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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. 

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. Kształtowane są postawy i respektowane 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, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra

Edukacji Narodowej  z dnia 6.08.2015 r. Szkoła może spełniać wymagania na poziomie podstawowym

i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 10-11-2015 - 30-11-2015 przez zespół wizytatorów ds.

ewaluacji, w skład którego weszli: Łukasz Maj, Luiza Błoniarz. Badaniem objęto 115 uczniów

(ankieta i wywiad grupowy), 54 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 21 nauczycieli (ankieta

i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, a także

obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został

sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Akusz 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

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

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

Gimnazjum nr 1 im. generała Antoniego Hedy "Szarego" stoi na jednym ze wzgórz Starachowic. Powstało

w budynku dawnej SP nr 3, który w tym roku obchodzi 55 rocznicę powstania.

Od kilku lat uczniowie osiągają jedne z najwyższych wyników na egzaminie gimnazjalnym w mieście oraz

odnoszą znaczące sukcesy w konkursach. W konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium

Oświaty w Kielcach na przestrzeni ubiegłych trzech lat uczniowie zdobyli: tytuły laureata w Wojewódzkim

Konkursie Języka Polskiego, Wojewódzkim Konkursie Matematycznym, Wojewódzkim Konkursie

Informatycznym i Wojewódzkim Konkursie Historycznym oraz tytuły finalisty w Wojewódzkim Konkursie Języka

Polskiego, Wojewódzkim Konkursie Matematycznym, Wojewódzkim Konkursie Informatycznym i Wojewódzkim

Konkursie Chemicznym. Uczniowie z sukcesami uczestniczą w konkursach poetyckich i literackich, wiedzy

i umiejętności. Gimnazjaliści uczęszczający do ubiegłego roku szkolnego do klasy sportowej odnieśli wiele

znaczących zwycięstw w swoich kategoriach (koszykarki: Ogólnopolskie Mistrzostwa w Piłce Koszykowej

Dziewcząt, Wojewódzkie Mistrzostwa w Piłce Koszykowej Dziewcząt, strzelcy: Eliminacje do Olimpiady

Młodzieżowej w strzelectwie w kategorii PPM 40, Eliminacje do Olimpiady Młodzieżowej w strzelectwie

w kategorii PSP 30+30, Otwarte Mistrzostwa Młodzieży w Strzelectwie w kategorii PPM 40, Otwarte Mistrzostwa

Młodzieży w Strzelectwie w kategorii PPS 30+30). Prawie wszyscy uczniowie klas sportowych w zakresie

strzelectwa sportowego należeli w trakcie trwania nauki do kadry wojewódzkiej, a dwie absolwentki zostały

w 2015 r. powołane do kadry narodowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Do osiągnięć uczniów

przyczynia się poszukiwanie i stwarzanie przez szkołę nowatorskich rozwiązań. Zaliczyć do nich z pewnością

należy utworzenie pierwszej w powiecie klasy sportowej o dwóch profilach kształcenia: koszykówka dziewcząt

i strzelectwo sportowe. Kolejną formą wszechstronnego wspierania uczniów są prowadzone innowacje

pedagogiczne: z języka angielskiego (trzy edycje) "Dzieła i sylwetki wielkich pisarzy anglojęzycznych -

w przybliżeniu", z nauk przyrodniczych "Nauki przyrodnicze – twoje okno na świat", z wychowania fizycznego

(dwie edycje) "Sport kluczem wielopłaszczyznowego rozwoju młodego człowieka", z edukacji dla

bezpieczeństwa "Bezpieczeństwo Narodowe". Szkoła bierze aktywny udział w programach i projektach

edukacyjnych takich jak np.: Trzymaj formę, Młodzież ma wpływ, Innowacyjny program nauczania fizyki,

Festiwal Nauki, Przegląd Filmów Edukacyjnych "Człowiek w poszukiwaniu wartości" , Symbole Walczące,  "Żyj

z pasją i zdrowo, na sportowo", Starachowice – bezpieczne w praktyce, współpracuje z instytucjami w zakresie

przeprowadzania badań naukowych PISA (2 badania), BUNJO – trzyletni program. Efektem pracy uczniów

i nauczycieli jest uzyskany certyfikat "Szkoły Odkrywców Talentów". Ofertę edukacyjną szkoły uzupełniają

wycieczki krajowe, rajdy piesze i górskie, międzynarodowe wymiany uczniowskie w ramach programów

Comenius i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, żywe lekcje historii, lekcje muzealne.  Ważną rolę

w kształtowaniu właściwych postaw, zdrowego stylu życia odgrywa działalność Szkolnego Koła

Krajoznawczo-Turystycznego. Czynne, systemowe uprawianie turystyki przez uczniów i nauczycieli jest

dostrzegane w środowisku i docenione przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, które

uhonorowało jednego z nauczycieli odznaką i tytułem "Nauczyciel Kraju Ojczystego". Gimnazjum nr 1 to

również szkoła promująca wartości bliskie patronowi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej.

