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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 12, 15, 16 lutego 2016 r. przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Małgorzata Połeć i Krzysztof Jabłoński. Badaniem objęto 196 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 149 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 43 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji.

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania

szkoły.

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"

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 3 im. Henryka Sienkiewicza położone jest na osiedlu mieszkaniowym Skałka w Starachowicach.

Obecnie do szkoły uczęszcza 420 uczniów, którzy uczą się w 18 oddziałach gimnazjum, z których 6 jest

oddziałami integracyjnymi. Grono pedagogiczne stanowi 63 nauczycieli, w tym nauczyciele specjaliści:

pedagodzy specjalni, pedagodzy szkolni, psycholog, rehabilitant, logopeda. Szkoła dysponuje dobrymi

warunkami lokalowymi m.in. salą gimnastyczną, siłownią, kompleksem boisk, dwiema pracowniami

komputerowymi, pracowniami: biologii, geografii, fizyki i chemii, do dyspozycji uczniów jest biblioteka,

czytelnia, świetlica, w której znajduje się sklepik szkolny, zapewnia także opiekę pielęgniarki i stomatologa.

Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne (komputery, rzutniki, tablice interaktywne) oraz pomoce

dydaktyczne umożliwiają realizację podstawy programowej i przyjętych programów nauczania zgodnie

z zalecanymi warunkami i sposobami jej realizacji.

Pracy szkoły przyświeca motto Antoine de Saint-Exupery "Aby zdobywać wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie

odtwarzać".  Szkoła podejmuje szereg działań wynikających z wniosków z monitorowania, co skutkuje

osiąganiem przez uczniów licznych sukcesów w konkursach, przeglądach artystycznych i zawodach

sportowych. Na przestrzeni trzech ostatnich lat uczniowie zdobywali wyróżnienia w międzynarodowych

konkursach: Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży, Kangur Matematyczny, uzyskiwali tytuły laureatów

i wyróżnionych w ogólnopolskich konkursach: Olimpiada Mitologiczna Olimpus, Olimpiada Przedmiotowa

z Chemii, Matematyki , Galileo (2016), ponadto zostali nagrodzeni statuetką za wybitne osiągnięcia w dziedzinie

promowania działań ekologicznych " Klasa z Klimatem", zajęli I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Multitest",

a ostatnio II miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym "Geo-Planeta2016", a także byli

laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych, tematycznych i zawodów sportowych. Najzdolniejsi

uczniowie objęci są programami stypendialnymi: Regionalny Program Stypendialny, Program Stypendialny RR

Donnelley oraz Program Stypendialny AGRAFKA.

Oferta szkoły zawiera naukę czterech języków obcych: języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego

i francuskiego, realizację projektów np. międzynarodowego: "Tradycyjne rękodzielnictwo", "Odkrywamy Polskę

i Niemcy". Pozytywnym skutkiem udziału gimnazjalistów w wymianie międzynarodowej w ramach programów

Comenius i Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży jest wzrost motywacji do nauki języków obcych, osiąganych

wyników na egzaminie gimnazjalnym oraz zdobywanie wiedzy na temat historii, kultury i obyczajów innych

narodów. Tradycją szkoły stało się m.in. organizowanie rajdów integracyjnych dla klas pierwszych, rajdu

patrona "Śladami Litwosa", Dnia Sportu i Talentu oraz międzyszkolnego konkursu Ortograficzny Tor Przeszkód

czy Międzygimnazjalnego Festiwalu Piosenki Ekologicznej. Młodzież wykazuje się twórczą aktywnością wydając

dwie gazetki szkolne "Przecieki z Biblioteki" i "Nasza Trójka".  Wdrożenie autorskiego programu "Jestem

autorem swojej kariery" pomaga właściwie ukierunkować przyszłość zawodową młodzieży. Działania te

sprawiają, że  uczniowie Gimnazjum nr 3 odnoszą znaczące sukcesy w różnych dziedzinach, jednak nie

obserwuje się bezpośredniego przełożenia na wzrost wyników kształcenia.

Szereg podejmowanych w szkole działań profilaktycznych, wychowawczych i  antydyskryminacyjnych pozwala

na kształtowanie u uczniów oczekiwanych społecznie postaw i zachowań: tolerancji, koleżeńskości, empatii

i poszanowania inności.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki GIMNAZJUM NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
Patron Henryk Sienkiewicz

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Starachowice

Ulica Leśna

Numer 2

Kod pocztowy 27-206

Urząd pocztowy Starachowice

Telefon 412741737

Fax 412756031

Www www.gimnazjumnr3.pl

Regon 29109505800000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 514

Oddziały 21

Nauczyciele pełnozatrudnieni 59.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 12.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 5.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 24.48

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 8.71

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat starachowicki

Gmina Starachowice

Typ gminy gmina miejska



GIMNAZJUM NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 6/43

      

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. Konsekwencją rozpoznania przez szkołę potrzeb rozwojowych, możliwości psychofizycznych oraz sytuacji

społecznej uczniów jest organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i pasje, zajęć dydaktyczno –

wyrównawczych i specjalistycznych, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej adekwatnych

do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. 

2. Podęcie przez szkołę działań wspierających uczniów w  nabywaniu wiadomości i kształtowaniu wszystkich

umiejętności wskazanych w podstawie programowej może przyczynić się do wzrostu efektów kształcenia.

3. Stosowanie przez nauczycieli różnych form indywidualizacji procesu nauczania wpływa na zaangażowanie

uczniów w proces uczenia się. 

4. Indywidualizacja nauczania nie tylko przez pryzmat pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce

m.in. poprzez monitorowanie stopnia opanowania celów przez każdego ucznia,  oraz udzielanie informacji

zwrotnej o sposobach radzenia sobie z trudnościami może wpłynąć na wzrost motywacji wszystkich uczniów

do nauki i odnoszenie przez nich sukcesów edukacyjnych.

5. Wyniki monitorowania działań podjętych na podstawie wniosków z analiz wyników egzaminu gimnazjalnego

i ewaluacji wewnętrznej wykorzystywane są do planowania i podejmowania zmian w pracy nauczycieli.

6. Świadome wykorzystanie w pracy kadry pedagogicznej wyników zewnętrznych badań edukacyjnych może

wpłynąć na wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli.



GIMNAZJUM NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 8/43

      

Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

 Podstawa programowa realizowana jest w szkole z wykorzystaniem zalecanych sposobów

i warunków jej realizacji.  Nauczyciele podczas zajęć uwzględniają osiągnięcia edukacyjne uczniów

z poprzedniego etapu edukacyjnego, a działania podjęte na ich podstawie są analizowane

i monitorowane.  Uczniowie osiągają liczne sukcesy zarówno w konkursach, zawodach sportowych,

przeglądach artystycznych, jednak efekty kształcenia mierzone wskaźnikiem Edukacyjnej Wartości

Dodanej są niskie.

