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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. Respektowane są normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

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

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

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

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

wymagania na pięciu poziomach:

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

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

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

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

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

Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-10-2014 - 06-11-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Marzena Stempniak, Krzysztof Jabłoński. Badaniem objęto 146 uczniów (ankieta

i wywiad grupowy), 111 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 37 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu

lokalnego i partnerów szkoły,grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, 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:

OS - Arkusz obserwacji szkoły

OZ - Arkusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji 

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego

WUI-III - Scenariusz wywiadu z uczniami klas I-III (szkoła podstawowa)

WUPO - Scenariusz wywiadu z uczniami po obserwacji

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

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Starachowicach jest placówką

z sześćdziesięcioletnią tradycją postrzeganą przez wszystkich członków społeczności szkolnej jako miejsce

bezpieczne i przyjazne. Spośród innych wyróżnia się systematycznym wdrażaniem innowacji pedagogicznych,

takich jak np. "Plastyczna matematyka, a może …. matematyczna plastyka?", "Innowacyjny Program Nauczania

Interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatycznych i technicznych" czy

"Pływam jak ryba" i "Umiem pływać". Dzięki temu uczniowie poszerzają swoją wiedzę, rozwijają

zainteresowania i nabywają nowe umiejętności. Działania szkoły poprzedzone są diagnozą potrzeb i możliwości

uczniów, dlatego spotykają się z pozytywnym odbiorem wśród dzieci i rodziców. Nauczyciele starają się

prowadzić zajęcia w sposób atrakcyjny. Korzystają przy tym z zasobów środowiska lokalnego organizując lekcje

muzealne, wycieczki i warsztaty. Uczniowie osiągają sukcesy w konkursach tematycznych, artystycznych

i zawodach sportowych. Wynik ze sprawdzianu po klasie VI plasuje się od trzech lat na średnim poziomie.

Ważną częścią pracy szkoły jest kształtowanie właściwych postaw. Uczniowie uczą się współpracy, tolerancji,

podejmowania decyzji. Realizują swoje pomysły, dlatego mają poczucie wpływu na życie placówki. Rodzice są

świadomymi swoich praw partnerami szkoły. Dyrektor dba dobre relacje z rodzicami, są oni włączani w proces

podejmowania decyzji dotyczących istotnych spraw. Widoczne są starania dyrektora służące zapewnieniu

właściwych warunków pracy i nauki. Systematycznie prowadzone są prace remontowe poprawiające estetykę

budynku. Szkoła posiada kompleks boisk "Orlik" i miasteczko ruchu drogowego.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa nr 9
Patron Partyzantów Ziemi Kieleckiej

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Starachowice

Ulica Mrozowskiego

Numer 5

Kod pocztowy 27-200

Urząd pocztowy Starachowice

Telefon 412745556

Fax 412745556

Www

Regon 29061898500000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 499

Oddziały 21

Nauczyciele pełnozatrudnieni 35.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 10.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 4.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 23.76

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 14.26

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat starachowicki

Gmina Starachowice

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów B

Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy,
uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki oraz zidentyfikowane
oczekiwania środowiska lokalnego (D)

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana (D)

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana we współpracy z uczniami i
rodzicami (B)

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami (B)

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się B

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują
różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału (D)

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D)

Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D)

Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania (D)

Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach (D)

Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich
indywidualny rozwój (D)

Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej
wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej
funkcjonować w społeczności lokalnej (B)

Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni
za własny rozwój (B)

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B)

W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B)

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej C

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

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

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

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

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

Uczniowie są aktywni B

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą (D)

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych
aktywności (D)

Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki
oraz angażują w nie inne osoby (B)
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Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne
osoby (B)

Respektowane są normy społeczne B

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne (D)

Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu
uczniowskiego (D)

Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów,
pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na
wzajemnym szacunku i zaufaniu (D)

W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb (B)

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B)

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

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

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

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

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

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

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

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych B

Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu
procesów edukacyjnych (D)

Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja,
analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami (D)

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy (B)

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy (B)

Promowana jest wartość edukacji B

W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się (D)

W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie (D)

Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji (B)

Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej (B)

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki B

Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy (D)

W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci (D)

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach (D)

Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły (B)

Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców (B)
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Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz
wzajemnego rozwoju B

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju (D)

Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania,
współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym (D)

Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój środowiska. (B)

Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym
wpływa korzystnie na rozwój uczniów (B)

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

B

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

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

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

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

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi B

Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz
zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków (D)

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu
zawodowemu (D)

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami (D)

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące rozwojowi szkoły lub placówki (D)

Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i
eksperymentów (B)

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki
oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki (B)

Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne
odpowiednie do jej potrzeb (B)
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Wnioski

Nauczyciele oraz uczniowie i rodzice identyfikują się z koncepcją pracy szkoły, jej zasadami

i normami.

Prowadzone w szkole działania innowacyjne sprzyjają rozwojowi uczniów, ponieważ pokazują

związki między różnymi dziedzinami wiedzy i umożliwiają nabycie nowych umiejętności.

Mimo licznych działań wynik ze sprawdzianu po klasie VI utrzymuje się od trzech lat na tym samym

poziomie. Wnikliwa analiza jakościowa sprawdzianu jest szansą na znalezienie przyczyny braku

wzrostu efektów kształcenia, a formułowanie adekwatnych wniosków – na wdrożenie skutecznych

działań.

 

Wykorzystywanie różnych badań zewnętrznych, nie tylko tych dotyczących danych ze sprawdzianu,

pozwoli znaleźć skuteczniejsze sposoby nauczania i uczenia się uczniów.

Szkoła zarządzana jest demokratycznie. Dyrektor podejmując decyzje uwzględnia opinie całej

społeczności szkolnej, dlatego jej członkowie mają poczucie wpływu na to, co się dzieje w szkole. 

Szereg działań podejmowanych w szkole ma na celu zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa

fizycznego i psychicznego.

Ważnym elementem w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań uczniów jest popularyzowanie

sylwetek absolwentów. Ich losy są znane nauczycielom, którzy wykorzystują je do podniesienia

efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Rodzice postrzegają szkołę jako dbającą o właściwe relacje ze środowiskiem, promującą wartość

uczenia przez całe życie. Dzięki swej aktywności skierowanej na rzecz środowiska lokalnego szkoła

uzyskuje wsparcie swoich działań, a także sama wspiera działanie innych podmiotów.

Dyskusja nad ważnymi problemami szkoły na forum klasy może przynieść dodatkowe korzyści

w postaci nowych inicjatyw uczniowskich.

Prowadzenie zajęć przez zaproszone osoby jest pomysłem na uatrakcyjnienie lekcji akceptowanym

i wysoko ocenianym przez uczniów.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Stan oczekiwany:

Edukacja jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjęcia teoretycznych założeń, określenia

celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne jest, aby jej podstawowe elementy składowe

były znane, akceptowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz zgodne z potrzebami

rozwojowymi ucznia, specyfiką szkoły, a także zidentyfikowanymi potrzebami środowiska. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą

potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę jej funkcjonowania oraz oczekiwania środowiska lokalnego.

Koncepcja pracy szkoły jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy

z uczniami i rodzicami.

Obszar badania:  Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły

lub placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego

Działania szkoły realizują jej koncepcję pracy, która jest adekwatna do potrzeb uczniów

i środowiska.

Podstawę koncepcji pracy placówki stanowi misja i wizja szkoły oraz model absolwenta. Misja zakłada

kształtowanie dziecka odpowiedzialnego, otwartego na innych, świadomego dokonywanych wyborów. Wizja

natomiast określa wartości na których opiera się praca dydaktyczno - wychowawcza szkoły. Dążeniem szkoły

jest być placówką przyjazną dziecku, otwartą na jego inicjatywy, która stawia sobie za cel stwarzanie warunków

do kształcenia człowieka myślącego i wrażliwego, aby każdy uczeń osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości.

Uczący pozostają wierni tradycji i historii rodzimej ziemi, wychowują uczniów na odpowiedzialnych, uczciwych

i samodzielnych obywateli. Przygotowują ich do życia we współczesnej Europie i świecie oraz sprostania

wyzwaniom przyszłości. W wyniku działań wszystkich pracowników szkoły uczniowie kończący ją: 

● mają poczucie własnej godności i wartości, 

● są ciekawi świata i żądni wiedzy (którą potrafią zastosować w praktyce), 

● komunikują się w języku obcym,

● korzystają z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, 
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● są dobrze przygotowani do następnego etapu nauki, 

● potrafią efektywnie żyć i pracować we współczesnym świecie, 

● szanują wielowiekowe dziedzictwo kulturowe regionu, Polski i Europy, 

● mają poczucie przynależności do „małej i wielkiej Ojczyzny”, 

● szanują symbole narodowe,

● odróżniają dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości, 

● rozumieją innych i potrafią z nimi współpracować, 

● są otwarci na innych, szczerzy, życzliwi, 

● dbają o bezpieczeństwo swoje i innych, 

● są kulturalni i odpowiedzialni, 

● dbają o swoje ciało i zdrowie, 

● rozumieją znaczenie ekologii. 

Kluczem umożliwiającym osiągnięcie w/w celów są następujące działania szkoły:-w zakresie potrzeb

rozwojowych uczniów:

● tworzenie atmosfery przyjaznej uczniowi, sprzyjaj¹cej zdobywaniu wiedzy i umiejêtnoœci,

● stwarzanie wszystkim uczniom warunków do indywidualnego, harmonijnego i wszechstronnego rozwoju

(indywidualizacja pracy z uczniem), 

● szeroka oferta zajêæ pozalekcyjnych rozwijaj¹cych zainteresowania i zdolnoœci twórcze uczniów

odpowiadaj¹cych na potrzeby rozwojowe uczniów,

● stwarzanie warunków umo¿liwiaj¹cych uczniom s³abszym i z dodatkowymi potrzebami warunków

pozwalaj¹cych sprostaæ wymaganiom edukacyjnym (dodatkowe zajêcia),

● wprowadzanie innowacji pedagogicznych,

● organizacja tygodnia kultury jêzyka,

● organizacja miêdzynarodowego dnia dziecka,

● stwarzanie warunków do aktywnej pracy samorz¹du uczniowskiego,

● podejmowanie szeregu dzia³añ o charakterze charytatywnym (zbiórki na rzecz potrzebuj¹cych),

● uroczyste obchody "Roku Janusza Korczaka";

- uwzględniających specyfikę pracy szkoły:

● poszanowania tradycji szkoły w kontekście patrona,

● współpraca ze środowiskami kombatanckimi (spotkania rocznicowe w miejscach działań partyzanckich

np. na Wykusie, przy kapliczce św. Jacka).
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Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz

przez nich akceptowana

Rodzice i uczniowie akceptuj¹ dzia³ania realizuj¹ce koncepcjê pracy szko³y.

Rodzice uważają, że działania szkoły i domu są zintegrowane. Najważniejsze wartości wdrażane w szkole, ich

zdaniem, to: tolerancja, uczciwość, odpowiedzialność, honor, przestrzeganie prawa, przestrzeganie praw

dziecka, poczucie własnej godności i prywatności, patriotyzm, uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi i zwierząt,

prawdomówność, opiekuńczość, odpowiedzialność za siebie i innych, współdziałanie w grupie, uwrażliwianie

na krzywdy, dyskrecja. W opinii rodziców wartości te są istotne zarówno dla Państwa, jak również dla nich.

Uczniowie, niemal wszyscy, są zgodni z zasadami obowiązującymi w szkole (wykr. 1j) i w większości zgadzają

się ze sposobem prowadzenia zajęć.W ich opinii najważniejsze w szkole są:

● pomoc nauczycieli,

● dobra atmosfera,

● bezpieczeństwo,

● dobre oceny.

Natomiast ich szkołę wyróżnia: 

● kompleks boisk,

● miasteczko ruchu drogowego,

● dobra atmosfera, która sprzyja uczeniu siê,

● du¿a liczba pomocy szkolnych (tablice interaktywne, modele zwierz¹t i cz³owieka),

● ciekawe akcje (np. zbiórka karmy dla zwierz¹t ze schroniska).

Uczniom, w ich szkole, najbardziej podoba się:

● wystrój sal,

● miła atmosfera ze strony nauczycieli i kolegów,

● boisko "Orlik",

● sala gimnastyczna,

● pomoc nauczycieli w stosunku do potrzebujących uczniów,

● biblioteka szkolna.

Natomiast najbardziej im się nie podoba:

● wygląd i zapach w łazience na II piętrze,

● przypadki obrażania innych,

● przypadki wykluczania z grupy niektórych uczniów (zazwyczaj na lekcjach wychowania fizycznego),

● niewłaściwe zachowania niektórych uczniów podczas lekcji (przeszkadzanie w zajęciach, krzyki, bójki,

brak szacunku do nauczyciela poprzez mówienie mu "na Ty").
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Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana

we współpracy z uczniami i rodzicami

Rodzice i uczniowie partycypują w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły.

Uczniowie twierdzą, że rzadko rozmawiają ze swoimi nauczycielami o tym, co jest ważne w szkole. Najczęściej

ma to miejsce na zebraniach samorządu szkolnego z opiekunem. W efekcie tych rozmów w szkole są

podejmowane decyzje i wprowadza się proponowane zmiany (tab. 1). Rodzice uczestniczą w ustalaniu

najważniejszych dla szkoły priorytetów. Ustalenia te odbywają się na zebraniach klasowych, zebraniach

na forum rady rodziców, poprzez wykorzystanie poczty internetowej oraz poprzez anonimowe ankiety. W opinii

większości rodziców  mają oni możliwość współdecydowania o ważnych sprawach szkolnych (wykr. 1). 
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy w wyniku tych rozmów nastąpiły w szkole jakieś zmiany, jeśli tak, to jakie? [WU] (9944)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 zdecydowano, że noszenie logo szkoły nie jest

obowiązkowe

2 ustalono "taneczne czwartki", jako atrakcyjne formy

spędzania przerw

3 akcje "kolorowa środa" (określony kolor dominuje w

uczniowskim ubraniu, w bieżącym miesiącu jest to kolor

pomarańczowy)

4 wprowadzony tzw. "szczęśliwy numerek" (wylosowany

przez samorząd uczniowski numer ucznia w dzienniku

nie jest w danym dniu odpytywany)

5 wyremontowano łazienki na dolnej kondygnacji szkoły

6 w szkole odbywa się zbiórka karmy dla zwierząt ze

schroniska

7 uczniowie wykonują zbiórkę słodyczy dla dzieci z ubogich

rodzin

8 organizowana jest zbiórka nakrętek z przeznaczeniem na

sprzęt dla osoby niepełnosprawnej

9 13 dnia w piątek w danym miesiącu uczniowie noszą

różne buty
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Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest realizowana we współpracy z

uczniami i rodzicami

Rodzice i uczniowie partycypują w realizacji koncepcji pracy szkoły.

Rada Rodziców przekazuje pozostałym rodzicom na bieżąco informacje na temat podejmowanych przez to

ciało decyzji (rys.1j). Jednocześnie rodzice mają możliwość współdecydowania o ważnych sprawach szkolnych

(wykr. 2j). Ponad połowa badanych rodziców jest przekonanych, że w ostatnich dwóch latach

współuczestniczyła w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły (wykr. 3j).Uczniowie zgłaszają pomysły

na to co chcieliby robić w szkole (tab. 1). Niemal wszystkie (jak dzieci podkreślają "realne") są przez szkołę

realizowane. Ponad połowa badanych uczniów twierdzi, że zgłaszała pomysły dotyczące tego, co robi się

na lekcji (rys. 4j). Niektóre działania związane z dziećmi i ich rozwojem są inicjowane przez rodziców (tab. 2)

i często prowadzone wspólnie przez rodziców i nauczycieli (tab. 3 i tab. 4). 

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

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy uczniowie zgłaszają pomysły na to co chcieliby robić w szkole? Jeśli tak, proszę przykłady

takich pomysłów. [WN] (9881)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 propozycje zajęć poza szkołą: wycieczki, rajdy, ogniska,

zajęcia na kręgielni

2 całoroczny konkurs o tytuł "Superklasy"

3 wybory "Super Chłopaka Dziewiątki"

4 redagowanie strony internetowej "Samorządu

Uczniowskiego"

5 pomysł na dni "szczególne" - "Dzień koloru" (każda

środa w miesiącu), "Dzień na opak" (każdego 13 dnia

miesiąca przypadającego w piątek)

6 "pogotowie koleżeńskie" (samopomoc uczniowska w

nauce)

7 zbiórka: nakrętek, makulatury, puszek i innych

surowców wtórnych

8 zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku

9 zbiórka słodyczy i zorganizowanie paczek dla uczniów z

najuboższych rodzin

10 szkolny "Talent Show" (przegląd szkolnych talentów)
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy inicjowali Państwo wspólnie z innymi rodzicami działania na rzecz rozwoju uczniów? Co to

były za działania? Jak duża grupa rodziców się w nie angażowała? Jakie były efekty tych działań? [WR] (7448)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 organizacja zajęć na basenie dla uczniów - zaangażowani

wszyscy rodzice

2 udział w głosowaniach na najpiękniejszą pracę w

konkursie plastycznym - wszyscy rodzice i przyjaciele

szkoły

3 aktywność w głosowaniu w wojewódzkim plebiscycie

"Echa dnia" - większość rodziców

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania zawiązane z Państwa dzećmi prowadzą Państwo wspólnie z nauczycielami lub w

uzgodnieniu z nimi? (chodzi także o działania wynikające z codziennych kontaktów). [WR] (7435)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 ustalanie terminu lekcji otwartych dla rodziców

2 zgłaszanie propozycji zmian w ustawieniu klasy

3 propozycja zajęć dodatkowych z matematyki, języka

polskiego i języka angielskiego dla uczniów

potrzebujących wsparcia

4 wspólne ustalanie sposobu organizacji "Dnia Chłopaka" i

"Mikołajek"

5 propozycja zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy podejmowali Państwo wspólnie z rodzicami działania na rzecz rozwoju uczniów? Co to były

za działania? Kto je inicjował? Jak duża grupa rodziców się w nie angażowała? Jakie były efekty tych działań?

[WNO] (8587)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 organizacja "Zielonej szkoły" w Darłówku

2 organizacja wycieczki do fabryki bombek

3 przygotowanie imprez klasowych ("Wigilia", "Andrzejki")
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Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Stan oczekiwany:

Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze

zorganizowane, przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na

uczeniu się jest zaplanowana i kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko

uczenia się powinno być atrakcyjne, metody pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy

pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i brania odpowiedzialności za

proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o postępie, jaki się

dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Procesy edukacyjne zachodzące w szkole są adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb,

a podejmowane na tej podstawie działania mają charakter powszechny. Stosowane sposoby pracy

kształtują u uczniów umiejętność uczenia się, sprzyjają wzajemnemu uczeniu się dzieci. Uczniowie

są informowani o celach lekcji, wymaganiach oraz postępach. Wiedzą, że wyniki zależą od  ich

zaangażowania i czasu poświęconego na naukę. Nauczyciele motywują dzieci do pracy. Uczniowie

mają możliwość wykorzystania w szkole wiedzy z różnych dziedzin, między innymi  dzięki

systematycznie wdrażanym działaniom innowacyjnym.