Ściśle współpracuje ze środowiskiem kombatanckim celem popularyzacji idei AK wśród uczniów i mieszkańców

miasta. Jest pomysłodawcą i organizatorem Miejskich Obchodów Dnia A. Hedy "Szarego", które są jedną

z ważniejszych uroczystości środowiskowych i patriotycznych w kalendarzu imprez miejskich.  W szkole panuje

miła, życzliwa atmosfera, dobre, oparte na zrozumieniu i wzajemnym szacunku relacje z uczniami i ich
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rodzicami. 
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Gimnazjum nr 1 im. generała Antoniego Hedy
"Szarego" w Starachowicach

Patron generał Antoni Heda "Szary"

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Starachowice

Ulica Kielecka

Numer 3

Kod pocztowy 27-200

Urząd pocztowy Starachowice

Telefon 0412755244

Fax 0412755244

Www www.gimn1star.pl

Regon 29109877200000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 212

Oddziały 9

Nauczyciele pełnozatrudnieni 25.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 5.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2.96

Średnia liczba uczących się w oddziale 23.56

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 8.48

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat starachowicki

Gmina Starachowice

Typ gminy gmina miejska
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Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Poziom podstawowy:

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

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

Poziom wysoki:

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

Poziom podstawowy:

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

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.

Poziom wysoki:

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

Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej.

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom.

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

Poziom podstawowy:

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.

Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz
wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę lub placówkę monitorowane i
analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.
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Wnioski

1. Nauczyciele systematycznie monitorują i analizują realizację podstawy programowej, a wnioski

z analizy osiągnięć uczniów wykorzystywane są do dalszej pracy. 

2. Szkoła rozwija u uczniów kompetencje, które są określone w podstawie programowej. 

3. Rodzice i uczniowie doceniają wsparcie, które otrzymują w szkole stosownie do rozpoznanych ich

potrzeb oraz dyskrecję w tym zakresie.

4. Grono pedagogiczne elastycznie reaguje na pozyskiwane wnioski z przeprowadzanych przez siebie

analiz lub badań zewnętrznych. Ciągle poszukuje nowatorskich rozwiązań. Wprowadzone nowe zajęcia,

innowacje pedagogiczne wspierają pracę z uczniami.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele diagnozują oraz monitorują osiągnięcia uczniów, a wnioski z analizy osiągnięć uczniów

wykorzystują w swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej.  Działania dydaktyczno - wychowawcze

podejmowane w oparciu o wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz monitoringu są skuteczne.  

Uczniowie są zadowoleni ze swoich ocen, udziału w konkursach oraz pochwał słownych

od nauczycieli.  Podczas obserwowanych lekcji uczniowie wykonywali różnorodne zadania

co uatrakcyjniało proces lekcyjny. 

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Nauczyciele diagnozują osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Uczniowie są

zadowoleni ze swoich ocen, udziału w zawodach oraz   pochwał nauczycieli.

W szkole prowadzone są diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności uczniów. Na potwierdzenie

tego nauczyciele podali następujące przykłady:

● testy diagnostyczne ( z matematyki, języka polskiego),

● testy poziomujące (z języka angielskiego),

● test sprawności ogólnej Chromińskiego i Coopera na wychowaniu fizycznym.

Jednocześnie podkreślili zgodnie, że: analizują zaświadczenia o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty oraz

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, dyplomy z konkursów, opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno

Pedagogicznej, zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, prowadzą wywiady z rodzicami oraz uczniami,

dokonują obserwacji bieżącej w szkole, na zajęciach dodatkowych, podczas wycieczek, treningów, w czasie

uroczystości szkolnych oraz w trakcie dyżurów śródlekcyjnych. Zarówno dyrektor jak i nauczyciele podali

zbieżne przykłady podejmowanych działań dydaktycznych lub wychowawczych, które wynikały z analiz

osiągnięć uczniów:

● organizacja zajęć dla uczniów zdolnych i chcących rozwijać swoje zainteresowania, 

● wprowadzenie zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów wymagających wsparcia, w szczególności

z domu dziecka oraz  rodzin zastępczych, 
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● wprowadzenie innowacji pedagogicznej z nauk przyrodniczych oraz z języka angielskiego „Dzieła

i sylwetki wielkich pisarzy anglojęzycznych – w przybliżeniu”,

● przystąpienie do projektu zewnętrznego z fizyki „Innowacyjny program nauczania fizyki”. 

Dyrektor dodał, że wszystkie przedstawione działania były skuteczne. Uatrakcyjniają realizację podstawy

programowej i wpływają pozytywnie na ogólny rozwój młodego człowieka.  W szkole przeprowadzane są

działania adekwatne do diagnoz, na co wskazują również wypowiedzi uczniów. W ankiecie stwierdzili, że są

zadowoleni z:

● dobrych ocen. 

● udziału w konkursach plastycznych,

● udziału w zawodach sportowych, 

● "roli na zajęciach teatralnych", 

● z pochwał nauczyciela.

Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Uczniowie wykonują różnorodne zadania wykorzystując nabyte wiadomości i umiejętności, które są

określone w podstawie programowej. 

Jak wskazuje obserwacja zajęć zadania wykonywane przez uczniów na lekcji pozwalają im na zapamiętywanie

faktów, zastosowanie umiejętności i pojęć, rozumowanie oraz używanie dowodów i argumentowanie. Szczegóły

w tym zakresie przedstawia Tab.1. Ankietowani uczniowie zadeklarowali, że na lekcjach wykorzystują to, czego

się nauczyli się wcześniej (Wykres 1j). Podczas wszystkich lekcji nauczyciele tworzyli sytuacje, w których

uczniowie rozwiązywali problemy poznawcze. 
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Zadania wykonywane przez uczniów na lekcji pozwalają im na: [OZ] (10390)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zapamiętywanie faktów, definicji, wykonywanie powtarzalnych procedur