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 uczniów z poprzedniego etapu

edukacyjnego. Odbywa się to poprzez analizę dokumentów uczniów przychodzących do klasy pierwszej

gimnazjum, testy sprawdzające kompetencje uczniów, analizę opinii i orzeczeń poradni

psychologiczno-pedagogicznych, a także rozmowy z uczniami i ich rodzicami (tabela 1). Wyniki

przeprowadzanych diagnoz są w szkole dokumentowane, a sformułowane na ich podstawie wnioski

wykorzystywane są w codziennej pracy. Służą m.in. do indywidualizacji nauczania przez dostosowywanie

wymagań do możliwości poszczególnych uczniów, wskazywania uczniom propozycji zajęć dodatkowych

wyrównujących braki edukacyjne oraz zgodnych z ich zainteresowaniami i predyspozycjami  (rozwijające

zainteresowania i zdolności), modyfikowania planów pracy (tabela 2). 

Niemal wszyscy badani gimnazjaliści uważają, że w swojej szkole odnoszą sukcesy. Wynikają one zarówno

z osiągnięć edukacyjnych, jak również rozwoju swoich pasji i zainteresowań (wykres 1o).
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Wykres 1o
 



GIMNAZJUM NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 10/43

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób w szkole prowadzi się diagnozy osiągnięć z poprzedniego etapu edukacyjnego,

dotyczące wiadomości i umiejętności nowych uczniów? [WN] (10347)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 analizuje się dokumentację dostarczoną przez ucznia (

opinie PPP)

2 przeprowadza się bezpośrednią obserwację podczas

okresu adaptacyjnego (pierwsze dwa tygodnie)

3 w celu podziału uczniów na grupy ze względu na

znajomość języka obcego przeprowadza się testy

sprawdzające poziom wiedzy z języka angielskiego

4 przeprowadza się diagnozę wstępną korzystając z testów

diagnostycznych standaryzowanych i własnych: język

polski, matematyka, historia, geografia, biologia,

chemia, fizyka

5 przeprowadza się testy sprawności fizycznej

6 analiza możliwości rozwojowych uczniów na spotkaniach

zespołu nauczycieli wychowania fizycznego, analiza

stanu zdrowia ucznia (grupy dyspanseryjne)

7 przeprowadza się rozmowy z uczniami i rodzicami

8 przeprowadza się ankietowanie uczniów nt. ich

zainteresowań
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę wymienić działania wynikające z diagnoz. [WNO] (10599)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Opracowanie planów działań wspierających PDW opracowywane jest dla uczniów potrzebujących

pomocy w sferze pedagogicznej w zakresie m.in.

wyrównywania braków programowych, doskonalenia

pamięci trwałej, utrwalania zasad pisowni języka

polskiego oraz języków obcych, doskonalenia

umiejętności matematycznych, stymulowania

koncentracji uwagi, pomocy w sferze psychologicznej w

zakresie m.in. wzmacniania samooceny, wdrażania do

samokontroli i systematyczności, radzenia sobie z

sytuacjami stresowymi. Przyznano następujące formy

pomocy: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia

wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka

obcego, indywidualne spotkania z pedagogiem szkolnym.

Uczniom szczególnie uzdolnionym zaproponowano udział

w pracach kół zainteresowań, pracach samorządu

uczniowskiego, zajęciach sportowych i innych w

zależności od predyspozycji.

2 Organizacja zajęć specjalistycznych zajęcia rehabilitacyjne ze względu na wady postawy,

zajęcia psychoedukacyjne z elementami socjoterapii

3 Modyfikacja planów dydaktycznych Zmodyfikowano plany dydaktyczne dotyczące treści -

rozszerzenie treści programowych

4 Podjęcie działań w zakresie wdrażania uczniów do

samokształcenia i samodoskonalenia

5 Przeprowadzenie sondażu nt. wyboru zajęć

pozalekcyjnych

stworzono ofertę zajęć zgodną z ich potrzebami i

zainteresowaniami. Uczniowie uczęszczają na zajęcia

dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języka

polskiego, na zajęcia dla szczególnie uzdolnionych:

plastyczne, historyczne, polonistyczne, matematyczne

oraz na zajęcia dla zainteresowanych: SKS, chór

szkolny, Szkolny, Klub Przyjaciół Zwierząt, SKKT, klub

dziennikarsko- redakcyjny ,,Nasza Trójka", dodatkowe

zajęcia z wychowania fizycznego dla licznej grupy

uczniów

6 Organizacja obowiązkowych zajęć artystycznych zgodnie

z predyspozycjami uczniów

: zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne, teatralne,

fotograficzne, chór

7 Integracja nowo przyjętych uczniów prowadzenie programu adaptacyjnego przez pierwszy

miesiąc nauki, organizacja: rajdu "Zielone Spotkanie",

8 Organizacja zajęć z policjantem nt. szkodliwości środków

psychoaktywnych i dopalaczy.
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Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują

je podczas wykonywania i stosowania wiedzy w sytuacjach typowych  oraz rozwiązywania

problemów (wykres 1j).

Na obserwowanych zajęciach (8) gimnazjaliści najczęściej wykonywali zadania, które pozwalały im

na zapamiętywanie faktów, definicji, wykonywanie powtarzalnych procedur np. demonstrowanie nabytej

wiedzy, przywoływanie z pamięci pojęć, faktów, terminów, metod, modeli i zastosowanie umiejętności i pojęć

np. wyjaśnianie własnymi słowami omawianych pojęć, porównywanie i wnioskowanie na bazie

zapamiętywanych informacji, stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych. Na pięciu (5/8) zajęciach wykonywane

przez uczniów zadania pozwalały im na  rozumowanie, używanie dowodów, argumentowanie na podstawie

analizy faktów np. rozwiązywanie problemów, dokonywanie uogólnień (tabela 1). Nie zaobserwowano

kształtowania rozumowania złożonego, dokonywania analizy struktury ze wskazaniem na związki pomiędzy jej

poszczególnymi elementami np. stosowania wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych, budowania teorii,

formułowania sądów i opinii wraz z uzasadnieniem.

Wykres 1j
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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 większości

kluczowych kompetencji i uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji określone dla

poszczególnych przedmiotów. 

W ocenie zdecydowanej większości nauczycieli, na wszystkich lub na większości zajęć kształtują oni u uczniów

następujące umiejętności:

● komunikowania się w języku ojczystym - wykres 1j,

● uczenia się - wykres 2j,

● czytania – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów - wykres 3j,

● pracy zespołowej - wykres 4j,

● wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji - wykres 5j,

● myślenia naukowego – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych

dotyczących przyrody i społeczeństwa - wykres 6j.

● wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych

na rozumowaniu matematycznym (wykres 7j).

17 z 43  ankietowanych nauczycieli deklaruje na wszystkich lub większości zajęć kształtowanie umiejętności

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

Na wszystkich lub większości obserwowanych zajęciach nauczyciele kształtowali umiejętność: czytania,

myślenia naukowego i matematycznego, komunikowania się w języku ojczystym i obcym oraz wyszukiwania,

selekccjonowania i krytycznej analizy informacji   Podczas obserwowanych zajęć na jednej lekcji obserwowano

umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla

wyszukiwania i korzystania z informacji, na dwóch umiejętność uczenia się i pracy zespołowej. 
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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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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. 

Nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów wykorzystując różne metody. Deklarują, że najczęściej odbywa się

to poprzez: 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 (wykres 1w). Wnioski z analizy osiągnięć gimnazjalistów nauczyciele

najczęściej wykorzystują  do indywidualizacji nauczania, podejmowania odpowiednich form dokształcania się,

gradacji nauczanych treści w zależności od stopnia trudności i możliwości grupy, dostosowania wymagań

do opinii lub orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, przygotowania uczniów do konkursów i zawodów

sportowych (tabela 2). Nauczyciele uczący w jednym oddziale wskazali wykorzystanie w swojej pracy wniosków

z analiz osiągnięć uczniów tej klasy (tabela 1).

Podczas obserwowanych zajęć najczęstszą formą  monitorowania nabywania przez uczniów wiedzy

i umiejętności było:

● sprawdzanie, czy uczniowie właściwie zrozumieli treści (na 8/8),

● zadawanie pytań (na 8/8),

● proszenie uczniów o podsumowanie (na 8/8),

● sprawdzanie, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania (na 7/8),

● stwarzanie uczniom możliwość zadawania pytań (na 4/8).

Na obserwowanych lekcjach nie wystąpiły takie sposoby monitorowania jak: wykorzystanie technik

badawczych i pytanie uczniów o sposób przekazywania przez nauczycieli wiedzy. 
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Wykres 1w
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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.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Modyfikacja realizacji planów nauczania

2 Indywidualizacja nauczania

3 Zapewnienie bezpiecznej, wspierającej atmosfery na

lekcji

4 Dobieranie różnorodnych metod i form pracy

5 Wykorzystywanie na zajęciach lekcyjnych i

pozalekcyjnych technologii informacyjno -

komunikacyjnej

6 Powtarzanie i utrwalanie treści z podstawy programowej

zrealizowanych w poprzednich etapach kształcenia

7 Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,

rozumowania, wnioskowania i argumentowania

8 Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach

dodatkowych, zajęciach wyrównawczych,

indywidualnych, zajęć ze specjalistami

9 Planowanie rozwoju uczniów - zachęcanie i

przygotowanie uczniów zdolnych do udziału w

konkursach

10 Troska o właściwe relacje z rodzicami uczniów
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób wykorzystuje Pan/i w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów? [AN]

(7596)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 43

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 modyfikacja zakresu wprowadzanego materiału

2 modyfikacja warsztatu pracy

3 indywidualizacja nauczania

4 kładę nacisk na ćwiczenie strategii rozwiązywania testów

i zadań egzaminacyjnych

5 modyfikuję dotychczasowe metody pracy i/lub metody

wychowawcze

6 zwiększam intensywność konsultacji z rodzicami uczniów

7 zwracam większą uwagę na zagadnienia, które sprawiają

uczniom trudność

8 wprowadzam zmiany w planie pracy

9 wnioskuję o zajęcia dodatkowe z uczniem

10 dostosowuję wymagania do opinii lub orzeczeń poradni

psychologiczno-pedagogicznej

11 zwiększam ilość konsultacji z pedagogiem i

psychologiem szkolnym

12 wskazuję uczniom możliwości samokształcenia

13 dokształcam się (szkolenia, webinaria, literatura)

14 przygotowuję uczniów do konkursów, przeglądów

artystycznych, zawodów sportowych

15 wykorzystuję literaturę specjalistyczną

16 wdrażam uczniów do systematycznej pracy

17 wprowadzam atrakcyjne metody pracy (aktywizujące)

18 realizuję zadania określone w "Programie naprawczym"
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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.

Szkoła podejmuje działania wynikające z wniosków z monitorowania, co skutkuje

osiąganiem przez uczniów licznych sukcesów w konkursach, przeglądach artystycznych

i zawodach sportowych. Działania te nie mają  bezpośredniego przełożenia na wzrost

wyników kształcenia.

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego osiągane przez uczniów Gimnazjum nr 3 lokują szkołę na poziomie staninu

średniego. Wyniki osiągane przez uczniów z historii są na tym samym poziomie - stanin średni (wynik wyrażony

skalą procentową wzrósł o 5,1%), z matematyki nastąpił wzrost ze staninu niżej średni na średni (wzrost

o 5,2%). Z języka angielskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak również rozszerzonym odnotowano ten

sam wynik staninowy (średni). Wynik wyrażony procentowo wzrósł na poziomie podstawowym o 5,1%, a na

poziomie rozszerzonym o 10,1%. Trzyletnie wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (lata 2013 - 2015)

osiągają wartość ujemną zarówno z części humanistycznej, jak również części matematyczno-przyrodniczej

egzaminu zewnętrznego. Mają jednak tendencją wzrostową. Wartość wskaźnika EWD w zakresie przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych plasuje szkołę poniżej wartości średnich wyników w kraju. Analiza zmian

efektywności nauczania w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych wyrażona czterema trzyletnimi

wskaźnikami EWD (za okres 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014 i 2013-2015) wskazuje, że wyniki osiągane

przez uczniów gimnazjum, klasyfikują szkołę poniżej przeciętnej. Oznacza to, że szkoła mało skutecznie wspiera

uczniów w nabywaniu wiadomości i umiejętności wskazanych w podstawie programowej. Liczna grupa uczniów,

wspierana przez nauczycieli, uczestniczy w konkursach, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych.

Biorąc udział w konfrontacji z rówieśnikami z miasta, powiatu, województwa i kraju wielu gimnazjalistów osiąga

sukcesy wygrywając rywalizację lub osiągając tytuł finalisty lub laureata (tabela 1). Do działań podejmowanych

przez nauczycieli, które pozwoliły uczniom zdobywać sukcesy należą: 

● wnikliwa diagnoza osiągnięć każdego ucznia z wcześniejszego etapu edukacyjnego, 

● monitorowanie i analizowanie osiągnięć każdego ucznia, 

● prowadzenie szeregu działań mających na celu wspieranie każdego ucznia oraz eliminowanie

deficytów wynikających z analiz jego osiągnięć: organizacja zajęć pozalekcyjnych wspomagających

pokonanie trudności w nauce, a także tych które rozwijają pasje i zainteresowania. 

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie sukcesy edukacyjne uczniów wynikają Państwa zdaniem z wdrożonych wniosków z

monitorowania i analizowania ich osiągnięć? [WN] (10782)

Tab.1
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Numer Treść odpowiedzi

1 wyniki egzaminu zewnętrznego w ostatnich trzech latach

na poziomie staninu średniego

2 wyniki egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego z

języka angielskiego są porównywalnie wyższe niż w

gminie, powiecie i kraju

3 wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej mają tendencję

wzrostową, najlepsze wyniki z języka polskiego

4 uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach

przedmiotowych i interdyscyplinarnych, przeglądach

artystycznych, zawodach sportowych

5 dzieci przełamują barierę nieśmiałości

6 uczniowie z dysfunkcjami uczestniczą w zajęciach

wychowania fizycznego

7 szkoła posiada stypendystów VII edycji Programu

Stypendialnego RR Donnelley

8 szkoła ma stypendystów "Regionalnego Programu

Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych"

9 wyróżnienia uczniów uczestniczących w kolejnych

edycjach międzynarodowego konkursu "Kangur

Matematyczny"