Obszar badania:  Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi

uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i

oddziału

Procesy edukacyjne zachodzące w szkole są adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb,

a podejmowane na tej podstawie działania mają charakter powszechny. W szkole prowadzona jest

diagnoza potrzeb i możliwości uczniów. Jej wyniki służą planowaniu procesów edukacyjnych. Stosowane

na lekcjach metody pracy są adekwatne do wyników diagnozy, o czym świadczą dane z ankiet uczniowskich (

Wykres 1j- 5j). Zdecydowana większość uczniów uważa, że nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia,

potrafią zainteresować tematem, stwarzają możliwość współpracy w grupie, a wybrane przez nich sposoby

przekazywania wiedzy motywują do nauki. Także wywiad z nauczycielami po obserwacji lekcji potwierdza,

że nauczyciele w większości przypadków planując zajęcia kierują się potrzebami danej klasy ( Tabela 1).

Z wywiadów po obserwacji zajęć wynika ponadto, że lekcje nie różniły się od tych prowadzonych zazwyczaj,

chociaż zdarzały się elementy nowe (Tabela 2). O powszechności działań spójnych z diagnozą potrzeb świadczą

także  - oprócz ww. przykładów -  opinie dzieci klas  I - III. Uważają one, że szkoła wspiera rozwój ich

zainteresowań, umożliwia udział w zajęciach dodatkowych i prezentowanie uzdolnień. Powodem do zadowolenia

są dla nich otrzymywane oceny, poznawanie nowych rzeczy, nauka języków obcych, otrzymywane



Szkoła Podstawowa nr 9 19/144

      

pochwały.Chciałyby wprawdzie więcej zajęć ruchowych w sali gimnastycznej i na dworze oraz możliwości pracy

z tablicą interaktywną, ale sądzą, że "warto chodzić do tej szkoły". 

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Z jakiego powodu użył/a Pan/i metod, które mogliśmy obserwować na lekcji? [WNPO] (6113)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 żeby osiągnąć cel lekcji

2 w celu ułatwienia uczniom pracy z tekstem literackim

3 z powodu zróżnicowanych możliwości uczniów tej klasy

4 z powodu chęci zaangażowania uczniów do pracy na

lekcji

5 żeby pobudzić umiejętności muzyczne uczniów

6 ponieważ dzieci szczerze odpowiadają na pytania

7 z powodu zdiagnozowanych problemów

grafomotorycznych

8 ze względu na zdiagnozowane u uczniów preferencje

uczenia się

9 z powodu zdiagnozowanych problemów z opanowaniem

danej umiejętności

10 aby uatrakcyjnić zajęcia

11 aby umożliwić wszystkim uczniom wykazanie się

aktywnością
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy ta lekcja różniła się od innych lekcji z tego przedmiotu? Jeśli tak, to w jaki sposób? [WUPO]

(7132)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Nie różniła się

2 Zastosowaniem ewaluacji lekcji w formie kartek z

"buźkami"

3 Rodzajem wybranej przez nauczyciela zabawy ruchowej

4 Zastosowaniem rekwizytów i odgrywaniem scenek z ich

użyciem

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

W szkole stosowane są sposoby pracy kształtujące u uczniów umiejętność uczenia się.Z obserwacji

zajęć wynika, że nauczyciele stwarzają sytuacje, w których uczniowie mogą podejmować indywidualne decyzje

dotyczące uczenia się (7/8 obserwacji) oraz uczą się rozwiązując problemy poznawcze (6/8). Wprawdzie

uczniowie deklarują, że nie boją się popełniać błędów (Wykres 2j) i na większości zajęć(5/8) mogli wyrażać

swoje opinie, jednakże w różnym stopniu z tego korzystali ( wskazania od żaden uczeń do większość). Podczas

obserwacji stwierdzono ponadto, że rzadko  mieli okazję dokonać podsumowania obserwowanej lekcji (3/8),

co potwierdzają odpowiedzi ankietowanych uczniów ( Wykres 1j). Aczkolwiek uczniowie klas I - III (wywiad)

powiedzieli, że rozmawiają z nauczycielami o tym, czego się nauczyli na zajęciach. Z ankiety dla uczniów

wynika, że w większości otrzymują oni od nauczycieli wskazówki pomocne w uczeniu się (Tabela 1w).Efektem

ww. działań jest przeświadczenie niemal wszystkich ankietowanych uczniów o tym, ze potrafią się uczyć

(Wykres 3j). Poglądu tego nie podzielają nauczyciele (Wykres 4j).
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Wykres 1w

Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

  W szkole tworzona jest atmosfera sprzyjająca uczeniu się. Zdecydowana większość ankietowanych

uczniów wyraża pozytywną opinię o relacjach między nauczycielami i uczniami (sprawiedliwe traktowanie

i okazywanie dzieciom szacunku - Wykres 6j i 8j), co jest zbieżne z obserwacjami dokonanymi na lekcjach (6/8

wskazań dotyczy życzliwej relacji w każdej sytuacji) oraz wskazaniami rodziców ( Wykresy 9j i 10j). Jest

jednakże grupa rodziców prezentująca odmienny pogląd. Zdaniem zdecydowanej większości ankietowanych

dzieci odnoszą się one do siebie przyjaźnie, pomagają sobie w nauce, nie wyśmiewają (Wykresy 4j, 5j, 7j),

chociaż jest grupa uczniów wyrażająca przeciwną opinię. Większość rodziców sądzi, że nauczyciele dbają

o dobre relacje między dziećmi  (Wykres 11j).Atmosferę uczenia się kształtuje obserwowana na zajęciach

akceptacja nauczyciela dla wyrażanych przez uczniów opinii/inicjatyw i wykorzystywanie ich na lekcji (Tabela 1)

oraz umożliwienie uczenia się na błędach. Nauczyciele chwalą uczniów za poprawne wykonanie zadania,

nadzorują przebieg pracy. Z ankiet uczniowskich wynika ponadto, że nauczyciele upewniają się, czy dzieci

zrozumiały treści omawiane na zajęciach (Wykres 3j). Nie jest jednak regułą dawanie wskazówek pomocnych

w uczeniu się (Wykres 1j) i poświęcenie czasu na rozmowę z uczniem (Wykres 2j). Dzieci z klas młodszych

(wywiad) lubią szkołę ze względu na kontakt z kolegami, ciekawe zajęcia i możliwość poznawania nowych

rzeczy (Tabela 2).Zdaniem pracowników niepedagogicznych w szkole panuje przyjazna i rodzinna atmosfera.
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Jak nauczyciel przyjmuje opinie, inicjatywy uczniów podczas lekcji? [OZ] (7678)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 wykorzystuje je do pracy na lekcji 5 / 3 62.5 / 37.5

2 wyraża akceptację 2 / 6 25 / 75

3 wyraża dezaprobatę 0 / 8 0 / 100

4 nie reaguje 0 / 8 0 / 100

5 nie wystąpiły sytuacje, w których uczniowie prezentowali swoje

opinie/inicjatywy

3 / 5 37.5 / 62.5

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe: Zabawmy się w ruchomą tarczę. Waszym zadaniem jest przemieszczanie się po sali w

zależności od Waszego stosunku do stwierdzeń, które przedstawię:
Treść pytania: Lubię szkołę [WUI-III] (7620)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 bo codziennie coś poznajemy

2 bo mogę się zobaczyć z przyjaciółmi

3 bo w szkole fajnie mija czas

4 bo często są ciekawe zajęcia

Obszar badania:  Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec

nich oczekiwania

Uczniowie są informowani o celach lekcji i wymaganiach nauczycieli.Zdecydowana większość ankietowanych

uczniów deklaruje znajomość celów lekcji i oczekiwań nauczyciela (Wykresy 1j - 3j). Z obserwacji zajęć wynika

jednak, że informowanie  o tym uczniów nie jest regułą. Na 4/8 obserwacjach nie sformułowano wymagań,

na 3/8 nie podano celów lekcji. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania:  Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w

trudnych sytuacjach

W szkole prowadzone są działania motywujące uczniów do nauki oraz wspierające ich w trudnych

sytuacjach.Ze wszystkich obserwacji lekcji wynika, że nauczyciele motywują uczniów do aktywności poprzez

nagradzanie ocenami i plusami, pochwały, stosowanie lpomocy naukowych i metod dających możliwość

wykazania się każdemu uczniowi.  Uczniowie (wywiady) uznali za najbardziej pomocne w zrozumieniu

poruszanych treści: połączenie nauki z zabawą, karty pracy, objaśnienia nauczyciela, wzajemną pomoc uczniów,

stworzenie możliwości skorzystania z pomocy dydaktycznych, wskazówki, jak uczyć się w domu.  Zdecydowana

większość z nich jest zdania, że zgłaszając się z problemem otrzymują wystarczającą pomoc (Wykres 2j).

 Nauczyciele uważają, że dzięki przekazywaniu informacji zwrotnej uczniowie są zmotywowani do pracy (Wykres

4j).  Dzięki ww. działaniom zdecydowana większość ankietowanych uczniów lubi się uczyć (Wykres 3j).

Przekonanie, że nauczyciele wierzą w możliwości dzieci i częściej chwalą, niż krytykują wyraża większość

rodziców (Wkresy 5j i 6j). 

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną dotyczącą postępów w nauce, a sposób

oceniania ma charakter motywujący.Uczniowie uważają, że oceniani są według jasnych zasad (Wykresy 1j,

2j, 3j). Zdecydowana większość jest zdania, że nauczyciele rozmawiają z nimi o postępach i trudnościach

w nauce (Wykresy 4j i 5j), chociaż jest grupa prezentująca odmienny pogląd. Sądzą ponadto, że ich pedagodzy

dostrzegają to, co robią dobrze, a w przypadku trudności uzyskują pomoc (Wykresy 6j i 7j). Rodzice uważają,

że sposób oceniania zachęca do nauki (Wykres 8j). Z obserwacji lekcji wynika, że nauczyciele zwracają uwagę

na elementy prawidłowe i nieprawidłowe w wypowiedziach/działaniach uczniów.  Na ogół przekazują informację

zwrotną dotyczącą efektów pracy. Na skutek ww.działań  większość dzieci jest zadowolona z ocen, ma ochotę

się uczyć, wie, co ma poprawić i postanawia to zrobić. Są jednakże też tacy, którzy czują się zniechęceni, oceny

są im obojętne, nie wiedzą, co robić (Wykres 1w).

Wykres 1j Wykres 2j



Szkoła Podstawowa nr 9 32/144
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Wykres 7j Wykres 8j

 

Wykres 1w
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Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych

dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom

zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej

Uczniowie mają możliwość wykorzystania  w szkole wiedzy z różnych dziedzin.Zdecydowana większość

uczniów deklaruje, że nauczyciele nawiązują  do treści poznanych na innych przedmiotach (Wykres 1j),

co znalazło swoje potwierdzenie na obserwowanych lekcjach. Niemal wszyscy uważają, że wiedza zdobyta

w szkole przydaje się w życiu (Wykres 2j). Z wywiadu z nauczycielami wynika, że w szkole podejmowane są

liczne działania międzyprzedmiotowe: projekty edukacyjne (np. "Makro i mikroświat", "Nasz szkolny ogródek

meteorologiczny", "Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy"), wycieczki i rajdy (np. do fabryki bombek, śladami patrona

szkoły) , zielona szkoła (posługiwanie się mapą i planem, obliczanie odległości rzeczywistych i w skali,

poznawanie krajobrazu nadmorskiego, promowanie aktywnych form wypoczynku). 

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój

W szkole prowadzone są skuteczne działania kształtujące u uczniów odpowiedzialność za ich własny

rozwój.Większość uczniów jest zdania, że nauczyciele zachęcają do realizowania własnych pomysłów (Wykres

2j), umożliwiają wpływanie na nauczane treści i sposób pracy (Wykres 1w). Nauczyciele deklarują, że dają

uczniom wybór dotyczący tematyki lekcji, metod pracy, sposobu oceniania, terminów sprawdzianów, zajęć

pozalekcyjnych (Wykresy 3j - 7j). Na większości obserwowanych lekcji (6/8) nauczyciel informował o tym, jak

ona będzie przebiegać i stwarzał uczniom możliwość wpływania na organizację procesu uczenia się (5/8), np.

uczniowie decydowali o kolejności czynności służących rozwiązaniu zadania, formie prezentacji wydarzenia

historycznego, o tempie pracy. W efekcie ww. działań uczniowie mają poczucie odpowiedzialności za własny

rozwój. Uważają, ze ich osiągnięcia zależą przede wszystkim od ich zaangażowania, czasu poświęconego

na naukę i uzdolnień (Wykres 1w).

Wykres 1j Wykres 2j



Szkoła Podstawowa nr 9 36/144

      

Wykres 3j Wykres 4j

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j

 

Wykres 1w
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Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Działania podejmowane przez nauczycieli sprzyjają wzajemnemu uczeniu się uczniów.

Nauczyciele wskazali kilka wykorzystywanych przez siebie sposobów pracy sprzyjających uczeniu się, spośród

których na pierwsze miejsce wysuwa się praca w grupach (Wykres 1o). Jest to spójne z danymi z ankiet

uczniowskich (Wykres 2j i 1j). Większość uczniów deklaruje ponadto wykonywanie zadań przez siebie

wymyślonych (Wykres 3j). Obserwacje lekcji potwierdzają tworzenie przez nauczycieli sytuacji sprzyjających

wzajemnemu uczeniu się dzieci (7/8) poprzez wykonywanie zadań w zespołach, słuchanie wypowiedzi

prezentujących efekty pracy grupy, wspólne aranżowanie odgrywanych scenek.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

 

Wykres 1o
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Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące

rozwojowi uczniów

W szkole systematycznie wdrażane są działania innowacyjne pozytywnie wpływające na rozwój

uczniów. Z ankiety dla dyrektora wynika, że w szkole systematycznie od kilku lat realizowane są innowacje

pedagogiczne zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty. Są to m.in.: Innowacyjny program nauczania

interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów

klas IV-VI szkół podstawowych"-2013, "Pływam i trenuję" – program doskonalenia pływania dla dzieci klas

IV-VI szkoły podstawowej ze zwiększoną ilością godzin wychowania fizycznego - 2014, "Moje ja w krainie bajek

i baśni - zabawa w teatr" – program biblioterapii dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej- 2012, "Każdy

inny, wszyscy równi" – program edukacji europejskiej dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, "Przez

zabawę i piosenkę uczę się języka niemieckiego" – program nauki języka niemieckiego zintegrowanego

z treściami edukacji plastycznej i muzycznej dla klas 1 – 3 szkoły podstawowej, "Plastyczna matematyka

a może ... matematyczna plastyka" – program edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik plastycznych

dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, "Jak pokochać las, aby on pokochał nas"- program edukacji

przyrodniczej dla klas 1-3 szkoły podstawowej - 2012. Zdaniem dyrektora w realizację innowacji angażuje się

zdecydowana większość nauczycieli, co jest zbieżne z ich wskazaniami ankietowymi (Wykres 1j). Przykłady

działań podawane przez ankietowanych nauczycieli są w niewielkim stopniu spójne z wypowiedzią dyrektora.

Zdecydowana większość z nich jako nowatorstwo wymienia działania, które takich cech nie posiadają, np.

stosowanie metod aktywizujących,wykorzystanie tablicy interaktywnej, instruowanie , korygowanie, wymianę

informacji z rodzicami   Powody wdrożenia działań innowacyjnych wskazywane przez nauczycieli (ankieta)

obrazuje wykres 1o.  Wszyscy wyrazili pogląd, że założone cele zostały osiągnięte (Wykres 2j), ponieważ

sprawdzono to stosując różne sposoby (Wykres 2o). W opinii dyrektora efektem działań innowacyjnych jest

zwiększenie oferty szkoły, nabycie przez uczniów wiedzy wykraczającej poza program nauczania, nabycie

umiejętności łączenia wiedzy z różnych przedmiotów oraz wykorzystania jej w praktyce. Z powyższymi

argumentami zbieżne jest zdanie partnerów społecznych szkoły, chociaż podane przez nich przykłady działań

(np. przygotowanie dzieci do lekcji muzealnych, teatrzyk dla przedszkolaków, promowanie absolwentów

odnoszacych sukcesy) nie zostały wskazane przez innych respondentów, a ponadto nie mają cech nowatorstwa
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Szkoła Podstawowa nr 9 43/144

      

Wykres 1o
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Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Stan oczekiwany:

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do

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

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

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

osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. 

Poziom spełnienia wymagania: C

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstaw programowej. Planując

i wdrażając działania biorą pod uwagę wyniki diagnozy wstępnej oraz wnioski sformułowane po

pierwszym etapie edukacyjnym. Monitorują osiągnięcia uczniów i w razie potrzeby wprowadzają

modyfikacje. Kształcąc kompetencje kluczowe przygotowują uczniów do kolejnego etapu

edukacyjnego. Działania podejmowane w oparciu o analizę osiągnięć uczniów mają jednakże

ograniczoną skuteczność, ponieważ nie przyczyniają się do wzrostu wyników ze sprawdzianu po

klasie VI. 

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Realizacja podstawy programowej uwzględnia osiągnięcia uczniów z pierwszego etapu

edukacyjnego .Z wywiadu z dyrektorem wynika, że prowadzona w szkole diagnoza obejmuje sprawdzenie

wiedzy i umiejętności uczniów klas I i IV, a ponadto kompetencji językowych na wstępie klasy IV. Analiza

dokumentacji szkolnej pokazuje, że wychowawcy klas III formułują wnioski na zakończenie pierwszego etapu

edukacyjnego. Na tej podstawie nauczyciele uczący w klasie IV wprowadzają zmiany w swoich planach pracy.

Dyrektor (wywiad) dodaje, że skutkuje to również modyfikacją programów nauczania, zaplanowaniem

i organizacją pomocy pedagogiczno - psychologicznej, utworzeniem grup językowych adekwatnych

do zdiagnozowanych umiejętności.
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Procesy edukacyjne zachodzące w szkole są spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji

podstawy programowej. Jak wynika z ankiety dla nauczycieli najczęściej kształconymi umiejętnościami są

komunikowanie się w języku polskim i odkrywanie własnych zainteresowań, w tym przygotowanie do dalszej

edukacji, najrzadziej - posługiwanie się ICT (Wykresy 1j - j). Potwierdzają to obserwacje lekcji (Tabela 1).

