumowanie 
(czy realizacja zajęć przynosi 

zaplanowane rezultaty, czy osiągane 

rezultaty prowadzą do osiągnięcia 

celu?) 

 

Dodatkowe informacje, 

zdjęcia itp.  

 

Zaznaczyć czy są dołączane pliki dodatkowe 

Data i podpis prowadzącego 

zajęcia 
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Załącznik Nr 5 

 

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY 
DOTYCZĄCA POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU 

 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 
 

 

1. Czy zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

2. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne?  

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

3. Czy uczestnicy zajęć chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

4. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasad równości szans? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu 

pomocy dydaktycznych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

6. Czy zajęcia są prowadzone zgodnie z zatwierdzonymi programami? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

7. Czy zajęcia dodatkowe przynoszą zakładane efekty? 
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□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

8. Czy organizacja zajęć dodatkowych przebiega zgodnie z harmonogramem oraz gwarantuje 

osiągnięcie celów i rezultatów? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

9. Czy na terenie szkoły widoczne są działania promujące projekt? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

10. Czy na stronach internetowych szkoły zamieszczane są informacje na temat projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis Dyrektora Szkoły) 
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Załącznik Nr 6 

 
ANKIETA BADAJĄCA POZIOM ZADOWOLENIA Z ZAJĘĆ 

 

Zaznacz krzyżykiem: 
 

Jesteś:  

 

CHŁOPCEM                                                          DZIEWCZYNKĄ 

                                                     
 

1. Czy podobają Ci się zajęcia, w których uczestniczysz? 

☺ TAK                   � NIE 

 

2. Czy chcesz dalej uczęszczać na zajęcia? 

☺ TAK                   � NIE 

 

3. Czy nauczyłeś się nowych rzeczy na zajęciach? 

☺ TAK                   � NIE 

 

DZIĘKUJEMY! 

 

 

__________________________________ 

Wypełnia nauczyciel: 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr ..... w Kędzierzynie-Koźlu 

Rodzaj zajęć i grupa  

Data:  
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NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA KLUCZOWE DOTYCZĄCE MONITORINGU PROJEKTU 
 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAJĘĆ: 
1. Czy zaplanowane zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

2. Czy we właściwy sposób przeprowadzono rekrutację zgodnie z przesłankami POKL? 

3. Czy w procesie rekrutacji wybrano dzieci, które wykazane były w diagnozie jako 

najbardziej potrzebujące? 

4. Czy rodzice i dzieci zostali zapoznani z projektem mającym na celu wyrównanie szans 

edukacyjnych? 

 

W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU: 

• W obszarze promocji: 
1. Czy na terenie szkół podstawowych widoczne są działania promocyjne? 

2. Czy w sposób prawidłowy oznaczono Biuro Projektu? 

3. Czy utworzono stronę internetową informacyjno-promocyjną projektu? 

4. Czy na stronach internetowych szkół podstawowych umieszczane są informacje na 

temat projektu? 

5. Czy oznaczenie szkoły oraz pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia jest zgodne z 

obowiązującymi "Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

6. Czy oznaczenia pomocy dydaktycznych są zgodne z obowiązującymi "Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

7. Czy uczestnicy zajęć wiedzą w jakim projekcie biorą udział i z jakich środków 

finansowane są zajęcia dodatkowe? 

• W obszarze realizacji zadań: 
1. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne? 

2. Czy uczestnicy projektu chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

3. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasady równości szans? 

4. Czy szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne? 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach 

projektu pomocy dydaktycznych? 

6. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z programem? 

7. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem? 

8. Czy zajęcia przynoszą zakładane efekty? 

9. Czy organizacja zajęć gwarantuje osiągnięcie celów i rezultatów? 

10. Czy na bieżąco jest prowadzona przez nauczyciela dokumentacja zajęć? 

11. Czy uczestnicy zajęć systematycznie biorą w nich udział? 

12. Czy frekwencja uczestników jest na poziomie co najmniej 75%? 
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ROW.3502.1.1.2013/MJ          Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle  

z dnia 3 stycznia 2013. 

 

 

 

Regulamin ewaluacji projektu „Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” 

realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. Cele ewaluacji i monitoringu,   s. 2 

2. Odbiorcy ewaluacji i monitoringu,   s. 5 

3. Przedmiot ewaluacji i monitoringu,  s. 5 

4. Grupa Monitoringowa Projektu,   s. 6 

5. Raporty z ewaluacji i wykorzystanie  

 wyników monitoringu,   s. 6 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Zał. Nr 1 - Harmonogram monitoringu i ewaluacji, s. 7 

Zał. Nr 2a - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: dla dzieci z trudnościami w czytaniu  

i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu umiejętności matematycznych), s. 9 

Zał. Nr 2b - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, 

zajęć dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęć terapeutycznych z elementami 

terapii EEG Biofeedback), s.10 

Zał. Nr 2c - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć rozwijających zainteresowania), s. 11 

Zał. Nr 3 - Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla rodziców, s. 12 

Zał Nr 4 -  Sprawozdanie z realizacji zajęć, s. 14 

Zał. Nr 5 - Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca postępu realizacji projektu, s 15  

Zał. Nr 6 - Ankieta badająca poziom zadowolenia z zajęć, s. 17 

Najważniejsze pytania kluczowe dotyczące monitoringu projektu, s. 18 
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CELE EWALUACJI I MONITORINGU. 

 

„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” jest projektem systemowym realizowanym przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, 

która powierzyła nadzór i wykonanie zadań projektowych Miejskiemu Zarządowi Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Projekt obejmuje objęcie wsparciem 484 dzieci z jedenastu szkół podstawowych z terenu 

Kędzierzyna-Koźla (ponad 70% ogólnej liczby szkół podstawowych) poprzez zrealizowanie 

2.700 godzin zajęć dodatkowych – specjalistycznych, wyrównawczych, kompensacyjnych  

i rozwijających. Placówki szkolne objęte wsparciem mają zostać doposażone w sprzęt 

dydaktyczny, specjalistyczny i terapeutyczny umożliwiający i wspomagający indywidualizację 

pracy z uczniem.  

Prawidłowa realizacja zadania postawionego przed Gminą Kędzierzyn-Koźle wymaga 

monitorowania i badania celów oraz wskaźników miękkich i twardych projektu. Cele 

monitoringu realizacji projektu związane są z: 

• pogłębioną, refleksyjną oceną skali i jakości realizacji zaplanowanych celów, 

osiągniętych rezultatów i produktów oraz skuteczności projektowych działań; 

• sygnalizowaniem pojawiających się problemów (ewaluacja formatywna); 

• doskonaleniem realizacji projektu; 

• wskazaniem mocnych i słabych stron projektu; 

• formowaniem wniosków końcowych (ewaluacja sumująca). 

 

Celem ewaluacji jest badanie postępu osiągania wskaźników celów ogólnych i szczegółowych 

zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie projektu; w szczególności: 

Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zaspokojenie specjalnych 

potrzeb edukacyjnych  

i wyrównywanie szans poprzez 

indywidualizację procesu 

nauczania dzieci z klas I-III  

w 70% szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Kędzierzyn-Koźle w okresie od 

03.09.2012 do 28.06.2012 

Liczba szkół 

podstawowych, które 

zrealizowały projekty 

dotyczące indywidualizacji 

procesu nauczania 

11 

informacja od dyrektorów 

szkół dotycząca postępu 

realizacji projektu 
Za moment pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Przez 

osiągnięcie wskaźnika 

rozumie się osiągnięcie 

przez wszystkie 11 szkół 

objętych wsparciem 

celów szczegółowych. 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji działań 

rozmowy z wychowawcami 

klas I-III szkół podstawowych 

objętych wsparciem 

ankiety przeprowadzone 

wśród rodziców uczniów - 

pomiar wg harmonogramu 
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bieżąca obserwacja wyników 

testów i sprawdzianów 

Liczba dzieci ze szkół 

podstawowych 

prowadzonych przez 

Gminę Kędzierzyn-Koźle 

które zostały objęte 

działaniami projektowymi 

484 

szczegółowa analiza list 

obecności -na bieżąco raz w 

miesiącu 

Za moment  pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Poprzez 

osiągnięcie 

zaplanowanego 

wskaźnika rozumie się 

udział dzieci z klas I-III 

w co najmniej 75% 

zajęć zaplanowanych  

w projekcie 

analiza dzienników zajęć, 

kart czasu pracy, rachunków 

wystawianych przez 

wykonawców umów zleceń 

na bieżąco raz w miesiącu 

Cele szczegółowe projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zminimalizowanie dysfunkcji 

rozwojowych dzieci klas I-III w 

11 szkołach podstawowych w 

okresie do końca realizacji 

projektu 
liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

czytaniu i pisaniu, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

76 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w nauce 

czytania i pisania 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności 

matematycznych, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w 

zdobywaniu 

umiejętności 

matematycznych 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach 

logopedycznych, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

58 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady wymowy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z zaburzeniami 

komunikacji społecznej, u 

kórych nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

46 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 
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opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

zaburzenia 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

gimnastyki korekcyjnej u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

55 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady postawy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

elementami terapii 

Biofeedback, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

12 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

zaburzenia 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

Wzrost umiejętności dzieci 

szczególnie uzdolnionych klas I-

III w 11 szkołach 

podstawowych w okresie do 

końca realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

plastycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

104 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

plastycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

w zakresie nauki języka 

angielskiego, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

40 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

posługiwania się 

językiem angielskim  

o 50% - pomiar  

w trakcie udziału  

w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

teatralnie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

16 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

teatralnych o 50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  
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z realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

muzycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

muzycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

Stworzenie warunków w 11 

szkołach objętych wsparciem 

umożliwiających i 

wspomagających indywidualną 

pracę z uczniem poprzez 

wyposażenie bazy szkół w 

niezbędne materiały 

dydaktyczne w okresie 

realizacji projektu 

liczba szkół 

podstawowych, które 

doposażyły bazę 

dydaktyczną 

11 

umowa z dostawcą i analiza 

dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków - na bieżąco w 

chwili dostarczenia 
Przez osiągnięcie 

wskaźnika uznaje się 

doposażenie danej 

placówki zgodnie 

 z przedstawioną  

we wniosku dyrektora 

szkoły listą pomocy 

dydaktycznych 

protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu i 

sporządzenie protokołu 

przekazania do szkół 

zakupionych materiałów -  

po zapłaceniu faktur 

 

1. ODBIORCY EWALUACJI I MONITORINGU 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Jednostka Pośrednicząca II / Jednostka Wdrażająca 

• Gmina Kędzierzyn-Koźle – Beneficjent projektu 

• Miejski Zarząd Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu – projektodawca i realizator 

• Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie  

• Zespół zarządzający projektem i szkolni koordynatorzy 

• Uczestnicy projektu (beneficjenci ostateczni - uczniowie, ich rodzice) 

 

2. PRZEDMIOT EWALUACJI I MONITORINGU 

Ewaluacja prowadzona będzie w określonych etapach realizacji projektu zgodnie  

z harmonogramem  (Załącznik 1) i określać będzie postęp w osiąganiu wskaźników przyjętych 

dla projektu Program indywidualizacji... Monitoring prowadzony jest przez cały czas trwania 

projektu. Obszary, które zostaną poddane ewaluacji wynikają z celów szczegółowych projektu. 

