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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej

wymagań państwa.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te

wymagania na pięciu poziomach:

● Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 15-06-2015 - 17-06-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Krzysztof Jabłoński, Ewa Pietraszek. Badaniem objęto 136 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 79 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 28 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami partnerów szkoły,

a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport,

który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Arkusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji 

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale
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Obraz szkoły

Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów w Starachowicach funkcjonuje od 1999 roku. To najnowsza placówka

oświatowa w mieście usytuowana na osiedlu "Południe" w Starachowicach. Posiada nowoczesną bazę i szeroką

ofertę edukacyjną. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, szkoła prowadzi edukację w klasach

integracyjnych oraz w oddziałach z innowacjami pedagogicznymi. Z języka angielskiego dzięki innowacji

uczniowie nie tylko poznają język w zakresie rozszerzonym, ale też są wprowadzani do kolejnego etapu

edukacyjnego i życia zawodowego m.in. poprzez kształcenie umiejętności konstruowania dokumentów

aplikacyjnych i przygotowania do autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Innowacje z wychowania

fizycznego doskonalą umiejętność gry w siatkówkę i koszykówkę.

Na co dzień uczniowie wspierani są pomocą pedagoga, psychologa, logopedy, surdopedagoga i doradcy

zawodowego. Większość nauczycieli poszerzyła również swoje kompetencje, kończąc kurs kwalifikacyjny

z oligofrenopedagogiki. W oparciu o potencjał intelektualny i emocjonalny profesjonalnie przygotowanej kadry

szkoła przygotowuje młodzież do zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających żyć w zmieniającej się

rzeczywistości.

Efektem pracy uczniów i nauczycieli są uzyskane przez szkołę certyfikaty: "Szkoła z klasą", "Eko – Szkoła",

"Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń, "Otwarta szkoła", "European Action on Drugs".

Zaangażowanie uczniów, ich rodziców i nauczycieli daje wymierne rezultaty. Najbardziej spektakularne są

zwycięstwa w konkursach, zawodach i turniejach. Szkoła może pochwalić się licznym gronem laureatów

i finalistów ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursów przedmiotowych i artystycznych, takich jak:

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny "Alchemik’, Ogólnopolski Konkurs "Łamigłowy", Ogólnopolski Turniej

Recytatorski Literatury Regionalnej, Wojewódzki Konkurs Biologiczny, Wojewódzki Konkurs Chemiczny,

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego, Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego, Wojewódzkie Młodzieżowe

Zawody Ratownicze, Wojewódzki Konkurs "XX lat Straży Pożarnej – Jak nas widzą, tak nas malują", Diecezjalny

Konkurs Wiedzy Religijnej. Uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach o zasięgu powiatowym i miejskim,

zdobywając w nich liczne laury. W  zawodach i turniejach sportowych szkoła może poszczycić się również

wieloma sukcesami. Nie sposób pominąć także zaangażowania nauczycieli i uczniów w różne programy

i projekty edukacyjne, np.: projekt Erasmus + " Wszyscy dla zdrowia, zdrowie dla wszystkich" "Młodzież ma

wpływ" i inne. Dużą wagę przywiązuje się w szkole do działalności woluntarystycznej i charytatywnej; młodzież

bierze udział w zbiórkach żywności, zabawek, przyborów szkolnych i odzieży. Ofertę edukacyjną szkoły

uzupełniają wycieczki krajowe i zagraniczne (Londyn, Paryż), wymiany uczniowskie z młodzieżą z Niemiec,

wyjazdy na białą i zieloną szkołę, żywe lekcje historii.

Zgodnie z misją szkoły praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza ukierunkowana jest na wyrównywanie

szans edukacyjnych oraz rozwijanie zdolności wszystkich potrzebujących pomocy uczniów z dysfunkcjami,

deficytami, problemami  i predyspozycjami. Aby zapewnić pomoc psychologiczno – pedagogiczną prowadzone

są zajęcia: wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne,

surdopedagogiczne, profilaktyczne, terapeutyczne i z zakresu planowania kształcenia i kariery zawodowej.

W szkole panuje miła, przyjazna atmosfera, dobre relacje z uczniami i  rodzicami, oparte na wzajemnym

szacunku i zrozumieniu . "Czwórka " cieszy się dobrą opinią społeczności lokalnej i sympatią jej absolwentów,

o czym świadczą częste odwiedziny i  ich wizyty w szkole.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Gimnazjum nr 4
Patron Polskich Noblistów

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Starachowice

Ulica Jana PawłaII

Numer 18

Kod pocztowy 27-200

Urząd pocztowy Starachowice

Telefon 0412732550

Fax 0412732550

Www www.gim4starachowice

Regon 29108635500000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 278

Oddziały 12

Nauczyciele pełnozatrudnieni 29.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 5.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 3.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 23.17

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 9.59

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat starachowicki

Gmina Starachowice

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego (D)

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji
(D)

W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego
możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D)

Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów
uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów,
w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych
działań dydaktyczno-wychowawczych (B)

Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B)

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji B

W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia
się oraz sytuację społeczną każdego ucznia (D)

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne
organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie
do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia (D)

W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły
lub placówki (D)

Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (D)

W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w
odniesieniu do każdego ucznia (B)

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom (B)

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

B

W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i
wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje
się i podejmuje działania (D)

Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby
modyfikowane (D)

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B)

W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć
uczniów i losów absolwentów (B)
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Wnioski

1. Realizowana przez szkołę podstawa programowa uwzględnia osiągnięcia uczniów z poprzedniego

etapu edukacyjnego oraz zalecane warunki i sposoby jej realizacji. Pozwala to na skuteczną

indywidualizacje procesów edukacyjnych.

2. W szkole realizuje się szereg działań z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, co skutecznie

wpływa na minimalizowanie problemu dyskryminacji.

3. Współpraca gimnazjum z instytucjami lokalnego środowiska uspołecznia szkołę i służy rozwojowi

uczniów.

4. Skuteczne działania podejmowane przez samorząd uczniowski świadczą o akceptowaniu

i wspieraniu przez szkołę samorządności uczniowskiej. 
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Stan oczekiwany:

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do

nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice

powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one

nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o

osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele, realizując podstawę programową, uwzględniają zalecane warunki i sposoby

jej realizacji określone dla poszczególnych przedmiotów oraz poziom wiedzy i umiejętności

uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Wszyscy nauczyciele monitorują i diagnozują

osiągnięcia uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych oraz wdrażają wnioski z tych

analiz, co przyczynia się do sukcesów edukacyjnych uczniów. Działania szkoły są adekwatne wobec

przygotowania młodzieży do kolejnych etapów kształcenia.

Obszar badania:  W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Nauczyciele prowadzą diagnozy osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego,

a pozyskane informacje wykorzystują w realizacji podstawy programowej.