(np. demonstrowanie nabytej wiedzy, przywoływanie z pamięci pojęć,

faktów, terminów, metod, modeli),

6 / 0 100 / 0

2 zastosowanie umiejętności i pojęć (np. wyjaśnianie własnymi słowami

omawianych pojęć, porównywanie i wnioskowanie na bazie

zapamiętywanych informacji, stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych),

6 / 0 100 / 0

3 rozumowanie, używanie dowodów, argumentowanie na podstawie analizy

faktów (np. rozwiązywanie problemów, dokonywanie uogólnień,

rozwiązywanie problemów),

5 / 1 83.3 / 16.7

4 złożone rozumowanie, dokonywanie analizy struktury ze wskazaniem na

związki pomiędzy jej poszczególnymi elementami (np. stosowanie wiedzy

i umiejętności w sytuacjach nietypowych, budowanie teorii, formułowanie

sądów i opinii wraz z uzasadnieniem).

3 / 3 50 / 50
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Nauczyciele podczas lekcji umożliwiają kształtowanie u uczniów najważniejszych umiejętności.

W procesie lekcyjnym uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. 

Podczas obserwowanych zajęć, kształtowane były najważniejsze umiejętności, które są opisane w podstawie

programowej. Szczegóły w tym zakresie przedstawia Tab.1. W ankiecie nauczyciele zaznaczyli, że na zajęciach

rozwijają przede wszystkim takie umiejętności, jak (wykres 1j-8j):

● czytanie - umiejętność rozumienia,

● myślenie naukowe - umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach,

● myślenie matematyczne - umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki,

● umiejętność uczenia się,

● umiejętność pracy zespołowej,

● umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

● umiejętność komunikowania się w języku ojczystym,

● umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji. 

Podczas obserwowanych lekcji uwzględniane były zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.

Ponadto nauczyciele wskazali, że w czasie obserwowanych  lekcji: 

● mobilizowali uczniów do generowania własnych pomysłów i rozwiązań, 

● dbali o poprawność i kulturę języka,  

● skłaniali uczniów do precyzyjnego formułowania myśli i operowania bogatym słownictwem,

● wdrażali uczniów do samodzielności w docieraniu do informacji.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j Wykres 6j

Wykres 7j Wykres 8j
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Które z najważniejszych umiejętności, opisanych w podstawie programowej dla danego etapu

kształcenia, były kształtowane u uczniów podczas lekcji? [OZ] (10391)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 czytanie 5 / 1 83.3 / 16.7

2 myślenie matematyczne 4 / 2 66.7 / 33.3

3 myślenie naukowe 6 / 0 100 / 0

4 umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym,

zarówno w mowie, jak i piśmie

6 / 0 100 / 0

5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i

korzystania z informacji

2 / 4 33.3 / 66.7

6 umiejętność uczenia się 2 / 4 33.3 / 66.7

7 umiejętność pracy zespołowej 4 / 2 66.7 / 33.3

8 umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy

informacji

4 / 2 66.7 / 33.3

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.

Nauczyciele monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów. Nauczyciele, którzy

uczą w jednym oddziale wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć uczniów do m.in.: oceniania

efektywności własnej pracy. 

Nauczyciele podczas obserwowanych lekcji monitorowali osiągnięcia uczniów. Szczegóły w tym zakresie

przedstawia Tab. 1. Również w czasie ankiety zaznaczyli, że monitorują osiągnięcia uczniów poprzez m.in.

ocenianie bieżące (Wykres 1w). Dodali (ankieta, wywiad), że wnioski z analizy osiągnięć uczniów wykorzystują

do: 

● określania poziomu wiedzy uczniów i dokonywania modyfikacji planów pracy, 

● dobierania odpowiednich metody, form i środków nauczania,  

● planowania rozwoju uczniów (przygotowanie uczniów do konkursów), 

● wdrażania uczniów do samokształcenia i samodzielności, 

● wyposażania uczniów w umiejętność uczenia się.

Podczas wszystkich lekcji (6) nauczyciel zwracał uwagę na te elementy lub działania ucznia, które były

nieprawidłowe. 
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  W jaki sposób nauczyciel monitoruje nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia

podczas lekcji? Proszę zaznaczyć wszystkie zachowania nauczyciela, które wystąpiły na tej lekcji. [OZ] (6884)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 Sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli. 5 / 1 83.3 / 16.7

2 Sprawdza, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania. 5 / 1 83.3 / 16.7

3 Zadaje pytania. 6 / 0 100 / 0

4 Prosi uczniów o podsumowanie. 4 / 2 66.7 / 33.3

5 Wykorzystuje techniki badawcze. 2 / 4 33.3 / 66.7

6 Pyta uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy. 0 / 6 0 / 100

7 Stwarza uczniom możliwość zadania pytania. 4 / 2 66.7 / 33.3

8 Inne, jakie? 0 / 6 0 / 100

W wymaganiu "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o

działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Wdrażane 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.

Wnioski wynikające z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przekładają się

na podnoszenie umiejętności opisanych w podstawie programowej.