Badania ewaluacyjne pozwolą na obiektywną weryfikacje postępu realizacji projektu, a w razie 

potrzeby na wprowadzanie działań korygujących.  

Ewaluacja prowadzona będzie w obszarach realizacji projektu oraz obsługi finansowo-

księgowej. Monitoring realizowany będzie w obszarze zarządzania projektem, obsługi 

finansowo-księgowej, promocji i rekrutacji oraz realizacji projektu.  
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Podstawę badań ewaluacji oraz podstawę monitoringu stanowić będą bazy danych, dokumenty, 

sprawozdania, listy obecności, dzienniki zajęć, rachunki itp. Ponadto na potrzeby ewaluacji 

skonstruowane zostały ankiety dla uczestników projektu. Badaniem ankietowym zostanie 

objętych 100% uczniów biorących udział w projekcie oraz ich rodziców. 

 

3. GRUPA MONITORINGOWA PROJEKTU 

Powołana przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle,  

w celu zapewniania prawidłowej realizacji projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych, realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

(w skrócie GMP), której celem jest dbanie o przebieg realizacji projektu. 

Skład: 

1. Koordynator projektu - Zespół Projektowy - Katarzyna Dysarz 

2. Specjalista ds. rozliczeń - Zespół Projektowy - Iwona Rupnik 

3. Specjalista ds. organizacji Zespół Projektowy - Magdalena Jedlicka 

4. Koordynatorzy poszczególnych szkół objętych projektem 

 

 

5. RAPORTY Z EWALUACJI I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITORINGU 

 

Ewaluacja projektu pn. Program indywidualizacji..., zakończy się wraz z przedstawieniem 

raportu końcowego, opracowanego na podstawie sprawozdań i analiz okresowych. Informacje 

ze sprawozdań okresowych wykorzystane zostaną w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji 

projektu. Raport końcowy zawierać będzie m.in. określenie procedury badawczej, wyniki 

badań i wnioski z ewaluacji.  

Materiały z ewaluacji i monitoringu zostaną wykorzystane w sprawozdaniu merytorycznym  

w następującym zakresie: 

a) przy opisie stanu realizacji działań, a zwłaszcza przedstawianiu przyczyn niezgodności 

realizacji działań z harmonogramem i przy uzasadnieniu proponowanych działań naprawczych 

oraz w opisie problemów zaistniałych podczas realizacji działań, 

b) przy podawaniu informacji o stopniu osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników  

w okresie objętym sprawozdaniem. 

 

Zobowiązuje się koordynatorów szkolnych szkół biorących udział w projekcie pn. Program 

indywidualizacji.... do przestrzegania harmonogramu ewaluacji oraz do weryfikowania 

wyników uzyskiwanych z przeprowadzonych zajęć.  
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Załącznik Nr 1 

HARMONOGRAM EWALUACJI I MONITORINGU PROJEKTU 

Nazwa zadania Materiał 
Miejsce 

przygotowania 

2012 2013 

11 12 1 2 3 4 5 6 

Monitoring zajęć 

Deklaracje uczestnictwa  

w projekcie, oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych 

osobowych - REKRUTACJA 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
nabór               

Spotkanie grupy 

monitoringowej projektu 

MZOiW  

lub określona SP 
    

 Termin do 

ustalenia 

 Termin do 

ustalenia  
    

  Termin do 

ustalenia 
  

Monitoring realizacji 

zajęć 

Rachunki nauczycieli 

prowadzących zajęcia wraz 

z miesięcznymi kartami 

pracy 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
    

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

Wnioski o płatność 
Wniosek o płatność  

wraz z załącznikami 
MZOiW   

do 

14.12. 
    do 14.03   do 16.05 do 12.07 

Monitoring liczby 

uczniów w projekcie 

Formularz zmian 

Beneficjentów w projekcie  

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 

do końca 

miesiąca 
    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
  

Ewaluacja 

Opinia nauczyciela o uczniu 

(Zał. Nr 2) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
            

10 dni 

roboczych od 

zakończenia 

zajęć 

  

Ankieta dla rodziców  

(Zał. Nr 3) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
  

 

 do końca 

miesiąca  
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Sprawozdanie pisemne z 

realizacji zajęć (Zał. Nr 4) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
      

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
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Ankieta badająca poziom 

zadowolenia z zajęć 

(Zał. Nr 6) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca  

Końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu MZOiW     

                

Umowa z dostawcą i 

analiza dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków  MZOiW   

do końca 

miesiąca 

            

Protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19     

do końca 

miesiąca 

          

Monitoring realizacji 

projektu 

Ankieta wypełniana przez 

Dyrektorów SP (Zał. Nr 5) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19       

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Arkusze do obserwacji 

zajęć i do monitoringu 

realizacji projektu - 

kontrola zespołu 

monitoringującego MZOiW                 

Arkusze do obserwacji 

zajęć w zgodzie z 

harmonogramem MZOiW                 

Bieżący monitoring 

realizacji zadań 

projektowych 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19                 
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Załącznik nr 2a 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU1 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał trudności w uczeniu się: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% trudności  

w uczeniu się: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
1 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 
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Załącznik nr 2b 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU2 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał specyficzne zaburzenia w 

rozwoju psychofizycznym: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% zdiagnozowane 

wady wymowy / wady postawy / zdiagnozowane zaburzenia
*
: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
2 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2c 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU3 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał szczególne uzdolnienia  

i zainteresowanie w zakresie ___________________________________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie rozwinął o co najmniej 50% umiejętności w zakresie  

_______________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
3 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Wpisać adekwatne: nauk matematyczno-przyrodniczych, sztuk plastycznych, muzyki, nauki języka angielskiego, teatralne. 
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Załącznik nr 3 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA RODZICÓW 
 
Drodzy Rodzice! 

 

Ogólnym celem projektu pod nazwą Program indywidualizacji procesu nauczania  

i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, który realizowany jest w Gminie 

Kędzierzyn-Koźle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest wyrównanie 

szans edukacyjnych dzieci z jedenastu szkół podstawowych w Kędzierzynie-Koźlu poprzez 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W tym celu w szkołach objętych projektem 

zrealizowane zostały zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze i rozwojowe.  

Bardzo prosimy o wyrażenie opinii na temat zajęć, w których uczestniczy Państwa dziecko. 

Badanie posłuży uzyskaniu informacji zwrotnych o postępie realizacji zadania oraz o jakości  

i efektywności zorganizowanych w ramach projektu zajęć.  

Prosimy o dokonanie wyboru poprzez zakreślenie znakiem X odpowiedniej kartki  

z odpowiedzią na poniższe pytania:  

 

1. Czy uważa Pani/Pan, że potrzebna jest realizacja projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kędzierzyn-Koźle? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

2. Czy wie Pani/Pan o tym, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego?  

□ TAK                   □ NIE  

3. Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach w ramach projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

4. Czy treść zajęć jest dla dziecka ciekawa? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

5. Czy organizacja zajęć (termin, pora, czas trwania) jest odpowiednia? 

□ TAK                   □ NIE                      □ NIE MAM ZDANIA   

6. Czy zdobyta na zajęciach wiedza przyczyniła się Państwa zdaniem do uzyskania lepszych wyników 

w nauce lub skorygowania zaburzeń dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

6. Czy zajęcia pomogły nabyć nowe lub rozwinąć posiadane umiejętności dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

7. Jak całościowo ocenia Pan/Pani realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu: 

□ NIEDOSTATECZNIE      □ DOSTATECZNIE        □ DOBRZE    □ BARDZO DOBRZE 

8. Czy ma Pan/Pani uwagi co do prowadzonych w szkole zajęć dodatkowych? 
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□ TAK                   □ NIE  

 

Miejsce na uwagi i spostrzeżenia: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data wypełnienia i podpis: ___________________________ 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA! 
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Załącznik nr 4 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ 
 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego zajęcia: 
 

Nazwa zajęć:  

Numer grupy:  

Liczba uczniów w grupie: 

- w tym dziewczynek: 
 

Przeciętna frekwencja w %  

Uwagi o realizacji -  

opis tematów realizowanych itp. 
 

Osiągnięte wyniki  

i podsumowanie 
(czy realizacja zajęć przynosi 

zaplanowane rezultaty, czy osiągane 

rezultaty prowadzą do osiągnięcia 

celu?) 

 

Dodatkowe informacje, 

zdjęcia itp.  

 

Zaznaczyć czy są dołączane pliki dodatkowe 

Data i podpis prowadzącego 

zajęcia 
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Załącznik Nr 5 

 

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY 
DOTYCZĄCA POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU 

 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 
 

 

1. Czy zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

2. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne?  

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

3. Czy uczestnicy zajęć chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

4. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasad równości szans? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu 

pomocy dydaktycznych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

6. Czy zajęcia są prowadzone zgodnie z zatwierdzonymi programami? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

7. Czy zajęcia dodatkowe przynoszą zakładane efekty? 
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□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

8. Czy organizacja zajęć dodatkowych przebiega zgodnie z harmonogramem oraz gwarantuje 

osiągnięcie celów i rezultatów? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

9. Czy na terenie szkoły widoczne są działania promujące projekt? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

10. Czy na stronach internetowych szkoły zamieszczane są informacje na temat projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis Dyrektora Szkoły) 
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Załącznik Nr 6 

 
ANKIETA BADAJĄCA POZIOM ZADOWOLENIA Z ZAJĘĆ 

 

Zaznacz krzyżykiem: 
 

Jesteś:  

 

CHŁOPCEM                                                          DZIEWCZYNKĄ 

                                                     
 

1. Czy podobają Ci się zajęcia, w których uczestniczysz? 

☺ TAK                   � NIE 

 

2. Czy chcesz dalej uczęszczać na zajęcia? 

☺ TAK                   � NIE 

 

3. Czy nauczyłeś się nowych rzeczy na zajęciach? 

☺ TAK                   � NIE 

 

DZIĘKUJEMY! 