W szkole prowadzi się diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności z poprzedniego

etapu edukacyjnego poprzez analizę dokumentów uczniów przychodzących do klasy I gimnazjum, testy

sprawdzające kompetencje uczniów, analizę opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także

rozmowy z nauczycielami ze szkoły podstawowej oraz z rodzicami uczniów (tabela 1). Wyniki przeprowadzanych

diagnoz są w szkole udokumentowane (tabela 2). Sformułowane w wyniku diagnoz wnioski są wykorzystywane

do indywidualizacji nauczania przez dostosowywanie wymagań do możliwości poszczególnych uczniów,

kierowanie uczniów na właściwe zajęcia dodatkowe (wyrównawcze i rozwijające zainteresowania i zdolności),

modyfikowania planów pracy. W bieżącym roku szkolnym zwiększono ramową liczbę godzin z matematyki

w klasach I oraz języka polskiego w klasach II. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób w szkole prowadzi się diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności

nowych uczniów? [WD] (7397)

Tab.1

Numer Analiza

1 Przeprowadzenie diagnozy wstępnej jest bardzo ważnym

elementem pracy szkoły, który jest postawą do

określenia kierunku pracy z uczniem zgodnie z jego

potrzebami. Szkoła prowadzi diagnozę wstępną na

podstawie: • analizy umiejętności z poprzedniego etapu

edukacyjnego uzyskanych wyników podczas sprawdzianu

po klasie VI, uzyskanych wyników z poszczególnych

przedmiotów • analizy orzeczeń i opinii wydanych przez

poradnię psychologiczno – pedagogiczną • pozyskania

informacji od rodziców, pedagogów i nauczycieli ze szkół

podstawowych • testów kompetencji na ,,wejściu" •

testów kompetencji pozwalających na określenie

poziomu zaawansowania • zajęć integracyjnych w

klasach I
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę przeanalizować wnioski wynikające ze wstępnej diagnozy (o ile taka istnieje) z

poprzedniego etapu kształcenia (dla klasy IV szkoły podstawowej lub I klasy gimnazjum lub I klasy szkoły

ponadgimnazjalnej) oraz jakiekolwiek dostępne dokumenty opisujące sposób ich uwzględniania. Czy widać

wpływ sformułowanych wniosków na działanie nauczycieli? [ADZ] (7815)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Wnioski na podstawie dokumentacji uczniów klas I: 1.

Wdrożyć działania umożliwiające uczniom klas 1.

uzupełnienie wiedzy i umiejętności. 2. Wspomagać

uczniów mających trudności w nauce. 3. Mobilizować do

systematycznej i samodzielnej pracy, która pogłębi i

utrwali zdobyte wiadomości i umiejętności. 4. Wymagać

uważnego czytania i analizy poleceń i sprawdzać ich

zrozumienie. 5. Doskonalić umiejętność wnioskowania i

łączenia wiedzy z różnych dziedzin. 6. Kształcić

świadomość wartości i przydatności nauki. 7. Uwzględnić

potrzeby dzieci szczególnie uzdolnionych.

Wnioski wynikające z przeprowadzanych diagnoz

wstępnych na początku roku szkolnego: matematyka 1.

Kontynuować sesje z plusem. 2. Wprowadzić program

naprawczy do klasy IA 3.Przeprowadzać systematycznie

testy typu egzaminacyjnego. 4.Doskonalić umiejętności:

świadomego korzystania z rożnych źródeł wiedzy,

praktycznego posługiwania się zintegrowana wiedza,

czytania ze zrozumieniem, logicznego myślenia i

precyzyjnego wyradzania myśli. j.polski: 1. Wyrównać

braki w wiadomościach i umiejętnościach językowych -

niektóre wiadomości zaczynać wprowadzać od postaw. 2.

Ćwiczyć poprawność językowa w pismach użytkowych.

3. Doskonalić umiejętność rozpoznawania środków

stylistycznych. j. angielski: 1. konieczna jest praca

dydaktyczna mająca na celu poprawę wyników z zakresu

czytania i środków językowych. 2. We wszystkich

klasach należy pracować nad ćwiczeniami doskonalącymi

umiejętności: znajomość środków językowych z zakresu

tematów życie rodzinne i towarzyskie oraz dom,

rozumienia ze słuchu krótkich wypowiedzi - określanie

głównej myśli tekstu, redagowania wypowiedzi pisemnej.

W szczególności w klasach IA i IB należy również

kształcić umiejętności: znajomość środków językowych z

zakresu tematów: podróżowanie i turystyka, sport,

człowiek, szkoła, rozumienia krótkich wypowiedzi

pisemnych - znajdowanie w tekście określonych

informacji, - rozumienia ze słuchu krótkich wypowiedzi -

określanie intencji nadawcy tekstu, znajdowanie w

tekście określonych informacji.
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Nauczyciele, realizując podstawę programową, umożliwiają uczniom kształtowanie kluczowych

kompetencji i uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji określone dla poszczególnych

przedmiotów. 

W ocenie zdecydowanej większości nauczycieli, na wszystkich lub na większości zajęć kształcone są

następujące umiejętności:

● komunikowania się w języku ojczystym - wykres 1j,

● uczenia się - wykres 2j,

● odkrywania swoich zainteresowań i/lub przygotowania do dalszej edukacji - wykres 3j,

● czytania – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów - wykres 4j,

● pracy zespołowej - wykres 5j,

● myślenia naukowego – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych

dotyczących przyrody i społeczeństwa - wykres 6j.

39,3% nauczycieli deklaruje, że systematycznie kształtuje umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki

w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym (wykres 7j), a 21,4%

umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (wykres 8j). 

Podczas obserwowanych zajęć uwzględniano zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej

(tabela 1), co nie znalazło pełnego odzwierciedlenia w wywiadach z nauczycielami po obserwowanych

lekcjach. Podczas ankietowania nie wszyscy nauczyciele potrafili wskazać, które z zalecanych warunków

i sposobów realizacji podstawy programowej systematycznie wykorzystują w swojej pracy (wykres 1o). 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j Wykres 4j

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j
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Wykres 1o
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Opisz, jak na lekcji uwzględniane są zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej. [OZ] (7563)

Tab.1

Numer Analiza

1 1. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii

informacyjno - komunikacyjnej oraz pomocy

dydaktycznych. 2. Umożliwianie uczniom rozwiązywania

zadań rożnymi sposobami. 3. Nauka analizy i

interpretacji różnych tekstów kultury, przygotowanie do

ich krytycznego odbioru, nawiązywanie do literatury

współczesnej. 4. Wdrażanie uczniów do samodzielnego

zdobywania wiedzy. 5. Zachęcanie uczniów do

swobodnych wypowiedzi.
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Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,

uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz

W gimnazjum działaniem powszechnym jest diagnozowanie osiągnięć uczniów

i wdrażanie wniosków z przeprowadzonych analiz.

Podczas ankietowania nauczyciele wskazali w jaki sposób monitorują osiągnięcia uczniów: stosując ocenianie

bieżące, ocenianie podsumowujące, ocenianie kształtujące, sprawdzanie w jaki sposób uczniowie

wykonują zadania, stwarzanie uczniom możliwość zadawania pytań oraz sprawdzanie, czy uczniowie właściwie

zrozumieli omawiane kwestie oraz zadają pytania (wykres 1w). Wnioski z analizy osiągnięć uczniów

nauczyciele wykorzystują, m. in. do indywidualizacji nauczania, modyfikacji warsztatu pracy oraz organizacji

zajęć pozalekcyjnych (wykres 1o). Na wszystkich obserwowanych zajęciach nauczyciele:

● sprawdzali, czy uczniowie właściwie zrozumieli, 

● sprawdzali w jaki sposób uczniowie wykonują zadania, 

● zadawali pytania, 

● stwarzali uczniom możliwość zadawania pytań.