Jak wskazuje analiza danych zastanych  w zakresie historii i wos szkoła znajduje się naprzemiennie w staninie

średnim, wyżej średnim i średnim. W zakresie języka polskiego od 2013 obserwuje się tendencję wzrostową ze

staninu wyżej średniego do utrzymującego się od 2 lat staninu wysokiego. W zakresie matematyki również

zauważalna jest tendencja wzrostowa w roku 2013 stanin średni, a w kolejnych latach wyżej średni. W zakresie

przedmiotów przyrodniczych po wzroście w 2014 roku ze staninu średniego na wyżej średni nastąpił spadek

na średni. Wyniki nie odbiegają jednak od średnich wyników krajowych. Z języka angielskiego ze staninu

średniego utrzymującego się w kolejnych dwóch latach nastąpił wzrost – stanin wyżej średni. Największy wzrost

wyników nastąpił z języka niemieckiego: 2013 r. stanin niski, 2014 r. stanin niżej średni, 2015 r. - stanin

wysoki. W świetle analizy Edukacyjnej Wartości Dodanej wzrost efektów kształcenia nastąpił w zakresie obydwu

części egzaminu. Jak podkreślili nauczyciele sukcesami edukacyjnymi uczniów, które wynikały z wdrożonych

wniosków z monitorowania i analizowania ich osiągnięć było:
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● wysokie miejsca w konkursach sportowych, olimpiadach przedmiotowych,

● mniejsza liczba egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 

●  mniejsza liczba niepromowanych uczniów, 

● większa liczba uczniów promowanych z wyróżnieniem, 

● wyższa średnia szkoły.
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła rozpoznaje możliwości, potrzeby oraz sytuację społeczną uczniów i na tej podstawie

podejmuje adekwatne działania. W opinii uczniów oraz rodziców wspieranie podopiecznych przez

placówkę jest powszechną praktyką.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Szkoła rozpoznaje możliwości, potrzeby oraz sytuację społeczną uczniów.  Zdaniem dyrektora szkoły

41 uczniów zostało rozpoznanych jako potrzebujących wsparcia. Dodał, że wszyscy uczniowie otrzymali

wsparcie z powodu:

● specyficznych trudności w uczeniu się, 

● szczególnych uzdolnień, 

● trudnej sytuacji rodzinnej (pobyt w domu dziecka, rodzinnym domu dziecka, specjalistycznej rodzinie

zastępczej, sieroctwo),

● zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

Jak wskazali rodzice, nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach oraz potrzebach ich dzieci. Szczegóły

w tym zakresie przedstawia Wykres 1j. Nauczyciele jednego oddziału podczas wywiadu podkreślili fakt,

że rozpoznają możliwości i potrzeby uczniów poprzez: obserwacje podczas zajęć lekcyjnych, przerw

śródlekcyjnych, wycieczek, analizowanie dokumentacji ucznia, rozmowy  z rodzicami, dziećmi, psychologiem

i pedagogiem, nauczycielami, a także pielęgniarką szkolną, analizę efektów pracy uczniów: oceny, testy,

sprawdziany, kartkówki. W wyniku tej diagnozy określono najważniejsze potrzeby uczniów: akceptacji

i przynależności do grupy, budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami, zdobywania wiedzy na temat

otaczającego świata, rozwijania i odkrywania pasji i talentów, poznawania siebie, bezpieczeństwa oraz

budowania wysokiej samooceny. 
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Wykres 1j

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.

Szkoła podejmuje działania w oparciu o rozpoznanie potrzeb i sytuacji uczniów.  Zdaniem dyrektora,

oferta szkoły powstaje m.in. w oparciu o potrzeby placówki, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,

sugestie oczekiwania uczniów i ich rodziców, analizę rynku pracy (śledzenie losów absolwentów, możliwość

wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w szkołach ponadgimnazjalnych), promowanie i kształtowanie

zasad zdrowego stylu życia. O adekwatności podejmowanych działań do zdiagnozowanych potrzeb świadczy

opinia uczniów (Wykres 1j) i rodziców (Wykres 2j). Uwzględnianie wyników diagnozy przy planowaniu pracy

potwierdzają również obserwacje lekcji i przeprowadzane po nich wywiady z nauczycielami.
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Wykres 1j Wykres 2j

W wymaganiu "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich

indywidualnej sytuacji " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.

Nauczyciele podejmują adekwatne działania uwzględniające potrzeby wszystkich uczniów.

Zdecydowana większość uczniów zadeklarowała, że może uczestniczyć we wszystkich zajęciach, na których chce

być, a także, że nauczyciele rozmawiają z nimi, jak radzić sobie z trudnościami oraz upewniają się, czy

zrozumieli o czym była mowa na lekcji (Wykres 1-3j). Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele kształtowali

pożądane społeczne postawy oraz motywowali wszystkich uczniów do angażowania się w proces uczenia

się. Indywidualizowali proces edukacyjny, np.:

● stopień trudności zadań i problemów podczas lekcji oraz prac domowych był zróżnicowany

(dostosowano wymagania do możliwości uczniów - np.dla uczniów z dysleksją),

● uczniowie pracowali w grupach, każda z nich dostała zadania o innym stopniu trudności, nauczyciel

podchodził, wyjaśniał, ukierunkowywał,

● tempo pracy podczas zajęć dostosowane było do możliwości uczniów,

● wyrażano pochwały, doceniano pracę ucznia, stosowano wzmacniania pozytywne.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania: Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji

społecznej.

Nauczyciele podejmują adekwatne działania służące przezwyciężaniu trudności podopiecznych.

Rodzice podczas wywiadu poinformowali, że wszystkie osoby, które wymagają pomocy otrzymują ją. Wsparcie

udzielane jest " dyskretnie, nie ma w szkole dyskryminacji, wszyscy są traktowani jednakowo, bez względu

na ubiór, pochodzenie, stan zdrowia. Nie ma różnic w traktowaniu uczniów przez nauczycieli w przypadku czy

ktoś się uczy dobrze czy też źle, nie ma dyskryminacji dzieci które są z domu dziecka lub z rodziny zastępczej". 