Nauczyciele (ankieta) systematycznie wykorzystują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej adekwatne do nauczanego przedmiotu ( Wykres 1o), co zostało również zaobserwowane

na lekcjach (Tabela 2).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 7j Wykres 8j

 

Wykres 1o
 



Szkoła Podstawowa nr 9 49/144

      

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] (9788)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 czytanie 6 / 2 75 / 25

2 myślenie matematyczne 6 / 2 75 / 25

3 myślenie naukowe 5 / 3 62.5 / 37.5

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

zarówno w mowie, jak i piśmie

8 / 0 100 / 0

5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i

korzystania z informacji

2 / 6 25 / 75

6 umiejętność uczenia się 3 / 5 37.5 / 62.5

7 umiejętność pracy zespołowej 7 / 1 87.5 / 12.5

8 inne, jakie? 0 / 8 0 / 100

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

programowej. [OZ] (7563)

Tab.2

Numer Analiza

1 Każdy uczeń miał oddzielny komputer z dostępem do

Internetu. Uczniowie poznają teksty kultury,

samodzielnie tworzą krótkie wypowiedzi pisemne i ustne.

Otwieranie uczniów na świat muzyki poprzez czynne z

nią obcowanie. Dzieci ćwiczyły umiejętność odczytu

informacji. Kształtował umiejętność poprawnego

posługiwania się językiem matematyki oraz

argumentowaniem. Dzieci korzystały z części

rekreacyjnej, miały zapewnione bezpieczeństwo,

wykonywały ćwiczenia grafomotoryczne.
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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

Nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów.Sformułowane na tej podstawie wnioski służą

do wdrożenia adekwatnych działań. Najczęstszą formą monitorowania osiągnięć uczniów stosowaną przez

nauczycieli jest zadawanie pytań, w następnej kolejności stworzenie uczniom możliwości stawiania pytań oraz

sprawdzanie, w jaki sposób uczniowie wykonują zadanie (Wykres 1w). Wypowiedzi nauczycieli uczący w jednym

oddziale są w tym zakresie zbieżne z danymi ankietowymi. Wnioski z analizy osiągnięć służą przede wszystkim

indywidualizacji nauczania (np. poprzez dostosowanie tempa pracy, ćwiczeń do możliwości ucznia), modyfikacji

zakresu wprowadzanego materiału oraz zwróceniu większej uwagi na zagadnienia sprawiające trudność (Wykres

1o). Nauczyciele uczący w jednym oddziale wskazują na wykorzystanie wniosków do prowadzenia rozmów

z rodzicami na temat problemów i zdolności dziecka, ustalenia zakresu pomocy pedagogiczno - psychologicznej,

typowania i zachęcania do udziału w konkursach i zawodach, a także do pomocy w wyborze zajęć dodatkowych.

 

Wykres 1o
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Wykres 1w
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Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych

Działania podejmowane w oparciu o analizę osiągnięć uczniów mają ograniczoną skuteczność,

ponieważ nie przyczyniają się do wzrostu wyników ze sprawdzianu po klasie VI. Uczniowie są

zadowoleni są przede wszystkim ze swoich ocen, z osiągnięć w sporcie oraz w konkursach ( Wykres 1o). Jest to

w dużej mierze spójne z wypowiedziami nauczycieli uczącymi w jednym oddziale. Jako sukcesy uczniów jednej

z klas V wymienili m.in.: lepsze oceny (50% uczniów ma średnią powyżej 4,75), wynik plasujący się w staninie

wysokim w "Sesji z plusem", osiągnięcia w zawodach sportowych w grach zespołowych, zaangażowanie

w uroczystości szkolne. Zdaniem dyrektora działaniami wynikającymi z analizy osiągnięć są: modyfikacje

planów pracy, dzienniczki obserwacji uczniów sprawiających trudności wychowawcze, program adaptacyjny dla

klas IV,dodatkowe zajęcia przed sprawdzianem w klasie VI z matematyki, j. polskiego i angielskiego oraz

z matematyki w klasie V. Nauczyciele natomiast wskazali na: rozpoznanie zdolności uczniów, ich sposobu

uczenia się, współpracę z rodzicami.Na podstawie dokumentacji szkolnej stwierdzono, że wynik ze sprawdzianu

po klasie VI od roku 2012 plasuje się w staninie średnim. Wyniki w obrębie poszczególnych umiejętności są

niestabilne: czytanie 0,62 0,77 0,72; pisanie 0,59 0, 51 0,57; rozumowanie 0,50 0,53 0,47; korzystanie

z informacji 0,69 0,61 0,64. Wzrost nastąpił jedynie w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce (0,46 0,57

0,59)Z powyższego wynika, że wymienione przez dyrektora i nauczycieli działania przyczyniają się

do uzyskiwania przez uczniów wyższych ocen z poszczególnych przedmiotów, wysokiej średniej ocen na koniec

roku, osiągnięć w zawodach i konkursach, sprzyjają nabywaniu kompetencji społecznych. Nie przekładają się

jednakże na wzrost wyników ze sprawdzianu. Jest to argument przemawiający za ograniczoną skutecznością

 działań podejmowanych na podstawie analizy osiągnięć uczniów. Z uwagi na powyższe wymaganie w badanym

obszarze nie jest spełnione.

 



Szkoła Podstawowa nr 9 53/144

      

Wykres 1o

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

pracy

Szkoła prowadzi działania przygotowujące uczniów do kolejnego etapu kształcenia.

Nauczyciele i dyrektor wśród umiejętności przydatnych w dalszej edukacji, które kształcone są w szkole

wymieniają: czytanie ze zrozumieniem, tworzenie wypowiedzi pisemnych i ustnych, myślenie matematyczne

i naukowe, formułowanie wniosków, uczenie się, zaspokajanie ciekawości świata i odkrywania, współpracę

w zespole, autoprezentację, kreatywność, komunikowanie się w języku ojczystym i obcym, korzystanie

z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów. Za

działania najbardziej efektywne w tym zakresie nauczyciele uznali organizację i udział uczniów w różnych

konkursach, tworzenie i realizacja projektów edukacyjnych, innowacje pedagogiczne, angażowanie się w akcje

charytatywne. Przemawiają za tym sukcesy uczniów, puchary, dyplomy, artykuły prasowe, informacje zwrotne

od rodziców, prezentacje na zakończenie projektów, wyniki badania losów absolwentów.
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Wymaganie:

Uczniowie są aktywni

Stan oczekiwany:

Aktywność uczniów i uczennic powinna się wiązać z różnorodnymi działaniami, szczególnie z

procesem ich uczenia się. Ważnym elementem pracy szkoły jest wspieranie uczących się w

podejmowanych przez nich samodzielnych inicjatywach wpływających na ich rozwój oraz rozwój

środowiska. Proces uczenia się jest efektywny wtedy, gdy uczniowie biorą za niego

odpowiedzialność. Rezultatem pracy nauczycieli są postawy uczących się wobec procesu uczenia

się.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Uczniowie angażują się w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele

wspierają uczniów i zachęcają do podejmowania różnorodnych działań.

Obszar badania:  Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i

chętnie w nich uczestniczą

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich uczestniczą.Z obserwacji

zajęć oraz ankiet skierowanych do uczniów wynika, że starają się efektywnie wykorzystać czas pobytu

w szkole.Wiedzą czego mają się nauczyć na lekcjach (wykr. 1j). Podczas zajęć często zadają pytania (wykr.2j),

biorą udział w dyskusji (rys. 3j), pracują samodzielnie (rys. 4j). Jednocześnie większość twierdzi, że uważnie

słucha (wykr. 5j) i notuje  (wykr. 6j). Nauczyciele często podczas zajęć proponują pracę w grupach lub parach

 (wykr. 7j), gdzie uczniowie mają okazję wykazać się pomocą innym (wykr. 8j). Większość uczniów uważa,

a obserwacje to potwierdzają, że uczniowie są zaangażowani podczas zajęć (wykr. 9j).
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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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Wykres 9j

Obszar badania:  Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do

podejmowania różnorodnych aktywności

Szkoła organizuje liczne zajęcia dodatkowe, uwzględniając zainteresowania i propozycje uczniów.

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej nr 9 mają charakter masowy. Ich różnorodność sprawia,

że uczestniczą w nich niemal wszyscy uczniowie. W zależności od swoich zainteresowań i potrzeb mogą oni

uczestniczyć m.in. w następujących zajęciach: - kołach zainteresowań: geograficzno- przyrodniczym,

biologicznym, języka angielskiego, informatycznym, języka polskiego, tanecznym, Przyjaciół Biblioteki, języka

niemieckiego,-warsztatach plastycznych,-zajęciach: sportowo-rekreacyjnych, artystycznych ("Kolorowe

pierwszaki"), logicznych ("Łamigłówki mądrej główki"), plastyczno-muzycznych "Świat malowany muzyką",

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych z różnych

przedmiotów, logopedycznych, rewalidacyjnych, przygotowujących do sprawdzianu zewnętrznego (z języka

polskiego, matematyki, języka angielskiego). Niektóre z tych zajęć cieszą się większym zainteresowaniem niż

inne (tab. 1). Szczególnie podobają się im te zajęcia na których podejmowane są działania

praktyczne.Uczniowie uważają, że nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia (wykr. 1j), a oni często

zgłaszają pomysły dotyczące tego co na tych lekcjach będzie się działo (wykr. 2j).
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Wykres 1j Wykres 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Na jakie zajęcia pozalekcyjne chodzicie? Czy są one ciekawe? Czy nauczyciele zachęcają Was

do udziału w tych zajęciach i w jaki sposób? [WU] (7064)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 koło PCK

2 zajęcia teatralne

3 koło taneczne

4 koło Przyjaciół Biblioteki

5 koło przyrodnicze

6 koło polonistyczne

7 zajęcia sportowe

8 zajęcia informatyczne

9 zajęcia z języka angielskiego
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Obszar badania:  Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego

rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki oraz angażują w nie inne osoby

Uczniowie inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności

lokalnej. Mają one wpływ na wszechstronny rozwój każdego ucznia, uczą ich społecznej aktywności.

Uczniowie często mają pomysły na to co chcieliby robić na lekcji. W większości przypadków są one

realizowane (wykr.1j). Na terenie placówki dostępne są informacje/wytwory uczniowskie obejmujące działania

zainicjowane przez uczniów. Na holu szkoły znajdują się prace plastyczne wykonane przez uczniów podczas

"Zielonej szkoły. W innym miejscu znajduje się wystawa "Nasz budynek szkolny" zawierająca modele budynku

szkolnego i kompleksu boisk sportowych. W jednej z klas znajdują się przyrządy meteorologiczne wykonane

przez uczniów w ramach projektu "Nasz szkolny ogródek meteorologiczny". Uczniowie twierdzą, że podawane

przez nich pomysły mają duże szanse realizacji. Z wymienionych przez nich kilku pomysłów nie zostały

zrealizowane: instalacja radiowęzła i zajęcia z grupą ratowniczą. Przyczyny braku realizacji tych pomysłów

dzieci upatrują w braku odpowiednich środków finansowych.

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy uczniowie zgłaszają pomysły na to co chcieliby robić w szkole? Jeśli tak, proszę przykłady

takich pomysłów. [WN] (9881)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 propozycje zajęć poza szkołą: wycieczki, rajdy, ogniska,

zajęcia na kręgielni

2 całoroczny konkurs o tytuł "Superklasy"

3 wybory "Super Chłopaka Dziewiątki"

4 redagowanie strony internetowej "Samorządu

Uczniowskiego"

5 pomysł na dni "szczególne" - "Dzień koloru" (każda

środa w miesiącu), "Dzień na opak" (każdego 13 dnia

miesiąca przypadającego w piątek)

6 "pogotowie koleżeńskie" (samopomoc uczniowska w

nauce)

7 zbiórka: nakrętek, makulatury, puszek i innych

surowców wtórnych

8 zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku

9 zbiórka słodyczy i zorganizowanie paczek dla uczniów z

najuboższych rodzin

10 szkolny "Talent Show" (przegląd szkolnych talentów)

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co proponują w szkole uczniowie? Jak do tych pomysłów odnoszą się nauczyciele? [WU] (9885)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 uczniowie mogą swoje pomysły składać do czerwonej

skrzynki samorządu

2 uczniowie zaproponowali "dzień na opak"

3 uczniowie zaproponowali "kolorową środę"

4 samorząd uczniowski stworzył własną stronę internetową
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Obszar badania:  Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności

lokalnej oraz angażują w nie inne osoby

Uczniowie inicjują i realizują działania na rzecz społeczności lokalnej.

Szkoła współpracuje z lokalnym środowiskiem. Uczniowie aktywnie uczestniczą w:

● akcjach ekologicznych np: zbiórki odpadów ekologicznych, akcji sprzątania świata,

● akcjach charytatywnych np: w zbiórce słodyczy dla dzieci z rodzin potrzebujących,"Góra grosza",

zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska,

● imprezach, konkursach i uroczystościach: szkolnych, miejskich i środowiskowych,

● w rajdach i wycieczkach organizowanych przez  Młodzieżowe Koło Turystyczno-Krajoznawcze,

● lekcjach organizowanych w "Muzeum Przyrody i Techniki".

Ich działania i inicjatywy wspierają działalność społeczności lokalnej.
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Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

Stan oczekiwany:

Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa

demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności

szkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie

wspólnie ustalonych reguł, decyduje o sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie

poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego uczeniu się. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje

między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte zasadach, które są

uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców. W szkole

wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze,

w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.

Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i

psychiczne

Szkoła podejmuje liczne działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.

Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie. Jest to następstwem szeregu działań szkoły w tym zakresie:

● dyżurom nauczycieli podczas przerw,

● rozdzieleniem uczniów młodszych i starszych, którzy przebywają na różnych kondygnacjach szkoły

podczas przerw,

● monitoringowi wewnętrznemu i zewnętrznemu,

● szybkiej reakcji nauczycieli, "gdy coś się dzieje",

● wydawaniu obiadów w trzech turach,

● zamykaniem drzwi zewnętrznych,

● wymianie na holach podłóg drewnianych na wykładzinę pcv.

Są jednak sytuacje, które psują ten ogólny obraz szkoły. Uczniowie sygnalizują, że mają miejsce przypadki: 

● umyślnego zniszczenia rzeczy należącej do ucznia (wykr. 1j), 
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● kradzieży przedmiotów lub pieniędzy (wykr. 2j), 

● zmuszania do kupowania czegoś za swoje pieniądze lub oddawania swoich rzeczy (wykr. 3j), 

● obrażania innych i używania nieprzyjemnych przezwisk (wykr. 4j), 

● nieprzyjemnego zachowywania się uczniów wobec siebie (wykr. 5j), 

● wykluczenia niektórych uczniów z grupy (wykr. 6j), 

● obrażania niektórych uczniów za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych (wykr. 7j),

● umyślnego uderzenia przez innego ucznia (wykr. 8j).

Organ prowadzący systematycznie zbiera informacje dotyczące bezpieczeństwa w szkole i wspiera ją poprzez:

inwestowanie w te obszary funkcjonowania szkoły, które decydują o bezpieczeństwie (jak np. poprawa stanu

ogrodzenia szkoły, instalacja monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, wymiana podłóg drewnianych

na wykładzinę pcv), zaangażowanie Straży Miejskiej w cykliczne spotkania z uczniami, bieżący kontakt

z dyrekcją szkoły i nauczycielami.

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j Wykres 8j

Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego

Uczniowie wiedzą, że w ich szkole działa samorząd uczniowski (wykr. 1j) i współpracują ze sobą w realizacji

przedsięwzięć będących wynikiem jego działań (tab. 1). Jednocześnie zgłaszają propozycje dotyczące zasad

postępowania w szkole, praw i obowiązków uczniów (tab. 2), a także innych działań (tab. 3). Nauczyciele

wspierają inicjatywy uczniowskie podejmowane w klasie, a zwłaszcza te będące wynikiem działań samorządu

uczniowskiego (tab. 4).
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań

samorządu uczniowskiego? Proszę podać przykłady działań i ich efekty. [WN] (8549)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 wyboru do Samorządu Uczniowskiego poprzedzone

kampanią wyborczą - nauka samorządności i zasad

demokracji

2 zbiórka nakrętek, karmy dla zwierząt, słodyczy,

przyborów szkolnych - postawa altruistyczna,

humanitarna wobec ludzi i zwierząt

3 wspólne przygotowywanie paczek dla osób i rodzin

ubogich i potrzebujących - postawa altruistyczna

4 turnieje sportowe - międzyklasowe, wycieczki, rajdy,

ogniska, dyskoteki - integracja zespołów uczniowskich,

zdolności organizacyjne

5 prezentacja umiejętności i talentów - uczenie otwartości

i autoprezentacji, kreatywność

6 zbiórka surowców wtórnych - postawa proekologiczna
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy zgłaszacie propozycje dotyczące zasad postępowania w szkole, praw i obowiązków

uczniów? Jeśli tak, to podajcie przykłady. Które z nich zostały zrealizowane? Jeśli nie, to dlaczego? [WU] (3392)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 uczniowie mogą zgłosić nieprzygotowanie się do lekcji

2 można dokonać poprawy oceny niedostatecznej

otrzymanej z kartkówki

3 zgłoszenie propozycji wycofania się z obowiązku

noszenia logo szkoły

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co proponują w szkole uczniowie? Jak do tych pomysłów odnoszą się nauczyciele? [WU] (9885)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 uczniowie mogą swoje pomysły składać do czerwonej

skrzynki samorządu

2 uczniowie zaproponowali "dzień na opak"

3 uczniowie zaproponowali "kolorową środę"

4 samorząd uczniowski stworzył własną stronę internetową

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób wspierają Państwo inicjatywy uczniowskie podejmowane w klasie, a zwłaszcza te

będące wynikiem działań samorządu uczniowskiego? [WNO] (8028)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 pomoc organizacyjna w znalezienie miejsca w szkole

celem organizacji samopomocy koleżeńskiej

2 pomoc w napisaniu regulaminu rozgrywek i sprawowanie

opieki nad inicjowanym przez uczniów turniejem

sportowym

3 pomoc w organizacji ekspozycji "Jeden dzień z życia

klasy"

4 wsparcie organizacyjne w wykonanie prezentów z

"Zielonej szkoły"

5 nawiązanie i udrożnienie kontaktu uczniów z

absolwentem szkoły celem realizacji projektu "Z

dziewiątki w świat"
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Obszar badania:  Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i

przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi

członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu

Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów,

nauczycieli i innych pracowników szkoły. Relacje między członkami społeczności szkolnej są oparte

na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Rodzice mają wpływ na to, jakich zachowań oczekuje się od ich dziecka w szkole (wykr. 1j). Zdecydowana

większość ma również wpływ na zasady obowiązujące w klasie swojego dziecka (wykr. 2j). Uczniowie, również

w większości, twierdzą, że mają wpływ na zasady zachowania obowiązujące w szkole (wykr.3j), jednak 11/59

jest odmiennego zdania.  Normy i zasady proponowane przez uczniów do wprowadzenia w szkole są

w pierwszej kolejności analizowane przez samorząd szkolny. Każdy może zgłosić propozycje zmiany. Pomysł

jest przedstawiany na zebraniu samorządu w obecności nauczyciela - opiekuna. Po akceptacji pomysł trafia

do pana dyrektora, który musi go ostatecznie zaakceptować. Uczniowie poproszeni o wskazanie wspólnie

wypracowanych zasad wskazali następujące:

-zmieniamy obuwie,

-w szkole nosimy skromny strój (nie dyskotekowy),

-dopuszczalne jest spóźnienie na lekcje do 15 minut,

-nie nagrywamy i nie robimy zdjęć bez otrzymania zgody,

-do szkoły przychodzimy nie wcześniej niż na 10 minut przed zajęciami,

-nie korzystamy z telefonu podczas lekcji,

-podczas zajęć uczniowie przebywają na danym piętrze, a po zajęciach nauczyciel sprowadza ich wszystkich

do szatni,

-w szkole obowiązuje zakaz przynoszenia kart do wymiany (np. z piłkarzami), gdyż było to pretekstem

do kłótni,

-nie wolno do szkoły przynosić bransoletek z gumek (są toksyczne).