Z informacji uzyskanych od nauczycieli uczących w jednym oddziale wynika, że wnioski z prowadzonych analiz

osiągnięć uczniów wykorzystują w pracy (tabela 1 i 2).

 



Gimnazjum nr 4 16/45

      

Wykres 1o
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób monitorują Państwo osiągnięcia uczniów w tej klasie? [WNO] (9903)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 diagnozę wstępną z matematyki, języka polskiego,

języka angielskiego,

2 analizę wyników sprawdzianu po szkole podstawowej i

ocen uzyskanych na koniec klasy szóstej

3 analizując oceny uzyskane przez uczniów w różnych

formach aktywności, - podsumowując wiedzę i

umiejętności na zakończenie każdego działu

4 ocenianie bieżące (cząstkowe, odpowiedzi, kartkówki,

prace domowe)

5 obserwację zaangażowania i pracę na lekcji

6 zbieranie informacji zwrotnych od uczniów na temat na

temat zrozumienia omawianych zagadnień na lekcji oraz

trudności pojawiających się podczas odrabiania prac

domowych

7 porównywanie wyników uzyskanych przez uczniów danej

klasy z wynikami klas w danym poziomie

8 analizę wyników uzyskanych w związku z udziałem w

projekcie „Lepsza Szkoła”

9 -monitoring udziału w akcjach profilaktycznych i

charytatywnych

10 rozmowy z rodzicami uczniów na temat napotykanych

przez ich dzieci problemów w nauce

11 analizę udziału w zawodach sportowych
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób wykorzystują Państwo w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów?

[WNO] (9904)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 dostosowanie form i metod do pracy do poziomu

zdolności uczniów na miarę ich możliwości poznawczych

2 modyfikacja planu pracy uwzględniająca poziom

zdobytej wiedzy i umiejętności

3 zorganizowanie doraźnego wsparcia dla uczniów

4 modyfikacja zakresu materiału nauczania, metod pracy,

kryteriów oceniania

5 zwiększenie ilości zadań w celu wyćwiczenia

umiejętności, które wypadły najsłabiej

6 przydział dodatkowych zadań dla uczniów, którzy dobrze

radzą sobie z realizowanym materiałem i zachęcanie ich

do dodatkowych aktywności

Obszar badania:  Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła podejmuje działania wynikające z wniosków z monitorowania, które przyczyniają się

do podwyższenia wyników kształcenia i innych sukcesów edukacyjnych uczniów.

Ankietowani uczniowie (klasy II) najbardziej są zadowoleni z wyników w nauce, osiągnięć sportowych

i uzyskiwanych ocen (wykres 1o). Większość sukcesów uczniów przytoczonych podczas wywiadu przez

nauczycieli uczących w jednym oddziale jest związana z lepszym opanowaniem kompetencji kluczowych

opisanych w podstawie programowej, poprawą zachowania oraz zwiększeniem aktywności. W opinii nauczycieli

uczniowie coraz sprawniej wykorzystują technologię informatyczną, wykonują prezentacje multimedialne. Nabyli

umiejętności wyszukiwania treści z różnych źródeł oraz logicznego myślenia, nastąpiła poprawa w ich

zachowaniu. Zauważalna jest również poprawa czytania ze zrozumieniem i umiejętność interpretowania

tekstów, a zdecydowana większość uczniów sprawnie posługuje się techniką rachunkową.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego lokują szkołę głównie w staninach średnich. Przeprowadzona analiza danych

zastanych przedstawia:

● wzrost wyników z egzaminu z przedmiotów przyrodniczych na przełomie trzech lat (od staninu niżej

średniego do staninu wyżej średniego), 

● stabilność wyników z egzaminu z języka polskiego (stanin średni),
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● wahania wyników z egzaminu z matematyki (powrót do staninu średniego po poprzednim spadku

o jeden stanin),

● utrzymanie od dwóch lat wyników z egzaminu z języka angielskiego na tym samym poziomie (stanin

średni po spadku ze staninu wyżej średniego),  

● spadek wyników z egzaminu z historii i wos (ze staninu średniego na niżej średni), pomimo wzrostu

efektywności pracy.

Na podstawie trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych 2012-2014 należy stwierdzić, że efektywność nauczania

w szkole w zakresie przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych jest przeciętna (wskaźnik

EWD stabilny), także wyniki obu części egzaminu lokują się na pozycji przeciętnego wyniku w kraju. 

Do działań, które pozwoliły uczniom zdobywać sukcesy należą: 

a) opracowanie i wdrożenie ,,Szkolnego systemu badania osiągnięć uczniów" - zespół przeprowadza diagnozę

osiągnięć z wcześniejszego etapu edukacyjnego, diagnozę wstępną - testy kompetencyjne ,,na wejściu" (j.

polski, matematyka, j. angielski) oraz testy kompetencji w klasach drugich egzaminy próbne, egzaminy

zewnętrzne,

b) monitorowanie i analizowanie osiągnięć każdego ucznia, formułowanie wnioski,

c) kształcenie umiejętności kluczowych w ramach realizacji podstawy programowej,

d) prowadzenie działań mających na celu eliminowanie deficytów wynikających z analiz osiągnięć uczniów:

zajęcia pozalekcyjne wspomagające dla uczniów z trudnościami w nauce i rozwijające zainteresowania,  

e) organizowanie przez szkołę konkursów, np: Powiatowy Konkurs ,,Fenomen Gimnazjum", Miejski Konkurs

Krasomówczy o tytuł ,, Mistrza Słowa", 

f) wprowadzanie innowacji pedagogicznych i programów autorskich. O skuteczności działań dydaktycznych

i wychowawczych wynikających z bieżących analiz świadczy: 

- wzrost wyników z egzaminu z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, 

- zwiększenie liczby uczniów z lepszymi wynikami z egzaminu, 

- zmniejszenie liczby uczniów z najniższymi efektami edukacyjnymi, 

- aktywny udział uczniów w zawodach i konkursach m.in. 

● rok 2013 finaliści w XI Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego, XI Wojewódzkim Konkursie

Języka Niemieckiego, laureaci w XI Wojewódzkim Konkursie Biologicznym, XI Wojewódzkim Konkursie

Chemicznym,

● rok 2014 finaliści w XII Wojewódzkim Konkursie Biologicznym, XII Wojewódzkim Konkursie

Chemicznym.

 



Gimnazjum nr 4 21/45

      

Wykres 1o

Obszar badania:  Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku

pracy

Podejmowane w szkole działania wpływają na rozwój umiejętności uczniów oraz służą

ich sukcesowi na kolejnym etapie kształcenia lub na rynku pracy. 

Dyrektor i nauczyciele stwierdzili, że w szkole kształtuje się u uczniów umiejętności przydatne na kolejnym

etapie kształcenia. Spośród wielu zgodnie wymienili umiejętność:  

● nawiązywania kontaktów interpersonalnych, analizowania ofert pracy,

● sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),

● autoprezentacji i adekwatnej samooceny,

● planowania dalszej drogi edukacyjnej,

● organizowania i oceniania własnej nauki,

● skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania

pod uwagę poglądów innych ludzi,

● poprawnego posługiwania się językiem ojczystym i językiem obcym,

● przygotowania do publicznych wystąpień, 

● budowania więzi międzyludzkich,

● podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,

● skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
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● poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego

posługiwania się technologią informacyjną,

● odnoszenia się do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

● rozwijania sprawności umysłowych i osobistych zainteresowań,

● rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

Efektywność prowadzonych działań nauczyciele stwierdzają, m.in. na podstawie informacji zwrotnych

od absolwentów, wyników egzaminów zewnętrznych oraz sukcesów w konkursach (tabela 1).