 Szkoła organizuje pomoc np.:

● dla dzieci z uboższych rodzin: „ale osoby, które ją otrzymują są anonimowe - nikt nie wie kto ją

otrzymuje”,

● w przypadku choroby np. cukrzyca: "nauczyciele pomagają we wszystkim".

Nauczyciele uczący w jednym oddziale poinformowali, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna w tej klasie

odnosi się do uczniów zdolnych: " daje im się możliwość rozwoju poprzez udział w zajęciach dodatkowych

i konkursach" . Jedynie dwie osoby uczęszczają na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego: 

"Wynika to bardziej z ich chęci aniżeli z niezbędnej konieczności". W sytuacji, gdy do zespołu klasowego

dołącza dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej szkoła w ramach przyjaznej adaptacji podejmuje

różnorodne działania, np.: 

● pracę indywidualną na dodatkowych zajęciach z przedmiotów przyrodniczych w celu wyrównania

różnic programowych spowodowanych zmianą szkoły, 

● organizowanie pomocy koleżeńskiej w celu integrowania dziecka z nowymi kolegami i koleżankami.

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

odpowiada ich potrzebom.

W opinii uczniów oraz rodziców wspieranie podopiecznych przez szkołę jest powszechnym

działaniem.

Większość rodziców zadeklarowała, że zarówno nauczyciele, jak i wychowawcy służą im wsparciem

w ewentualnych trudnych dla ich dzieci sytuacjach (Wykres 4-5j). Również uczniowie uważają, że nauczyciele

wierzą w ich możliwości oraz mówią im, że mogą nauczyć się nawet trudnych rzeczy (Wykres 1-3j).



Gimnazjum nr 1 im. generała Antoniego Hedy "Szarego" w Starachowicach 24/38

      

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j
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Wymaganie:

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 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele wspólnie uzgadniają podejmowane w szkole działania. Są one rekomendacjami

wypracowanymi w oparciu o przeprowadzane analizy. Funkcjonujący w gimnazjum system

monitorowania realizowanych przedsięwzięć jest użyteczny. Na podstawie pozyskanych stąd

wniosków nauczyciele wprowadzają modyfikacje: rezygnują z niektórych zajęć, metod pracy

na rzecz nowych rozwiązań. Wszyscy nauczyciele gimnazjum znają wyniki badań zewnętrznych

i opracowane na ich podstawie wnioski ukierunkowane na realizację działań wspierających pracę

z uczniami. Całe grono pedagogiczne wykorzystuje pozyskane w ten sposób informacje  w swojej

pracy.

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.

Nauczyciele wspólnie uzgadniają działania. Są one rekomendacjami wypracowanymi w oparciu

o przeprowadzane analizy. 

Nauczyciele poinformowali, że na posiedzeniach rady pedagogicznej przedstawiane są analizy egzaminów

zewnętrznych i wypracowywane są wnioski do dalszej pracy. Podczas spotkań zespołów przedmiotowych

formułowane są wnioski służące podniesieniu kompetencji nabywanych na poszczególnych przedmiotach. Na

spotkaniach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej ustalany jest obszar badania, harmonogram, przydział zadań

oraz opracowywane są narzędzia badawcze. Nauczyciele wymieniają się doświadczeniami, poglądami,

spostrzeżeniami. Informacje pozyskane od dyrektora i nauczycieli oraz szkolna dokumentacja są zbieżne

w zakresie wniosków z analiz wyników egzaminów zewnętrznych. Rekomendowano m.in. pracę z uczniami

zdolnymi i ambitnymi, motywację uczniów do nauki, a także do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych

(Tab. 1,2). Na tej podstawie w szkole podjęto wiele działań, m.in. różnicuje się formy i metody pracy

z uczniami, wykorzystuje się różnorodne pomoce dydaktyczne, w ramach dodatkowych zajęć przygotowuje się

uczniów do konkursów zewnętrznych (Tab.3). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę wymienić wnioski związane z procesem uczenia się sformułowane na podstawie analizy

wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. [AD] (10444)

Tab.1

Numer Analiza

1 Pracować z uczniami zdolnymi i ambitnymi angażować

ich w realizację wymagań ponadprogramowych, do nich

też stosować indywidualizację procesu nauczania. •

Podejmować wszelkie działania wpływające na

podniesienie motywacji uczniów do nauki • Motywować

uczniów do aktywnego udziału w zajęciach

pozalekcyjnych • Zwracać uwagę na kształcenie

umiejętności analizy danych i logicznego myślenia oraz

wykorzystywanie posiadanej wiedzy – szczególnie w

sytuacjach nietypowych. • Kłaść większy nacisk na

praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy. • Nadal

kształcić umiejętność łączenia informacji z różnych

źródeł tj. pracować jednocześnie ze źródłem pisanym,

mapą, tablicą genealogiczną i źródłem ikonograficznym

itp. • Kształcić umiejętność dostrzegania oraz

wyjaśniania zjawisk i procesów w szczególności

przyczynowo - skutkowych, zachodzących w

otaczającym środowisku. • Ćwiczyć odczytywanie,

porównywanie, analizowanie oraz interpretowanie

informacji przedstawionych w różnej formie ponieważ

przyczyni się to wzrostu umiejętności uczniów

przydatnych w życiu codziennym. • Wdrażać uczniów do

samodzielnego projektowania i przeprowadzania

doświadczeń oraz analizy ich wyników, a także

formułowania wniosków na podstawie przeprowadzanego

rozumowania.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie wnioski formułuje się w wyniku ewaluacji wewnętrznej ? [ADZ] (10448)