 

 

__________________________________ 

Wypełnia nauczyciel: 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr ..... w Kędzierzynie-Koźlu 

Rodzaj zajęć i grupa  

Data:  
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NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA KLUCZOWE DOTYCZĄCE MONITORINGU PROJEKTU 
 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAJĘĆ: 
1. Czy zaplanowane zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

2. Czy we właściwy sposób przeprowadzono rekrutację zgodnie z przesłankami POKL? 

3. Czy w procesie rekrutacji wybrano dzieci, które wykazane były w diagnozie jako 

najbardziej potrzebujące? 

4. Czy rodzice i dzieci zostali zapoznani z projektem mającym na celu wyrównanie szans 

edukacyjnych? 

 

W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU: 

• W obszarze promocji: 
1. Czy na terenie szkół podstawowych widoczne są działania promocyjne? 

2. Czy w sposób prawidłowy oznaczono Biuro Projektu? 

3. Czy utworzono stronę internetową informacyjno-promocyjną projektu? 

4. Czy na stronach internetowych szkół podstawowych umieszczane są informacje na 

temat projektu? 

5. Czy oznaczenie szkoły oraz pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia jest zgodne z 

obowiązującymi "Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

6. Czy oznaczenia pomocy dydaktycznych są zgodne z obowiązującymi "Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

7. Czy uczestnicy zajęć wiedzą w jakim projekcie biorą udział i z jakich środków 

finansowane są zajęcia dodatkowe? 

• W obszarze realizacji zadań: 
1. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne? 

2. Czy uczestnicy projektu chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

3. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasady równości szans? 

4. Czy szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne? 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach 

projektu pomocy dydaktycznych? 

6. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z programem? 

7. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem? 

8. Czy zajęcia przynoszą zakładane efekty? 

9. Czy organizacja zajęć gwarantuje osiągnięcie celów i rezultatów? 

10. Czy na bieżąco jest prowadzona przez nauczyciela dokumentacja zajęć? 

11. Czy uczestnicy zajęć systematycznie biorą w nich udział? 

12. Czy frekwencja uczestników jest na poziomie co najmniej 75%? 
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ROW.3502.1.1.2013/MJ          Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle  

z dnia 3 stycznia 2013. 

 

 

 

Regulamin ewaluacji projektu „Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” 

realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. Cele ewaluacji i monitoringu,   s. 2 

2. Odbiorcy ewaluacji i monitoringu,   s. 5 

3. Przedmiot ewaluacji i monitoringu,  s. 5 

4. Grupa Monitoringowa Projektu,   s. 6 

5. Raporty z ewaluacji i wykorzystanie  

 wyników monitoringu,   s. 6 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Zał. Nr 1 - Harmonogram monitoringu i ewaluacji, s. 7 

Zał. Nr 2a - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: dla dzieci z trudnościami w czytaniu  

i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu umiejętności matematycznych), s. 9 

Zał. Nr 2b - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, 

zajęć dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęć terapeutycznych z elementami 

terapii EEG Biofeedback), s.10 

Zał. Nr 2c - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć rozwijających zainteresowania), s. 11 

Zał. Nr 3 - Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla rodziców, s. 12 

Zał Nr 4 -  Sprawozdanie z realizacji zajęć, s. 14 

Zał. Nr 5 - Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca postępu realizacji projektu, s 15  

Zał. Nr 6 - Ankieta badająca poziom zadowolenia z zajęć, s. 17 

Najważniejsze pytania kluczowe dotyczące monitoringu projektu, s. 18 
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CELE EWALUACJI I MONITORINGU. 

 

„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” jest projektem systemowym realizowanym przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, 

która powierzyła nadzór i wykonanie zadań projektowych Miejskiemu Zarządowi Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Projekt obejmuje objęcie wsparciem 484 dzieci z jedenastu szkół podstawowych z terenu 

Kędzierzyna-Koźla (ponad 70% ogólnej liczby szkół podstawowych) poprzez zrealizowanie 

2.700 godzin zajęć dodatkowych – specjalistycznych, wyrównawczych, kompensacyjnych  

i rozwijających. Placówki szkolne objęte wsparciem mają zostać doposażone w sprzęt 

dydaktyczny, specjalistyczny i terapeutyczny umożliwiający i wspomagający indywidualizację 

pracy z uczniem.  

Prawidłowa realizacja zadania postawionego przed Gminą Kędzierzyn-Koźle wymaga 

monitorowania i badania celów oraz wskaźników miękkich i twardych projektu. Cele 

monitoringu realizacji projektu związane są z: 

• pogłębioną, refleksyjną oceną skali i jakości realizacji zaplanowanych celów, 

osiągniętych rezultatów i produktów oraz skuteczności projektowych działań; 

• sygnalizowaniem pojawiających się problemów (ewaluacja formatywna); 

• doskonaleniem realizacji projektu; 

• wskazaniem mocnych i słabych stron projektu; 

• formowaniem wniosków końcowych (ewaluacja sumująca). 

 

Celem ewaluacji jest badanie postępu osiągania wskaźników celów ogólnych i szczegółowych 

zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie projektu; w szczególności: 

Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zaspokojenie specjalnych 

potrzeb edukacyjnych  

i wyrównywanie szans poprzez 

indywidualizację procesu 

nauczania dzieci z klas I-III  

w 70% szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Kędzierzyn-Koźle w okresie od 

03.09.2012 do 28.06.2012 

Liczba szkół 

podstawowych, które 

zrealizowały projekty 

dotyczące indywidualizacji 

procesu nauczania 

11 

informacja od dyrektorów 

szkół dotycząca postępu 

realizacji projektu 
Za moment pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Przez 

osiągnięcie wskaźnika 

rozumie się osiągnięcie 

przez wszystkie 11 szkół 

objętych wsparciem 

celów szczegółowych. 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji działań 

rozmowy z wychowawcami 

klas I-III szkół podstawowych 

objętych wsparciem 

ankiety przeprowadzone 

wśród rodziców uczniów - 

pomiar wg harmonogramu 
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bieżąca obserwacja wyników 

testów i sprawdzianów 

Liczba dzieci ze szkół 

podstawowych 

prowadzonych przez 

Gminę Kędzierzyn-Koźle 

które zostały objęte 

działaniami projektowymi 

484 

szczegółowa analiza list 

obecności -na bieżąco raz w 

miesiącu 

Za moment  pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Poprzez 

osiągnięcie 

zaplanowanego 

wskaźnika rozumie się 

udział dzieci z klas I-III 

w co najmniej 75% 

zajęć zaplanowanych  

w projekcie 

analiza dzienników zajęć, 

kart czasu pracy, rachunków 

wystawianych przez 

wykonawców umów zleceń 

na bieżąco raz w miesiącu 

Cele szczegółowe projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zminimalizowanie dysfunkcji 

rozwojowych dzieci klas I-III w 

11 szkołach podstawowych w 

okresie do końca realizacji 

projektu 
liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

czytaniu i pisaniu, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

76 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w nauce 

czytania i pisania 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności 

matematycznych, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w 

zdobywaniu 

umiejętności 

matematycznych 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach 

logopedycznych, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

58 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady wymowy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z zaburzeniami 

komunikacji społecznej, u 

kórych nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

46 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 
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opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

zaburzenia 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

gimnastyki korekcyjnej u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

55 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady postawy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

elementami terapii 

Biofeedback, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

12 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

zaburzenia 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

Wzrost umiejętności dzieci 

szczególnie uzdolnionych klas I-

III w 11 szkołach 

podstawowych w okresie do 

końca realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

plastycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

104 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

plastycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

w zakresie nauki języka 

angielskiego, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

40 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

posługiwania się 

językiem angielskim  

o 50% - pomiar  

w trakcie udziału  

w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

teatralnie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

16 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

teatralnych o 50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  
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z realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

muzycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

muzycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

Stworzenie warunków w 11 

szkołach objętych wsparciem 

umożliwiających i 

wspomagających indywidualną 

pracę z uczniem poprzez 

wyposażenie bazy szkół w 

niezbędne materiały 

dydaktyczne w okresie 

realizacji projektu 

liczba szkół 

podstawowych, które 

doposażyły bazę 

dydaktyczną 

11 

umowa z dostawcą i analiza 

dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków - na bieżąco w 

chwili dostarczenia 
Przez osiągnięcie 

wskaźnika uznaje się 

doposażenie danej 

placówki zgodnie 

 z przedstawioną  

we wniosku dyrektora 

szkoły listą pomocy 

dydaktycznych 

protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu i 

sporządzenie protokołu 

przekazania do szkół 

zakupionych materiałów -  

po zapłaceniu faktur 

 

1. ODBIORCY EWALUACJI I MONITORINGU 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Jednostka Pośrednicząca II / Jednostka Wdrażająca 

• Gmina Kędzierzyn-Koźle – Beneficjent projektu 

• Miejski Zarząd Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu – projektodawca i realizator 

• Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie  

• Zespół zarządzający projektem i szkolni koordynatorzy 

• Uczestnicy projektu (beneficjenci ostateczni - uczniowie, ich rodzice) 

 

2. PRZEDMIOT EWALUACJI I MONITORINGU 

Ewaluacja prowadzona będzie w określonych etapach realizacji projektu zgodnie  

z harmonogramem  (Załącznik 1) i określać będzie postęp w osiąganiu wskaźników przyjętych 

dla projektu Program indywidualizacji... Monitoring prowadzony jest przez cały czas trwania 

projektu. Obszary, które zostaną poddane ewaluacji wynikają z celów szczegółowych projektu. 

Badania ewaluacyjne pozwolą na obiektywną weryfikacje postępu realizacji projektu, a w razie 

potrzeby na wprowadzanie działań korygujących.  

Ewaluacja prowadzona będzie w obszarach realizacji projektu oraz obsługi finansowo-

księgowej. Monitoring realizowany będzie w obszarze zarządzania projektem, obsługi 

finansowo-księgowej, promocji i rekrutacji oraz realizacji projektu.  



 

 
 

 

Projekt „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

6 

Podstawę badań ewaluacji oraz podstawę monitoringu stanowić będą bazy danych, dokumenty, 

sprawozdania, listy obecności, dzienniki zajęć, rachunki itp. Ponadto na potrzeby ewaluacji 

skonstruowane zostały ankiety dla uczestników projektu. Badaniem ankietowym zostanie 

objętych 100% uczniów biorących udział w projekcie oraz ich rodziców. 

 

3. GRUPA MONITORINGOWA PROJEKTU 

Powołana przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle,  

w celu zapewniania prawidłowej realizacji projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych, realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

(w skrócie GMP), której celem jest dbanie o przebieg realizacji projektu. 