Za działania najbardziej efektywne uznali:

● stosowanie aktywizujących metod nauczania,

● prowadzenie zajęć zawodoznawczych,

● prowadzenie kół zainteresowań,

● prowadzenie zajęć: wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych,

logopedycznych,

● prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego,

● rozwijanie samorządności uczniowskiej,

● organizowanie przez szkołę konkursów,

● organizacja różnorodnych imprez i uroczystości,

● realizacja programów profilaktycznych, 

● uczestniczenie w konkursach szkolnych i innych,

● współpraca z rodzicami,

● udział w projektach edukacyjnych,

● działalność wolontarystyczna i charytatywna uczniów,

● organizacja wycieczek tematycznych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Na jakiej podstawie stwierdzili Państwo tę efektywność? [WN] (9957)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 sukcesów w konkursach

2 uzyskanie przez szkołę certyfikatów "Szkoła z klasą" - Eko – Szkoła, - European Action on

Drugs - "Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń" -

"Otwarta Szkoła" - " Młodzież ma wpływ"

3 informacji zwrotnych od absolwentów spotkanie z absolwentem: "Proza Sapkowskiego

inspiracją dla innych twórców", spotkanie z absolwentką:

"A. Mickiewicz - romantyczna biografia romantycznego

poety"

4 dobrych wyników egzaminu gimnazjalnego w rankingu EWD województwa świętokrzyskiego szkoła

osiągnęła najlepszy wynik wśród państwowych szkół

gimnazjalnych w Starachowicach,

5 aktywności uczniów w pracy Młodzieżowej Rady Miasta udziału w akcjach i projektach np. "Młodzi głosują",

"Młodzież ma wpływ"

6 aktywności uczniów w pracy Samorządu Uczniowskiego

7 zaangażowania uczniów na zajęciach lekcyjnych i

pozalekcyjnych

8 dobrych relacji i pozytywnej współpracy z rodzicami

9 wysokiej oceny poziomu imprez artystycznych przez

społeczność lokalną i organ prowadzący
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Wymaganie:

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Stan oczekiwany:

W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

podejmuje się różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być

one oparte na diagnozie, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ich elementem jest

przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują

nauczanie i wspierają uczniów.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła w sposób celowy diagnozuje potrzeby edukacyjne, psychofizyczne i społeczne

uczniów. Dzięki temu, we współpracy z instytucjami zapewniającymi poradnictwo oraz pomoc

dzieciom, podejmuje działania mające na celu zaspokojenie ich potrzeb i wyrównanie szans

edukacyjnych. Podczas realizacji procesów edukacyjnych, nauczyciele stosują indywidualizację

nauczania w stosunku do każdego ucznia. W ocenie uczniów, rodziców i nauczycieli, w szkole

podejmuje się działania profilaktyczne przeciwdziałające dyskryminacji. Wsparcie, jakie oferuje

szkoła, odpowiada potrzebom uczniów i ich rodziców.

Obszar badania:  W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Gimnazjum nr 4 w Starachowicach rozpoznaje sposoby uczenia się, potrzeby

rozwojowe, edukacyjne, możliwości psychofizyczne oraz sytuację społeczną każdego ucznia,

co pozwala na wyłonienie uczniów wymagających wsparcia.

Wymienione przez nauczycieli sposoby rozpoznawania możliwości, potrzeb i osiągnięć edukacyjnych

uczniów zawiera tabela 1. W opinii nauczycieli najważniejsze potrzeby rozwojowe uczniów to:

● potrzeba miłości, uznania, akceptacji w grupie rówieśniczej i poczucia bezpieczeństwa połączona

z uświadomieniem sobie własnej odrębności i potrzebą określenia swojego miejsca w grupie oraz

kształtowania własnej tożsamości, 

● potrzeba szacunku, docenienia wysiłku i starań włożonych w swoją pracę, 

● potrzeba akcentowanie swej niezależności i samodzielności, 

● zaspokojenie potrzeb poznawczych w sposób akcentujący indywidualne preferencje, 

● odrzucania i poszukiwania autorytetów,

● w przypadku pojawienia się problemów potrzeba bycia wysłuchanym i świadomości możliwości

uzyskania wsparcia,
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● potrzeba poczucia bezpieczeństwa,

● poczucia własnej wartości, 

● sprawiedliwego traktowania, 

● potrzeba autonomii i samodzielności.

W szkole rozpoznano grupę uczniów potrzebujących wsparcia (tabela 2). Uczniowie potrzebują wsparcia ze

względu na trudności w nauce, dysfunkcje rozwojowe oraz choroby przewlekłe i trudną sytuację rodzinną.

Wszystkich uczniów potrzebujących pomocy ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne objęto odpowiednimi

formami wsparcia (tabela 3). Ankietowani rodzice odpowiedzieli, że nauczyciele w większości rozmawiają z nimi

o możliwościach i/lub potrzebach ich dzieci (wykres 1j).

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób rozpoznają Państwo możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów w

tej klasie? [WNO] (7040)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 zapoznanie z opiniami i orzeczeniami Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej oraz ich analiza

2 obserwacja zachowań w zespole klasowym i społeczności

szkolnej

3 rozmowy z uczniami

4 diagnoza wstępna

5 rozmowa i wymiana spostrzeżeń z rodzicami

6 wymiana opinii z nauczycielami uczącymi w klasie

7 wymiana opinii z pedagogiem szkolnym, psychologiem i

pozostałymi pracownikami szkoły

8 indywidualne spotkania z rodzicami, w trakcie których

omawiane są problemy i potrzeby uczniów, wspólne

ustalanie sposobów działań

9 obserwacja uczniów na zajęciach lekcyjnych,

pozalekcyjnych, uroczystościach szkolnych , przerwach,

wycieczkach kasowych, okolicznościowych spotkaniach

klasowych

10 analizę wyników sprawdzianu po szkole podstawowej

11 analiza prac uczniowskich i bieżących osiągnięć

12 analiza zaangażowania uczniów podczas zajęć

pozalekcyjnych na terenie szkoły i poza nią

13 porównywanie osiągnięć z poszczególnych przedmiotów

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Ilu uczniów zostało rozpoznanych, jako potrzebujący wsparcia? [AD] (7075)

Tab.2

Numer Analiza

1 63 opinii PPP (26%), 12 orzeczeń PPP (w tym 6 uczniów

– nauczanie indywidualne) (5%), 13 uczniów z

orzeczeniami do nauczania indywidualnego (5%), około

39 uczniów bez opinii wymagających wsparcia na

podstawie zaleceń wychowawcy i innych nauczycieli

(16%)
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Dla ilu z nich uruchomiono program wspierania uczniów ze względu na specjalne potrzeby

edukacyjne? [AD] (7289)

Tab.3

Numer Analiza

1 Dla każdego z uczniów uruchomiono program wspierania

poprzez: 1. bieżącą pracę z uczniem - indywidualizacja

nauczania, 2. koła zainteresowań, 3. zajęcia

wyrównawcze, 4. spotkania z pedagogiem, psychologiem

i logopedą, 5. zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 6.

zajęcia rewalidacyjne, 6. zajęcia opiekuńczo

-wychowawcze w ramach zajęć świetlicowych, 7. udział

w organizowanych projektach, uroczystościach,

imprezach klasowych, wycieczkach na terenie szkoły,

8.konsultacje dla uczniów, 9. spotkania z rodzicami

wychowawcy,nauczycieli, specjalistów

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz

rewalidacyjne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.