Tab.2

Numer Analiza

1 • Wzmocnić motywację uczniów do pełnego

wykorzystania swoich możliwości. • Przystosować ofertę

zajęć pozalekcyjnych adekwatną do oczekiwań uczniów

biorąc pod uwagę ich sugestie. • Włączyć rodziców do

planowania rozwoju dziecka. • Pracować nad

komunikacją pomiędzy szkołą a rodzicami. • W celu

większego uatrakcyjnienia i podnoszenia jakości pracy

szkoły urozmaicić i indywidualizować pracę z uczniem

poprzez stosowanie większej ilości metod

aktywizujących, dostosowanych do potrzeb każdego

ucznia. • Systematycznie analizować styl uczenia się,

różnicować cele zajęć, metody uczenia się/nauczania itp.

uczniów tak, aby każdy z uczniów mógł dokonywać

postępów na miarę swoich możliwości. • Ukierunkować

działania na indywidualne podejście do ucznia. •

Utrzymać dobry poziom działań służących wyrównywaniu

szans edukacyjnych • Zadbać o dalszą dobrą współpracę

placówkami poradnictwa psychologicznego i

pedagogicznego oraz z instytucjami zewnętrznymi i

środowiskiem lokalnym. • Uwrażliwiać członków

społeczności szkolnej w zakresie rozpoznawania

rozmaitych form zachowań dyskryminujących.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania i związane z procesem uczenia się zostały podjęte, w tej klasie, na podstawie

wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych w tym lub poprzednim roku? [WNO] (10450)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 przygotowanie uczniów do konkursów w ramach dodatkowych zajęć uczniowie przygotowywani

są do organizowanych przez Kuratorium Oświaty w

Kielcach konkursów przedmiotowych z matematyki,

chemii, fizyki, języka angielskiego, historii prowadzi się

przygotowywania do innych konkursów zewnętrznych:

np. konkursu matematyczno - przyrodniczego

"Fenomen", matematycznego "Matematyka i ja w

otaczającym świecie", recytatorskich np. XV

Powiatowego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej,

turystyczno – krajoznawczych, np. Ogólnopolskiego

Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego

2 zwiększono liczbę doświadczeń z przedmiotów przyrodniczych zwiększono ilość

doświadczeń i eksperymentów, położono nacisk na

samodzielne wykonywanie doświadczeń domowych za

pomocą dostępnych środków

3 zróżnicowano formy i metody pracy z uczniami a) praca w grupach, praca indywidualna, wycieczki

edukacyjne, lekcje w terenie b) na lekcjach geografii

przeprowadzono cykl zajęć ćwiczeniowych dotyczących

sposobu rysowania diagramu kołowego, piramidy wieku i

płci, klimatogramu pracując często z atlasem,

wykorzystuje się mapy tematyczne co ułatwiało

porównywanie, wprowadzono zadania dotyczące

wyszukiwania, porównywania oraz analizy danych

statystycznych przy wykorzystaniu "Świata w liczbach"

oraz wykresów i tabeli z podręcznika

4 wykorzystywanie zróżnicowanych pomocy

dydaktycznych

tablice multimedialne, filmy edukacyjne, prezentacje

multimedialne, karty edukacyjne, prace wykonane przez

uczniów, odtwarzacze audio i wideo, zasoby Internetu

5 motywowanie uczniów uczniowie motywowani są do aktywnego udziału w

zajęciach pozalekcyjnych poprzez angażowanie ich w

projekty edukacyjne z fizyki, biologii, matematyki,

języka polskiego
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Obszar badania:  Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i

egzaminów zewnętrznych oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę

lub placówkę monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Funkcjonujący w gimnazjum system monitorowania podejmowanych działań jest użyteczny. Na

podstawie pozyskanych stąd wniosków nauczyciele wprowadzają modyfikacje: rezygnują

z niektórych  zajęć, metod pracy na rzecz nowych rozwiązań.

W szkole monitoruje się realizację działań wynikających z analizy egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji

wewnętrznej poprzez:

● obserwacje lekcji pod kątem wdrażania tych wniosków,

● stosowanie oceniania bieżącego, podsumowującego,

● analizowanie wyników konkursów i innych sukcesów uczniów,

● dokonywanie analizy egzaminów próbnych,

● obserwacje zajęć pod kątem wykorzystania godzin o których mowa w art.42.ust 2 pkt.2 K.N.,

● analizowanie wyników nauczania,

● prowadzenie przez nauczycieli arkuszy obserwacji uczniów,

● przeprowadzanie wywiadów oraz ankiet wśród uczniów i rodziców.

Dyrektor poinformował, że pozyskane stąd wnioski posłużyły: 

● do modyfikacji oferty zajęć,

● angażowaniu uczniów do udziału w projektach i konkursach – np. przedmiotowych konkursów

kuratoryjnych, "Innowacyjnego programu nauczania fizyki", "Konkursu prac naukowych z chemii",

● modyfikacji planów pracy,

● dostosowaniu metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów.