Na to co dzieje się w szkole, jakie zasady zachowania obowiązują, mają wpływ również rodzice uczniów (tab.

1), którzy uczestniczą we tworzeniu programu wychowawczego i jego modyfikacji, a także są zaangażowani

w tworzenie klasowych planów pracy.

Uczniowie i nauczyciele podczas lekcji dbają o przestrzeganie przyjętych w szkole zasad. Mają szacunek

wzajemnie do siebie. Są w stosunku do siebie mili. Jednak nie wszyscy nauczyciele mówią dzieciom po imieniu

(miało to miejsce na 1 z obserwowanych lekcji). Uczniowie są punktualni, zdyscyplinowani, w zdecydowanej

większości przypadków nie przeszkadzają sobie wzajemnie, gdy pracują w grupie lub parach współpracują ze

sobą. Poprzez osobisty przykład, na 7 z 8 obserwowanych lekcjach, nauczyciel kształtował pożądane społecznie

postawy. Najważniejsze normy i wartości wdrażane w szkole opierają się na:

-uczciwości,-życzliwości,-odpowiedzialności,-tolerancji,-przestrzeganiu praw człowieka,-bezpieczeństwie

psychicznym i fizycznym dzieci,

-poczuciem własnej godności i wartości,-szacunkiem do siebie wzajemnie i dorosłych.

Zasady, normy i wartości są w większości wdrażane w codziennej pracy szkoły (wykr. 4j, 5j)
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy rodzice mają możliwość zgłaszania propozycji, dotyczących zasad postępowania w szkole,

praw i obowiązków uczniów? Jeśli tak, proszę o podanie przykładów zgłoszonych propozycji. Które z nich zostały

zrealizowane? [WR] (7510)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 aby dzieci mogły dysponować w szkole telefonami w celu

kontaktu z rodzicami

2 znieść obowiązek noszenia logo szkoły, gdyż niszczyło

ubranie

3 podczas lekcji w trosce o bezpieczeństwo uczniów

zamykać szkołę

4 oddzielić klasę zero od klas starszych
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Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz

modyfikuje je w razie potrzeb

W szkole systematycznie dokonuje się analiz wszystkich działań podejmowanych w celu

eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań uczniów oraz modyfikuje się je w miarę

potrzeb.

W szkole podejmuje się wielu działań dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań. Rodzice

przekazują swoje opinie na temat pracy szkoły poprzez: ankiety kierowane do nich w ramach działań

ewaluacyjnych szkoły, spotkania klasowe z wychowawcami, spotkania i rozmowy dyrektora szkoły i Rady

Rodziców, korespondencję za pomocą poczty internetowej (zakładka na stronie internetowej szkoły),

indywidualne rozmowy i spotkania wychowawców, nauczycieli i dyrektora z rodzicami i opiekunami uczniów.

Pod wpływem opinii rodziców szkoła podejmuje nowe działania lub zmienia dotychczasowe (tab. 1). Na niektóre

decyzje podejmowane w szkole duży wpływ mają opinie i propozycje rodziców (tab. 2).

Analiza działań wychowawczych szkoły odbywa się na bieżąco, a także cyklicznie zgodnie z ustalonym planem

pracy szkoły (tab. 3). Ma to miejsce m.in. podczas spotkań zespołów wychowawczych (minimum dwa w roku

poświęcone są tylko zachowaniu). Nauczyciele wymieniają informacje, spostrzeżenia. Analizują zachowanie

uczniów z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej mogącej mieć wpływ na sytuacje szkolne dziecka, wartościują

uwagi pozytywne i negatywne otrzymane przez ucznia. Oceny z zachowania są przedmiotem analizy podczas

posiedzeń klasyfikacyjnych rady pedagogicznej. Dwukrotnie w ciągu roku analizę taką przeprowadza pedagog

szkolny wykorzystując również wiedzę o sytuacji dziecka pochodzącą z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

czy też od kuratora rodzinnego. Nauczyciele przekazują sobie informacje o uczniach na bieżąco w oparciu

o obserwacje podczas lekcji, wyjść i wycieczek, czy też w czasie zajęć pozaszkolnych. W szkole podejmuje się

również badanie losów absolwentów i otrzymane informacje traktuje się jako informacje zwrotne na temat

skuteczności działań podejmowanych przez szkołę.

Analizy te dotyczą takich zagrożeń jak: przemoc w sieci, nadmierne spędzanie czasu przy komputerze, konflikty

między dziećmi, wulgaryzmy, niebezpieczne zachowania w szkole i drodze do szkoły, niewłaściwe wykorzystanie

czasu wolnego, nieumiejętność współpracy w grupie, niska wrażliwość na krzywdę innych, brak tolerancji,

negatywne wzorce - wpływ mediów.

W efekcie prowadzonych analiz, w ramach nadzoru pedagogicznego formułuje się wnioski (tab. 4) i podejmuje

nowe działania. Czasami pojawia się potrzeba modyfikacji dotychczasowych form pracy. I wtedy rada

pedagogiczna wypracowuje nowy model funkcjonowania szkoły w danym obszarze. Przykładami modyfikacji

takich działań było m.in.:

-objęcie programem "Spójrz inaczej" uczniów klas czwartych, w związku z ich problemami adaptacyjnymi,

-wprowadzenie dyżurów nauczycieli lub obsługi w takich miejscach w szkole, jak stołówka, szatnie, sąsiedztwo

toalet dla poprawy bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły,

-podjęcie decyzji o zamykaniu drzwi wejściowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom,

-zaproszenie rodziców na szkolenie o charakterze profilaktycznym "Jak właściwe relacje w domu chronią dzieci

i młodzież przez uzależnieniami", a uczniów na spotkanie z policjantem o tematyce uzależnień,

-podjęcie problematyki tolerancji wśród społeczności uczniowskiej (ankieta "Termometr tolerancji", praca

warsztatowa w grupach, plakaty) w celach profilaktycznych. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy są takie działania, które zostały podjęte lub zmienione przez szkołę pod wpływem opinii

rodziców? Czy mogą Państwo podać przykłady takich działań [WR] (3858)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 oddzielne pory obiadów dla młodszych i starszych

2 oddzielne korytarze dla klas starszych i młodszych

3 wydłużenie czasu pracy świetlicy szkolnej

4 wprowadzenie zajęć z plastyki jako bloku

dwugodzinnego

5 dodatkowe godziny zajęć dla uczniów kl. V i VI

6 zajęcia na basenie i doskonalenie umiejętności

pływackich

7 reaktywowanie Szkolnej Kasy Oszczędności

8 zmiany organizacyjne w klasie I (uczniowie siedzą

frontem do tablicy)

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie decyzje są podejmowane w szkole z Państwa udziałem? Na czym polegał Państwa udział

w tym procesie? [WR] (7709)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 decyzja o remoncie sali lekcyjnej

2 zmiany w statucie szkoły

3 ustalanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych

4 współtworzenie programu wychowawczego i profilaktyki

5 ustalanie sposobu i kosztów transportu dzieci na basen

6 realizacja projektów edukacyjnych interdyscyplinarnych
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Porozmawiajmy teraz o działaniach wychowawczych. W jaki sposób dokonują Państwo analizy

działań wychowawczych. Jakich zachowań i zagrożeń dotyczą te analizy? Jak często prowadzone są takie

analizy? [WN] (8522)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 odbywają się spotkania zespołów wychowawczych

(przynajmniej dwa poświęcone zachowaniu)

2 analiza ocen z zachowania odbywa się podczas

posiedzeń klasyfikacyjnych rady pedagogicznej

3 analizę sytuacji wychowawczej dwa razy w roku

dokonuje pedagog szkolny

4 na bieżąco nauczyciele obserwują dzieci podczas zajęć w

szkole, wyjść i zajęć pozaszkolnych

5 systematycznie odbywają się rozmowy między

nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi szkoły

6 na bieżąco mają miejsce rozmowy z uczniami, a także

ich rodzicami

7 szkoła bada losy swoich absolwentów

8 przeprowadza się analizę porównawczą ocen z

zachowania na przestrzeni dłuższego czasu

9 porównuje się miesięczną frekwencję uczniów i wyciąga

wnioski

10 monitoring bieżący zachowania uczniów poprzez analizę

wpisów uwag pozytywnych i negatywnych

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Porozmawiajmy teraz o nadzorze pedagogicznym. Proszę o podanie przykładów wdrożonych

wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora/ę szkoły. Czy Państwa zdaniem te wdrożenia były

użyteczne dla szkoły? Proszę o uzasadnienie. Proszę o podanie przykładów wdrożonych wniosków z nadzoru

sprawowanego przez dyrektora/dyrektorkę szkoły. Czy Państwa zdaniem podjęte działania były użyteczne dla

szkoły? Proszę o uzasadnienie. [WN] (6715)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 Wniosek 1: Wprowadzać atrakcyjniejsze metody

nauczania (2012) Działania: - doposażenie szkoły w

nowoczesny sprzęt (tablice interaktywne, interfejsy,

mobilną pracownię komputerową) - podjęcie współpracy

z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości i realizacja

Innowacyjnego Programu Nauczania

Interdyscyplinarnego - przeszkolenie Rady

Pedagogicznej z obsługi tablicy interaktywnej. Efekty: -

zajęcia są atrakcyjniejsze, dzieci aktywnie w nich

uczestniczą.
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Numer Treść odpowiedzi

2 Wniosek 2: Zmotywować nauczycieli do podnoszenia

kwalifikacji zawodowych (2012) Działania: - podnoszenie

kwalifikacji – dwóch nauczycieli podjęło studia

podyplomowe i jeden nauczyciel kurs kwalifikacyjny

(neurologopedia, oligofrenopedagogika, matematyka)

Efekty: - profesjonalna pomoc dzieciom z dysfunkcjami

poprzez prowadzenie zajęć rewalidacyjnych od września

2013r. - dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów

zdolnych z kl.3

3 Wniosek 3: Indywidualizować nauczanie uwzględniając

możliwości uczniów z opiniami i orzeczeniami PP-P

(2011) Działania: - powołanie zespołu do spraw SPEU -

opracowanie procedur pomocy

psychologiczno-pedagogicznej - obserwacja przez

dyrekcję szkoły zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych pod

kątem indywidualizacji procesu nauczania - poszerzenie

szkolnej oferty zajęć specjalistycznych i rozwijających

zdolności. Efekty: - sukcesy uczniów w konkursach i

zawodach - 100% promocja uczniów z opiniami i

orzeczeniami do klasy programowo wyższej.

4 Wniosek 4: Bezwzględnie respektować obowiązujące w

szkole procedury i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa

(2013) Działania: - przypomnienie na lekcjach,

zebraniach z rodzicami i zebraniach zespołów

nauczycielskich procedur i regulaminów -

wyeksponowanie w pokoju nauczycielskim dokumentacji

dotyczącej „interwencji kryzysowej” - przeprowadzenie

wśród uczniów konkursów znajomości procedur i

regulaminów. Efekty: - poprawa bezpieczeństwa –

zmniejszenie liczby wypadków w szkole.
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Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

Podmioty szkoły, a przede wszystkim uczniowie oraz ich rodzice, mają wpływ na modyfikację

działań wychowawczych. Zmiany wprowadzone pod wpływem ich sugestii służą całej społeczności

szkolnej.

Zarówno uczniowie, jak i rodzice, jeśli widzą potrzebę zmian w działaniach wychowawczych szkoły, to

prezentują ją najczęściej poprzez swój organ przedstawicielski - samorząd uczniowski lub radę rodziców.

Zgłoszone przez uczniów, w ostatnim okresie, propozycje dotyczyły:

● zmian tematyki godzin z wychowawcą w kl. VI "b",

● zmiany zasad oceniania zachowania,

● działań o charakterze charytatywnym - podjęto działania: "Gwiazdka nadziei" - zbiórka słodyczy

i paczek dla uczniów ze szkoły, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, zbiórka nakrętek,

● działań proekologicznych -zbiórka puszek, makulatury i innych surowców wtórnych,

● zmian zasad dyżurowania na przerwie - nauczyciele dyżurujący w ramach akcji "bezpieczna przerwa"

otrzymali wsparcie uczniów,

● zmian zasad odrabiania lekcji w świetlicy szkolnej- wprowadzono "pogotowie koleżeńskie",

● organizacji wystawy plastycznej "Mój pupil",

● organizacji przeglądów szkolnych talentów "Talent Show",

● udziału w ogólnopolskiej akcji "Uwalniamy książki",

● organizacji gier i zabaw sportowych pod hasłem "Mikołajki na sportowo",

● zaprezentowania rodzicom przedstawienia o prawach dziecka.

Wszystkie wymienione propozycje zmian zostały uwzględnione w działaniach szkoły. Równie ciekawe propozycje

zgłosili rodzice (tab. 1). One również uzyskały akceptację dyrekcji szkoły.Zarówno rodzice, jak również

uczniowie, mają możliwość zgłaszania swoich propozycji zmian, dotyczących zasad postępowania, praw

i obowiązków uczniów. Ich propozycje są dokładnie analizowane i niemal wszystkie przyjmowane do realizacji. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy rodzice zgłaszają propozycje w zakresie modyfikacji działań wychowawczych? Jeśli tak,

czego one dotyczyły? Które z nich zostały uwzględnione? [WN] (7509)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 wprowadzenia oddzielnych przerw obiadowych dla dzieci

w różnym wieku - zmieniono sposób wydawania obiadów

na trzyczęściowy:kl. 1, kl.2-3 i kl. 4-6

2 zniesienie obowiązku noszenia logo szkolnego na ubraniu

- odstąpiono od tego obowiązku

3 zmiany pracy świetlicy szkolnej - wydłużono czas pracy

od godz. 6.00 do 16.00

4 zmiany tematyki lekcji z wychowawcą - zmiana formy

lekcji o Świętach Bożego Narodzenia na Święta Rodziny,

a także Dnia Matki i Dnia Ojca na Dnia Rodzica

5 zapraszać na lekcje ciekawych ludzi - szkoła organizuje

spotkania z absolwentami szkoły

6 wznowić działalność Szkolnej Kasy Oszczędności -

zrealizowano

7 zmodyfikować terminarz spotkań z wychowawcą -

zastąpiono sztywny grafik spotkań elastycznymi

terminami

8 zmiana sposobu obchodzenia "Dnia Chłopaka" - w tym

dniu wycieczka na lekcję w muzeum

9 modyfikacja oferty zajęć pozalekcyjnych - zamiast

Szkolnego Klubu Europejskiego zajęcia rozwijające

umiejętności językowe
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Wymaganie:

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

Stan oczekiwany:

W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

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

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

przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują

nauczanie i wspierają uczniów.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole funkcjonuje system rozpoznawania potrzeb i możliwości uczniów. Wyniki tej diagnozy

uwzględnia się planując odpowiednie zajęcia, dobierając adekwatne metody pracy, indywidualnie

traktując poszczególnych uczniów. Szkoła współpracuje z licznymi podmiotami lokalnego

środowiska, dzięki czemu  uczniowie otrzymują wsparcie w trudnej sytuacji, pomoc w odkrywaniu

i rozwijaniu zainteresowań, a zajęcia zyskują na atrakcyjności.W szkole podejmowane są działania

antydyskryminacyjne adekwatne do niewielkiej skali tego zjawiska.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W szkole funkcjonuje system rozpoznawania potrzeb i możliwości uczniów.Z wywiadu z nauczycielami

jednego oddziału wynika, że w celu rozpoznania możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów

pozyskiwane są informacje z różnych źródeł, m.in. od rodziców (Tabela 1), co potwierdzają dane ankietowe

(1j). Wypowiedzi nauczyciele na temat zdiagnozowanych potrzeb ilustruje tabela 2. Dyrektor (ankieta) podaje,

że 137 uczniów zostało rozpoznanych jako wymagających wsparcia z powodu zaburzeń rozwojowych

i edukacyjnych, dysleksji i ryzyka dysleksji, dyskalkulii, wad i zaburzeń mowy, niepełnosprawności

intelektualnej, niedosłuchu, niedowidzenia, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, afazji oraz talentów

i uzdolnień. Dla nich wszystkich uruchomiono adekwatne programy wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi.
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

tej klasie? [WNO] (7040)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Pozyskanie informacji od nauczyciela edukacji

wczesnoszkolnej

2 Analiza opinii i orzeczeń PPP

3 Obserwacja uczniów w klasie, rozpoznanie relacji uczeń

– uczeń, uczeń - nauczycie

4 Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami oraz

nauczycielami prowadzącymi zajęcia wyrównawcze,

logopedyczne i korekcyjno – kompensacyjne,

5 Analiza rysunków, sprawdzianów, prac pisemnych

6 Analiza sytuacji rodzinnej

7 Diagnoza wiedzy i umiejętności" na wejściu" ze

wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz na

dodatkowych zajęciach
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie są najważniejsze potrzeby rozwojowe (społeczne, poznawcze, emocjonalne) Państwa

uczniów? [WNO] (7779)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Społeczne: Przynależności do grupy, otrzymywania

zachęty, wsparcia, bycia ważnym docenianym,

osiągnięcia sukcesu. Poczucie bezpieczeństwa i

akceptacji

2 Poznawcze: Rozwijania swoich zainteresowań,

interpretowania, wyjaśniania

3 Emocjonalne: Miłości, rozróżniania dobra i zła, potrzeba

uczuć pozytywnych , rozpoznawania uczuć i wyrażania

uczuć

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia 

Zajęcia organizowane w szkole są adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów. Zdaniem dyrektora

(ankieta) przy ustalaniu oferty szkoły brane są pod uwagę następujące elementy: zapewnienie pomocy

psychologiczno - pedagogicznej, wyniki badania potrzeb uczniów w zakresie rozwijania ich zainteresowań,

wskazania rodziców, wnioski z analizy sprawdzianu po klasie VI. W ramach wspierania uczniów ze szczególnymi

potrzebami podejmowane są następujące działania: - organizacja zajęć korekcyjno kompensacyjnych ,

wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych, - biblioterapia,- organizacja nauczania indywidualnego,-

wprowadzanie projektów edukacyjnych,- organizacja kół zainteresowań,- pogłębianie diagnoz poprzez

konsultacje z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,- doskonalenie zawodowe nauczycieli

w zakresie wspierania uczniów.Z wywiadu z nauczycielami uczącymi w jednym oddziale oraz wywiadów po

obserwacji lekcji wynika, że podejmowane przez nich działania są adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów

danej klasy(np. uwzględnienie przy wyborze środków dydaktycznych zdiagnozowanych stylów uczenia się,

dostosowanie stopnia trudności zadań do możliwości uczniów).W opinii dyrektora wszyscy uczniowie w klasach

I-III oraz VI uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. W klasach IV i V występują pojedyncze przypadki

nieuczestniczenia dzieci w zajęciach dodatkowych z uwagi - jak mówią -  na brak czasu i chęci (ok.20 uczniów

co stanowi ok 5 %). O adekwatności oferty szkoły do rozpoznanych potrzeb świadczą wypowiedzi

ankietowanych rodziców i uczniów (Wykresy 1j - 3j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania:  W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki

W szkole podejmowane są działania antydyskryminacyjne adekwatne do niewielkiej skali tego

zjawiska. Nauczyciele (wywiad) dostrzegają sporadyczne przypadki wykluczenia uczniów z powodu

zaniedbanego wyglądu, braku higieny, a także mniejszych umiejętności sportowych. Rodzice (wywiad) nie mają

wiedzy na ten temat, ale mają "świadomość, że zdarzają się takie przypadki". Uczniowie (wywiad) uważają,

że wszyscy są traktowani tak samo. Z ankiety dla nauczycieli wynika, że w szkole prowadzone są działania

antydyskryminacyjne uwzględniające różne przesłanki, a przede wszystkim status ekonomiczny i pochodzenie

społeczne (Wykres 1w).  Przykłady działań podane przez ankietowanych nauczycieli ilustruje tabela 1. Są one

spójne z wypowiedzią dyrektora (ankieta) oraz nauczycieli uczestniczących w wywiadzie.