Priorytetami jakimi kieruje się szkoła, tworząc ofertę są m.in.: podmiotowość ucznia, jego potrzeby

i wszechstronny rozwój, indywidualne podejście do każdego ucznia, rozwijanie zainteresowań, predyspozycji

i uzdolnień uczniów oraz sugestie i oczekiwania rodziców i uczniów (tabela 1). W szkole około 9% uczniów nie

uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. Brak zainteresowania wynika m.in. z: udziału uczniów w licznych

zajęciach poza szkołą, braku wsparcia ze strony domu rodzinnego (zaniedbania środowiskowe). Jednak szkoła

podejmuje różne działania w ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (tabela 2). 

Ankietowani rodzice (81 %) podali, iż zajęcia pozalekcyjne w szkole są dostosowane do potrzeb ich dzieci

(wykres 3j).Zdaniem większości ankietowanych uczniów w szkole są zajęcia pozalekcyjne, które ich interesują

oraz pomagają im w nauce (wykres 1j, 2j). Nauczyciele uczący w jednym oddziale wymienili wnioski wynikające

z prowadzonego przez nich rozpoznania potrzeb i możliwości uczniów oraz wskazali wykorzystanie ich we

własnej pracy (tabela 3). 

Nauczyciele po realizowanych zajęciach wymienili działania na lekcji, które wynikały z wcześniejszego

rozpoznania potrzeb, możliwości uczniów, m.in.: 

● prowadzenie działań w odniesieniu do konkretnego ucznia -  dostosowanie czasu pracy, 

● wsparcie osób potrzebujących wzmocnień,

● dostosowanie wymagań do możliwości i osiągnięć uczniów,



Gimnazjum nr 4 28/45

      

● dobór zadań i ćwiczeń do indywidualnych możliwości uczniów,

● sprawdzanie zrozumienia poleceń, jakości wykonywania zadań,

● chwalenie i nagradzanie ocenami,

● stwarzanie uczniom pola do zadawania pytań nauczycielowi.

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakimi priorytetami kieruje się szkoła, tworząc ofertę? [AD] (7034)

Tab.1

Numer Analiza

1 podmiotowość ucznia, jego potrzeby i wszechstronny

rozwój, indywidualne podejście do każdego ucznia,

rozwijanie zainteresowań, predyspozycji i uzdolnień

uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych

gimnazjalistów, sugestie i oczekiwania rodziców i

uczniów, bliska współpraca z rodzicami, tworzenie szkoły

bezpiecznej i przyjaznej uczniom, korygowanie

dysfunkcji, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne

zgodnie z zaleceniami poradni

psychologiczno-pedagogicznej, analiza ofert szkół

ponadgimnazjalnych, śledzenie losów absolwentów

(szkoły i profile wybierane przez naszych absolwentów),

informacje z mediów na temat rynku pracy, rozwijanie

kompetencji kluczowych uczenia się

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania są podejmowane w ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi? [AD] (7958)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 wspieranie ucznia z obniżonymi zdolnościami

intelektualnymi, uczeń z opinią PPP: 1. dokładne

zapoznanie się z diagnozą 2.realizowanie postawy

programowej z uwzględnieniem obniżonych możliwości

3. dostosowanie form i metod pracy do do jego

możliwości 4. zapewnienie zajęć z zakresu pomocy

psychologiczno – pedagogicznej 5. wzmacnianie poczucia

własnej wartości i wiary we własne siły 6. motywowanie

do pracy 7. nawiązanie współpracy ze środowiskiem

rodzinnym

wspieranie ucznia zdolnego: 1. dokonanie diagnozy lub

zapoznanie się z diagnozą 2.wzbogacenie materiału ,

który poznaje uczeń o nowe elementy w taki sposób, by

stawiał on opór intelektualny, możliwy do pokonania

przez ucznia i by pokonanie tego oporu sprawiało

uczniowi satysfakcję 3. zadawanie dodatkowych prac

domowych 4. zapewnienie kół zainteresowań 5.

umożliwienie udziału w konkursach, turniejach
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie wnioski płyną z prowadzonego przez Państwa rozpoznania potrzeb, możliwości uczniów dla

pracy z klasą? Jak te wnioski wykorzystują Państwo? [WNO] (7042)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 W klasie znajdują się osoby, które mają zdolności

organizatorskie, są chętne do działań na rzecz klasy i

szkoły.

Należy kontynuować wykorzystywanie ich

zaangażowania.

2 Oddziaływania wychowawcy i nauczycieli uczących

przyczyniły się do poprawy dyscypliny i większego

zaangażowania uczniów w pracę na lekcji.

Należy nadal pracować nad poprawą dyscypliny,

stwarzać warunki do aktywnego udziału w lekcji na

miarę możliwości poznawczych uczniów.

3 Nie wszyscy uczniowie osiągają wyniki na miarę swoich

możliwości.

W klasie II w planie wychowawczym zostaną

uwzględnione ćwiczenia "twórczego umysłu", ćwiczenia

poprawiające pamięć, praca nad lepszą organizacją

czasu wolnego oraz monitorowanie przez uczniów

przygotowania się do lekcji.

4 Należy: doskonalić umiejętność czytania ze

zrozumieniem, stosować metody aktywizujące i

indywidualizację nauczania, ćwiczyć umiejętność

czytania ze zrozumieniem, formułować wnioski

wynikające z przeprowadzonych obserwacji i

doświadczeń, stosować doświadczenia i eksperymenty

jako źródła wiedzy.

Wprowadzanie ćwiczeń o różnym stopniu trudności,

docenianie i chwalenie uczniów nawet za najmniejsze

sukcesy, objęcie opieką uczniów z opiniami i

orzeczeniami PPP, zapewnienie uczniom poczucia

akceptacji, wzmacnienie poczucia własnej wartości przez

stosowanie pochwał, motywowanie do dalszej pracy

Obszar badania:  W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki

Gimnazjum podejmuje wiele działań antydyskryminacyjnych uwzględniających specyfikę placówki. 

W szkole prowadzi się działania antydyskryminacyjne poprzez: 

● pogadanki na lekcjach wychowawczych, 

● rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,

● zajęcia tematyczne na temat: tolerancji, akceptacji odmienności, wzmacniania poczucia własnej

wartości, agresji. 

Gimnazjaliści biorą udział w licznych programach profilaktycznych, zajęciach i wyjazdach integracyjnych,

seansach filmowych i wycieczkach o tematyce antydyskryminacyjnej, spotkaniach profilaktycznych ze

specjalistami oraz akcjach charytatywnych (wykres 1o). Zajęcia te są dostosowane do sytuacji w szkole

w związku z obecnością uczniów niepełnosprawnych. Działania odpowiadają na bieżące potrzeby uczniów

zgłaszających indywidualnie problemy dokuczania. Zajęcia grupowe stanowią formę profilaktyki

edukacyjno-rozwojowej formującej postawy, system wartości, przestrzeganie norm społecznych. Celem

realizacji tych zadań jest minimalizacja zagrożeń wynikającej z zachowań ryzykownych lub kompensacja

deficytów psychorozwojowych. W szkole nie obserwuje się przejawów dyskryminacji, ponieważ regularnie
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prowadzone są działania antydyskryminacyjne, ukierunkowane m.in na: kolor skóry, pochodzenie etniczne,

pochodzenie społeczne, religię, status ekonomiczny, niepełnosprawność, sprawność fizyczną, wygląd

zewnętrzny, strój, przynależność do subkultury (wykres 1w). Uczniowie twierdzą, że wszyscy w szkole są równo

traktowani (tabela 1).