Skład: 

1. Koordynator projektu - Zespół Projektowy - Katarzyna Dysarz 

2. Specjalista ds. rozliczeń - Zespół Projektowy - Iwona Rupnik 

3. Specjalista ds. organizacji Zespół Projektowy - Magdalena Jedlicka 

4. Koordynatorzy poszczególnych szkół objętych projektem 

 

 

5. RAPORTY Z EWALUACJI I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITORINGU 

 

Ewaluacja projektu pn. Program indywidualizacji..., zakończy się wraz z przedstawieniem 

raportu końcowego, opracowanego na podstawie sprawozdań i analiz okresowych. Informacje 

ze sprawozdań okresowych wykorzystane zostaną w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji 

projektu. Raport końcowy zawierać będzie m.in. określenie procedury badawczej, wyniki 

badań i wnioski z ewaluacji.  

Materiały z ewaluacji i monitoringu zostaną wykorzystane w sprawozdaniu merytorycznym  

w następującym zakresie: 

a) przy opisie stanu realizacji działań, a zwłaszcza przedstawianiu przyczyn niezgodności 

realizacji działań z harmonogramem i przy uzasadnieniu proponowanych działań naprawczych 

oraz w opisie problemów zaistniałych podczas realizacji działań, 

b) przy podawaniu informacji o stopniu osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników  

w okresie objętym sprawozdaniem. 

 

Zobowiązuje się koordynatorów szkolnych szkół biorących udział w projekcie pn. Program 

indywidualizacji.... do przestrzegania harmonogramu ewaluacji oraz do weryfikowania 

wyników uzyskiwanych z przeprowadzonych zajęć.  
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Załącznik Nr 1 

HARMONOGRAM EWALUACJI I MONITORINGU PROJEKTU 

Nazwa zadania Materiał 
Miejsce 

przygotowania 

2012 2013 

11 12 1 2 3 4 5 6 

Monitoring zajęć 

Deklaracje uczestnictwa  

w projekcie, oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych 

osobowych - REKRUTACJA 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
nabór               

Spotkanie grupy 

monitoringowej projektu 

MZOiW  

lub określona SP 
    

 Termin do 

ustalenia 

 Termin do 

ustalenia  
    

  Termin do 

ustalenia 
  

Monitoring realizacji 

zajęć 

Rachunki nauczycieli 

prowadzących zajęcia wraz 

z miesięcznymi kartami 

pracy 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
    

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

Wnioski o płatność 
Wniosek o płatność  

wraz z załącznikami 
MZOiW   

do 

14.12. 
    do 14.03   do 16.05 do 12.07 

Monitoring liczby 

uczniów w projekcie 

Formularz zmian 

Beneficjentów w projekcie  

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 

do końca 

miesiąca 
    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
  

Ewaluacja 

Opinia nauczyciela o uczniu 

(Zał. Nr 2) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
            

10 dni 

roboczych od 

zakończenia 

zajęć 

  

Ankieta dla rodziców  

(Zał. Nr 3) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
  

 

 do końca 

miesiąca  
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Sprawozdanie pisemne z 

realizacji zajęć (Zał. Nr 4) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
      

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
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Ankieta badająca poziom 

zadowolenia z zajęć 

(Zał. Nr 6) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca  

Końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu MZOiW     

                

Umowa z dostawcą i 

analiza dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków  MZOiW   

do końca 

miesiąca 

            

Protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19     

do końca 

miesiąca 

          

Monitoring realizacji 

projektu 

Ankieta wypełniana przez 

Dyrektorów SP (Zał. Nr 5) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19       

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Arkusze do obserwacji 

zajęć i do monitoringu 

realizacji projektu - 

kontrola zespołu 

monitoringującego MZOiW                 

Arkusze do obserwacji 

zajęć w zgodzie z 

harmonogramem MZOiW                 

Bieżący monitoring 

realizacji zadań 

projektowych 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19                 



 

 
 

 

Projekt „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

9 

Załącznik nr 2a 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU1 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał trudności w uczeniu się: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% trudności  

w uczeniu się: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
1 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 
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Załącznik nr 2b 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU2 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał specyficzne zaburzenia w 

rozwoju psychofizycznym: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% zdiagnozowane 

wady wymowy / wady postawy / zdiagnozowane zaburzenia
*
: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
2 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2c 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU3 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał szczególne uzdolnienia  

i zainteresowanie w zakresie ___________________________________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie rozwinął o co najmniej 50% umiejętności w zakresie  

_______________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
3 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Wpisać adekwatne: nauk matematyczno-przyrodniczych, sztuk plastycznych, muzyki, nauki języka angielskiego, teatralne. 
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Załącznik nr 3 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA RODZICÓW 
 
Drodzy Rodzice! 

 

Ogólnym celem projektu pod nazwą Program indywidualizacji procesu nauczania  

i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, który realizowany jest w Gminie 

Kędzierzyn-Koźle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest wyrównanie 

szans edukacyjnych dzieci z jedenastu szkół podstawowych w Kędzierzynie-Koźlu poprzez 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W tym celu w szkołach objętych projektem 

zrealizowane zostały zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze i rozwojowe.  

Bardzo prosimy o wyrażenie opinii na temat zajęć, w których uczestniczy Państwa dziecko. 

Badanie posłuży uzyskaniu informacji zwrotnych o postępie realizacji zadania oraz o jakości  

i efektywności zorganizowanych w ramach projektu zajęć.  

Prosimy o dokonanie wyboru poprzez zakreślenie znakiem X odpowiedniej kartki  

z odpowiedzią na poniższe pytania:  

 

1. Czy uważa Pani/Pan, że potrzebna jest realizacja projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kędzierzyn-Koźle? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

2. Czy wie Pani/Pan o tym, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego?  

□ TAK                   □ NIE  

3. Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach w ramach projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

4. Czy treść zajęć jest dla dziecka ciekawa? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

5. Czy organizacja zajęć (termin, pora, czas trwania) jest odpowiednia? 

□ TAK                   □ NIE                      □ NIE MAM ZDANIA   

6. Czy zdobyta na zajęciach wiedza przyczyniła się Państwa zdaniem do uzyskania lepszych wyników 

w nauce lub skorygowania zaburzeń dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

6. Czy zajęcia pomogły nabyć nowe lub rozwinąć posiadane umiejętności dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

7. Jak całościowo ocenia Pan/Pani realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu: 

□ NIEDOSTATECZNIE      □ DOSTATECZNIE        □ DOBRZE    □ BARDZO DOBRZE 

8. Czy ma Pan/Pani uwagi co do prowadzonych w szkole zajęć dodatkowych? 
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□ TAK                   □ NIE  

 

Miejsce na uwagi i spostrzeżenia: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data wypełnienia i podpis: ___________________________ 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA! 
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Załącznik nr 4 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ 
 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego zajęcia: 
 

Nazwa zajęć:  

Numer grupy:  

Liczba uczniów w grupie: 

- w tym dziewczynek: 
 

Przeciętna frekwencja w %  

Uwagi o realizacji -  

opis tematów realizowanych itp. 
 

Osiągnięte wyniki  

i podsumowanie 
(czy realizacja zajęć przynosi 

zaplanowane rezultaty, czy osiągane 

rezultaty prowadzą do osiągnięcia 

celu?) 

 

Dodatkowe informacje, 

zdjęcia itp.  

 

Zaznaczyć czy są dołączane pliki dodatkowe 

Data i podpis prowadzącego 

zajęcia 
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Załącznik Nr 5 

 

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY 
DOTYCZĄCA POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU 

 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 
 

 

1. Czy zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

2. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne?  

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

3. Czy uczestnicy zajęć chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

4. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasad równości szans? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu 

pomocy dydaktycznych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

6. Czy zajęcia są prowadzone zgodnie z zatwierdzonymi programami? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

7. Czy zajęcia dodatkowe przynoszą zakładane efekty? 
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□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

8. Czy organizacja zajęć dodatkowych przebiega zgodnie z harmonogramem oraz gwarantuje 

osiągnięcie celów i rezultatów? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

9. Czy na terenie szkoły widoczne są działania promujące projekt? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

10. Czy na stronach internetowych szkoły zamieszczane są informacje na temat projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis Dyrektora Szkoły) 
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Załącznik Nr 6 

 
ANKIETA BADAJĄCA POZIOM ZADOWOLENIA Z ZAJĘĆ 

 

Zaznacz krzyżykiem: 
 

Jesteś:  

 

CHŁOPCEM                                                          DZIEWCZYNKĄ 

                                                     
 

1. Czy podobają Ci się zajęcia, w których uczestniczysz? 

☺ TAK                   � NIE 

 

2. Czy chcesz dalej uczęszczać na zajęcia? 

☺ TAK                   � NIE 

 

3. Czy nauczyłeś się nowych rzeczy na zajęciach? 

☺ TAK                   � NIE 

 

DZIĘKUJEMY! 

 

 

__________________________________ 

Wypełnia nauczyciel: 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr ..... w Kędzierzynie-Koźlu 

Rodzaj zajęć i grupa  

Data:  
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NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA KLUCZOWE DOTYCZĄCE MONITORINGU PROJEKTU 
 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAJĘĆ: 
1. Czy zaplanowane zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

2. Czy we właściwy sposób przeprowadzono rekrutację zgodnie z przesłankami POKL? 

3. Czy w procesie rekrutacji wybrano dzieci, które wykazane były w diagnozie jako 

najbardziej potrzebujące? 

4. Czy rodzice i dzieci zostali zapoznani z projektem mającym na celu wyrównanie szans 

edukacyjnych? 

 

W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU: 

• W obszarze promocji: 
1. Czy na terenie szkół podstawowych widoczne są działania promocyjne? 

2. Czy w sposób prawidłowy oznaczono Biuro Projektu? 

3. Czy utworzono stronę internetową informacyjno-promocyjną projektu? 

4. Czy na stronach internetowych szkół podstawowych umieszczane są informacje na 

temat projektu? 

5. Czy oznaczenie szkoły oraz pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia jest zgodne z 

obowiązującymi "Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

6. Czy oznaczenia pomocy dydaktycznych są zgodne z obowiązującymi "Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

7. Czy uczestnicy zajęć wiedzą w jakim projekcie biorą udział i z jakich środków 

finansowane są zajęcia dodatkowe? 

• W obszarze realizacji zadań: 
1. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne? 

2. Czy uczestnicy projektu chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

3. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasady równości szans? 

4. Czy szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne? 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach 

projektu pomocy dydaktycznych? 

6. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z programem? 

7. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem? 