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę podać przykłady tych działań. [AN] (7087)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 37

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 rozmowy wychowawcze nauczyciela i pedagoga z

uczniami

2 realizacja programu „Spójrz inaczej”

3 organizacja zabaw integracyjnych

4 współpraca ze Świętokrzyskim Stowarzyszeniem

Niepełnosprawnych Radość

5 akcje charytatywne

6 włączanie się w akcje samorządu uczniowskiego

7 rozmowy z rodzicami

8 analiza tekstów literackich, tresci ilustracji, filmów

edukacyjnych

9 organizowanie pomocy materialnej

10 program zajęć zapobiegających przemocy i agresji

„Spotkania z Leonem”

Obszar badania:  Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc

uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną

Współpraca szkoły z podmiotami środowiska lokalnego jest adekwatna do potrzeb uczniów i ich

sytuacji społecznej. Zarówno z wywiadu z dyrektorem, jak i nauczycielami wynika, że szkoła współpracuje

z licznymi podmiotami ze środowiska lokalnego odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci. Są to m.in: Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna w Starachowicach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie, Starachowickie Centrum kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, kuratorzy przy sądzie rodzinnym,

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, szkoły tańca, kluby sportowe.

W ramach tej współpracy przeprowadzane są specjalistyczne badania (diagnozy), organizowane spotkania ze

specjalistami dla uczniów i rodziców, monitorowana jest sytuacja materialne i rodzinna uczniów, realizowany

jest projekt IPNI, organizowane są konkursy, imprezy i zajęcia. Zdaniem dyrektora i nauczycieli powyższe

działania są adekwatne do potrzeb uczniów, którzy dzięki nim mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty,

mają zagospodarowany czas wolny, otrzymują pomoc w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Dzięki

specjalistycznej diagnozie problemów edukacyjnych maja zapewnione odpowiednie wsparcie ze strony

nauczycieli.
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Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia

Nauczyciele indywidualizują proces edukacyjny w odniesieniu do potrzeb poszczególnych uczniów.

Sposoby indywidualizacji procesu nauczania podane przez nauczycieli uczących w jednym oddziale ilustruje

tabela 1. Z obserwacji lekcji (7/8) wynika, że dają oni uczniom wskazówki, zadają dodatkowe pytania,

naprowadzają, różnicują stopień trudności zadań w zależności od możliwości ucznia. Uczniowie są chwaleni ,

nagradzani plusami i ocenami, zachęcani do aktywności. O adekwatności i powszechności podejmowanych

działań świadczą dane z ankiety uczniowskiej - wszyscy uważają, że mogą uczestniczyć w zajęciach, na których

chcą być (Wykres 1j). Brak działań indywidualizujących proces edukacyjny stwierdzono na jednej obserwowanej

lekcji.

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

(7960)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Kierujemy się zaleceniami poradni

2 Redukujemy treści w przypadku zalecenia obniżenia

wymagań

3 Wydłużamy limit czasu na lekcji i sprawdzianach

4 Liberalnie oceniamy pisanie (ortografia, strona graficzna

pisma)

5 Sprawdzamy zrozumienie poleceń ustnych i pisemnych,

powtarzamy polecenia

6 Modyfikujemy stopień trudności oraz ilość zadań np.

opanowanie pamięciowo krótszego fragmentu wiersza

7 Udzielamy wskazówek,stosujemy pytania

naprowadzające

8 Dzielimy materiał na mniejsze części przy odpytywaniu

ucznia

9 Mobilizujemy uwagę ucznia poprzez krótkie komentarze

np. ważne, zapamiętaj

10 Pozwalamy na korzystanie z tabliczki mnożenia w wersji

papierowej podczas lekcji

11 Angażujemy w życie klasy i szkoły uczniów, którzy nie

wykazują szczególnych predyspozocji intelektualnych,

ale mogą się wykazać w inny sposób np. opieka nad

zwierzątkiem hodowanym w szkole

12 Wyrażamy dezaprobatę wobec zachowań niewłaściwych,

jednocześnie mówimy czego oczekujemy od dziecka w

przypadku uczniów stwarzających problemy

wychowawcze

13 Dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności

dla uczniów zdolnych, podajemy adresy stron

internetowych z których mogą skorzystać, rozwiazuja

zadania konkursowe, przygotowujemy do udziału w

konkursach przedmiotowych, piszą dodatkowe prace na

dodatkową ocenę, sa kólka przedmiotowe z angielskiego

i przyrody, mogą prezentować na j. polskim dodatkowe

książki spoza kanonu lektur, współpracujemy z

trenerami w przypadku dzieci uzdolnionych sportowo,

prezentują swoje zdolności np. muzyczne na forum klasy
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Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce

odpowiada ich potrzebom

Wsparcie okazywane uczniom przez nauczycieli jest adekwatne do potrzeb. Zdecydowana większość

ankietowanych uczniów jest zdania, że nauczyciele wierzą w ich możliwości, chociaż jedna trzecia uczniów

najstarszych klas prezentuje  pogląd, że ta wiara nie jest im okazywana (Wykresy 1j-3j). Rodzice uważają,

że nauczyciele i wychowawca służą radą i wsparciem w sytuacjach trudnych (Wykresy 4j-5j).

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

Wykres 5j
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Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Stan oczekiwany:

O sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje zdolność do współpracy. Aby jej uczyć,

nauczyciele powinni działać zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy,

prowadząc ewaluację, ucząc się od siebie nawzajem. Służy to podniesieniu jakości procesu uczenia

się uczniów oraz rozwojowi zawodowemu nauczycieli.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele uczestniczą w pracach zespołów przedmiotowych i zadaniowych. Wymieniają się

doświadczeniami, konsultują problemy, doradzają sobie, wymieniają poglądy oraz wspólnie

rozwiązują problemy wychowawczo-dydaktyczne.

Obszar badania:  Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w

organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Nauczyciele współpracują ze sobą w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

Wykresy 1j i 1w przedstawiają statystykę zaangażowania nauczycieli w pracę różnych zespołów funkcjonujących

w szkole. Nauczyciele pracują m.in. w zespołach wychowawczych skupiających osoby uczące w jednej klasie.

Omawiane tam są wszelkie sprawy związane z procesem edukacyjnym i wychowawczym danego oddziału (tab.

1). Oprócz tego nauczyciele pracują w zespołach przedmiotowych (nauczania wczesnoszkolnego,

humanistycznym i matematyczno przyrodniczym), gdzie wspólnie planują pracę, zatwierdzają programy

i podręczniki. Zespołowo analizują wyniki diagnoz i sprawdzianów zewnętrznych. Wymieniają się

doświadczeniami (tab. 2). Wypracowują wnioski do dalszej pracy, a następnie przekazują je zespołowi do spraw

planowania, który ujmuje je w projektach planów pracy i programach na rok następny. Zespół przedstawia

projekty planów i programów Radzie Pedagogicznej i po jej akceptacji zostają wdrażane.
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Wykres 1j
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób zorganizowana jest współpraca nauczycieli uczących w tej klasie? Proszę o

podanie przykładów współpracy nauczycieli podczas planowania i realizowania procesów edukacyjnych w klasie.

[WNO] (7026)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 zespół nauczyciele uczących w kl. IV spotyka się z

wychowawcą z poprzedniego etapu edukacyjnego, który

przedstawia sytuację rodzinną, wychowawczą uczniów

oraz zapoznaje z ich ocenami opisowymi

2 zapoznanie zespołu nauczycieli z nowymi opiniami (dla

czworga dzieci) i orzeczeniem Poradni

Psychogiczno-Pedagogicznej

3 przedstawienie zespołowi wyników projektu "Lepsza

szkoła"

4 planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej -

dostosowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych

przedmiotów do możliwości psychofizycznych uczniów z

dysfunkcjami

5 międzyprzedmiotowa korelacja treści (przyroda,

matematyka i język angielski)

6 realizacja projektów: IPNI (interdyscyplinarnego -

technika, informatyka, matematyka, przyroda), "Z

dziewiątki w świat", "Majowe święta", "Recepta na

zdrowie"

7 przygotowania do konkursów (pieśni partyzanckich,

recytatorskiego, czytelniczego, historycznego -

"Starachowice Moje Miasto")

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Które z elementów lekcji wynikają z ustaleń z innymi nauczycielami uczącymi w tym

oddziale/klasie? [WNPO] (6497)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 korelacja treści programowych

2 wdrażanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

3 twórcza analiza tekstu

4 poprawność językowa i stylistyczna wypowiedzi

5 nawiązania do realizowanego w szkole projektu

6 sposób organizacji zajęć

7 kolejność wypowiadania się

8 zachęcanie do realizacji marzeń i ambicji
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Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

(planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między

nauczycielami

Zespołowe wprowadzanie zmian do realizowanego procesu edukacyjnego.

W procesie edukacyjnym wprowadza się zmiany, które są efektem wspólnych ustaleń z innymi nauczycielami.

Najczęściej zmiany te dotyczą: systemu oceniania uczniów, zwiększenia ilości zajęć interdyscyplinarnych,

korelacji międzyprzedmiotowej (wykr. 1o). Zespoły wychowawcze spotykają się co przynajmniej cztery razy

w roku. Analizowane są wtedy programy nauczania, plany pracy, systemy oceniania. Na tej podstawie precyzuje

się zadania. Corocznie w sierpniu zespoły nauczycieli omawiają wnioski z poprzedniego roku szkolnego.

Nauczyciele określają zadania i formy pracy służące ich realizacji, a następnie przekazują zespołowi do spraw

planowania, który ujmuje je w projektach planów pracy i programach na rok następny. Projekty planów

i programów przedstawiane są Radzie Pedagogicznej i po jej akceptacji zostają wdrażane. Wnioski wynikające

z bieżącej pracy są wprowadzane do planów pracy jako modyfikacje. Jako przykład wprowadzonej modyfikacji

wskazano zmianę w przeznaczeniu godzin nauczania (tab. 1).Załączona tab. 2 przedstawia informacje, w jaki

sposób doskonali swoją pracę zespół nauczycieli uczących w wybranej klasie. W tab. 3, z kolei, przedstawiono

przykłady zmian wprowadzonych w efekcie wspólnych ustaleń.

 

Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę o podanie przykładu wprowadzonej zmiany? [WD] (7021)

Tab.1

Numer Analiza

1 Po dyskusji w radzie pedagogicznej godziny do

dyspozycji dyrektora przeznaczone wcześniej na plastykę

w klasie 5 zostały przeznaczone na matematykę w klasie

5. Dodatkowa godzina j.polskiego realizowana w

ubiegłym roku w klasie 4 została przeniesiona do klasy 6

. Wprowadzono 2 godziny historii w klasie 6 zamiast w

klasie 5.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób wspólnie doskonalą Państwo proces edukacyjny prowadzony w tej klasie? [WNO]

(7711)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 ustalanie korelacji, aby uczniowie widzieli związek

między treściami nauczanymi na różnym przedmiotach (

np. projekt IPNI, pomiar na przyrodzie i wf, mapa

Europy na przyrodzie i j. angielskim)

2 analiza efektów wspólnych działań (analizujemy wyniki

klasyfikacyjne),

3 wymiana informacji o aktualnych wynikach edukacyjnych

4 dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Prosimy o podanie przykładów zmian wprowadzonych w efekcie wspólnych ustaleń pomiędzy

Państwem. [WNO] (7713)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 kolejność realizacji treści (wprowadzenie w październiku

liczb ujemnych na matematyce w celu zrealizowania

treści z przyrody dot. obserwacji pogody – odczytywanie

ujemnej temperatury powietrza; omawianie na lekcjach

przyrody elementów doliny rzeki, potrzebnych na

lekcjach historii; przypominanie i praktyczne stosowanie

nazw kierunków świata)

2 rozszerzenie pracy biblioteki o przygotowanie

bajkoterapię dla uczniów młodszych klas – grupa dzieci

spędzała tam czas po lekcjach przygotowując się do

zajęć.

Obszar badania:  Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy

współpracy

Nauczyciele współdziałają w rozwiązywaniu problemów.

Nauczyciele korzystają z pomocy innych koleżanek i kolegów. Najczęściej ma to miejsce (wykr.1o):

przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych, prygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów

i uroczystości szkolnych oraz przy realizacji projektów szkolnych. Z kolei wykr. 1w zawiera informacje

nauczycieli o tym jakiego rodzaju pomoc uzyskują w swojej pracy. Analiza wykresu pozwala wyciągnąć wniosek,

że najczęściej jest to: wymiana doświadczeń, przekazywanie wiedzy o uczniach i zespołach klasowych oraz

wspólne organizowawanie i prowadzenie działań. O korzystaniu z pomocy innych przyznają wszyscy badani

nauczyciele (37 osób). W tabeli 1 wskazano najczęściej wymieniane przez nauczycieli przykłady pomocy ze

strony innych koleżanek i kolegów oraz jej efekty.
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Wykres 1o
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę podać konkretne przykłady zastosowania pomocy innych nauczycieli i jej efekty? [AN]

(8512)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 37

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 pomoc w organizacji wycieczki - wycieczka udała się

2 jubileusz 60 lecia szkoły - uroczystość zorganizowana i

przeprowadzona w sposób profesjonalny

3 projekt dyplomów z ciekawą szatą graficzną - uczniowie

bardzo wysoko ocenili ich wygląd

4 wspólna organizacja imprez szkolnych (np. "Kuźnia

Talentów", "Pierwszy dzień wiosny", ślubowanie klas

pierwszych)

5 prezentacja innowacji - możliwość zaprezentowania

umiejętności i talentu uczniów

6 udział w konkursie "Zabawa to podstawa" - wygrany plac

zabaw

7 pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów,

przeglądów artystycznych, zawodów sportowych - udział

i sukcesy uczniów

8 motywowanie uczniów do nauki - poprawa ocen

9 program adaptacyjny dla klasy czwartej - lepsze

funkcjonowanie ucznia i zespołu klasowego

10 pomoc w organizacji konkursów, turniejów, zawodów

sportowych - sprawna organizacja

11 pomoc w realizacji innowacji "Pływam jak ryba" - nauka i

doskonalenie pływania

12 organizacja "Dni otwartych" w szkole - zapoznanie

kandydatów do szkoły i rodziców z budynkiem szkolnym

i nauczycielami

13 podejmowanie działań naprawczych po sprawdzianie

zewnętrznym - poprawa wyników kolejnego sprawdzianu

14 lekcje koleżeńskie - uatrakcyjnienie warsztatu pracy

nauczyciela
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Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej

pracy

Powszechność i przydatność wzajemnej pomocy w prowadzeniu ewaluacji pracy nauczycieli.

Większość nauczycieli regularnie prowadzi ewaluację swojej pracy (wykr. 1j). Najczęstszymi elementami

własnej pracy poddawanymi ewaluacji są (tab. 1o):

-metody nauczania,

-atrakcyjność zajęć,

-kryteria oceniania i zasady współpracy z uczniami,-współpraca z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele prowadząc ewaluację własnej pracy współpracują z innymi kolegami i koleżankami.

Współpraca ta polega przede wszystkim na (wykr. 2o):

-wymianie doświadczeń,

-wspólnej analizie,

-wspólnej realizacji projektów.Zdecydowana większość nauczycieli uważa, że współpraca ta jest zdecydowanie

przydatna (wykr. 2j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 1o
 

Wykres 2o
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Wymaganie:

Promowana jest wartość edukacji

Stan oczekiwany:

Priorytetem szkoły funkcjonującej w społeczeństwie wiedzy jest propagowanie uczenia się przez

całe życie. Szkoła powinna budować klimat, dzięki któremu uczniowie rozumieją tę potrzebę.

Pomocne w tym zadaniu mogą stać się zasoby lokalnego środowiska, a także absolwenci.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętności uczenia się przez całe życie, zachęcając

do poznawania nowoczesnych technologii, organizując spotkania z ciekawymi ludźmi, motywując

do samodzielnej pracy. Szkoła uświadamia, jakie korzyści wynikają ze stosowania wiedzy

i umiejętności w różnych sytuacjach życiowych.

Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat

sprzyjający uczeniu się

Powszechność udziału uczniów i nauczycieli w prowadzonych działaniach na rzecz dobrego klimatu

dla uczenia się uczniów.