10 uczniowie otrzymali tytuł laureata międzynarodowego

konkursu twórczości literackiej

11 w r. sz. 2014/15, 2015/15 uczniowie uzyskali tytuły

laureata "Ogólnopolskiej Olimpiady z Matematyki"

Olimpus

12 uczeń uzyskał tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu

"Galileo 2015" z fizyki

13 tytuły laureatów w konkursie „Multitest” organizowanym

przez Centrum Edukacji Szkolnej (2014/2015)

14 laureatka "Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z

Chemii „Olimpus” "(2013/2014)

15 II miejsce w XX edycji Konkursu Ogólnopolskiego

„Przyroda Moja Miłość”(2013/2014)

16 I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Mój las”

(2012/2013)

17 statuetka w ogólnopolskim konkursie ekologicznym

„Klasa z Klimatem” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie

promowania działań ekologicznych w ramach projektu

„Błękity Pakiet”

18 finaliści konkursów przedmiotowych z języka polskiego
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Numer Treść odpowiedzi

19 sukcesy sportowe wojewódzkie: 2 miejsce w finale w

koszykówce dziewcząt (2013/2014),2 miejsce w

półfinale w koszykówce chłopców (2013/2014),1 miejsce

w półfinale piłki nożnej (2013/2014),2 miejsce w

półfinale w piłce siatkowej chłopców (2013/2014),2

miejsce w półfinale w piłce nożnej chłopców

(2014/2015),3 miejsce w finale Coca-Cola Cup

(2014/2015), 2 miejsce w półfinale w koszykówce

chłopców (2014/2015),2 miejsce w półfinale w

koszykówce dziewcząt (2014/2015),2 miejsce w

półfinale w piłce siatkowej dziewcząt (2014/2015),

20 sukcesy indywidualne i zespołowe w imprezie

zorganizowanej w ramach Światowego Dnia Monitoringu

Wód (2014/15,2015/2016)(powiat)

21 laureat konkursu na film prozdrowotny pt. „Korzystając

ze zdrowej żywności tworzymy zdrowe dania” w ramach

programu edukacyjnego „Trzymaj Formę” (2014/2015)

22 sukcesy w powiatowym konkursie

matematyczno-przyrodniczym "Fenomen Gimnazjum",

tytuł laureata w edycji 2013/14 i 2014/15

23 I i II miejsce w konkursie przyrodniczym pt. „ Z przyrodą

Za Pan Brat”(2013/2014) (powiat)

24 sukcesy indywidualne w powiatowym konkursie

informatycznym (2012/13, 2014/15)

25 III miejsce w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”

(2012/2013)

26 tytuły laureatów miejskiego konkursu krasomówczego

27 laureaci i finaliści międzyszkolnego konkursu literackiego

pt. „Moja szkoła, moje miasto”

28 laureaci konkursu poetyckiego „Mój Przyjaciel Anioł"

29 laureaci Starachowickiego Konkursu Twórczości

Literackiej pt. „ Rodzino, stań się tym, czym jesteś”

30 mistrzowie ortografii - w miejskim konkursie

ortograficznym pt. „Ortograficzny tor przeszkód”

31 laureatka Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej

32 laureatka międzyszkolnego konkursu recytatorskiego

„Krzysztof Kamil Baczyński-żołnierz, poeta, czasu kurz…”

33 I miejsce ( drużynowo) w konkursie „Orła Wrona nie

pokona”

34 I miejsce w Grze Terenowej „ Kasa i areszt"

zorganizowanej w ramach obchodów VII Dni Pamięci

generała Antoniego Chedy „Szarego”

35 II miejsce w konkursie na pracę plastyczną inspirowaną

lekturą tekstu ,,Leichte Lekture” 2012/2013
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby poznawcze, społeczne, emocjonalne

i materialne uczniów. W opinii rodziców szkoła pomaga uczniom przezwyciężać trudności

wynikające z ich sytuacji społecznej i ekonomicznej. W oparciu o wyniki rozpoznania potrzeb

i możliwości uczniów szkoła organizuje dla nich zajęcia rozwijające zainteresowania,

specjalistyczne oraz zajęcia pozalekcyjne wspierające uczniów w pokonywaniu trudności szkolnych.

Różnorodność oferowanych przez szkołę zajęć spełnia oczekiwań większości uczniów i ich rodziców.

W opinii większości rodziców, w sytuacjach trudnych dla ich dziecka, mogą liczyć na pomoc

wychowawców. Mają podzielone zdanie na temat udzielanego wsparcia ze strony nauczycieli

uczących ich dziecko. Podczas lekcji nauczyciele stosują różne sposoby indywidualizacji. Pedagodzy

osobistym przykładem kształtują pożądane społecznie postawy. 

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W gimnazjum prowadzone są działania rozpoznające możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się oraz

sytuację społeczną każdego ucznia.

W opinii  nauczycieli najważniejsze potrzeby rozwojowe uczniów to:

● potrzeby społeczne: przynależności do grupy, akceptacji, budowanie pozytywnych relacji

z rówieśnikami, uczestnictwa w życiu klasy i szkoły;

● potrzeby poznawcze: poznawania siebie, rozwijania zainteresowań, samodzielnego

działania, zdobywana nowych umiejętności, samorealizacji,  poznawania własnego regionu;

● potrzeby emocjonalne: opieki i bezpieczeństwa, uznania, samoakceptacji, asertywności,

osiągania sukcesu, zdrowej rywalizacji, przezwyciężania lęku, pokonywania tremy przed

występami publicznymi.

W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną uczniów.

Odbywa się to m.in. poprzez:

● bezpośrednie obserwacje uczniów na lekcjach, przerwach śródlekcyjnych, imprezach

i wycieczkach szkolnych, w tym na rajdzie integracyjnym dla uczniów klas pierwszej;

● wywiady z uczniami i ich rodzicami;

● analizę wyników nauczania, w tym diagnozy na wejściu;
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● analizę ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i rodziców pt.: ,,Bezpieczeństwo uczniów

w szkole”;

● analizę krótkich ankiet dotyczących zainteresowań oraz form spędzania czasu wolnego

przeprowadzanych na godzinach z wychowawcą;

● analizę dostarczonych dokumentów: opinie wydane przez poradnię

psychologiczno-pedagogiczną, dokumentacja lekarska i specjalistyczna, informacje ze

szkoły podstawowej;

● dzielenie się wszystkich nauczycieli uzyskanymi informacjami o klasie (m.in. na spotkaniach

zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej");

● analizę dokumentacji ucznia drugorocznego, rozmowę z wychowawcą klasy;

● rozmowy z psychologiem, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną;

● współpracę z instytucjami wspierającymi ucznia i rodzinę (poradnią

psychologiczno-pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorem

sądowym).