 

Wykres 1o
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy w Waszej szkole wszyscy uczniowie są traktowani tak samo? Jeżeli nie, to kto (jakie grupy)

traktowany jest inaczej? Jak myślicie, z czego to wynika? [WU] (6962)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Raczej u nas nie ma dyskryminacji osób. Uczą się u na s

dzieci niepełnosprawne i wszystkie działania prowadzimy

razem- integrujemy się, biorą udział w życiu klasy i

szkoły razem z nami. Uczniowie odnoszą się do siebie

przyjaźnie, równo traktujemy naszych kolegów, są u nas

uczniowie innego wyznania. Kwestia zamożności nie jest

powodem do dyskryminacji uczniów. Wspieramy

finansowo (zbiórki pieniędzy) uczniów mniej

zamrożonych – wyjazdy na wycieczki, wyjścia do kina

itp. Czasami zdążają się sprzeczki ale nie jest to na dużą

skale. Nauczyciele traktują nas równo, zwracają się do

nas po imieniu, nauczyciele pomagają uczniom

słabszym, wspierają ich, nauczyciele doceniają nasze

zaangażowanie i doceniają wkładany wysiłek w zajęcia.

Mamy możliwość uczestniczenia w konkursach,

organizowane są dyskoteki, które nas integrują.

Jesteśmy sprawiedliwie oceniani, znamy zasady i

kryteria oceniania. Wybory do SU odbywają się

demokratycznie, regulamin „szczęśliwego numerka”

ustalamy wspólnie.

Obszar badania:  Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc

uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną

Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom,

adekwatnie do ich potrzeb i sytuacji społecznej. 

Dyrektor i nauczyciele w wywiadzie wymienili instytucje odpowiedzialne za wspomaganie dzieci i młodzieży,

z którymi współpracuje szkoła oraz określili, na czym ta współpraca polega:

● Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starachowicach: organizacja pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców, prelekcje, konsultacje

psychologiczne;  

● Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”: warsztaty, szkolenia, konkursy dla uczniów i nauczyciel,

przedmiotowe zajęcia wyrównawcze, realizacja programu edukacyjno-rozwojowego „Spójrz inaczej”;
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● Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Starachowicki”: akcje charytatywne z udziałem uczniów –

świąteczne zbiórki żywności, podziel się posiłkiem, pomoc żywnościowa dla rodzin, udział uczniów

i nauczycieli w konkursach, imprezach artystycznych, w debatach („Bezpieczne Starachowice – stop

wandalom”), udział w kampanii „Życie z pasją” w zakresie pracy wolontarystycznej;

● Klub Sportowy „Czwórka” przy Gimnazjum nr 4 w Starachowicach - udział uczniów i nauczycieli

w zajęciach sportowych, - współorganizacja zawodów sportowych;

● „Słoneczna Integracja” przy SP 10 - udział nauczycieli w konferencjach tematycznych, udział uczniów

w programach i imprezach integracyjnych, udział w „Galach jedności” w ramach programu „Razem

tacy sami”

● Europejska Kampania w Sprawie Narkotyków - Komisja Europejska (EAD) - udział uczniów, rodziców

i nauczycieli w realizacji działań profilaktycznych, informacyjnych;

● Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - konsultacje z pracownikami socjalnymi MOPS dot. możliwości

dofinansowania obiadów szkolnych lub innych form pomocy, sytuacji rodzinnej;

● Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyżą - pomoc żywnościowa dla rodzin, udział uczniów

w zbiórkach pieniędzy, udział uczniów i nauczycieli w akcjach prozdrowotych, ekologicznych

(konkursy, imprezy kulturalne, konferencje, szkolenia), akcji „Gorączka Złota” – zbiórka pieniędzy,

udział w konkursach i kwestach, dofinansowanie wycieczek szkolnych;

● Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, CARITAS o/ Starachowice, Referat Katechetyczny Kurii

Diecezji Radomskiej, Rada Rycerzy Kolumba: udział uczniów w konkursach literackich, plastycznych

i inscenizacjach teatralnych, pomoc charytatywna dla rodzin, praca formacyjna, dofinansowanie

wyjazdów wakacyjnych, zakup podręczników do religii, wózek dla niepełnosprawnych dla szkoły,

dofinansowanie zakupu śniadań dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji;

● Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP: warsztaty zawodoznawcze dla uczniów;

● Centrum Kształcenia Praktycznego: udział uczniów w konferencjach i warsztatach zawodoznawczych; 

● Szkoły podstawowe i gimnazja: udział w konferencjach („Zagrożenia w sieci”)i, konsultacje

z pedagogami i nauczycielami na temat sytuacji psychoedukacyjnej absolwentów, ich potrzeb

i możliwości, przekazywanie informacji dot. oferty kształcenia uczniów z orzeczeniami o potrzebie

kształcenia specjalnego, przekazywanie informacji dotyczącej oferty edukacyjnej, wspólne dyskoteki,

realizacja projektu „Julian Tuwim i Polska międzywojenna – dlaczego wciąż fascynują?”,

organizowanie wspólnych debat;

● Sąd Rejonowy w Starachowicach – Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, kuratorzy rodzinni:

 przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu uczniów poprzez wymianę informacji, uświadamianie

uczniom konsekwencji naruszania prawa, konsultacje z kuratorami nieletnich i kuratorem rodzinnym

nt. sytuacji rodzinnej w zakresie odpowiedzialności prawnej rodziców wobec dziecka, kontroli sytuacji

szkolnej (frekwencji, wyników w nauce) uczniów, którzy objęci są nadzorem kuratora lub wychowują

się w rodzinach objętych jego nadzorem;

● Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: współpraca w zakresie opieki nad uczniami wychowującymi się

w rodzinach zastępczych, wymiana informacji o warunkach;

● Komenda Powiatowa Policji: zgłaszanie przypadków naruszania prawa, spotkania profilaktyczne,

uświadamianie uczniom konsekwencji naruszania prawa (spotkania z pracownikami policji), kontrola

autokarów wyjeżdżających na wycieczkę;
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● Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: realizacja programów profilaktycznych,

prozdrowotnych („Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Trzymaj formę”), udział w szkoleniach, imprezach

edukacyjnych, wspólna organizacja imprez o charakterze prozdrowotnym;

● Urząd Miejski w Starachowicach - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Referat Gospodarki

Odpadami, Dróg i Ochrony Środowiska: udział uczniów i nauczycieli w akcjach ekologicznych,

rekrutacja uczniów na kolonie, udział w projekcie „Młodzież ma wpływ”, udział w imprezach

ogólnomiejskich, udział w konferencjach, szkoleniach, spektaklach profilaktycznych (np. konferencja

Jima Larsona „Agresja w szkole”, teatr profilaktyczny „Pętla zdarzeń” na temat przemocy

rówieśniczej), sponsoring konkursów i imprez organizowanych w szkole;

● Polsko – Niemieckie Biuro Współpracy w Warszawie: udział uczniów i nauczycieli w międzynarodowej

wymianie;

● Instytut Goethego: udział uczniów w konkursach językowych, plastycznych, historycznych,

teatralnych;

● Instytut Badań Edukacyjnych:  „Badanie ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów

i absolwentów” (celem projektu jest poznanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku

szkolnym, poprawa jakości i dostępności edukacji dla osób niepełnosprawnych, polepszenie polityki

publicznej w tym zakresie, wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych).