Szkoła podejmuje działania nakierowana na dzielenie się nauczycieli swoją wiedzą i umiejętnościami. Odbywa

się to zazwyczaj w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. W jego ramach nauczyciele prowadzą

planowe i zorganizowane uczenie się. O tematyce tych szkoleń decydują sami nauczyciele. W szkole odbywają

się "lekcje otwarte", organizowane w ramach zespołów przedmiotowych. Lider zespołu zachęca do informowaniu

o ciekawych metodach. Nauczyciele uczestniczący w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego

przekazują zdobytą wiedzę innym. Jako przykład dyrektor podał szkolenie w zakresie udzielania pierwszej

pomocy przedmedycznej. Osoby uczestniczące w szkoleniu stały się osobami szkolącymi nauczycieli zespołu

humanistycznego. Inną ważną formą wsparcia dla młodszych nauczycieli są doświadczeni pracownicy, którzy

pełnią rolę opiekuna stażu. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają fakt, że:-nauczyciele dbają o dobre

relacje między dziećmi (wykr. 1j),

-nauczyciele wysłuchują dziecko, gdy to ma potrzebę z nim porozmawiać (wykr. 2j),-nauczyciele sprawiedliwie

odnoszą się do wszystkich uczniów (wykr. 3j),-nauczyciele upewniają się, czy uczniowie zrozumieli o czym była

mowa na lekcji (wykr. 4j),-uczniowie odnoszą się do siebie przyjaźnie (wykr. 5j),-uczniowie pomagają sobie

w nauce (wykr. 6j).Większość uczących wspiera swoich uczniów w procesie nauczania (wykr. 1w). Na

większości lekcji wzajemna relacja między nauczycielem i uczniami jest życzliwa (na 7 z 8

obserwowanych). Nauczyciel wykazuje cierpliwość i spokój. Podchodzi do każdego ucznia i udziela wskazówek,

pomaga, z życzliwością przyjmuje opinie uczniów, chwali za wypowiedzi, uczniowie dość chętnie się

wypowiadają. Na bieżąco poprawia błędy językowe uczniów. Podczas pracy w grupach daje wskazówki,

nadzoruje przebieg pracy. Nauczyciel na ogół stosuje różne metody, aby zaktywizować możliwie wszystkich
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uczniów. Uczniowie wykonują polecenia nauczyciela. Na większości lekcji (7/8) w klasie panuje atmosfera pracy.

W jednym przypadku hałas i brak organizacji pracy utrudniał naukę innym uczniom.Atmosfera w szkole jest

miła i życzliwa. Pracownicy niepedagogiczni szkoły wspierają nauczycieli podczas dyżurów i często pomagają

dzieciom. 

Wykres 1j Wykres 2j

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

 

Wykres 1w
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Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia

się przez całe życie

Powszechność udziału uczniów i nauczycieli w prowadzonych działaniach na rzecz kształtowania

u dzieci postawy uczenia się przez całe życie.

Uczniowie odnosząc się do jednego dnia ich pobytu w szkole wypowiedzieli się w ważnych kwestiach

dotyczących zajęć w których uczestniczyli:-około 25% badanych deklarowało, że na wszystkich lub większości

lekcji zgłaszali pomysły dotyczące tego, jak chcieliby pracować na zajęciach (wykr. 1j),-prawie 53% badanych -

że na wszystkich lub większości lekcji nauczyciel zachęcał ich do wyrażania własnego zdania na tematy

poruszane na zajęciach (wykr. 2j), -prawie 51% badanych - że na wszystkich lub większości lekcji uczeń mógł

zaprezentować efekty swojej pracy (wykr. 3j),-prawie 81% badanych - że wszystkie lub większość lekcji była

ciekawa (wykr. 4j).

Z kolei wypowiadając się szerzej na temat swojej szkoły, uczniowie:-nie boją się popełniać błędów (wykr.

5j),-nie boją się zadawać pytań (wykr. 6j),-są zachęcani przez nauczyciela do wyrażania własnego zdania

na tematy omawiane na lekcji (wykr. 7j),-twierdzą, że u większości nauczycieli mogą liczyć na pochwałę (wykr.

8j),-są zachęcani do rozwiązywania zadań różnymi metodami (wykr. 9j).

Nauczyciele, aby kształtować u uczniów postawy uczenia się przez całe życie, podejmują szereg działań, które

kierują do wszystkich uczniów. Celowi temu służą:-realizacja projektów interdyscyplinarnych,-praca w parach

i grupach,-wykorzystywanie multimediów (komputery, tablica interaktywna, Internet),-wizyty w zakładach

pracy (np. w piekarni, w fabryce bombek),-wdrażanie do aktywnego odbioru dóbr kultury (wyjścia na wystawy,

do muzeum, seanse filmowe, spektakle teatralne),-nauka przedsiębiorczości (wykonywanie pamiątek, kartek

ozdobnych),-formułowanie pism użytkowych (np. podania o wypożyczenie sprzętu nagłaśnającego),-akcje

charytatywne (zbiórka: słodyczy do paczek dla dzieci, karmy dla zwierząt, nakrętek),-posługiwanie się

nowoczesnym sprzętem technicznym (sprzęt komputerowy, mikroskop optyczny i cyfrowy),-zapoznanie się

z praktycznym wykorzystaniem mapy i korzystaniem z nawigacji,-nauka o osiągnięciach wielkich Polaków (jak

np. Mikołaj Kopernik),-poznawanie działania domowych urządzeń technicznych,-nauka demokracji (wybory

do samorządu szkolnego).Obserwacja ośmiu jednostek lekcyjnych pozwoliła sformułować wnioski w zakresie

kształtowania u uczniów postawy uczenia się przez całe życie:-na większości zajęć nauczyciele tworzą sytuacje,

które powodują, że uczniowie rozwiązując problem uczą się (na sześciu lekcjach);-nauczyciele rzadko stwarzają

sytuacje, kiedy uczeń może wyrażać swoją opinię (na trzech lekcjach nie było takiej sytuacji, na dwóch miało to

miejsce sporadycznie, a na trzech - często);-mała liczba uczniów ma możliwość wyrażenia swojego zdania

na tematy poruszane na lekcjach (na dwóch lekcjach - żaden uczeń, na jednej - jeden, na trzech - mała grupa,

na dwóch - większość).
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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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Wykres 9j

Obszar badania:  Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do

promowania wartości edukacji

Systemowość i użyteczność wykorzystywanych informacji. 

Nauczyciele często rozmawiają ze swoimi wychowankami o tym, jaki jest dalszy los absolwentów szkoły (wykr.

1j). W ubiegłym roku Szkoła Podstawowa nr 9 obchodziła jubileusz 60- lecia swojego powstania. Z tej okazji

liczna grupa byłych uczniów odwiedziła swoją pierwszą szkołę. Informacje na temat losów absolwentów są dla

szkoły istotne. Na korytarzu znajduje się galeria wybitnych postaci, uczniów tej szkoły, wraz z informacjami

o życiu i "drodze ku karierze". Informacje o szczególnych osiągnięciach absolwentów są oprócz tego

upowszechniane w formie specjalnego segregatora "Znani absolwenci Szkoły Podstawowej nr 9", a także

gazetek ściennych w klasach z informacjami o znanych absolwentach. W szkole odbywają się spotkania

i występy absolwentów. Informacje o nich zamieszczane są w lokalnej prasie i na stronie internetowej

(www.sp9-starachowice.fc.pl).  Szkoła zbiera informacje swoich uczniach, którzy przeszli do gimnazjum. Badany

jest dalszy ciąg kariery edukacyjnej ucznia  - jego oceny z przedmiotów i zachowania, czy uzyskał promocję.

Informacje te są wykorzystywane przez szkołę m.in. do: -wskazywania sukcesów absolwentów i drogi do nich

jako motywacji uczniów do nauki i realizacji marzeń,-prezentowanie ich dorobku w postaci gazetek,

tablic,-promocji szkoły w środowisku lokalnym, -weryfikacji stosowanych metod i form pracy po rozmowach

z absolwentami.

Szczególnie akcentowany jest rozwój ich karier zawodowych. Celem takich działań jest mobilizowanie

do systematycznej pracy, niwelowanie kompleksów, budzenie aktywności i kreatywności. Ważnym elementem

wpływającym na kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań jest popularyzowanie wizerunków znanych

absolwentów szkoły, osób które osiągnęły sukces zawodowy. 

Kroniki szkolne są dokumentacją prezentującą osiągnięcia absolwentów szkoły. Upowszechniane są informacje
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o osobach, które mają na swoim koncie znaczące osiągnięcia naukowe, społeczne, sportowe i artystyczne.

Wykres 1j

Obszar badania: Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w

społeczności lokalnej

Różnorodność działań w lokalnym środowisku.

Szkoła prowadzi szereg działań promujących uczenie się (tab. 1). Dużą rolę w tych działaniach mają wybitni

absolwenci szkoły, których sylwetki i "drogi ku karierze" są najlepszą rekomendacją. Fotografie wybitnych

absolwentów wraz z notką biograficzną znajdują się w szkolnej galerii. Na tablicach w holu szkoły prezentowani

są również aktualnie najlepsi uczniowie i ich osiągnięcia. Informacje o sukcesach naukowych uczniów są

zamieszczane na stronie internetowej szkoły, a także w lokalnych mediach. Uczniowie mają możliwość

prezentować swoje pasje i zainteresowania w konkursie szkolnym "Superklasa", a także podczas konkursów,

zawodów sportowych i występów artystycznych. Ci, którzy posiadają umiejętności taneczne prezentują swoje

umiejętności w każdy czwartek podczas długiej przerwy na holu górnym szkoły. Najlepsi wystąpili

na podsumowanie roku szkolnego podczas spotkania w Urzędzie Miejskim z władzami miasta. Szkoła również

prowadzi działania na rzecz przedszkolaków. Są one częstymi gośćmi placówki. Podczas wizyt poznają budynek

szkoły, nauczycieli, a także mają możliwość obserwować występy artystyczne swoich starszych koleżanek

i kolegów.W szkole cyklicznie mają miejsce spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, a także wycieczki

do różnych miejsc aby poznać specyfikę pracy w różnych zawodach. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy szkoła prowadzi działania promujące uczenie się? Do kogo są one skierowane? [WP] (7746)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 zajęcia "Szkoły dla rodziców" - szukanie pomocy dla

rodziów

2 wskazywanie sukcesów absolwentów

3 zapraszanie byłych uczniów na spotkania do szkoły

4 wyjścia do muzeum, kina, wyjazdy do teatru

5 wycieczki dla najlepszych uczniów

6 udział w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach

artystycznych

7 budynek szkoły miejscem zajęć dla dorosłych

8 nauczyciele podejmują kolejne szkolenia
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Wymaganie:

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Stan oczekiwany:

W efektywnych szkołach tworzy się partnerstwo z rodzicami przede wszystkim dla wsparcia uczenia

się uczniów. Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny pozytywnie wpływa na rozwój uczniów,

dlatego szkoły zachęcają rodziców do udziału w tym procesie. Celem organizowanych przez szkołę

działań powinno być włączanie rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych

aspektów pracy szkoły.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła skutecznie prowadzi działania informacyjne. Rodzice na bieżąco otrzymują rzetelną

informację na temat osiągnięć i rozwoju swojego dziecka, biorą udział w podejmowaniu ważnych

decyzji działań szkoły, a także aktywnie w nich uczestniczą.

Obszar badania:  Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat

swojej pracy

Systemowość rozwiązań zapewniających zbieranie i uwzględnianie opinii rodziców w procesie

podejmowania decyzji.

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach stanowią ważne źródło informacji o szkole. Z ich

relacji wynika, że informacje te są wykorzystywane w modyfikowaniu pracy szkoły. Przekazywanie ich

nauczycielom lub dyrekcji odbywa się różnymi metodami: poprzez ankiety (w ramach ewaluacji wewnętrznej),

formalne i nieformalne rozmowy z rodzicami, podczas spotkań dyrekcji z Radą Rodziców, w czasie cyklicznych

spotkań wychowawcy z rodzicami (wspólnych oraz indywidualnych), bezpośrednich rozmów z dyrekcją

i pedagogiem szkolnym, wykorzystując formularz kontaktowy na stronie internetowej szkoły. Informacja

na tablicy Rady Rodziców "Zapraszamy do współpracy" stanowi zachętę dla rodziców do działania na rzecz

dzieci i szkoły. Rodzice twierdzą, że wiedzą w jaki sposób mogą się zaangażować w pracę szkoły (wykr. 1j).

Nauczyciele w pracy szkoły uwzględniają opinie rodziców. Najczęściej ma to miejsce podczas rozwiązywania

konfliktów, organizacji zajęć pozalekcyjnych i wycieczek oraz realizacji klasowego programu wychowawczego

(wykr. 1 w). 
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Wykres 1j

 

Wykres 1w
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Obszar badania: W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich

dzieci

Współpraca szkoły z rodzicami jest adekwatna do potrzeb rozwojowych uczniów.

Rodzice wypowiadając się w ankiecie na temat wzajemnych relacji między nauczycielami i uczniami

w większości (wykr. 1j) uważają, że uczący wskazują dzieciom możliwości ich rozwoju. Taką opinię wyraziło 98

z 111 badanych. Statystycznie niemal taka sama grupa rodziców uważa, że jeśli jest potrzeba to nauczyciele

służą ich dzieciom odpowiednią radą i wsparciem (rys. 2j). Większość badanych rodziców (96 ze 111) twierdzi,

że ważną rolę dla ich dziecka pełni wychowawca klasy, który jest wsparciem w trudnych sytuacjach (rys. 3j).

Nauczyciele rozmawiają z rodzicami o możliwościach i potrzebach ich dziecka. Najliczniejsza grupa rodziców

twierdzi, że rozmowy takie mają miejsce przynajmniej kilka razy w roku (rys. 4j).

Rodzice podejmują działania wspierające rozwój swoich dzieci we współpracy z dyrekcją, wychowawcami,

a także innymi nauczycielami. W ostatnim okresie rodzice wspólnie z nauczycielami ustalali terminy lekcji

otwartych dla rodziców, zgłaszali propozycje zajęć dodatkowych z matematyki, języka polskiego i języka

angielskiego dla uczniów potrzebujących wsparcia, a także zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych. Zdaniem

rodziców, najskuteczniej wspierają rozwój ich dzieci, realizowane przez szkołę projekty interdyscyplinarne.

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

Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Pytanie nagłówkowe: Czy zgadza się Pan(i) z poniższymi zdaniami, czy też nie?

Treść pytania:  Wychowawca służy mi radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla mojego dziecka. [AR]

(8509)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 111

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zawsze gdy jest taka potrzeba 96 86.5

2 od czasu do czasu (zdarzało się, że pomimo potrzeby nie otrzymaliśmy

wsparcia)

7 6.3

3 nigdy 1 0.9

4 nie ma takiej potrzeby 6 5.4

  Brak odpowiedzi 1 0

  Razem 111 100
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania zawiązane z Państwa dzećmi prowadzą Państwo wspólnie z nauczycielami lub w

uzgodnieniu z nimi? (chodzi także o działania wynikające z codziennych kontaktów). [WR] (7435)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 ustalanie terminu lekcji otwartych dla rodziców

2 zgłaszanie propozycji zmian w ustawieniu klasy

3 propozycja zajęć dodatkowych z matematyki, języka

polskiego i języka angielskiego dla uczniów

potrzebujących wsparcia

4 wspólne ustalanie sposobu organizacji "Dnia Chłopaka" i

"Mikołajek"

5 propozycja zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych

Obszar badania:  Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w

podejmowanych działaniach

Partycypacja rodziców w procesach decyzyjnych i realizowanych dzia³aniach.

Większość rodziców uważa, że jest na bieżąco informowana przez Radę Rodziców o podejmowanych przez nią

decyzjach (wykr. 1j). Ponad połowa badanych rodziców (62 na 111) ma poczucie współuczestniczenia

w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły (wykr. 2j). Uczestniczyli m.in. w podejmowaniu

następujących ważnych dla szkoły decyzji:

• realizacja przez szkołę projektów o charakterze interdyscyplinarnym,•ustalenie dni wolnych od zajęć

dydaktycznych,

•zmiany w statucie szkoły,

•decyzja o remoncie jednej z sal lekcyjnych,

•współtworzenie programu wychowawczego i profilaktyki,

• ustalenie sposobu i kosztów transportu dzieci na basen.

Jednocześnie rodzice podejmowali szereg ważnych działań na rzecz szkoły (tab. 1), a także dzięki ich

aktywności lub opiniom zostały zmienione niektóre ważne w funkcjonowaniu szkoły działania. Modyfikacja

nastąpiła m.in. w:

● organizacji wydawania obiadów (podział na trzy etapy),

● organizacji pracy świetlicy szkolnej (wydłużono czas pracy od 6 do goz. 16),

● zniesiono obowiązek noszenia przez uczniów logo szkoły.
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Wykres 1j Wykres 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jakich działaniach prowadzonych w szkole mieli Państwo okazję uczestniczyć? [WR] (7710)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 czynności organizacyjne jubileuszu szkoły i prowadzenie

uroczystości

2 opieka nad uczniami podczas wycieczek i wyjść do kina

3 pomoc przy organizacji rajdów klasowych, ognisk,

wycieczek

4 pomoc przy malowaniu i remoncie sal lekcyjnych

5 pomoc w organizacji uroczystości klasowych i szkolnych

("Dzień Rodziny", "Dzień Babci", jasełka)

6 pomoc w organizacji "Zielonej szkoły" i "Białej szkoły"
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Obszar badania: Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły

Skuteczność działań podejmowanych przez szkołę w zachęcaniu rodziców do zgłaszania inicjatyw.

W szkole podejmuje się starania aby zachęcić rodziców do wychodzenia z inicjatywami na rzecz rozwoju

uczniów i placówki. Celowi temu służą następujące działania:

● w szkole prowadzi się akcje informacyjne o zakresie kompetencji Rady Rodziców,

● na tablicy ogłoszeń znajdują się informacje zachęcające rodziców do działań na rzecz rozwoju szkoły,

● na stronie internetowej szkoły zamieszczono zakładkę do korespondencji między rodzicami i szkołą,

● w lokalnych mediach zamieszczane są informacje dotyczące ciekawych inicjatyw rodziców,

● podczas indywidualnych rozmów z nauczycielami i dyrekcją rodzice są zachęcani do zgłaszania

pomysłów dotyczących poprawy funkcjonowania szkoły.

Rodzice zgłaszają propozycje działań dotyczących uczniów i szkoły (wykr.1j). Prawie połowa twierdzi,

że w ostatnich dwóch latach zgłaszała takie inicjatywy (wykr. 2j). Jako najważniejsze wymieniono:

● wprowadzenie dwugodzinnego bloku nauczania plastyki w kl. VI,

● zajęcia na basenie dla uczniów kl. I-III,

● wprowadzenie oddzielnych przerw obiadowych dla dzieci z kl. I, II-III i IV-VI,

● doposażenie bazy szkoły w meble i sprzęt komputerowy,

● wnioskowanie o rozbudowę stanowiska komputerowego w jednej z klas.