 Z informacji pozyskanych od rodziców wynika, że nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach

edukacyjnych dzieci (wykres 1j). Według większości z nich tego typu rozmowy mają miejsce przynajmniej kilka

razy w roku. W opinii dyrektora, szkoła udziela wsparcia wszystkim uczniom. Powody dla których gimnazjaliści

oczekują wsparcia są liczne (tabela 1), a pomoc udzielana jest na wielu płaszczyznach (tabela 2). Zdaniem

dyrektora szkoły gimnazjaliści wymagają indywidualnego wsparcia ze względu na swój talent, zainteresowania

i pasje (naukowe, artystyczne, sportowe), a także zaburzenia w funkcjonowaniu (językowe, artykulacyjne,

korekcyjno-kompensacyjne, dyslektyczne, rewalidacyjne, logopedyczne, emocjonalne, psychologiczne). Szkoła

na miarę swoich możliwości diagnozuje te potrzeby, udziela wsparcia, a także kieruje swoich wychowanków

do instytucji wspierających placówkę w tym zakresie.
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Z jakich powodów wymagają wsparcia? [AD] (7039)

Tab.1

Numer Analiza

1 Uczniowie wymagają wsparcia ze względu na: stanu

zdrowia, sytuację społeczną i rodzinną, specjalne

potrzeby edukacyjne, specyficzne problemy uczenia się,

problemy zdrowotne, eurosieroctwo, zaburzenia

emocjonalne, wybitnie uzdolnienia, braku orientacji

zawodowej, rozwijanie zainteresowań, niepowodzenia

edukacyjne.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

[AD] (7289)

Tab.2

Numer Analiza

1 Dla wszystkich uczniów (420) uruchomiono program

wspierania w formie indywidualnej lub grupowej, w tym:

Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne

(IPET), nauczanie indywidualne, zajęcia specjalistyczne:

logopedyczne, rehabilitacja, gimnastyka korekcyjna,

arteterapia, konsultacje psychologiczne, konsultacje

pedagogiczne, zajęcia profilaktyczne,zajęcia

wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia i

zainteresowania: koła przedmiotowe, program nauki

tańca, zajęcia sportowe, zajęcia

turystyczno-rekreacyjne, program międzynarodowej

wymiany młodzieży: Comenius 2012-2014, Polsko

niemiecka wymiana młodzieży 2014 r., 2015 r., "Biała

szkoła", "Szkolny Program Pracy z Uczniem Zdolnym",

"Gimnazjalny Program Innowacji Pedagogicznych w

zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych" ,

Szkolny Program Profilaktyki, Szkolny Program

Doradztwa Zawodowego i program "Jestem Autorem

Swojej Kariery" oraz konsultacje zawodoznawcze,

"Program Adaptacyjny"

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.

Oferta edukacyjna szkoły jest adekwatna do rozpoznanych potrzeb i możliwości uczniów. 

W celu opracowania oferty zajęć edukacyjnych bierze się pod uwagę szereg czynników. Z informacji dyrektora

wynika, że konstruując ofertę takich zajęć uwzględnia się przede wszystkim:

● potrzeby i możliwości psychofizyczne każdego ucznia;

● zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz akceptacji każdego ucznia z jego możliwościami

i potrzebami;

● potrzeby środowiska lokalnego;

● promowanie właściwego wizerunku szkoły i jej wartości edukacyjnej;

● wychodzenie naprzeciw specjalnym potrzebom edukacyjnym uczniów;

● możliwości rozwijania pasji i talentów.
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Szkoła w ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podejmuje szereg działań.

Celowi temu służą m.in. następujące działania:

● nauczyciele podejmują szkolenia, zdobywają dodatkowe kwalifikacje do pracy w klasach

integracyjnych (np. oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika, terapia pedagogiczna,

logopedia, socjoterapia);

● zawieranie  kontraktów między uczniem, rodzicami, pedagogiem i dyrektorem (19 kontraktów

w bieżącym roku szkolnym);

● organizowanie zajęć specjalistycznych ukierunkowanych na potrzeby uczniów (rewalidacyjne,

psychoedukacyjne, logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze),

● organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania (np. koła fizyczne, chemiczne,

geograficzne, językowe (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski), przygody z komputerem, Liga

Ochrony Przyrody, kluby: Żyj Zdrowo, Czytelniczo-Medialny, Dziennikarsko-Redakcyjny "Nasza

Trójka", Przedsiębiorczości, Europejski), artystyczne:"Klub Plastyka", chór, zespół muzyczny, zajęcia

taneczne, teatr szkolny "Henryczek");

● stworzono ofertę realizacji przedmiotu zajęcia artystyczne: fotografia, taniec, muzyka, chór, plastyka,

rękodzieło, teatr);

● zachęcanie i przygotowywanie do udziału uczniów w konkursach, zawodach sportowych i  przeglądach

artystycznych: "Kangur matematyczny", "Galileo", "Olimpus", "Geoplaneta", zawody sportowe w skali

powiatu i województwa)

● realizacja programów edukacyjnych  m.in. "Europa od kuchni", "Jesteśmy przyjaciółmi zwierząt",

"Ludolfina", "W kręgu sztuki ludowej", "Zabawki a fizyka");

● realizowanie projektów międzynarodowych: "Tradycyjne Rękodzielnictwo" (COMENIUS 2012-2014),

"Odkrywamy Polskę i Niemcy - kraj, ludzi, język i kulturę" (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

2014/2015, 2015/2016);

● organizowanie wycieczek: tematycznych (m.in. kino, teatr, Sandomierz, Kraków, Centrum Naukowe

"Kopernik", Telewizja Polska), przedmiotowych (m.in. Centrum Edukacji Przyrodniczej "Marcule",

Uniwersytet M.C.Skłodowskiej w Lublinie - pokazy doświadczeń, Uniwersytet Warszawski - lekcje

języka francuskiego), zawodoznawczych (m.in. do "Man Bus" ,"Starpol", "Perfopol", "PKC Group

Animex Foods", "Zakłady Topienia Bazaltu", "Cersanit" , "Dyrekcja Regionalna Lasów Państwowych",

piekarnia "Krawczyk", "Krajowe Centrum Druku 3D");

● organizowanie rajdów ("Zielone Spotkanie", "Śladami Litwosa");

● realizowanie "Szkolnego Programu Pracy z Uczniem Zdolnym" i nominowanie uczniów do programów

stypendialnych;

● dostosowanie bazy szkoły do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach (podjazdy, windy, toalety,

pomoce dydaktyczne, sala rehabilitacji);

● doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce (zestawy multimedialne - 17 szt., interfejsy - 25 szt.,

tablice interaktywne - 1 szt);

● uczestnictwo uczniów w zajęciach dotyczących właściwej komunikacji interpersonalnej,

przeciwdziałaniu agresji i przemocy, promocji zdrowia i zapobieganiu uzależnieniom;
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● organizowanie zajęć i działań w zakresie doradztwa edukacyjno -zawodowego (m.in. autorski program

"Jestem autorem swojej kariery",  w szkole zatrudniony jest doradca zawodowy, który prowadzi

zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w formie indywidualnych konsultacji i zajęć

grupowych, wycieczki zawodoznawcze, zorganizowano spotkania w szkole z przedstawicielami

różnych zawodów (15): pielęgniarka, instrumentariuszka, sanitariusz, policjant, marynarz,

płetwonurek, ratownik strażak, reżyser, producent filmowy, weterynarz, pracownik schroniska dla

zwierząt, dietetyk, przewodnik górski, lekarz, piosenkarka, przeprowadzono spotkanie

z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy i wywiadówkę dla rodziców uczniów klas III dotyczącą

wyboru szkoły i zawodu, specyfiki wieku adolescencji, udział uczniów w targach edukacyjnych