Nauczyciele uczący w jednym oddziale podali konkretne przykłady działań:

● poszerzono ofertę zajęć artystycznych oraz technicznych – od roku szkolnego 2015/2016

wprowadzono zajęcia taneczne, teatralne, fotograficzne,

● zwiększono liczbę godzin przeznaczonych na realizację treści ujętych we wnioskach np. z matematyki

w dziale: potęgi, pierwiastki, 

● na języku polskim zwiększono liczbę godzin: poświęconych redagowaniu dłuższych i krótszych form

wypowiedzi pisemnej, na kształcenie umiejętności stosowania zasad interpunkcji, 

● wprowadzono treści rozszerzające z fizyki, chemii, biologii,

● zwiększono stopień samodzielności uczniów w trakcie realizowania zadań, np. projektów

edukacyjnych (młodzież w uzgodnieniu z nauczycielami samodzielnie wybierała tematy projektów

z poszczególnych przedmiotów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami), 

● ukierunkowano pracę na lekcjach na indywidualny rozwój ucznia, 
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● uczniowie są wdrażani do samodzielnego przygotowywania, przeprowadzania, analizowania

doświadczeń i eksperymentów oraz wyciągania na tej podstawie wniosków (głównie na zajęciach

przyrodniczych),

● zaprzestano prowadzenia zajęć recytatorskich na rzecz zajęć indywidualnych przygotowujących

do konkursów, 

● zrezygnowano z prowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki na rzecz koła matematycznego,

● ograniczono do niezbędnego minimum zastosowanie podających metod nauczania, 

● zostały zaniechane działania związane z nauczaniem redagowania wypowiedzi pisemnej dotyczącej

tworzenia noty biograficznej poszczególnych autorów anglojęzycznych, gdyż uczniowie opanowali

w stopniu bardzo dobrym tę sprawność językową.

W wymaganiu "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 " w odniesieniu do poziomu wysokiego

zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

Wszyscy nauczyciele gimnazjum znają wyniki badań zewnętrznych oraz opracowane na ich

podstawie wnioski ukierunkowane na realizację działań wspierających pracę z uczniami.

Dyrektor poinformował, że nauczyciele poznają wyniki badań zewnętrznych ze stron internetowych,

z przekazów medialnych, analizując raporty instytucji zewnętrznych bądź przysyłanych do szkoły, bądź podczas

spotkań z ich przedstawicielami, a także w trakcie różnych szkoleń i warsztatów. Wszyscy nauczyciele

zadeklarowali znajomość wielu badań zewnętrznych oraz wniosków z nich płynących do pracy z uczniami. Wśród

wymienionych znalazły się m.in raporty dotyczące czytelnictwa dzieci i młodzieży, problemów młodzieży

z nadwagą i otyłością, nauczania języków obcych, fizyki (Tab.1). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jeżeli tak, proszę wymienić, jakie to badania i jakie wnioski z nich płyną dla pracy z uczniami tej

szkoły? [AN] (10460)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 22

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów -

OECD PISA

wnioski: doskonalić umiejętności interpretowania

tekstów - stosować metody nauczania wykorzystujące

umiejętności wyszukiwania informacji (wdrażanie do

samokształcenia) - kształcić umiejętność rozwiązywania

zadań złożonych - kształcić umiejętność obserwacji

zjawisk przyrodniczych i ich właściwej interpretacji

2 Problem nadwagi i otyłości w Polsce wśród dzieci i

młodzież Wg raportu z badań HBSC 2010

wnioski: stwarzać sytuacje wymagające aktywności

fizycznej i promujące zdrowy styl życia

3 Badania dotyczące zażywania narkotyków i innych

środków odurzających wśród młodzieży powiaty

starachowickiego realizowane przez Poradnię

Psychologiczno-Pedagogiczną w Starachowicach

wnioski: podejmować działania

profilaktyczno-informacyjne w zakresie uzależnień

4 Badanie uczenia się i nauczania języków obcych BUNJO wnioski: utrzymanie takiego samego kierunku nauczania

w zakresie czterech sprawności językowych kłaść nacisk

na ćwiczenia gramatyczno- leksykalne z języka

angielskiego

5 Raport – czytelnictwo dzieci i młodzieży IBE 2014 wnioski: motywować uczniów do czytelnictwa, promować

wartość czytelnictwa

6 „Analiza i ocena rynku pracy w województwie

świętokrzyskim 2014”- Kielce 2015

wnioski: kształtować świadomy wybór dalszej edukacji i

przyszłego zawodu

7 "Innowacyjny program nauczania fizyki" wnioski: angażować się w kolejne projekty naukowe

8 Projekt edukacyjny „Lepsza szkoła”- badanie wiadomości

i umiejętności z zakresu matematyki.

wnioski: kształcić umiejętność obliczania pól figur

płaskich oraz pól i objętości brył

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

Wszyscy nauczyciele wykorzystują wyniki badań zewnętrznych.

Grono pedagogiczne gimnazjum wymieniło wiele różnorodnych działań, które wprowadzono w szkole w wyniku

refleksji związanych z wynikami badań zewnętrznych (Tab.1):

● zmodyfikowano metody pracy, plany pracy,

● wprowadzono nowe zajęcia dodatkowe, rajdy, wyjazdy

● uczniowie są motywowani do nowego rodzaju przedsięwzięć,

● dołączono do różnych programów, 

● zaangażowano się w projekty naukowe,

● wprowadzono innowacje pedagogiczne:
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1. Z języka angielskiego (trzy edycje wprowadzane kolejno w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015,

2015/2016) „Dzieła i sylwetki wielkich pisarzy anglojęzycznych - w przybliżeniu”. Nowatorstwem

objęci zostali uczniowie rozpoczynający naukę w kolejnych latach szkolnych w wymiarze dodatkowych

2 godzin tygodniowo. Na zajęciach innowacji z języka angielskiego uczniowie mają możliwość nie

tylko poznawania języka w zakresie rozszerzonym, ale również klasyki literatury anglojęzycznej.