Działania prowadzone we współpracy z w.w. instytucjami jest adekwatna do potrzeb uczniów. Zaspakajane są

przede wszystkim potrzeby: rozwoju, ciekawości poznawczej, akceptacji, bezpieczeństwa, rozwijania

zainteresowań i pasji, ale również: potrzeby osiągania sukcesów, przynależności do grupy, zrozumienia

odmienności, niepełnosprawności drugiego człowieka, a także potrzeby zawierania przyjaźni, budowania

pozytywnych relacji z rówieśnikami, budowania poczucia własnej wartości.

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia

W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu nauczania. 

Zdecydowana większość uczniów twierdzi, że mają możliwość uczestniczyć we wszystkich tych zajęciach,

odbywających się w szkole, na które mają ochotę (wykres 1j). Na większości obserwowanych zajęciach (5/6)

nauczyciele motywowali wszystkich uczniów do angażowania się w proces lekcyjny. Odbywało się to m.in.

poprzez:

● dostosowanie metod, form i środków kształcenia do potrzeb i możliwości uczniów, 

● stwarzanie dobrej atmosfery na lekcji, 

● różnicowanie treści nauczania adekwatnie do zdolności uczniów, 

● stosowanie indywidualnego tempa pracy,

● indywidualne podejście do pracy w pracy zespołowej, 

● udzielanie uczniom informacji zwrotnej dotyczącej poczynionych postępów w nauce (tabela 1).

Działania podejmowane przez nauczycieli w stosunku do swoich wychowanków są skuteczne i adekwatne do ich

potrzeb. Uczniowie są otwarci, chętnie wypowiadają się i podejmują dyskusje. Wyrażają własne zdanie

i motywują je.
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób indywidualizują Państwo proces nauczania? Proszę podać przykłady. [WNO]

(7960)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 dostosowujemy metody i formy pracy do możliwości

uczniów

2 przestrzegamy zaleceń Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

3 dostosowujemy poziom trudności zadań i czas

przeznaczony na ich wykonanie

4 stosujemy odpowiednie pomoce dydaktyczne

5 udzielamy dodatkowych wyjaśnień, wskazówek oraz

sprawdzamy stopień ich zrozumienia

6 przydzielamy odpowiednie miejsce w klasie dla ucznia w

zależności od rodzaju deficytu (wada wzroku, słuchu)

7 dostosowujemy swój sposób komunikowania się z

uczniem i wyjaśniamy pojęcia specjalistyczne

8 dbamy o zapewnienie optymalnych warunków do pracy:

właściwe oświetlenie, atmosferę życzliwości

9 powierzamy uczniom samodzielne opracowanie

zagadnień

10 dzielimy większe partie materiału na części

11 różnicujemy stopień trudności prac domowych



Gimnazjum nr 4 37/45

      

Obszar badania:  W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce

odpowiada ich potrzebom

Szkoła wspiera uczniów adekwatnie do ich potrzeb.

Większość, bo ok. 60% badanych uczniów twierdzi, że w dniu badania  otrzymali wsparcie od nauczycieli. Ci dali

gimnazjalistom do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości (wykres 1j). Inna grupa badanych uczniów twierdzi

w większości, że nauczyciele wierzą w ich możliwości (wykres 2j). W ich opinii nauczyciele dają im

do zrozumienia, że w nich wierzą i  mówią im, że mogą nauczyć się również rzeczy trudnych (wykres 3j). Opinie

rodziców w zakresie wsparcia ich dziecka nie są jednoznaczne. Część rodziców twierdzi, że nie korzysta ze

wsparcia wychowawcy (wykres 4j), ani innych nauczycieli (wykres 5j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j Wykres 4j

Wykres 5j
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Wymaganie:

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Stan oczekiwany:

Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym elementem

zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych

szkołach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie

udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań.

Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych pochodzących z różnych

źródeł.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole, w trosce o prawidłową organizację procesów edukacyjnych, uwzględnia się wnioski

wynikające z analiz egzaminu zewnętrznego i ewaluacji wewnętrznej. Podejmowane w tym zakresie

działania wpływają na osiągane przez szkołę sukcesy w konkursach, przeglądach artystycznych

i zawodach sportowych. W gimnazjum wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i ewaluacji

wewnętrznej oraz badania własne nauczycieli do diagnozowania osiągnięć uczniów. Szkoła bada

losy swoich absolwentów i propaguje odniesione przez nich sukcesy na dalszym etapie kształcenia.

Obszar badania:  W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz

wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania

Analiza wyników egzaminu oraz ewaluacja wewnętrzna prowadzą do formułowania wniosków,

na podstawie których podejmowane są adekwatne działania.

Wnioski z analizy danych z egzaminu zewnętrznego podane przez nauczycieli w ankiecie są spójne

z dokumentacją szkolną oraz wypowiedziami nauczycieli uczącymi w jednym oddziale. Wszyscy nauczyciele

deklarują, że korzystają z wniosków z analizy danych z egzaminów zewnętrznych, a także, że wykorzystują

wyniki ewaluacji wewnętrznej (wykres 1w). Na ich podstawie podejmowane są m.in. następujące działania: 

● planuje się pracę szkoły przydzielając dodatkowe godziny na te zajęcia, z których uczniowie osiągają

niskie wyniki,

● uczniowie są angażowani do różnego rodzaju projektów i działań na terenie szkoły i poza nią, 

● przygotowuje się odpowiednie ćwiczenia i zadania adekwatne do stwierdzonych potrzeb,

● następuje weryfikacja metod i form pracy, stosowanych pomocy dydaktycznych,
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● organizowane są spotkania rodziców ze specjalistami w zakresie wychowania,

● podczas lekcji wychowawczych oraz w miarę możliwości na innych zajęciach wprowadza się treści

prospołeczne, dyskutuje na temat norm i ich wykorzystania w życiu codziennym.

W wyniku monitoringu działań podejmowanych przez nauczycieli sformułowano m.in. następujące wnioski:

● Poprawie uległy wyniki z egzaminów z przedmiotów przyrodniczych i matematyki;

● Uczniowie poprawili umiejętności: czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz wykonywania czynności

w sytuacjach stresu egzaminacyjnego;

● Nastąpił wzrost liczby uczniów z lepszymi wynikami z egzaminów;

● Uczniowie liczniej uczestniczą w konkursach przedmiotowych i przeglądach artystycznych;

● Rodzice, uczniowie i nauczyciele częściej korzystają ze wsparcia pedagoga oraz psychologa;

● Zmniejszeniu uległ wskaźnik uczniów z najniższymi ocenami z zachowania oraz z nauczanych

przedmiotów.

Analizując efekty pracy wybranego zespołu klasowego wskazano wnioski wynikające z analizy sprawdzianu

zewnętrznego przeprowadzonego na koniec klasy szóstej (tabela 1). W oparciu o nie zespół nauczający

podejmuje odpowiednie działania, których celem jest wyeliminowanie błędów i skupienie się na pracy

nad umiejętnościami gorzej opanowanymi. Działania wymienione przez dyrektora i radę pedagogiczną są

spójne.