"Edukacja zawodowa w praktyce 2015" oraz w konkursie promujących kształcenie zawodowe

"Budowlanka – szkołą dobrego wyboru"- r.szk.2015/2016, zrealizowano projekt edukacyjny "W kręgu

zawodów", stale odbywa się badanie losów absolwentów, wyboru przez nich szkoły i zawodu, a także

przebiegu ich kariery zawodowej);

● podejmowanie działań charytatywnych (akcja "Dzieci dzieciom", "Świąteczna zbiórka żywności",

"Pomagam zwierzętom);

● organizowanie imprez szkolnych podczas których przestrzega się zasady, aby żadne dziecko nie było

wykluczone, naznaczone i piętnowane (profilaktyka dyskryminacji);

● otoczenie codzienną opieką uczniów przez pielęgniarkę i zapewnienie  podstawowej opieki

stomatologicznej;

● troska o uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i społecznej (dożywianie uczniów

w stołówce szkolnej we współpracy z MOPS i GOPS, interwencje w przypadku problemów rodzinnych

uczniów we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy

Rodzinie, Sądem Rodzinnym, monitorowanie sytuacji uczniów we współpracy z kuratorem sądowym

i PCPR, a w przypadku tzw. eurosieroctwa udzielanie indywidualnego wsparcia, stała akcja „Dzieci

dzieciom” we współpracy z rodzicami, pozyskiwanie odzieży i przyborów szkolnych dla uczniów,

nauczyciele charytatywnie wspomagają uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej,

traumatycznej.

Większość uczniów i rodziców uważa, że zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 3 w Starachowicach są

interesujące (wykres 1j) i dostosowane do potrzeb dziecka (wykres 2j). Dyrektor twierdzi, że 14 uczniów

(3,5%) w bieżącym roku szkolnym nie uczestniczy w oferowanych przez szkołę zajęciach pozalekcyjnych. 

Praca z danym zespołem klasowym pozwala nauczycielom wyciągnąć wnioski (tabela 1), które służą

podejmowaniu efektywnych działań edukacyjno-wychowawczych. 
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Wykres 1j Wykres 2j
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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 Państwo wykorzystują? [WNO] (7042)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Integrować uczniów na poziomie klasy i szkoły. Działania: Uczniowie uczestniczą w pracy kół

zainteresowań, zajęciach sportowych, klubach, uczniowie

są angażowani do uczestnictwa: w imprezach klasowych

( Dzień Chłopaka, Mikołajki, Wigilia Klasowa, wycieczki

do kina i teatru ) , w uroczystościach szkolnych ( Rajd

,,Zielone spotkanie", Ślubowanie klas pierwszych,

apelach z okazji Dnia Nauczyciela, Święta Niepodległości,

akcjach charytatywnych ,,Paka dla zwierzaka" oraz

spotkaniach Szkolnego Klubu Przyjaciół Zwierząt z

pracownikami schroniska oraz lekarzem weterynarii,

wróżbach andrzejkowych, Jasełkach

Bożonarodzeniowych ), innych uroczystościach i

przedsięwzięciach pozaszkolnych ( Świąteczne

kolędowanie pod Skałkami, koncertach w ramach Dni

Muzyki Kameralnej i Organowej ) , w tym w formie

wolontariatu ( wizyty w schroniskach dla zwierząt i inne

),w spotkaniach i programach profilaktycznych (

,,Bezpieczny Powiat", program ,,Żyj z pasją zdrowo i na

sportowo"- wyjazdy na mecze do Kielc, lekcja

profilaktyczna z pedagogiem szkolnym na temat

,,Alkohol, narkotyki i dopalacze niszczą życie" ).

2 Zdobyć zaufanie uczniów. Działania: zajęcia w kręgu z nauczycielami.

3 Dostosować działania edukacyjne i wychowawcze do

indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia.

Działania: wybór zajęć artystycznych i innych

dodatkowych, Dla uczniów opracowano Plan Działań

Wspierających przyznając im formy pomocy

4 Uwzględnić dysfunkcje zdrowotne w organizacji

warunków nauki ( w klasie zdiagnozowano uczniów z

wadami wzroku: między innymi nieprawidłowe widzenie

barw, daltonizm, wadami postawy oraz ADHD ).

5 Dostosować ofertę dydaktyczno – wychowawczą szkoły

do potrzeb uczniów.

Motywować uczniów do nauki i uczestnictwa w zajęciach

pozalekcyjnych, konkursach, zawodach oraz innych

przedsięwzięciach realizowanych w szkole i poza nią.

Sugerować rodzicom konsultacje w poradni

psychologiczno-pedagogicznej celem zdiagnozowania

trudności w nauce oraz wychowawczych.
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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.

Podczas lekcji nauczyciele stosują różne sposoby indywidualizacji. 

Na obserwowanych lekcjach najczęściej stosowaną formą  indywidualizacji procesu nauczania było:

● udzielanie pomocy uczniom wymagającym wsparcia m.in. zadawanie dodatkowych pytań,

udzielanie wskazówek,

● dostosowywanie czasu i tempa pracy,

● różnicowanie treści nauczania, 

● zadanie pracy domowej dostosowanej do możliwości uczniów,

● wykorzystywanie pomocy i środków dydaktycznych,

● motywowanie uczniów do pracy.

Na jednej lekcji zaobserwowano połączenie kilku metod i form pracy: słownej - wykład, pogadanka, dyskusja,

aktywizujących - praca w grupach i z materiałem edukacyjnym, dokonanie przez uczniów obserwacji

bezpośredniej, młodzież również oglądała filmy edukacyjne. Na wszystkich obserwowanych zajęciach

nauczyciele poprzez osobisty przykład kształtowali pożądane społecznie postawy, na 7 z 8  motywowali

i angażowali wszystkich uczniów w proces uczenia się. W opinii 56 z 97 ankietowanych uczniów nauczyciele

rozmawiają z nimi o sposobach radzenia sobie z trudnościami w nauce (wykres 1j). 85 z 97 uczniów jest zdania,

że nauczyciele upewniają się, czy zrozumieli, to, o czym była mowa podczas lekcji (wykres 2j). Prawie wszyscy

uczniowie deklarują, że w szkole mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach, które wybiorą (wykres 3j).
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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.

Szkoła podejmuje działania pomagające uczniom przezwyciężyć trudności wynikające z ich sytuacji

społecznej. 

W opinii rodziców szkoła podejmuje działania na rzecz przezwyciężenia trudności wynikających ze społeczno -

ekonomicznej sytuacji rodzin uczniów, niepełnosprawności i stanu zdrowia. Placówka zapewnia uczniom pomoc

materialną, organizuje zajęcia pozalekcyjne i specjalistyczne, wyrównuje szanse edukacyjne oraz pomaga

w przezwyciężaniu bariery architektonicznej.  Nauczyciele wykorzystują informacje dotyczące sytuacji

społecznej uczniów planując i organizując działania wspierając rozwój uczniów (tabela 1).  