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców

Użyteczność realizowanych inicjatyw.

Rodzice podejmują inicjatywy na rzecz rozwoju dzieci i szkoły. Propozycje te są analizowane przez nauczycieli

oraz dyrekcję szkoły. Z wypowiedzi rodziców wynika, że ich propozycje są zazwyczaj realizowane. W niektóre

działania są zaangażowani wszyscy rodzice lub zdecydowana ich większość. Przykładami takich działań są

m.in.:-zajęcia na basenie dla uczniów klas I-III,-udział w głosowaniach na najpiękniejszą pracę w konkursie

plastycznym,-aktywność w głosowaniu w wojewódzkim plebiscycie "Echa dnia".Na podstawie badania jednej

z klas można wyciągnąć wniosek, że pewne działania na rzecz rozwoju uczniów są podejmowane wspólnie przez

nauczycieli i rodziców. Jako przykłady takich działań wymieniono: wspólne działania w zakresie organizacji:

imprez i uroczystości klasowych ("Wigilia", "Andrzejki"), wycieczek do fabryki bombek, "Zielonej szkoły" oraz

"Białej szkoły".
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Wymaganie:

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

rozwoju

Stan oczekiwany:

Rola szkoły w wielu środowiskach nie sprowadza się jedynie do funkcji uczenia dzieci i młodzieży.

Szkoła staje się instytucją wpływającą na rozwój potencjału środowiska społecznego, w którym

działa. Korzystanie przez nią z zasobów znajdujących się w najbliższym środowisku służy tworzeniu

lub wzbogacaniu warunków podstawowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Korzystanie przez szkołę z zasobów środowiska lokalnego służy tworzeniu i wzbogacaniu warunków

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i jest możliwe dzięki nawiązywaniu

i rozwijaniu przez szkołę współpracy z działającymi w jej otoczeniu instytucjami i organizacjami

oraz społecznością lokalną.

Obszar badania:  Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz

środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego

rozwoju

Adekwatność podejmowanych działań do potrzeb środowiska. Zdaniem przedstawiciela organu

prowadzącego lokalne środowisko ma szereg potrzeb związanych z edukacją, opieką  i wychowaniem dzieci.

Formułowane są również potrzeby z zakresu czynnego wypoczynku zarówno dzieci, jak również młodzieży

i dorosłych. Szkoła stara się sprostać tym wyzwaniom, podejmuje działania w zakresie realizacji tych potrzeb.

Taki wniosek wynika zarówno z wypowiedzi organu prowadzącego (tab. 1), partnerów szkoły (tab. 2), jak

również dyrektora (tab.3) i nauczycieli (tab. 4). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie są Państwa zdaniem najistotniejsze potrzeby lokalnej społeczności? Czy szkoła podejmuje

działania mające na celu zaspokojenie tych potrzeb? Proszę o podanie przykładów konkretnych działań szkoły w

tym zakresie. [WPOP] (7827)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Potrzeba: zapewnienie uczniom bezpieczeństwa,

właściwej opieki i zagwarantowanie dobrego poziomu

nauczania. Szkoła stwarza uczniom poczucie

bezpieczeństwa. Z myślą o dzieciach pracujących

rodziców wydłużono czas pracy świetlicy szkolnej. Szkoła

jest postrzegana w środowisku lokalnym jako placówka

dbająca o jakość nauczania. Potwierdzają to osiągane

przez szkołę wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego.

2 Placówka spełnia oczekiwania rodziców związane z

edukacją dzieci wymagających specjalnych metod i form

nauczania (mimo, że nie jest placówką z oddziałami

integracyjnymi)

3 Szkoła stara się zaspokajać oczekiwania rodziców np.

kontynuując innowację pedagogiczną w zakresie lekcji

na basenie dzieci klas IV-VI.

4 Szkoła jest otwarta na współpracę z rodzicami uczniów

organizując imprezy okolicznościowe.

5 Mieszkańcy osiedla mogą korzystać z obiektów

sportowych oraz 'Miasteczka ruchu drogowego".
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Zastanówmy się teraz nad funkcjonowaniem szkoły w środowisku lokalnym.

Chciałbym/chciałabym zapytać o Państwa opinię jako mieszkańców tej miejscowości/gminy/dzielnicy/osiedla.

Proszę pomyśleć o potrzebach Państwa społeczności/ środowiska lokalnego. Jakie działania podejmuje szkoła w

odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego? [WP] (3785)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 udział uczniów w działaniach kulturalnych i artystycznych

podejmowanych w Muzeum Przyrody i Techniki

2 konsultacje dla rodziców z osiedla w sprawie obniżenia

obowiązku szkolnego dla dzieci - miejsce spotkań z

pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

3 udostępnianie obiektów sportowych na gry, treningi,

zawody, turnieje dla dzieci, młodzieży i dorosłych

4 organizowanie wyjazdów do teatru na spektakle

5 zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt

6 zbiórka sprzętu piśmiennego dla potrzebujących dzieci

7 udostępnianie "Miasteczka ruchu drogowego" na naukę

bezpiecznej jazdy, zdawanie egzaminu na "Kartę

rowerową", organizację konkursów z zakresu

bezpieczeństwa ruchu drogowego
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę o podanie przykładów działań, które szkoła prowadziła w tym lub poprzednim roku

szkolnym w celu zaspokojenia rozpoznanych przez Państwa potrzeb środowiska lokalnego. [WD] (3788)

Tab.3

Numer Analiza

1 -udział w akcji nadleśnictwa "Czysty las" - sprzątanie

części lasu znajdującego się w pobliżu szkoły, -udział w

akcji "Sprzątanie Świata" - porządkowanie terenu

sąsiadującego ze szkołą, -organizacja dnia otwartego dla

przedszkolaków i ich rodziców, -organizacją Święta

Pluszowego Misia dla przedszkolaków, -udział w akcjach

charytatywnych i proekologiczne: zbiórka nakrętek,

makulatury i puszek i in surowców wtórnych, zbiórka

karmy dla zwierząt ze schroniska, - ,,Gwiazdka nadziei’’

– zbiórka słodyczy i zorganizowanie paczek dla dzieci

pochodzących z najuboższych rodzin, -udział w akcji

"Góra grosza" – zbiórka groszówek na zakup sprzętu

ortopedycznego dla konkretnej osoby', -wydłużenie

pracy świetlicy szkolnej, -udostępnianie szkolnego

miasteczka ruchu drogowego rodzicom i dzieciom

uczącym sie jeździć na rowerze, rolkach, -

przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerowa i

motorowerową dla wszystkich chętnych z miasta,

-organizacja miejskich i powiatowych eliminacji konkursu

"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" i "Konkursu wiedzy

pożarniczej", -organizacja "Dnia Babci i Dziadka", "Dnia

Rodzica", - udostępnianie boisk "Orlik"na potrzeby

klubów sportowych i osób fizycznych, -udostępnianie

komputera z dostępem do internetu osobom z zewnątrz

(tzw. kiosk internetowy), -udostępnianie pomieszczeń

szkolnych na wybory samorządowe i inne, -obchody

święta Św. Barbary patronki miasta. -
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę o podanie przykładów działań, które szkoła prowadziła w tym lub poprzednim roku

szkolnym w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego. [WN] (7587)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 udział w akcji nadleśnictwa "Czysty las"

2 organizacja dnia otwartego dla przedszkolaków i ich

rodziców

3 organizacja "Święta Pluszowego Misia" dla

przedszkolaków

4 udział w akcjach charytatywnych i proekologicznych:

zbiórka nakrętek, makulatury, puszek i innych surowców

wtórnych, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska,

zbiórka słodyczy i zorganizowanie paczek dla dzieci

pochodzących z ubogich rodzin,

5 udział w akcji "Góra grosza"

6 udostępnianie miasteczka ruchu drogowego rodzicom i

dzieciom uczącym się jeździć na rowerze, rolkach

7 organizacja etapów miejskiego i powiatowego konkursu

"Bezpieczeństwa w ruchu drogowym"

8 organizacja konkursów: wiedzy pożarniczej,

recytatorskiego poezji religijnej

9 organizacja "Dnia Babci i Dziadka", "Dnia Rodzica"

10 udostępnianie kompleksu boisk sportowych na treningi i

zawody

11 udostępnianie komputera z dostępem do Internetu (tzw.

"kiosk internetowy")

12 udostępnianie budynku szkoły na wybory dla

społeczności lokalnej

13 udział w uroczystościach miejskich z okazji obchodów

"Święta patronki miasta Św. Barbary"

Obszar badania:  Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem

specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym 

Systematyczność działań podejmowanych przez szkołę we współpracy z instytucjami

i organizacjami środowiska lokalnego.

Szkoła wspólnie z podmiotami środowiska lokalnego podejmuje szereg działań. W ramach tej współpracy

w ostatnich dwóch latach systematycznie realizowano:

-wyjazdy i wycieczki szkolne,

-stypendia dla najlepszych uczniów,-zakup wartościowego sprzętu dla szkoły,-zajęcia pozalekcyjne zgodne

z zainteresowaniami i potrzebami dzieci,-zajęcia profilaktyczne,-imprezy środowiskowe,

-pomoc socjalną dla uczniów,

-projekty edukacyjne,

-konkursy i zawody sportowe.
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W opinii partnerów szkoły, współpraca reprezentowanych przez nich instytucji ukierunkowana jest

na wszechstronny rozwój dzieci- zdrowotny, wychowawczy, edukacyjny. Niektóre z działań mają charakter

powszechny, jak np. zajęcia na pływalni, działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów - spotkania, prezentacje.

Wyjścia poza szkołę służą poznawaniu okolicy, lansowaniu zdrowego stylu życia, a także poznawaniu różnych

zakładów pracy i zawodów. Dzieci mają możliwość zaprezentować swoje zdolności podczas występów

artystycznych, a także konkursów i zawodów sportowych.Szkoła, jak wynika z wywiadu z rodzicami, organizuje

również zajęcia poza własnym terenem. Są one prowadzone z różną częstotliwością, w zależności od potrzeb

i możliwości. W tabeli 1 wyszczególniono przykłady takich działań. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy szkoła organizuje zajęcia poza własnym terenem? Jakie? Jak często są prowadzone? Proszę

podać przykłady. [WR] (7414)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 zajęcia na basenie – 5 razy w tygodniu dla IV, w

młodszych 2-3 razy w tygodniu

2 lekcje muzealne – 2-3 razy w roku

3 "zielona szkoła" raz w roku dla klas IV- VI

4 "biała szkoła" dla klas IV-VI

5 wyjścia do Kapliczki św. Jacka - raz w roku

6 wyjścia do pracowni rzeźbiarskiej, do ogniska

plastycznego, biblioteki miejskiej - raz lub dwa razy w

roku

7 zajęcia w zakładach pracy (pizzeria, straż pożarna,

piekarnia) - raz w roku

8 zajęcia w Muzeum Wsi Radomskiej - raz w roku

Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój

środowiska.

Wzajemność korzyści wynikających ze współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym.

Szkoła Podstawowa nr 9 jest aktywnym partnerem wśród instytucji funkcjonujących w środowisku lokalnym.

Z badań wynika, że dzięki temu zarówno szkoła, jak również dana instytucja odnosi szereg korzyści. Te

najważniejsze wskazane przez pracowników szkoły zawiera tabela 1, w tabeli 2 znajdują się te, na których

skupili się partnerzy współpracujący ze szkołą, zaś w tabeli 3 znajdują się te korzyści, które wymienili rodzice.

Współpraca między szkołą, a instytucjami wspomaga rozwój szkoły i pozwala realizować cele różnym

instytucjom funkcjonującym w środowisku lokalnym. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę przedstawić wzajemne korzyści, wynikające ze współpracy szkoły ze środowiskiem

lokalnym (lub instytucjami). [WN] (6867)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 organizacja czasu wolnego dla uczniów oraz młodzieży i

dorosłych mieszkańców osiedla

2 eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie właściwych

zachowań

3 poprawa bezpieczeństwa dzieci w rejonie szkoły

4 zapewnienie pomocy materialnej uczniom i

potrzebującym rodzinom

5 wykorzystywanie bazy sportowej

6 zintensyfikowanie działań proekologicznych, wzrost

świadomości ekologicznej mieszkańców

7 zacieśnienie więzi rodzinnych

8 poszerzanie wiedzy uczniów i rodziców

9 integracja środowiska lokalnego

10 profesjonalna opieka medyczna i umiejętność

reagowania w razie wypadków

11 zapewnienie naboru do klas pierwszych
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę przedstawić wzajemne korzyści, wynikające ze współpracy szkoły ze środowiskiem

lokalnym (lub instytucjami). [WP] (6867)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Klub sportowy "Juwenta" – liczna grupa dzieci ze SP nr 9

uczestniczy w zajęciach, możliwość korzystania z

obiektów sportowych

2 Muzeum Przyrody i Techniki– dążenie do tego aby uczeń

był świadomym odbiorcą oferty muzeum

3 Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców - realizacja

celów statutowych Stowarzyszenia, wymiana myśli,

wymiana doświadczeń, korzystanie z obiektu szkoły na

organizację konkursu

4 Miejska Szkoła Tańca „MiM” - uczniowie są członkami

zespołu, który osiąga sukcesy zarówno podczas swoich

występów w kraju, jak również za granicą

5 Przedszkole nr 2 - dzieci poznają drogę do szkoły, dzieci

poznają nauczycieli, budynek szkolny, logopeda ze

szkoły prowadzi zajęcia w przedszkolu, przedszkole

korzysta z pomocy nauczycieli szkoły oraz z zasobów

obiektu

6 Gimnazjum nr 1 - uczniowie szkoły przechodzą do G

(kontynuacja nauki), dzieci uczestniczą w rajdach i

imprezach organizowanych przez G, uczniowie G

wykorzystują tor rowerowy

7 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Stowarzyszenie

„Zdrowa Szkoła” - Szkoła stawia wyzwania dla

pracowników Poradni, wymiana informacji

indywidualnych o dzieciach, informacja o podopiecznych

poradni, zajęcia o charakterze profilaktycznym
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę przedstawić wzajemne korzyści, wynikające ze współpracy szkoły ze środowiskiem

lokalnym (lub instytucjami). [WR] (6867)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 czyste otoczenie dzięki akcjom ekologicznym

2 zbiórka surowców wtórnych

3 udostępnianie bazy sportowej szkoły

4 udostępnianie miasteczka ruchu drogowego

5 poznawanie różnych zakładów pracy i zawodów

6 uświetnianie imprez miejskich przez występy dzieci

7 akcje charytatywne na rzecz potrzebujących

8 poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły poprzez spotkania

z interesującymi ludźmi

Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w

środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów 

Skuteczność działań podejmowanych we współpracy i służących wspieraniu rozwoju uczniów.

Uczniowie odnoszą szereg korzyści ze współpracy z organizacjami i instytucjami spoza szkoły. Z analizy

informacji przekazanych przez rodziców (tab. 1), jak również nauczycieli (tab. 2) wynika, że dzięki tej

współpracy uczniowie odnoszą sukcesy w różnych obszarach rozwoju (nauczania, wychowania, rozwoju

społecznego i emocjonalnego).

Na podstawie ankiety skierowanej do uczniów można wnioskować, że szkoła organizuje zajęcia, które dają im

szansę spotkania z ludźmi oraz organizacjami spoza szkoły. Lekcje takie odbywają się z częstotliwością raz

na dwa-trzy miesiące (wykr. 1j) i są bardzo wysoko oceniane przez uczniów (wykr. 2j). Urozmaiceniem tej

formy zajęć są zajęcia organizowane poza szkołą (tab. 3). Niektóre z nich mają charakter działań

systematycznych, jak np. zajęcia na basenie, działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów - spotkania,

prezentacje, inne odbywają się rzadziej, w zależności od ustaleń z rodzicami. Spotkania z pasjonatami turystyki

służą poznawaniu okolicy, a także lansowaniu zdrowego stylu życia. Zajęcia w Muzeum Przyrody i Techniki mają

zazwyczaj charakter zajęć praktycznych.
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Wykres 1j Wykres 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić najważniejsze korzyści, jakie odnoszą uczniowie, dzięki współpracy szkoły z

organizacjami i instytucjami w lokalnym środowisku. [WR] (7417)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 rozwój zainteresowań dzieci

2 prezentacja uczniowskich talentów

3 nauka odpowiedzialności za siebie i innych

4 zagospodarowanie czasu wolnego

5 aktywne spędzanie czasu wolnego

6 poznanie specyfiki różnych zawodów

7 nabycie nowych umiejętności

8 uwrażliwianie na wartości życia i rodziny, a także

drugiego człowieka

9 kształtowanie umiejętności dzielenia się z innymi i troski

o innych

10 nabywanie umiejętności odnajdywania się w różnych

sytuacjach
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić najważniejsze korzyści, jakie odnoszą uczniowie, dzięki współpracy szkoły z

organizacjami i instytucjami w lokalnym środowisku. [WN] (7417)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 rozwijają zainteresowania i talenty

2 kulturalnie spędzają czas wolny

3 poszerzają swoja wiedzę

4 uczą się empatii, tolerancji i szacunku dla innych oraz

dbałości o środowisko naturalne

5 odreagowują stres

6 uczą się bezpiecznych zachowań

7 nabywają umiejętności prospołeczne i proekologiczne

(np. potrafią segregować śmieci)

8 nabywają umiejętności wykorzystywania wiedzy w

praktyce

9 następuje wzmocnienie poczucia własnej wartości u

ucznia

10 poznają ciekawych ludzi

11 otrzymują pomoc materialną i

pedagogiczno-psychologiczną

12 uczą się zachowań w sytuacjach niebezpiecznych

13 umieją udzielać pierwszej pomocy

14 czują się spełnione wygrywając konkursy lub czytając o

sobie w prasie

15 potrafią pomóc innym

16 są zdrowsi, rozładowują energię

17 nauczyli się pływać

18 potrafią współpracować z kolegami ze szkoły i spoza niej

19 wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc

20 potrafią korzystać z oferty kulturalnej

21 są bardziej kreatywni
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy wychodzicie poza szkołę z nauczycielami, żeby się czegoś nauczyć? Podajcie przykłady

takich wyjść. [WU] (9813)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 wyjścia do parku i obserwacja przyrody

2 wizyty do miejsc pamięci narodowej (pomnik

partyzantów w Wąchocku)

3 wyjścia do kapliczki św. Jacka

4 lekcje w Muzeum Przyrody i Techniki

5 wycieczki edukacyjne (np. od Krakowa i Wieliczki)
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Stan oczekiwany:

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

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

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

udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań.