8. Czy zajęcia przynoszą zakładane efekty? 

9. Czy organizacja zajęć gwarantuje osiągnięcie celów i rezultatów? 

10. Czy na bieżąco jest prowadzona przez nauczyciela dokumentacja zajęć? 

11. Czy uczestnicy zajęć systematycznie biorą w nich udział? 

12. Czy frekwencja uczestników jest na poziomie co najmniej 75%? 
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ROW.3502.1.1.2013/MJ          Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle  

z dnia 3 stycznia 2013. 

 

 

 

Regulamin ewaluacji projektu „Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” 

realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. Cele ewaluacji i monitoringu,   s. 2 

2. Odbiorcy ewaluacji i monitoringu,   s. 5 

3. Przedmiot ewaluacji i monitoringu,  s. 5 

4. Grupa Monitoringowa Projektu,   s. 6 

5. Raporty z ewaluacji i wykorzystanie  

 wyników monitoringu,   s. 6 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Zał. Nr 1 - Harmonogram monitoringu i ewaluacji, s. 7 

Zał. Nr 2a - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: dla dzieci z trudnościami w czytaniu  

i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu umiejętności matematycznych), s. 9 

Zał. Nr 2b - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, 

zajęć dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęć terapeutycznych z elementami 

terapii EEG Biofeedback), s.10 

Zał. Nr 2c - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć rozwijających zainteresowania), s. 11 

Zał. Nr 3 - Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla rodziców, s. 12 

Zał Nr 4 -  Sprawozdanie z realizacji zajęć, s. 14 

Zał. Nr 5 - Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca postępu realizacji projektu, s 15  

Zał. Nr 6 - Ankieta badająca poziom zadowolenia z zajęć, s. 17 

Najważniejsze pytania kluczowe dotyczące monitoringu projektu, s. 18 
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CELE EWALUACJI I MONITORINGU. 

 

„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” jest projektem systemowym realizowanym przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, 

która powierzyła nadzór i wykonanie zadań projektowych Miejskiemu Zarządowi Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Projekt obejmuje objęcie wsparciem 484 dzieci z jedenastu szkół podstawowych z terenu 

Kędzierzyna-Koźla (ponad 70% ogólnej liczby szkół podstawowych) poprzez zrealizowanie 

2.700 godzin zajęć dodatkowych – specjalistycznych, wyrównawczych, kompensacyjnych  

i rozwijających. Placówki szkolne objęte wsparciem mają zostać doposażone w sprzęt 

dydaktyczny, specjalistyczny i terapeutyczny umożliwiający i wspomagający indywidualizację 

pracy z uczniem.  

Prawidłowa realizacja zadania postawionego przed Gminą Kędzierzyn-Koźle wymaga 

monitorowania i badania celów oraz wskaźników miękkich i twardych projektu. Cele 

monitoringu realizacji projektu związane są z: 

• pogłębioną, refleksyjną oceną skali i jakości realizacji zaplanowanych celów, 

osiągniętych rezultatów i produktów oraz skuteczności projektowych działań; 

• sygnalizowaniem pojawiających się problemów (ewaluacja formatywna); 

• doskonaleniem realizacji projektu; 

• wskazaniem mocnych i słabych stron projektu; 

• formowaniem wniosków końcowych (ewaluacja sumująca). 

 

Celem ewaluacji jest badanie postępu osiągania wskaźników celów ogólnych i szczegółowych 

zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie projektu; w szczególności: 

Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zaspokojenie specjalnych 

potrzeb edukacyjnych  

i wyrównywanie szans poprzez 

indywidualizację procesu 

nauczania dzieci z klas I-III  

w 70% szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Kędzierzyn-Koźle w okresie od 

03.09.2012 do 28.06.2012 

Liczba szkół 

podstawowych, które 

zrealizowały projekty 

dotyczące indywidualizacji 

procesu nauczania 

11 

informacja od dyrektorów 

szkół dotycząca postępu 

realizacji projektu 
Za moment pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Przez 

osiągnięcie wskaźnika 

rozumie się osiągnięcie 

przez wszystkie 11 szkół 

objętych wsparciem 

celów szczegółowych. 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji działań 

rozmowy z wychowawcami 

klas I-III szkół podstawowych 

objętych wsparciem 

ankiety przeprowadzone 

wśród rodziców uczniów - 

pomiar wg harmonogramu 
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bieżąca obserwacja wyników 

testów i sprawdzianów 

Liczba dzieci ze szkół 

podstawowych 

prowadzonych przez 

Gminę Kędzierzyn-Koźle 

które zostały objęte 

działaniami projektowymi 

484 

szczegółowa analiza list 

obecności -na bieżąco raz w 

miesiącu 

Za moment  pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Poprzez 

osiągnięcie 

zaplanowanego 

wskaźnika rozumie się 

udział dzieci z klas I-III 

w co najmniej 75% 

zajęć zaplanowanych  

w projekcie 

analiza dzienników zajęć, 

kart czasu pracy, rachunków 

wystawianych przez 

wykonawców umów zleceń 

na bieżąco raz w miesiącu 

Cele szczegółowe projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zminimalizowanie dysfunkcji 

rozwojowych dzieci klas I-III w 

11 szkołach podstawowych w 

okresie do końca realizacji 

projektu 
liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

czytaniu i pisaniu, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

76 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w nauce 

czytania i pisania 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności 

matematycznych, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w 

zdobywaniu 

umiejętności 

matematycznych 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach 

logopedycznych, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

58 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady wymowy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z zaburzeniami 

komunikacji społecznej, u 

kórych nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

46 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 
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opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

zaburzenia 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

gimnastyki korekcyjnej u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

55 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady postawy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

elementami terapii 

Biofeedback, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

12 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

zaburzenia 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

Wzrost umiejętności dzieci 

szczególnie uzdolnionych klas I-

III w 11 szkołach 

podstawowych w okresie do 

końca realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

plastycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

104 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

plastycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

w zakresie nauki języka 

angielskiego, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

40 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

posługiwania się 

językiem angielskim  

o 50% - pomiar  

w trakcie udziału  

w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

teatralnie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

16 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

teatralnych o 50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  
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z realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

muzycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

muzycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

Stworzenie warunków w 11 

szkołach objętych wsparciem 

umożliwiających i 

wspomagających indywidualną 

pracę z uczniem poprzez 

wyposażenie bazy szkół w 

niezbędne materiały 

dydaktyczne w okresie 

realizacji projektu 

liczba szkół 

podstawowych, które 

doposażyły bazę 

dydaktyczną 

11 

umowa z dostawcą i analiza 

dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków - na bieżąco w 

chwili dostarczenia 
Przez osiągnięcie 

wskaźnika uznaje się 

doposażenie danej 

placówki zgodnie 

 z przedstawioną  

we wniosku dyrektora 

szkoły listą pomocy 

dydaktycznych 

protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu i 

sporządzenie protokołu 

przekazania do szkół 

zakupionych materiałów -  

po zapłaceniu faktur 

 

1. ODBIORCY EWALUACJI I MONITORINGU 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Jednostka Pośrednicząca II / Jednostka Wdrażająca 

• Gmina Kędzierzyn-Koźle – Beneficjent projektu 

• Miejski Zarząd Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu – projektodawca i realizator 

• Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie  

• Zespół zarządzający projektem i szkolni koordynatorzy 

• Uczestnicy projektu (beneficjenci ostateczni - uczniowie, ich rodzice) 

 

2. PRZEDMIOT EWALUACJI I MONITORINGU 

Ewaluacja prowadzona będzie w określonych etapach realizacji projektu zgodnie  

z harmonogramem  (Załącznik 1) i określać będzie postęp w osiąganiu wskaźników przyjętych 

dla projektu Program indywidualizacji... Monitoring prowadzony jest przez cały czas trwania 

projektu. Obszary, które zostaną poddane ewaluacji wynikają z celów szczegółowych projektu. 

Badania ewaluacyjne pozwolą na obiektywną weryfikacje postępu realizacji projektu, a w razie 

potrzeby na wprowadzanie działań korygujących.  

Ewaluacja prowadzona będzie w obszarach realizacji projektu oraz obsługi finansowo-

księgowej. Monitoring realizowany będzie w obszarze zarządzania projektem, obsługi 

finansowo-księgowej, promocji i rekrutacji oraz realizacji projektu.  
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Podstawę badań ewaluacji oraz podstawę monitoringu stanowić będą bazy danych, dokumenty, 

sprawozdania, listy obecności, dzienniki zajęć, rachunki itp. Ponadto na potrzeby ewaluacji 

skonstruowane zostały ankiety dla uczestników projektu. Badaniem ankietowym zostanie 

objętych 100% uczniów biorących udział w projekcie oraz ich rodziców. 

 

3. GRUPA MONITORINGOWA PROJEKTU 

Powołana przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle,  

w celu zapewniania prawidłowej realizacji projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych, realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

(w skrócie GMP), której celem jest dbanie o przebieg realizacji projektu. 

Skład: 

1. Koordynator projektu - Zespół Projektowy - Katarzyna Dysarz 

2. Specjalista ds. rozliczeń - Zespół Projektowy - Iwona Rupnik 

3. Specjalista ds. organizacji Zespół Projektowy - Magdalena Jedlicka 

4. Koordynatorzy poszczególnych szkół objętych projektem 

 

 

5. RAPORTY Z EWALUACJI I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITORINGU 

 

Ewaluacja projektu pn. Program indywidualizacji..., zakończy się wraz z przedstawieniem 

raportu końcowego, opracowanego na podstawie sprawozdań i analiz okresowych. Informacje 

ze sprawozdań okresowych wykorzystane zostaną w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji 

projektu. Raport końcowy zawierać będzie m.in. określenie procedury badawczej, wyniki 

badań i wnioski z ewaluacji.  

Materiały z ewaluacji i monitoringu zostaną wykorzystane w sprawozdaniu merytorycznym  

w następującym zakresie: 

a) przy opisie stanu realizacji działań, a zwłaszcza przedstawianiu przyczyn niezgodności 

realizacji działań z harmonogramem i przy uzasadnieniu proponowanych działań naprawczych 

oraz w opisie problemów zaistniałych podczas realizacji działań, 

b) przy podawaniu informacji o stopniu osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników  

w okresie objętym sprawozdaniem. 