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób wykorzystują Państwo informacje dotyczące sytuacji społecznej uczniów, aby

pomóc im przezwyciężać trudności w uczeniu się i wspierać ich rozwój? [WNO] (10429)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2 organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

edukacyjno- wyrówawczych

3 rozwijanie zainteresowań sportowych

4 angażowanie uczniów w działalność społeczną

5 organizacja zajęć rehabilatacyjnych

6 budowanie pozytywnych relacji międzyuczniowskich

7 zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach

pozalekcyjnych

8 udzielanie pomocy materialnej

9 podjecie współpracy z rodzicami uczniów w celu kontroli

frekwencji w szkole

10 współpraca z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi

przezwyciężanie trudności szkolnych

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

odpowiada ich potrzebom.

Wsparcie udzielane przez szkołę rodzicom i uczniom nie zawsze odpowiada im potrzebom. 

Większość uczniów klas drugich w ankiecie "Moja szkoła"  wyraża opinię, że nauczyciele wierzą w możliwości

i pokonanie przez nich trudności (wykres 2j i 3j). Więcej niż połowa (63 z 99) uczniów klasy trzeciej w ankiecie

"Mój dzień" deklaruje otrzymanie w dniu badania wsparcia ze strony nauczycieli w formie informacji zwrotnej

nt. wiary w ich możliwości (wykres 1j).Rodzice mają podzielone zdanie na temat udzielanego wsparcia ze strony

nauczycieli uczących ich dziecko. W opinii 48,3% rodziców wypełniających ankietę nauczyciele służą im radą

i wsparciem w sytuacjach trudnych dla ich dziecka (wykres 4j). Większość rodziców (63,1%) odczuwa

satysfakcję ze wsparcia udzielanego przez wychowawcę klasy (wykres 5j). 



GIMNAZJUM NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 35/43

      

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:

W szkole nauczyciele dokonują analiz wyników egzaminu gimnazjalnego oraz przeprowadzana jest

ewaluacja wewnętrzna. W oparciu o sformułowane wnioski planuje się i podejmuje działania, które

są monitorowane i w razie potrzeb wykorzystywane do wprowadzania zmian w pracy szkoły

i nauczycieli. Nauczyciele deklarują znajomość wyników badań zewnętrznych i wprowadzanych

na ich podstawie zmian w swojej pracy. Dyrektor szkoły wskazał ten sam, co nauczyciele, katalog

badań zewnętrznych oraz podał, adekwatne do wniosków z tych badań, przykłady wdrożonych

działań. 

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.

W szkole analizy wyników egzaminu gimnazjalnego i  ewaluacji wewnętrznej prowadzą

do formułowania wniosków, na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania. 

Uzgodnienia działań dotyczących wniosków z analizy egzaminu i ewaluacji wewnętrznej opracowywane są przez

zespoły przedmiotowe, zespoły ds. ewaluacji wewnętrznej i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

a także omawiane podczas spotkań rady pedagogicznej. Wnioski związane z procesem uczenia się

sformułowane na podstawie analizy wyników egzaminu i ewaluacji wewnętrznej, pozyskane na podstawie

analizy dokumentów i podane przez dyrektora i nauczycieli w wywiadach są spójne. W szkole formułuje się

wnioski, które są uogólnieniami płynącymi z zebranych danych wskazując mocne i słabe strony pracy szkoły.

Zdaniem respondentów najważniejsze wnioski  dotyczące wyników egzaminu gimnazjalnego wskazują

na wiedzę i umiejętności, które wypadły najsłabiej. Wnioski diagnozujące sformułowane na podstawie analizy

wyników egzaminu gimnazjalnego dotyczyły kształtowania umiejętności kluczowych w tym krytycznego

myślenia, precyzyjnego rozumowania, argumentowania, analizowania przebiegu zjawisk, wnioskowania oraz

doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i poprawności językowej wypowiedzi ustnych i pisemnych. W toku

ewaluacji wewnętrznej  sformułowano wnioski związane z procesem uczenia dotyczące motywowania uczniów

do przedstawiania pomysłów i podejmowania inicjatyw oraz udziału w konkursach, zawodach sportowych  i

przeglądach artystycznych. Nauczyciele wykorzystują wnioski do planowania i podejmowania zmian w swojej

pracy. Nauczyciele uczestniczący w  wywiadzie wskazali działania, jakie zostały podjęte  wtym roku szkolnym

w klasie 1d, wynikające z wniosków z egzaminu gimnazjalnego i ewaluacji wewnętrznej (tabela 1 i 2).  
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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.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Podczas zajęć edukacyjnych wdraża się uczniów do

samodzielnego myślenia, projektowania i

przeprowadzania doświadczeń oraz analizy wyników,

formułowania wniosków

2 Różnicuje się metody i formy pracy z uczniami częściej stosuje się metody problemowe, metody

eksponujące ( filmy dydaktyczne ), metody praktyczne,

takie jak: pokaz czy ćwiczenia laboratoryjne ), metody

praktyczne, takie jak: pokaz czy ćwiczenia laboratoryjne

)

3 Wyszukuje się informacje na dany temat z różnych

dostępnych źródeł.

4 Wyrabia się umiejętność selekcjonowania informacji,

krytycznego podejścia do informacji.

5 Na każdym przedmiocie zwracanie uwagi na poprawne

formułowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej (ortografia i

interpunkcja)

6 Na języku angielskim zwiększa się ilość ćwiczeń

komunikacyjnych.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

wniosków z ewaluacji wewnętrznej w tym lub poprzednim roku? [WNO] (10451)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zachęcanie i angażowanie uczniów do udziału w

konkursach, zawodach sportowych i przeglądach

artystycznych

2 angażowanie uczniów do udziału w uroczystościach

szkolnych i pozaszkolnych

(rajd "Zielone spotkanie, ślubowanie klas pierwszych,

apele z okazji "Dzień Nauczyciela", wróżby andrzejkowe,

jasełka, świąteczne kolędowanie "Pod Skałkami",

koncerty w ramach "Dni muzyki kameralnej i

organowej",

3 zachęcanie i angażowanie do udziału w akcjach

charytatywnych

(zbiórka żywności dla zwierząt "Paka dla zwierzaka",

kiermasz charytatywny, zbiórka żywności PCK),

4 angażowanie uczniów do prac w samorządzie

uczniowskim

5 Zachęcanie do podejmowania inicjatyw z zakresu zajęć wychowania fizycznego (zajęcia z piłki

nożnej tylko dla klas I). Uczniowie zaproponowali wyjazd

w czasie ferii do schroniska dla zwierząt.
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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

Podejmowane w szkole działania wynikające z analiz wyników egzaminu gimnazjalnego i ewaluacji

wewnętrznej są przez nauczycieli monitorowane, a w razie potrzeby modyfikowane.

Dyrektor w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego monitoruje wdrażanie wniosków z analizy wyników

egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej poprzez: analizę dokumentacji szkolnej i wyników

próbnego egzaminu gimnazjalnego, obserwację zajęć  oraz rozmowy z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami.