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

źródeł.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Analiza wyników sprawdzianu oraz ewaluacja wewnętrzna prowadzą do formułowania wniosków,

na podstawie których podejmowane są adekwatne działania. Wnioski z monitorowania tych działań

są użyteczne, ponieważ służą wprowadzaniu zmian. Nauczyciele wykorzystują do doskonalenia

swojej pracy badania zewnętrzne i wewnętrzne, w tym badanie losów absolwentów.

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

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

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania

Analiza wyników sprawdzianu oraz ewaluacja wewnętrzna prowadzą do formułowania wniosków,

na podstawie których podejmowane są adekwatne działania. Wnioski z analizy danych ze sprawdzianu

podane przez nauczycieli w ankiecie są spójne z dokumentacją szkolną oraz wypowiedziami nauczycieli

uczącymi w jednym oddziale. Wszyscy nauczyciele deklarują, że korzystają z wniosków z analizy danych oraz

ewaluacji wewnętrznej (Wykres 1w). Na ich podstawie podejmują m.in. następujące działania: - modyfikacja

metod i form pracy- wprowadzenie dodatkowych ćwiczeń z zakresu czytania ze zrozumieniem, rozumowania,

poprawności ortograficznej wypowiedzi pisemnej,korzystania z informacji, wzbogacających słownictwo-

doskonalenie sprawności rachunkowej uczniów- kształtowanie umiejętności samodzielnego uczenia się,-

uatrakcyjnienie zajęć poprzez stosowanie metod aktywizujących - realizacja treści związanych z tematyka małej

i wielkiej ojczyzny- ewaluacja lekcji.Przykłady podane przez nauczycieli na temat wykorzystania wniosków

z danych egzaminacyjnych i ewaluacji są częściowo spójne z wypowiedzią dyrektora, który wskazuje także

na wprowadzenie zajęć dodatkowych  z języka polskiego i matematyki ( z art. 42 KN) oraz dodatkowej godzina

j.angielskiego ( z ar.t 42 KN ) dla klas 6, zwiększenie ilości godzin ( do pięciu) matematyki w klasie V.W opinii

dyrektora podane wyżej działania są monitorowane: - w planach pracy nauczyciele zaznaczyli, w jaki sposób
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zamierzają wdrażać wnioski z analiz wyników egzaminów,-  przydział dodatkowych godzin z języka polskiego

i matematyki zyskał bardzo pozytywny odbiór rodziców,-  dodatkowe zajęcia z matematyki w klasie V pozwoliły

na większą ilość ćwiczeń doskonalących wymagane umiejętności,- w roku 2013/2014 zwiększył się wskaźnik

łatwości dla umiejętności pisanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

 

Wykres 1w

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

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Wnioski z monitorowania działań podejmowanych na podstawie badań są użyteczne.Podawane przez

nauczycieli wyniki monitorowania działań podejmowanych w oparciu o wnioski z danych ze sprawdzianu

i ewaluacji są tożsame z tymi wnioskami. Jako zmiany wprowadzone w szkole w oparciu o wyniki monitorowania

działań podejmowanych na podstawie wniosków z analizy danych ze sprawdzianu i ewaluacji wewnętrznej

 ankietowani nauczyciele podają m.in. (Tabela 1):- mobilizowanie uczniów do aktywności własnej,-

urozmaicenie zajęć- zmianę metod i form pracy- pogłębienie diagnozy środowiska ucznia- ściślejszą współpracę

z rodzicami.Ponadto - jak wynika z wywiadu z dyrektorem - w programach nauczania wykorzystywana jest

wiedza nabyta podczas diagnozy wstępnej (Tabela 2). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić najważniejsze zmiany w Pana/i pracy, wynikające z wniosków z tego

monitorowania. [AN] (8483)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 37

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 indywidualizacja nauczania (dostosowanie wymagań do

potrzeb uczniów)

2 mobilizowanie uczniów do aktywności własnej

3 urozmaicenie zajęć (uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej

i wykorzystywanego sprzętu)

4 zmiana metod i form pracy

5 zwiększenie liczby ćwiczeń praktycznych

6 pogłębienie diagnozy środowiska ucznia

7 ściślejsza współpraca z rodzicami

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jak w programach nauczania uwzględnia się nabytą podczas diagnozy wstępnej wiedzę? [WD]

(9895)

Tab.2

Numer Analiza

1 modyfikujemy plany pracy poprzez - wprowadzanie zajęć

dodatkowych z przedmiotów , których treści programowe

wymagają dodatkowych ćwiczeń. - modyfikacja

programów nauczania - wprowadzamy zajęcia

rozwijające uzdolnienia . -planujemy i organizujemy

pomoc psychologiczno-pedagogiczną -kwalifikujemy

uczniów na zajęcia specjalistyczne, - podział na grupy z

j.angielskiego w zależności od stopnia umiejętności

językowych - dostosowanie pracy na lekcjach do

możliwości i potrzeb ucznia
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Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych

Badania zewnętrzne mają wpływ na pracę nauczycieli.  Z ankiety dla nauczycieli wynika, że wszyscy

lub zdecydowana większość wykorzystuje w swojej pracy dane z egzaminów zewnętrznych, ewaluację

wewnętrzną, mikrobadania prowadzone w klasach, badanie losów absolwentów oraz inne badania (OBUT,

OPERON, projekt Lepsza Szkoła,przesiewowe badania logopedyczne, badanie dojrzałości szkolnej). Wprawdzie

nauczyciele wskazują także na wykorzystywanie zewnętrznych badań opisywanych w literaturze, podają

 jednakże nieadekwatne przykłady (OBUT, OPERON, testy sprawności). Wymienione rodzaje badań służą m.in.:

do modyfikacji metod i form pracy, zwiększenia ilości ćwiczeń z zakresu zagadnień i umiejętności słabo

opanowanych przez uczniów, indywidualizacji nauczania, organizacji zajęć specjalistycznych, motywowania

uczniów, promowania wartości edukacji, uatrakcyjnienia zajęć, promocji szkoły w środowisku.Powyższe dane

ankietowe są spójne z przykładami dyrektora.

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

lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów

Wykorzystanie badań prowadzonych w szkole wskazuje na ich użyteczność. Dyrektor (ankieta) jako

przykłady wewnętrznych badań podaje: - próbny sprawdzian uczniów klas V i VI ,którym objęci są wszyscy

uczniowie- diagnozę wstępną uczniów rozpoczynających naukę w klasie I i IV - przesiewowe badanie

logopedyczne obejmuje wszystkich uczniów klas pierwszych - badanie osiągnięć wszystkich uczniów klas I i II -

diagnoza potrzeb wszystkich uczniów klas II - V w zakresie rozwijania zainteresowań i oferty zajęć dodatkowych

badanie prowadzone jest pod koniec roku szkolnego poprzedzającego rok, na który działania są

planowane Wyniki ww. badań wykorzystywane są - zdaniem dyrektora - do planowania pracy dydaktycznej,

oceny umiejętności dziecka w zakresie komunikowania się , poprawności artykulacji rozumienia mowy

i ekspresji, opracowania dokumentacji pomocy edukacyjnej dl uczniów, planowania i organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, kwalifikowania uczniów na zajęcia specjalistyczne.Z wypowiedzi dyrektora

i nauczycieli wynika ponadto, że w szkole gromadzi się informacje o losach absolwentów. Wiedza o losach

absolwentów służy to promocji szkoły, weryfikacji metod pracy, motywowania uczniów do nauki i realizacji

marzeń, zapoznania uczniów z historią szkoły, a przez budowania więzi międzypokoleniowej.
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Wymaganie:

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Stan oczekiwany:

Kluczowym elementem decydującym o jakości każdej organizacji jest zarządzanie, które służy jej

rozwojowi. Skuteczne zarządzanie szkołą powinno koncentrować się na stworzeniu optymalnych

warunków do nauczania i uczenia się uczniów, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, ich

doskonalenia zawodowego. Wnioski z prowadzonej zespołowo ewaluacji wewnętrznej i nadzoru

pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora powinny umożliwiać podejmowanie decyzji

służących rozwojowi szkoły.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Działania zarządcze są adekwatne do podstawowych funkcji szkoły.Warunki lokalowe są

systematycznie poprawiane. Dyrektor jest skuteczny w organizowaniu pracy nauczycieli, potrafi

zaangażować całe grono pedagogiczne do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej. Tworzy warunki

do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia warsztatu pracy oraz podejmowania przez nich działań

nowatorskich.  Decyzje podejmowane są w sposób demokratyczny po konsultacjach ze wszystkimi

grupami społeczności szkolnej. Dyrektor skutecznie pozyskuje wsparcie środowiska lokalnego dla

działań mających pozytywny wpływ na rozwój szkoły i dzieci.

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i

uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków

Działania zarządcze są adekwatne do podstawowych funkcji szkoły oraz potrzeb wychowawczych

i edukacyjnych. Partnerzy społeczni bardzo dobrze oceniają warunki lokalowe. Wskazują, że w szkole

systematycznie prowadzone są prace remontowe. Placówka dysponuje infrastrukturą sportową (sala

gimnastyczna i kompleks boisk Orlik) oraz miasteczkiem ruchu drogowego. Z obserwacji wynika,

że w pracowniach przedmiotowych znajdują się plansze, mapy i tablica interaktywna przydatne do realizacji

procesu dydaktycznego. Uczniowie mają dostęp do samodzielnych stanowisk komputerowych. W salach

edukacji wczesnoszkolnej jest wydzielona część rekreacyjna, a uczniowie mają możliwość pozostawienia swoich

przyborów. Ławki i krzesła są dostosowane do zróżnicowanego wzrostu dzieci. Przestrzeń w klasie

zorganizowana jest zazwyczaj adekwatnie do sposobu prowadzenia zajęć (7/8 obserwacji). Wszyscy nauczyciele

uważają, że mają zapewnione warunki do pracy i dostęp do potrzebnych pomocy dydaktycznych (Wykresy 1j -

2j). Ponadto z ankiet dla nauczycieli wynika, że w szkole organizowane są spotkania dotyczące nauczania

i uczenia się uczniów, doskonalenia zawodowego, relacji z uczniami, organizacji pracy, rozwiązywania

problemów wychowawczych, współpracy między nauczycielami, spraw administracyjnych (Wykresy 3j - 9j).
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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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Wykres 9j

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu

Dyrektor jest skuteczny w organizowaniu pracy nauczycieli. Z ankiety dla nauczycieli wynika,

że zdecydowana większość z nich współpracuje ze sobą kilka razy w miesiącu (Wykres 1j). Dyrektor dba

profesjonalną komunikację w zespole i dzielenie się wiedzą przez nauczycieli (Wykres 2j). Z różną

częstotliwością - zdaniem nauczycieli - zauważa i nagradza sukcesy swoich podwładnych (Wykres 3j). W opinii

dyrektora zachęca on nauczycieli do pracy indywidualnej i zespołowej udzielając pochwał, podczas posiedzeń

rady pedagogicznej dziękując za wykonanie zadania, typując do nagród i odznaczeń, przekazując  lokalnym

mediom informacje o nauczycielach prowadzących innowacje pedagogiczne.Wszyscy nauczyciele uważają,

że mają zapewniony dostęp do zasobów przydatnych dla rozwoju zawodowego (Wykres 4j). Z ankiety dla

dyrektora i dla nauczycieli wynika, że uczestniczą oni w różnych formach doskonalenia zawodowego poszerzając

swoją wiedzę, wzbogacając warsztat pracy lub zdobywając nowe kwalifikacje. 
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Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest przy udziale wszystkich nauczycieli.Z ankiety dla nauczycieli

i wywiadu z dyrektorem wynika, że wszyscy uczestniczą w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej (Wykres 1j)

realizując różne zadania (przeprowadzanie badań ankietowych, przygotowanie narzędzi, opracowywanie

danych) - Wykres 1o. Po ewaluacji formułowane są wnioski (np.uczniowie nie potrafią się uczyć , w związku

z tym należy położy większy nacisk na umiejętności samodzielnego uczenia się przez dzieci poczynając

od pierwszego etapu kształcenia , które przekładają się na działania (przeprowadzono szkolenie rady

pedagogicznej z zakresu metod nauczania "Uczymy jak się uczyć", zmodyfikowano tematykę zajęć

z wychowawcą wprowadzając treści związane z technikami uczenia się, zaplanowano szkolenie dla rodziców

na temat : " Jak motywować dziecko do uczenia się"). Do zaangażowania się nauczycieli w ewaluację

wewnętrzną przyczynia się wskazywanie przez dyrektora korzyści płynących z tego działania - ustalenia,

co szkoła robi dobrze, a co wymaga poprawy. Argumentem jest także prawny wymóg przeprowadzania

ewaluacji.

Wykres 1j
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Wykres 1o

Obszar badania:  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki

W szkole formułowane są i wdrażane wnioski z nadzoru pedagogicznego. Z wypowiedzi dyrektora

i nauczycieli wynika, że w szkole formułowane są wnioski z nadzoru pedagogicznego. Jako jeden z przykładów

respondenci zgodnie podają wniosek z 2013 roku  mówiący, że należy bezwzględnie respektować obowiązujące

w szkole procedury i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa. Wdrożenie go do realizacji odbywa się poprzez

określenie przez nauczycieli adekwatnych zadań, przekazanie ich zespołowi ds. planowania, by zostały ujęte

w planach pracy i programach (wychowawczym i profilaktyki) i mogły uzyskać akceptację rady pedagogicznej.

Jako działania podjęte w oparciu o ww. wniosek nauczyciele podają: przypomnienie na lekcjach, zebraniach

z rodzicami i zebraniach zespołów nauczycielskich procedur i regulaminów, wyeksponowanie w pokoju

nauczycielskim dokumentacji dotyczącej „interwencji kryzysowej”, przeprowadzenie wśród uczniów konkursów

znajomości procedur i regulaminów. Efektem - zdaniem nauczycieli - jest poprawa bezpieczeństwa

i zmniejszenie liczby wypadków w szkole. Partnerzy społeczni dostrzegają zmiany, które zaszły w szkole (Tabela

1). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę podać najważniejsze zmiany, które zaszły w Waszej szkole w tym lub poprzednim roku

szkolnym. [WPN] (6823)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Przy wejściu zainstalowano dodatkowe drzwi.

2 Rozbudowano monitoring szkolny (bezpieczeństwo)

3 Wymieniono podłogi na wykładzinę pcv.

4 Zmieniono zasady wydawania obiadów (etapowo).

5 Nowy plac zabaw dla dzieci

6 Dokonano zakupu sprzętu dla kuchni (lodówka, patelnia

elektryczna, zmywarka).

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich

działań, innowacji i eksperymentów

Dyrektor swoimi działaniami sprzyja podejmowaniu przez nauczycieli działań nowatorskich.W szkole

wdrożono kilka innowacji pedagogicznych, np. "Innowacyjny program nauczania interdyscyplinarnego

z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół

podstawowych". Dyrektor (wywiad) podaje, że wspiera nauczycieli m.in. poszukując partnerów pomocnych

w realizacji działań nowatorskich, doposażają pracownie w potrzebne materiały, dofinansowując udział

nauczycieli w szkoleniach, przekazując do publicznej wiadomości informacje o działaniach. Wszyscy nauczyciele

zaangażowani we wdrażanie rozwiązań nowatorskich pozytywnie oceniają wsparcie dyrektora w tym zakresie

(Wykres 1j). Z wywiadów z nauczycielami po obserwacji  wynika, że na lekcjach albo nie pojawiły się elementy

nowatorskie, albo nie można za takie uznać podawanych przykładów.
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Wykres 1j

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych

pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji

dotyczących szkoły lub placówki

Wszystkie grupy społeczności szkolnej mają swój udział w procesie podejmowania decyzji

dotyczących szkoły.  Podczas wywiadu dyrektor wyraził pogląd, że zachęca członków społeczności szkolnej

do udziału w podejmowaniu decyzji poprzez uświadamianie korzyści płynących ze współdziałania, wskazanie

możliwości zgłaszania swoich propozycji oraz podkreślenie ich roli w życiu szkoły. Wszyscy nauczyciele uważają,

że uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania placówką (Wykres 1j). Z ankiety wynika

ponadto, że nauczyciele korzystają z kompetencji rady pedagogicznej podejmując uchwały, opiniując,

zgłaszając wnioski itp. (Wykres 1o). Decyzje, na które nauczyciele maja wpływ dotyczą m.in.: organizacji pracy

szkoły, ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych, wprowadzenia innowacji pedagogicznej. Zdaniem

dyrektora ważne decyzje były konsultowane z uczniami (Tabela 1). Ponad połowa ankietowanych rodziców ma

poczucie współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji. O opinię proszeni są również pracownicy

niepedagogiczni (Tabela 2).
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Wykres 1j

 

Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym konsultowano z uczniami jakieś ważne decyzje

dotyczące szkoły? Proszę podać przykłady. [WD] (7068)

Tab.1

Numer Analiza

1 -opiniowali propozycje dni wolnych od zajęć

-wnioskowali o zniesiono obowiązku noszenia na co dzień

logo szkoły -wnioskowali o zmianę w statucie szkoły)-

zmiana kryteriów oceny zachowania (o niewpływanie na

ocenę wyglądu ucznia na uroczystosciach szkolnych

-organizacja zajęć pozalekcyjnych poprzedzona ankietą

dla uczniów.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jakich sytuacjach są Państwo proszeni przez kierownictwo szkoły lub innych pracowników

szkoły o opinie? Proszę podać przykłady takich sytuacji z tego lub poprzedniego roku szkolnego. [WPN] (6794)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Przy ustalaniu harmonogramu dyżurów

2 bezpieczeństwo

3 zachowanie dzieci w stołówce

4 ustalanie grafiku urlopów

5 dostępność środków

Obszar badania:  Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb

Dyrektor skutecznie pozyskuje wsparcie środowiska lokalnego, które jest użyteczne dla szkoły

i uczniów.Nauczyciele i rodzice uważają, że dyrektor pozyskuje zewnętrzne zasoby służące rozwojowi szkoły

(Wykresy 1j i 2j) poszukując partnerów do realizacji projektów, aplikując do projektów unijnych, współpracując

z podmiotami edukacyjnymi, angażując do współpracy lokalne firmy. Dzięki współpracy ze środowiskiem

lokalnym uczniowie w trudnej sytuacji otrzymują wsparcie materialne, dzieci uczą się empatii, tolerancji,

otwartości na potrzeby ludzi i zwierząt. Proces edukacyjny jest wzbogacany dzięki wizytom w zakładach pracy,

pozyskiwaniu prowadzących zajęcia taneczne, językowe i szachowe. Uczniowie otrzymują adekwatne wsparcie

dzięki diagnozom, a nauczyciele mogą doskonalić swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach. dzieci

poszerzają swoją wiedzę nabywają nowe umiejętności dzięki realizacji innowacyjnych programów.
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