 

Zobowiązuje się koordynatorów szkolnych szkół biorących udział w projekcie pn. Program 

indywidualizacji.... do przestrzegania harmonogramu ewaluacji oraz do weryfikowania 

wyników uzyskiwanych z przeprowadzonych zajęć.  
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Załącznik Nr 1 

HARMONOGRAM EWALUACJI I MONITORINGU PROJEKTU 

Nazwa zadania Materiał 
Miejsce 

przygotowania 

2012 2013 

11 12 1 2 3 4 5 6 

Monitoring zajęć 

Deklaracje uczestnictwa  

w projekcie, oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych 

osobowych - REKRUTACJA 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
nabór               

Spotkanie grupy 

monitoringowej projektu 

MZOiW  

lub określona SP 
    

 Termin do 

ustalenia 

 Termin do 

ustalenia  
    

  Termin do 

ustalenia 
  

Monitoring realizacji 

zajęć 

Rachunki nauczycieli 

prowadzących zajęcia wraz 

z miesięcznymi kartami 

pracy 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
    

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

Wnioski o płatność 
Wniosek o płatność  

wraz z załącznikami 
MZOiW   

do 

14.12. 
    do 14.03   do 16.05 do 12.07 

Monitoring liczby 

uczniów w projekcie 

Formularz zmian 

Beneficjentów w projekcie  

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 

do końca 

miesiąca 
    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
  

Ewaluacja 

Opinia nauczyciela o uczniu 

(Zał. Nr 2) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
            

10 dni 

roboczych od 

zakończenia 

zajęć 

  

Ankieta dla rodziców  

(Zał. Nr 3) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
  

 

 do końca 

miesiąca  
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Sprawozdanie pisemne z 

realizacji zajęć (Zał. Nr 4) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
      

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
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Ankieta badająca poziom 

zadowolenia z zajęć 

(Zał. Nr 6) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca  

Końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu MZOiW     

                

Umowa z dostawcą i 

analiza dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków  MZOiW   

do końca 

miesiąca 

            

Protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19     

do końca 

miesiąca 

          

Monitoring realizacji 

projektu 

Ankieta wypełniana przez 

Dyrektorów SP (Zał. Nr 5) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19       

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Arkusze do obserwacji 

zajęć i do monitoringu 

realizacji projektu - 

kontrola zespołu 

monitoringującego MZOiW                 

Arkusze do obserwacji 

zajęć w zgodzie z 

harmonogramem MZOiW                 

Bieżący monitoring 

realizacji zadań 

projektowych 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19                 
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Załącznik nr 2a 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU1 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał trudności w uczeniu się: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% trudności  

w uczeniu się: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
1 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 
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Załącznik nr 2b 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU2 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał specyficzne zaburzenia w 

rozwoju psychofizycznym: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% zdiagnozowane 

wady wymowy / wady postawy / zdiagnozowane zaburzenia
*
: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
2 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2c 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU3 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał szczególne uzdolnienia  

i zainteresowanie w zakresie ___________________________________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie rozwinął o co najmniej 50% umiejętności w zakresie  

_______________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
3 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Wpisać adekwatne: nauk matematyczno-przyrodniczych, sztuk plastycznych, muzyki, nauki języka angielskiego, teatralne. 
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Załącznik nr 3 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA RODZICÓW 
 
Drodzy Rodzice! 

 

Ogólnym celem projektu pod nazwą Program indywidualizacji procesu nauczania  

i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, który realizowany jest w Gminie 

Kędzierzyn-Koźle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest wyrównanie 

szans edukacyjnych dzieci z jedenastu szkół podstawowych w Kędzierzynie-Koźlu poprzez 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W tym celu w szkołach objętych projektem 

zrealizowane zostały zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze i rozwojowe.  

Bardzo prosimy o wyrażenie opinii na temat zajęć, w których uczestniczy Państwa dziecko. 

Badanie posłuży uzyskaniu informacji zwrotnych o postępie realizacji zadania oraz o jakości  

i efektywności zorganizowanych w ramach projektu zajęć.  

Prosimy o dokonanie wyboru poprzez zakreślenie znakiem X odpowiedniej kartki  

z odpowiedzią na poniższe pytania:  

 

1. Czy uważa Pani/Pan, że potrzebna jest realizacja projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kędzierzyn-Koźle? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

2. Czy wie Pani/Pan o tym, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego?  

□ TAK                   □ NIE  

3. Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach w ramach projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

4. Czy treść zajęć jest dla dziecka ciekawa? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

5. Czy organizacja zajęć (termin, pora, czas trwania) jest odpowiednia? 

□ TAK                   □ NIE                      □ NIE MAM ZDANIA   

6. Czy zdobyta na zajęciach wiedza przyczyniła się Państwa zdaniem do uzyskania lepszych wyników 

w nauce lub skorygowania zaburzeń dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

6. Czy zajęcia pomogły nabyć nowe lub rozwinąć posiadane umiejętności dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

7. Jak całościowo ocenia Pan/Pani realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu: 

□ NIEDOSTATECZNIE      □ DOSTATECZNIE        □ DOBRZE    □ BARDZO DOBRZE 

8. Czy ma Pan/Pani uwagi co do prowadzonych w szkole zajęć dodatkowych? 
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□ TAK                   □ NIE  

 

Miejsce na uwagi i spostrzeżenia: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data wypełnienia i podpis: ___________________________ 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA! 
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Załącznik nr 4 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ 
 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego zajęcia: 
 

Nazwa zajęć:  

Numer grupy:  

Liczba uczniów w grupie: 

- w tym dziewczynek: 
 

Przeciętna frekwencja w %  

Uwagi o realizacji -  

opis tematów realizowanych itp. 
 

Osiągnięte wyniki  

i podsumowanie 
(czy realizacja zajęć przynosi 

zaplanowane rezultaty, czy osiągane 

rezultaty prowadzą do osiągnięcia 

celu?) 

 

Dodatkowe informacje, 

zdjęcia itp.  

 

Zaznaczyć czy są dołączane pliki dodatkowe 

Data i podpis prowadzącego 

zajęcia 
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Załącznik Nr 5 

 

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY 
DOTYCZĄCA POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU 

 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 
 

 

1. Czy zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

2. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne?  

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

3. Czy uczestnicy zajęć chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

4. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasad równości szans? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu 

pomocy dydaktycznych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

6. Czy zajęcia są prowadzone zgodnie z zatwierdzonymi programami? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

7. Czy zajęcia dodatkowe przynoszą zakładane efekty? 
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□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

8. Czy organizacja zajęć dodatkowych przebiega zgodnie z harmonogramem oraz gwarantuje 

osiągnięcie celów i rezultatów? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

9. Czy na terenie szkoły widoczne są działania promujące projekt? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

10. Czy na stronach internetowych szkoły zamieszczane są informacje na temat projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis Dyrektora Szkoły) 
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Załącznik Nr 6 

 
ANKIETA BADAJĄCA POZIOM ZADOWOLENIA Z ZAJĘĆ 

 

Zaznacz krzyżykiem: 
 

Jesteś:  

 

CHŁOPCEM                                                          DZIEWCZYNKĄ 

                                                     
 

1. Czy podobają Ci się zajęcia, w których uczestniczysz? 

☺ TAK                   � NIE 

 

2. Czy chcesz dalej uczęszczać na zajęcia? 

☺ TAK                   � NIE 

 

3. Czy nauczyłeś się nowych rzeczy na zajęciach? 

☺ TAK                   � NIE 

 

DZIĘKUJEMY! 

 

 

__________________________________ 

Wypełnia nauczyciel: 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr ..... w Kędzierzynie-Koźlu 

Rodzaj zajęć i grupa  

Data:  
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NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA KLUCZOWE DOTYCZĄCE MONITORINGU PROJEKTU 
 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAJĘĆ: 
1. Czy zaplanowane zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

2. Czy we właściwy sposób przeprowadzono rekrutację zgodnie z przesłankami POKL? 

3. Czy w procesie rekrutacji wybrano dzieci, które wykazane były w diagnozie jako 

najbardziej potrzebujące? 

4. Czy rodzice i dzieci zostali zapoznani z projektem mającym na celu wyrównanie szans 

edukacyjnych? 

 

W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU: 

• W obszarze promocji: 
1. Czy na terenie szkół podstawowych widoczne są działania promocyjne? 

2. Czy w sposób prawidłowy oznaczono Biuro Projektu? 

3. Czy utworzono stronę internetową informacyjno-promocyjną projektu? 

4. Czy na stronach internetowych szkół podstawowych umieszczane są informacje na 

temat projektu? 

5. Czy oznaczenie szkoły oraz pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia jest zgodne z 

obowiązującymi "Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

6. Czy oznaczenia pomocy dydaktycznych są zgodne z obowiązującymi "Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

7. Czy uczestnicy zajęć wiedzą w jakim projekcie biorą udział i z jakich środków 

finansowane są zajęcia dodatkowe? 

• W obszarze realizacji zadań: 
1. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne? 

2. Czy uczestnicy projektu chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

3. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasady równości szans? 

4. Czy szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne? 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach 

projektu pomocy dydaktycznych? 

6. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z programem? 

7. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem? 

8. Czy zajęcia przynoszą zakładane efekty? 

9. Czy organizacja zajęć gwarantuje osiągnięcie celów i rezultatów? 

10. Czy na bieżąco jest prowadzona przez nauczyciela dokumentacja zajęć? 

11. Czy uczestnicy zajęć systematycznie biorą w nich udział? 

12. Czy frekwencja uczestników jest na poziomie co najmniej 75%? 
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ROW.3502.1.1.2013/MJ          Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle  

z dnia 3 stycznia 2013. 

 

 

 

Regulamin ewaluacji projektu „Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” 

realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. Cele ewaluacji i monitoringu,   s. 2 

2. Odbiorcy ewaluacji i monitoringu,   s. 5 

3. Przedmiot ewaluacji i monitoringu,  s. 5 

4. Grupa Monitoringowa Projektu,   s. 6 

5. Raporty z ewaluacji i wykorzystanie  

 wyników monitoringu,   s. 6 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Zał. Nr 1 - Harmonogram monitoringu i ewaluacji, s. 7 

Zał. Nr 2a - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: dla dzieci z trudnościami w czytaniu  

i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu umiejętności matematycznych), s. 9 

Zał. Nr 2b - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, 

zajęć dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęć terapeutycznych z elementami 

terapii EEG Biofeedback), s.10 

Zał. Nr 2c - Opinia nauczyciela o uczniu (dot. zajęć rozwijających zainteresowania), s. 11 

Zał. Nr 3 - Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla rodziców, s. 12 

Zał Nr 4 -  Sprawozdanie z realizacji zajęć, s. 14 

Zał. Nr 5 - Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca postępu realizacji projektu, s 15  

Zał. Nr 6 - Ankieta badająca poziom zadowolenia z zajęć, s. 17 

Najważniejsze pytania kluczowe dotyczące monitoringu projektu, s. 18 
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CELE EWALUACJI I MONITORINGU. 