2. Z wychowania fizycznego (dwie edycje wprowadzane w latach szkolnych 2013/2014, 2015/2016)

„Sport kluczem wielopłaszczyznowego rozwoju młodego człowieka”. Nowatorstwem objęci zostali

uczniowie rozpoczynający naukę w wymienionych latach szkolnych w wymiarze dodatkowych 2 godzin

tygodniowo. Innowacje z wychowania fizycznego doskonalą naukę gry w piłkę nożną, pływania

i strzelania z broni sportowej.

3. Z nauk przyrodniczych (w roku szkolnym 2015/2016) „Nauki przyrodnicze – twoje okno na świat”.

Nowatorstwem objęci zostali w bieżącym roku szkolnym uczniowie klas II w wymiarze dodatkowych 2

godzin tygodniowo. Innowacja przyrodnicza skierowana jest do uczniów zainteresowanych

poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności.

4. Z edukacji dla bezpieczeństwa (w roku szkolnym 2015/2016) „Bezpieczeństwo

Narodowe”. Nowatorstwem objęci zostali uczniowie rozpoczynający naukę w bieżącym roku szkolnym

w wymiarze dodatkowych 2 godzin tygodniowo. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska

i przyszłych uczniów powołano w ramach innowacji tzw. klasę mundurową. Uczniowie tej klasy

poznają zasady bezpieczeństwa narodowego, działalność służb mundurowych oraz reprezentują

szkołę podczas miejskich i powiatowych uroczystości, czym są wprowadzani do kolejnego etapu

edukacyjnego i życia zawodowego.

Dyrektor podczas wywiadu uzupełnił ww. informacje o podjęte jeszcze w szkole działania:

● napisano projekt i aplikowano o środki na realizację w ramach programu Erasmus + (wymiana

międzynarodowa),

● organizowano treningi dla uczniów z trenerem i zawodnikami zespołu Effector Kielce,

● przeprowadzono Rajd Szlakiem gen, A. Hedy „Szarego",

● zwiększono ilość godzin doradztwa zawodowego z 3 na 8.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę podać konkretne działania, które podjął/eła Pan/Pani w wyniku refleksji związanej z

wynikami badań zewnętrznych. [AN] (10461)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 22

Tab.1
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 modyfikowanie metod pracy doskonalę umiejętność interpretowania tekstów - stosuję

metody nauczania wykorzystujące umiejętności

wyszukiwania informacji - kształcę umiejętność

rozwiązywania zadań złożonych - kształcę umiejętność

obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich właściwej

interpretacji, - wykorzystanie prezentacji

multimedialnych, obserwacji, - dla instrumentalistów

dostosowuję wymagania do możliwości uczniów - różne

stopnie trudności linii melodycznej w danej melodii -

podział partytur na głosy

2 modyfikowanie planów pracy - prowadzę pogadanki, dyskusje na lekcjach

wychowawczych i biologii dotyczące otyłości i profilaktyki

uzależnień, promocji zdrowego stylu życia, przemocy,

czytelnictwa - przeznaczenie większej liczby godzin na

niektóre zagadnienia

3 planowanie oferty zajęć dodatkowych prowadzenie zajęć wyrównawczych i warsztatowych,

prowadzę zajęcia (j. obcy) dla uczniów

zainteresowanych, prowadzę zajęcia taneczne w ramach

profilaktyki otyłości, chór, zajęcia taneczne, zajęcia dla

uczniów zdolnych wokalnie

4 motywowanie uczniów motywuję uczniów do udziału w konkursach,

olimpiadach, projektach, zawodach sportowych,

wystawach, koncertach wdrażam do samokształcenia,

angażuję młodzież do udziału w kolejnych projektach

współpracy międzynarodowej realizowanych przy

pomocy mediów elektronicznych - projekt E-Twinning,

podkreślanie sukcesów, dostrzegania postępów,

motywuję uczniów do nauki języków obcych

5 angażowanie się w projekty naukowe, wprowadzenie

innowacji

- wprowadzenie innowacji przyrodniczej ,,Twoje okno na

świat"-chemia, przygotowanie uczniów do udziału w

Konkursie Prac Naukowych z chemii dla uczniów szkół

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu

starachowickiego (w ubiegłym roku I miejsce), -

wprowadzenie innowacji Bezpieczeństwo Narodowe

-podnoszenie sprawności fizycznej, - wprowadzenie

innowacji pedagogicznej "Sport kluczem do

wielopłaszczyznowego rozwoju młodego człowieka"

6 dołączenie do różnych programów uczestniczę w ogólnopolskim programie "Trzymaj

Formę", biorę udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie

Zdrowego Stylu Życia PCK

7 wprowadzenie nowych wyjść dla uczniów Rajd wagarowicza, wyjazdy na mecze Effector Kielce,

rajd nocny

8 pedagogizacja rodziców, szkolenia dla nauczycieli szkolenie dla rodziców i Rady Pedagogicznej pogadanki

"Dopalacze-wypalacze" prowadzone przez Sanepid,

Policję
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

9 pozostałe działania - monitorowanie stanu czytelnictwa, - wykorzystanie

znajomości losów absolwentów do promowania wartości

edukacyjnych, - doskonalenie własnego warsztatu pracy.
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● Łukasz Maj
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