Nauczyciele monitorowanie działań prowadzą poprzez analizy osiągnięć uczniów,  dokumentacji klasowej

pod kątem oceny efektywności udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  wyników konkursów

oraz udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. Wskazane przez nauczycieli sposoby monitorowania działań

są spójne ze wskazanymi przez dyrektora szkoły, co pozwala wnioskować o systemowości monitorowania

działań wynikających z wniosków z analiz prowadzonych przez szkołę. Gimnazjum wykorzystuje wyniki

monitorowania do wprowadzania zmian w swojej pracy m.in. wprowadzono dodatkowe godziny zajęć

pozalekcyjnych, zmodyfikowano przedmiotowe plany pracy i zasady oceniania, zmodyfikowano dwa plany

działań wspierających, zorganizowano indywidualne konsultacje dla uczniów uzdolnionych. 

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 znają wyniki badań zewnętrznych (wykres 1j). 

W opinii dyrektora nauczyciele pozyskują wiedzę na temat zewnętrznych badań edukacyjnych uczestnicząc

w różnych formach doskonalenia zawodowego, indywidualnie zapoznają się z wynikami badań, dzielą się wiedzą

na ten temat podczas spotkań zespołów zadaniowych oraz posiedzeń rady pedagogicznej. W badaniu

ankietowym nauczyciele deklarowali znajomość badań zewnętrznych:

● "Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji

antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej" - raport Towarzystwa Edukacji

Antydyskryminacyjnej,

● "Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania" - raport Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości

w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

● "Analiza i ocena rynku pracy w  województwie świętokrzyskim" - raport Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Kielcach,
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● Europejski program badań ankietowych wśród młodzieży szkolnej dotyczący używania substancji

psychoaktywnych - raporty ESPAD 2011, 2015,

● "Czytelnictwo dzieci i młodzieży" - raport Instytutu Badań Edukacyjnych. 

Z analizy wyników badań zewnętrznych nauczyciele formują wnioski do pracy z uczniami gimnazjum (tabela 1).

Wykres 1j
 

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: 43

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona. należy reagować na każdy przejaw agresji czy nienawiści

i położyć nacisk na integrację uczniów, na godzinach

wychowawczych poświęcać uwagę na zagadnienia o

tolerancji, akceptacji, szacunku wobec innych,

organizować zajęcia pozalekcyjne oraz inne formy

spędzania wolnego czasu (np. lodowisko, wycieczki

rowerowe)
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

2 Analiza i ocena rynku pracy w województwie

świętokrzyskim

Analiza i ocena rynku pracy w województwie

świętokrzyskim - Kielce,2015: należy informować

uczniów o rynku pracy w regionie oraz udzielać pomocy

w wyborze szkoły ponadgimnazalnej, organizować

zajęcia z doradcą zawodowym , organizować wycieczki

zawodoznawcze np. do lokalnych zakładów pracy,

zapoznanie np.na lekcjach wych. uczniów z tendencjami

na rynku pracy,organizować spotkania z

przedstawicielami różnych zawodów, podkreślać

znaczenie kwalifikacji zawodowych, które ułatwiają

znalezienie pracy.

3 Gimnazjalny Innowacyjny Programu Nauczania Raport WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim dotyczący

realizacji GIPN czyli Gimnazjalnego Innowacyjnego

Programu Nauczania. Gimnazjum Nr 3 w Starachowicach

uczestniczyła w badaniach. Raport przedstawiony na

zakończenie trzyletniego projektu ,,Poznajmy

Świat&#039&#039. Wnioski z projektu: Kontynuować

projekt w latach 2015/2016, stosować jak najczęściej

metody aktywizujące w tym metodę projektu i TIK,

wykorzystywać nowoczesne pomoce dydaktyczne ( w

tym otrzymane w ramach projektu interfejsy), jak

najczęściej prowadzić zajęcia interdyscyplinarne,

najlepiej terenowe

4 Europejski program badań ankietowych w szkołach na

temat używania alkoholu i narkotyków wśród młodzieży

Raporty ESPAD 2011, 2015 – europejski program badań

ankietowych w szkołach na temat używania alkoholu i

narkotyków wśród młodzieży: Wnioski: podejmować

działania profilaktyczne wśród młodzieży, angażować

uczniów w różne formy aktywności promujące zdrowy

tryb życia,organizować uczniom alternatywne formy

zdrowego spędzania czasu wolnego, prowadzić zajęcia

profilaktyczne z udziałem osób zajmujących się

problematyką uzależnień w mieście,diagnozować

problem używania przez młodzież substancji

odurzających

5 Czytelnictwo dzieci i młodzieży Raport Instytutu Badań Edukacyjnych 2014 wnioski:

zachęcać uczniów do wyboru wartościowej lektury, -

promować wartość czytelnictwa - podstawowego

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

Z wypowiedzi ankietowych nauczycieli nie wynika jednoznacznie, które działania zostały podjęte

w wyniku refleksji związanej z wynikami badań zewnętrznych. 

Nauczyciele, w obszernych wypowiedziach, opisali działania, które w ich opinii były podejmowane na podstawie

wniosków z analiz badań zewnętrznych.

Nie wszystkie wskazane przez pedagogów przykłady podjętych działań wynikają z refleksji związanej

z wynikami  badań zewnętrznych. Dyrektor szkoły wskazał ten sam, co nauczyciele, katalog badań

zewnętrznych oraz podał wdrożone w szkole działania, adekwatne  do wniosków wynikających z tych badań:

● "Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji

antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej" - opracowano i wdrożono procedury zachowań

w sytuacji dyskryminacji (wrzesień 2015 r.), uwzględniono w tematyce godzin z wychowawcą zajęcia

poświęcone tolerancji, akceptacji, szacunku wobec każdego człowieka (np. tematy: Każdy z nas jest

wyjątkowy...Wiele nas różni, wiele łączy), metodą dramy prowadzone są zajęcia grupowe z młodzieżą

uczące tolerancji i akceptacji;

● Europejski program badań ankietowych w szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków (raporty

z 2011 i 2015) - przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej nt. „Dopalacze - środki

psychoaktywne naszej młodzieży”, w 2015 r. przeprowadzono badanie ankietowe wśród młodzieży

na temat używania substancji psychoaktywnych, organizowano spotkania profilaktyczne dla uczniów

dotyczące konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych, korzystania z internetu, prowadzono

szkolenia dla rodziców dotyczące konsekwencji zażywania przez młodzież substancji

psychoaktywnych: „O narkotykach bez histerii”, „Zagrożenia czyhające na młodych ludzi”, „Bliżej

rodziny, dalej od problemów”;

● Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania "Poznajmy świat" raport z projektu, w którym

uczestniczyły dwie klasy Gimnazjum Nr 3 w Starachowicach - zaplanowano kontynuację nauczania

interdyscyplinarnego z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i zakupionych w ramach

projektu pomocy dydaktycznych, ujęto wnioski z badania w planie doskonalenia zawodowego

nauczycieli;

● Analiza i ocena rynku pracy w województwie świętokrzyskim - zorganizowano zajęcia zawodoznawcze

ukierunkowane na samoocenę i autodiagnozę - stwarza się uczniom możliwości poznania lokalnego

rynku pracy - odwiedzanie lokalnych zakładów pracy, zapoznano uczniów z zawodami deficytowymi

i nadwyżkowymi na świętokrzyskim rynku pracy. 
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