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie wnioski z analizy egzaminów przeprowadzanych na zakończenie etapu edukacyjnego

wyciągnięto w odniesieniu do tej klasy? Proszę podać przykłady ich wykorzystania w pracy z klasą. [WNO]

(7608)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 ćwiczyć umiejętność uważnego czytania i analizowania

treści zadań oraz towarzyszących im tekstów ( w tym

rysunków, tabel)

2 ćwiczyć umiejętność tworzenia własnego tekstu

3 wskazywać możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce

4 uczyć korzystania z różnych źródeł informacji

5 oceniać sensowność udzielonej odpowiedzi

6 zwracać uwagę na staranność zapisu i przejrzystość

stosowanej metody

7 udoskonalać umiejętność posługiwania się językiem

odpowiednim dla poszczególnych przedmiotów

Obszar badania:  Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Wnioski z monitorowania działań podejmowanych na podstawie badań są użyteczne.

Szkoła prowadzi diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności nowych uczniów. Odbywa się to m.in.

poprzez:

● analizę wyników sprawdzianu zewnętrznego z klasy VI, 

● analizę orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

● rozmowy: z nauczycielami szkół podstawowych, z rodzicami uczniów,

● analizę testów kompetencji "na wejściu" pozwalających określić poziom zaawansowania wiedzy

i umiejętności,

● analizę materiału z zajęć integracyjnych na początku klasy I.

Celem prowadzonej diagnozy jest przede wszystkim określenie wiedzy i umiejętności uczniów w każdej klasie,

dostosowanie planów pracy nauczycieli od możliwości uczniów, przydział uczniów do odpowiednich grup

językowych, diagnoza sytuacji wychowawczej w klasach, opracowanie form pomocy uczniom. W oparciu

o wyniki diagnozy, a także w wyniku monitorowania podejmowanych działań, modyfikacji ulega plan pracy:

zmianie ulegają ilości godzin przypadające na dany przedmiot, organizuje się zajęcia dla uczniów objętych

pomocą psychologiczno-pedagogiczną, skuteczniej włącza się rodziców do współpracy. Jednocześnie zmianie

ulega indywidualna praca nauczyciela (wykres 1o).

Informacje prezentowane przez dyrektora i nauczycieli są spójne. 
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Wykres 1o

Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych

W szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych do planowania pracy nauczycieli.

Zgodnie z informacjami podanymi przez dyrektora, nauczyciele do planowania swojej pracy wykorzystują

następujące badania zewnętrzne:

● zewnętrzny egzamin gimnazjalny (wyniki z poszczególnych części egzaminu),

● sprawdzian po szóstej klasie,

● egzamin próbny wydawnictwa "Operon", 

● badania wiedzy z matematyki w ramach programu "Lepsza Szkoła".

Analiza tych danych, w ocenie dyrektora, posłużyła do: 

● planowania ilości godzin przeznaczonych do realizacji treści z podstawy programowej,

● zwiększenia ilości ćwiczeń lub zadań rozwijających poszczególne umiejętności (np. umiejętność

pisania rozprawki, czy umiejętność rozwiązywania zadań z treścią), 

● rozwijania umiejętności kluczowych,
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● modyfikacji dotychczasowych metod i form pracy w odniesieniu do poszczególnych zespołów

uczniowskich i indywidualnie każdego ucznia,

● organizacji zajęć pozalekcyjnych,

● opracowania form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 Obok ww. badań nauczyciele wskazali inne badania prowadzone przez szkołę, które są przez nich

wykorzystywane do planowania pracy. Wszyscy korzystają z wyników ewaluacji wewnętrznej prowadzonej

na poziomie całej szkoły i przez zespoły przedmiotowe. Wszyscy deklarują również prowadzenie mikrobadań

i innych badań edukacyjnych, których celem jest modyfikowanie swojej pracy w zakresie dydaktyki

i wychowania. Przykłady podejmowanych działań przez poszczególnych nauczycieli są spójne i nakierowane

na wzrost efektów edukacyjnych. 

Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły

lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów

Gimnazjum prowadzi różnorodne badania, które przyczyniają się do podejmowania działań

skutkujących sukcesywnym podnoszeniem efektów kształcenia.

Z informacji pani dyrektor wynika, że w szkole systematycznie prowadzone są następujące badania

wewnętrzne:

● ewaluacja wewnętrzna (prowadzona przez zespoły przedmiotowe lub nauczycielskie),

● diagnoza uczniów kl I. (badanie wiedzy i umiejętności ,,na wejściu": testy poziomujące z języka

angielskiego, testy diagnozujące z języka polskiego, z matematyki),

● badanie poziomu opanowania wiedzy i umiejetności uczniów w połowie cyklu kształcenia (klasy II),

● analiza ilościowa i jakościowa egzaminów próbnych i zewnętrznych,

● badanie osiągnięć uczniów oraz umiejętności kluczowych,

● badanie realizacji podstawy programowej,

● diagnoza sprawności i rozwoju fizycznego,

● ewaluacja zajęć dodatkowych, programu wychowawczego i profilaktyki,

● badanie losów absolwentów.

Celem prowadzonych badań jest m.in:

● zaplanowanie przydziału dodatkowych godzin dydaktycznych,

● określenie stopnia opanowania podstawy programowej oraz umiejętności kluczowych,

● dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów,

● dostosowanie form, metod pracy i środków nauczania do potrzeb i możliwości uczniów,

● bieżącego monitorowania pracy szkoły,

● poprawa w zakresie spójności działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły.

W spójnej wypowiedzi dyrektor i nauczyciele wskazali, że jednym z istotnych badań, wykorzystywanym i bardzo

przydatnym w procesie wychowawczym jest gromadzenie informacji o losach absolwentów (tabela 1).  
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy zbierają Państwo informacje o losach swoich absolwentów? Jeżeli tak, to jak są

wykorzystywane? [WN] (8481)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Tak. Szkoła gromadzi i wykorzystuje informacje

dotyczące losów absolwentów stwarzając warunki do

współpracy z nimi i ich rodzicami: - prowadzi księgę

absolwentów szkoły, - zaprasza absolwentów do udziału

w uroczystościach szkolnych, - utrzymuje kontakty z

nauczycielami i dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych,

a także absolwentami i ich rodzicami, - umożliwia

realizację praktyk studenckich, -zaprasza absolwentów

na zajęcia. Często nasi absolwenci pomagają

trzecioklasistom w wyborze szkoły średniej poprzez

przekazywanie informacji o pracy szkół średnich i ich

wymaganiach. Uzyskane od absolwentów i ich rodziców

informacje pozwalają na właściwą ocenę stopnia

realizacji programu nauczania oraz wybranych

podręczników zapewniających uczniom dobre

przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania w

kolejnych etapach edukacyjnych. Dzięki tym działaniom

możemy stwierdzić w jaki sposób wiedza i umiejętności

zdobyte w gimnazjum wpływają na dalszą edukację i

ścieżki kariery absolwentów. Z uzyskiwanych informacji

wynika, iż nasi absolwenci dostają się na renomowane

polskie uczelnie osiągając liczne i znaczące sukcesy w

różnych dziedzinach życia społecznego.
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