 

„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” jest projektem systemowym realizowanym przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, 

która powierzyła nadzór i wykonanie zadań projektowych Miejskiemu Zarządowi Oświaty  

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Projekt obejmuje objęcie wsparciem 484 dzieci z jedenastu szkół podstawowych z terenu 

Kędzierzyna-Koźla (ponad 70% ogólnej liczby szkół podstawowych) poprzez zrealizowanie 

2.700 godzin zajęć dodatkowych – specjalistycznych, wyrównawczych, kompensacyjnych  

i rozwijających. Placówki szkolne objęte wsparciem mają zostać doposażone w sprzęt 

dydaktyczny, specjalistyczny i terapeutyczny umożliwiający i wspomagający indywidualizację 

pracy z uczniem.  

Prawidłowa realizacja zadania postawionego przed Gminą Kędzierzyn-Koźle wymaga 

monitorowania i badania celów oraz wskaźników miękkich i twardych projektu. Cele 

monitoringu realizacji projektu związane są z: 

• pogłębioną, refleksyjną oceną skali i jakości realizacji zaplanowanych celów, 

osiągniętych rezultatów i produktów oraz skuteczności projektowych działań; 

• sygnalizowaniem pojawiających się problemów (ewaluacja formatywna); 

• doskonaleniem realizacji projektu; 

• wskazaniem mocnych i słabych stron projektu; 

• formowaniem wniosków końcowych (ewaluacja sumująca). 

 

Celem ewaluacji jest badanie postępu osiągania wskaźników celów ogólnych i szczegółowych 

zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie projektu; w szczególności: 

Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zaspokojenie specjalnych 

potrzeb edukacyjnych  

i wyrównywanie szans poprzez 

indywidualizację procesu 

nauczania dzieci z klas I-III  

w 70% szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Kędzierzyn-Koźle w okresie od 

03.09.2012 do 28.06.2012 

Liczba szkół 

podstawowych, które 

zrealizowały projekty 

dotyczące indywidualizacji 

procesu nauczania 

11 

informacja od dyrektorów 

szkół dotycząca postępu 

realizacji projektu 
Za moment pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Przez 

osiągnięcie wskaźnika 

rozumie się osiągnięcie 

przez wszystkie 11 szkół 

objętych wsparciem 

celów szczegółowych. 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji działań 

rozmowy z wychowawcami 

klas I-III szkół podstawowych 

objętych wsparciem 

ankiety przeprowadzone 

wśród rodziców uczniów - 

pomiar wg harmonogramu 
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bieżąca obserwacja wyników 

testów i sprawdzianów 

Liczba dzieci ze szkół 

podstawowych 

prowadzonych przez 

Gminę Kędzierzyn-Koźle 

które zostały objęte 

działaniami projektowymi 

484 

szczegółowa analiza list 

obecności -na bieżąco raz w 

miesiącu 

Za moment  pomiaru 

wskaźnika należy uznać 

zakończenie przez 

szkołę wszystkich 

działań przewidzianych 

do realizacji w 

projekcie. Poprzez 

osiągnięcie 

zaplanowanego 

wskaźnika rozumie się 

udział dzieci z klas I-III 

w co najmniej 75% 

zajęć zaplanowanych  

w projekcie 

analiza dzienników zajęć, 

kart czasu pracy, rachunków 

wystawianych przez 

wykonawców umów zleceń 

na bieżąco raz w miesiącu 

Cele szczegółowe projektu Wskaźnik pomiaru celu 
Wartość 

docelowa 
Źródło weryfikacji 

wskaźnika 
Wyjaśnienia 

Zminimalizowanie dysfunkcji 

rozwojowych dzieci klas I-III w 

11 szkołach podstawowych w 

okresie do końca realizacji 

projektu 
liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

czytaniu i pisaniu, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

76 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w nauce 

czytania i pisania 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności 

matematycznych, u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

trudności w 

zdobywaniu 

umiejętności 

matematycznych 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach 

logopedycznych, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

58 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady wymowy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach dla 

dzieci z zaburzeniami 

komunikacji społecznej, u 

kórych nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

46 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 
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opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

zaburzenia 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

gimnastyki korekcyjnej u 

których nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

55 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

wady postawy 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach z 

elementami terapii 

Biofeedback, u których 

nastąpiła poprawa 

wyników nauczania 

12 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się, 

że uczeń w trakcie 

udziału w projekcie 

zminimalizował  

o co najmniej 50% 

zdiagnozowane 

zaburzenia 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

Wzrost umiejętności dzieci 

szczególnie uzdolnionych klas I-

III w 11 szkołach 

podstawowych w okresie do 

końca realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

plastycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

104 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

plastycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

w zakresie nauki języka 

angielskiego, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

40 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

posługiwania się 

językiem angielskim  

o 50% - pomiar  

w trakcie udziału  

w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

teatralnie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

16 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników zajęć 

lekcyjnych  
Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

teatralnych o 50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  
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z realizacji projektu 

liczba dzieci uzdolnionych 

muzycznie, u których 

rozwinięto 

zainteresowania 

32 

bieżąca obserwacja list 

obecności i dzienników 

Poprzez osiągnięcie 

wskaźnika  rozumie się 

wzrost umiejętności 

muzycznych o  50% - 

pomiar w trakcie 

udziału w projekcie 

ankieta przeprowadzona 

wśród rodziców uczniów 

objętych wsparciem - pomiar 

wg harmonogramu 

opinia nauczyciela o uczniu - 

pomiar wg harmonogramu 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu 

Stworzenie warunków w 11 

szkołach objętych wsparciem 

umożliwiających i 

wspomagających indywidualną 

pracę z uczniem poprzez 

wyposażenie bazy szkół w 

niezbędne materiały 

dydaktyczne w okresie 

realizacji projektu 

liczba szkół 

podstawowych, które 

doposażyły bazę 

dydaktyczną 

11 

umowa z dostawcą i analiza 

dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków - na bieżąco w 

chwili dostarczenia 
Przez osiągnięcie 

wskaźnika uznaje się 

doposażenie danej 

placówki zgodnie 

 z przedstawioną  

we wniosku dyrektora 

szkoły listą pomocy 

dydaktycznych 

protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

końcowe sprawozdanie  

z realizacji projektu i 

sporządzenie protokołu 

przekazania do szkół 

zakupionych materiałów -  

po zapłaceniu faktur 

 

1. ODBIORCY EWALUACJI I MONITORINGU 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Jednostka Pośrednicząca II / Jednostka Wdrażająca 

• Gmina Kędzierzyn-Koźle – Beneficjent projektu 

• Miejski Zarząd Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu – projektodawca i realizator 

• Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie  

• Zespół zarządzający projektem i szkolni koordynatorzy 

• Uczestnicy projektu (beneficjenci ostateczni - uczniowie, ich rodzice) 

 

2. PRZEDMIOT EWALUACJI I MONITORINGU 

Ewaluacja prowadzona będzie w określonych etapach realizacji projektu zgodnie  

z harmonogramem  (Załącznik 1) i określać będzie postęp w osiąganiu wskaźników przyjętych 

dla projektu Program indywidualizacji... Monitoring prowadzony jest przez cały czas trwania 

projektu. Obszary, które zostaną poddane ewaluacji wynikają z celów szczegółowych projektu. 

Badania ewaluacyjne pozwolą na obiektywną weryfikacje postępu realizacji projektu, a w razie 

potrzeby na wprowadzanie działań korygujących.  

Ewaluacja prowadzona będzie w obszarach realizacji projektu oraz obsługi finansowo-

księgowej. Monitoring realizowany będzie w obszarze zarządzania projektem, obsługi 

finansowo-księgowej, promocji i rekrutacji oraz realizacji projektu.  
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Podstawę badań ewaluacji oraz podstawę monitoringu stanowić będą bazy danych, dokumenty, 

sprawozdania, listy obecności, dzienniki zajęć, rachunki itp. Ponadto na potrzeby ewaluacji 

skonstruowane zostały ankiety dla uczestników projektu. Badaniem ankietowym zostanie 

objętych 100% uczniów biorących udział w projekcie oraz ich rodziców. 

 

3. GRUPA MONITORINGOWA PROJEKTU 

Powołana przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle,  

w celu zapewniania prawidłowej realizacji projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych, realizowanego w Gminie Kędzierzyn-Koźle 

(w skrócie GMP), której celem jest dbanie o przebieg realizacji projektu. 

Skład: 

1. Koordynator projektu - Zespół Projektowy - Katarzyna Dysarz 

2. Specjalista ds. rozliczeń - Zespół Projektowy - Iwona Rupnik 

3. Specjalista ds. organizacji Zespół Projektowy - Magdalena Jedlicka 

4. Koordynatorzy poszczególnych szkół objętych projektem 

 

 

5. RAPORTY Z EWALUACJI I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITORINGU 

 

Ewaluacja projektu pn. Program indywidualizacji..., zakończy się wraz z przedstawieniem 

raportu końcowego, opracowanego na podstawie sprawozdań i analiz okresowych. Informacje 

ze sprawozdań okresowych wykorzystane zostaną w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji 

projektu. Raport końcowy zawierać będzie m.in. określenie procedury badawczej, wyniki 

badań i wnioski z ewaluacji.  

Materiały z ewaluacji i monitoringu zostaną wykorzystane w sprawozdaniu merytorycznym  

w następującym zakresie: 

a) przy opisie stanu realizacji działań, a zwłaszcza przedstawianiu przyczyn niezgodności 

realizacji działań z harmonogramem i przy uzasadnieniu proponowanych działań naprawczych 

oraz w opisie problemów zaistniałych podczas realizacji działań, 

b) przy podawaniu informacji o stopniu osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników  

w okresie objętym sprawozdaniem. 

 

Zobowiązuje się koordynatorów szkolnych szkół biorących udział w projekcie pn. Program 

indywidualizacji.... do przestrzegania harmonogramu ewaluacji oraz do weryfikowania 

wyników uzyskiwanych z przeprowadzonych zajęć.  
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Załącznik Nr 1 

HARMONOGRAM EWALUACJI I MONITORINGU PROJEKTU 

Nazwa zadania Materiał 
Miejsce 

przygotowania 

2012 2013 

11 12 1 2 3 4 5 6 

Monitoring zajęć 

Deklaracje uczestnictwa  

w projekcie, oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych 

osobowych - REKRUTACJA 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
nabór               

Spotkanie grupy 

monitoringowej projektu 

MZOiW  

lub określona SP 
    

 Termin do 

ustalenia 

 Termin do 

ustalenia  
    

  Termin do 

ustalenia 
  

Monitoring realizacji 

zajęć 

Rachunki nauczycieli 

prowadzących zajęcia wraz 

z miesięcznymi kartami 

pracy 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
    

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

do 5-go za 

poprzedzający 

miesiąc 

Wnioski o płatność 
Wniosek o płatność  

wraz z załącznikami 
MZOiW   

do 

14.12. 
    do 14.03   do 16.05 do 12.07 

Monitoring liczby 

uczniów w projekcie 

Formularz zmian 

Beneficjentów w projekcie  

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 

do końca 

miesiąca 
    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
  

Ewaluacja 

Opinia nauczyciela o uczniu 

(Zał. Nr 2) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
            

10 dni 

roboczych od 

zakończenia 

zajęć 

  

Ankieta dla rodziców  

(Zał. Nr 3) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
  

 

 do końca 

miesiąca  
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Sprawozdanie pisemne z 

realizacji zajęć (Zał. Nr 4) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19 
      

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca 
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Ankieta badająca poziom 

zadowolenia z zajęć 

(Zał. Nr 6) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19    

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

do końca 

miesiąca  

Końcowe sprawozdanie z 

realizacji projektu MZOiW     

                

Umowa z dostawcą i 

analiza dostarczonych przez 

dostawców faktur oraz 

rachunków  MZOiW   

do końca 

miesiąca 

            

Protokoły odbioru - po 

otrzymaniu informacji ze 

szkół o kompletności 

dostawy 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19     

do końca 

miesiąca 

          

Monitoring realizacji 

projektu 

Ankieta wypełniana przez 

Dyrektorów SP (Zał. Nr 5) 

SP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19       

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 
  

do końca 

miesiąca 

Arkusze do obserwacji 

zajęć i do monitoringu 

realizacji projektu - 

kontrola zespołu 

monitoringującego MZOiW                 

Arkusze do obserwacji 

zajęć w zgodzie z 

harmonogramem MZOiW                 

Bieżący monitoring 

realizacji zadań 

projektowych 

MZOiW i SP 1, 3, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 

19                 
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Załącznik nr 2a 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU1 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał trudności w uczeniu się: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% trudności  

w uczeniu się: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
1 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 
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Załącznik nr 2b 

 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU2 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał specyficzne zaburzenia w 

rozwoju psychofizycznym: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie zminimalizował o co najmniej 50% zdiagnozowane 

wady wymowy / wady postawy / zdiagnozowane zaburzenia
*
: 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
2 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Niepotrzebne skreślić. 



 

 
 

 

Projekt „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

11

Załącznik nr 2c 

OPINIA NAUCZYCIELA O UCZNIU3 
 

 

Uczeń _______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczęszcza na zajęcia z: ________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(nazwa zajęć, nazwa szkoły w której zajęcia są realizowane oraz nr grupy) 

 

w ramach realizacji projektu pn. Program indywidualizacji nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012. 
 
 
1. Uczeń przed rozpoczęciem udziału w projekcie wykazywał szczególne uzdolnienia  

i zainteresowanie w zakresie ___________________________________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(skrócony tekst opinii zgodnie z diagnozą ucznia - wskazać dlaczego uczeń uczęszcza na zajęcia,  

problemy, dysfunkcje, potrzeba dodatkowych zajęć itp.) 

 

2. Uczeń w trakcie udziału w projekcie rozwinął o co najmniej 50% umiejętności w zakresie  

_______________________________*: 

 

□ TAK                            □ NIE 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis nauczyciela) 

                                                           
3 Opinia o uczniu sporządzana jest na początku realizacji zajęć. Punkt 2 wypełnić j uczeń kończy udział w projekcie - do 10 dni 

roboczych od zakończenia zajęć lub zakończenia udziału dziecka w zajęciach. 

* Wpisać adekwatne: nauk matematyczno-przyrodniczych, sztuk plastycznych, muzyki, nauki języka angielskiego, teatralne. 
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Załącznik nr 3 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA RODZICÓW 
 
Drodzy Rodzice! 

 

Ogólnym celem projektu pod nazwą Program indywidualizacji procesu nauczania  

i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, który realizowany jest w Gminie 

Kędzierzyn-Koźle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest wyrównanie 

szans edukacyjnych dzieci z jedenastu szkół podstawowych w Kędzierzynie-Koźlu poprzez 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W tym celu w szkołach objętych projektem 

zrealizowane zostały zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze i rozwojowe.  

Bardzo prosimy o wyrażenie opinii na temat zajęć, w których uczestniczy Państwa dziecko. 

Badanie posłuży uzyskaniu informacji zwrotnych o postępie realizacji zadania oraz o jakości  

i efektywności zorganizowanych w ramach projektu zajęć.  

Prosimy o dokonanie wyboru poprzez zakreślenie znakiem X odpowiedniej kartki  

z odpowiedzią na poniższe pytania:  

 

1. Czy uważa Pani/Pan, że potrzebna jest realizacja projektu pn. Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kędzierzyn-Koźle? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

2. Czy wie Pani/Pan o tym, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego?  

□ TAK                   □ NIE  

3. Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach w ramach projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

4. Czy treść zajęć jest dla dziecka ciekawa? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

5. Czy organizacja zajęć (termin, pora, czas trwania) jest odpowiednia? 

□ TAK                   □ NIE                      □ NIE MAM ZDANIA   

6. Czy zdobyta na zajęciach wiedza przyczyniła się Państwa zdaniem do uzyskania lepszych wyników 

w nauce lub skorygowania zaburzeń dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

6. Czy zajęcia pomogły nabyć nowe lub rozwinąć posiadane umiejętności dziecka? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

7. Jak całościowo ocenia Pan/Pani realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu: 

□ NIEDOSTATECZNIE      □ DOSTATECZNIE        □ DOBRZE    □ BARDZO DOBRZE 

8. Czy ma Pan/Pani uwagi co do prowadzonych w szkole zajęć dodatkowych? 
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□ TAK                   □ NIE  

 

Miejsce na uwagi i spostrzeżenia: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data wypełnienia i podpis: ___________________________ 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA! 
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Załącznik nr 4 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ 
 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 

Imię i nazwisko 

prowadzącego zajęcia: 
 

Nazwa zajęć:  

Numer grupy:  

Liczba uczniów w grupie: 

- w tym dziewczynek: 
 

Przeciętna frekwencja w %  

Uwagi o realizacji -  

opis tematów realizowanych itp. 
 

Osiągnięte wyniki  

i podsumowanie 
(czy realizacja zajęć przynosi 

zaplanowane rezultaty, czy osiągane 

rezultaty prowadzą do osiągnięcia 

celu?) 

 

Dodatkowe informacje, 

zdjęcia itp.  

 

Zaznaczyć czy są dołączane pliki dodatkowe 

Data i podpis prowadzącego 

zajęcia 
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Załącznik Nr 5 

 

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY 
DOTYCZĄCA POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU 

 

 

Beneficjent Projektu 

Realizator Projektu 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa Projektu 
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  

klas I-III szkół podstawowych POKL.09.01.02-16-096/2012 

Uczestnik Szkoła Podstawowa Nr.... w Kędzierzynie-Koźlu 

Sprawozdanie za okres: od ................ do ............. 2013 r. 
 

 

1. Czy zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

2. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne?  

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

3. Czy uczestnicy zajęć chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

4. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasad równości szans? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu 

pomocy dydaktycznych? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

6. Czy zajęcia są prowadzone zgodnie z zatwierdzonymi programami? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

7. Czy zajęcia dodatkowe przynoszą zakładane efekty? 
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□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

8. Czy organizacja zajęć dodatkowych przebiega zgodnie z harmonogramem oraz gwarantuje 

osiągnięcie celów i rezultatów? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

9. Czy na terenie szkoły widoczne są działania promujące projekt? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

10. Czy na stronach internetowych szkoły zamieszczane są informacje na temat projektu? 

□ TAK                   □ NIE               □ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

UWAGI: ......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia _____________                ____________________________ 

           (podpis Dyrektora Szkoły) 
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Załącznik Nr 6 

 
ANKIETA BADAJĄCA POZIOM ZADOWOLENIA Z ZAJĘĆ 

 

Zaznacz krzyżykiem: 
 

Jesteś:  

 

CHŁOPCEM                                                          DZIEWCZYNKĄ 

                                                     
 

1. Czy podobają Ci się zajęcia, w których uczestniczysz? 

☺ TAK                   � NIE 

 

2. Czy chcesz dalej uczęszczać na zajęcia? 

☺ TAK                   � NIE 

 

3. Czy nauczyłeś się nowych rzeczy na zajęciach? 

☺ TAK                   � NIE 

 

DZIĘKUJEMY! 

 

 

__________________________________ 

Wypełnia nauczyciel: 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr ..... w Kędzierzynie-Koźlu 

Rodzaj zajęć i grupa  

Data:  
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NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA KLUCZOWE DOTYCZĄCE MONITORINGU PROJEKTU 
 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAJĘĆ: 
1. Czy zaplanowane zajęcia dodatkowe odpowiadają potrzebom uczestników projektu? 

2. Czy we właściwy sposób przeprowadzono rekrutację zgodnie z przesłankami POKL? 

3. Czy w procesie rekrutacji wybrano dzieci, które wykazane były w diagnozie jako 

najbardziej potrzebujące? 

4. Czy rodzice i dzieci zostali zapoznani z projektem mającym na celu wyrównanie szans 

edukacyjnych? 

 

W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU: 

• W obszarze promocji: 
1. Czy na terenie szkół podstawowych widoczne są działania promocyjne? 

2. Czy w sposób prawidłowy oznaczono Biuro Projektu? 

3. Czy utworzono stronę internetową informacyjno-promocyjną projektu? 

4. Czy na stronach internetowych szkół podstawowych umieszczane są informacje na 

temat projektu? 

5. Czy oznaczenie szkoły oraz pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia jest zgodne z 

obowiązującymi "Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

6. Czy oznaczenia pomocy dydaktycznych są zgodne z obowiązującymi "Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL"? 

7. Czy uczestnicy zajęć wiedzą w jakim projekcie biorą udział i z jakich środków 

finansowane są zajęcia dodatkowe? 

• W obszarze realizacji zadań: 
1. Czy zajęcia dodatkowe są dla uczestników projektu atrakcyjne? 

2. Czy uczestnicy projektu chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych? 

3. Czy podczas prowadzenia zajęć przestrzega się zasady równości szans? 

4. Czy szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne? 

5. Czy zajęcia dodatkowe prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych w ramach 

projektu pomocy dydaktycznych? 

6. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z programem? 

7. Czy zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem? 

8. Czy zajęcia przynoszą zakładane efekty? 

9. Czy organizacja zajęć gwarantuje osiągnięcie celów i rezultatów? 

10. Czy na bieżąco jest prowadzona przez nauczyciela dokumentacja zajęć? 

11. Czy uczestnicy zajęć systematycznie biorą w nich udział? 

12. Czy frekwencja uczestników jest na poziomie co najmniej 75%? 


