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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

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

wymagań państwa.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

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

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

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

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

wymagania na pięciu poziomach:

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

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

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

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

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

Badanie zostało zrealizowane w dniach 02-03-2015 - 16-03-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Łukasz Maj, Ewa Pietraszek. Badaniem objęto 164 uczniów (ankieta i wywiad grupowy),

84 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 27 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad

indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z partnerami szkoły a także obserwacje lekcji i analizę

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

działania szkoły lub placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Arkusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji 

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale



Gimnazjum nr 2 4/43

      

Obraz szkoły

Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach powstało na podbudowie Szkoły Podstawowej nr 5.

W ponad pięćdziesięcioletnią tradycję placówki doskonale wpisują się cytaty zaczerpnięte z kart twórczości

patrona szkoły : Nauka jest jak niezmierne morze… Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

Człowiek jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno. Świat wartości kojarzonych z życiem i dziełem

wybitnych patrona kształtuje gimnazjalną społeczność, łączy pokolenia.

Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach jest szkołą dbającą o partnerskie współdziałanie

rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Przyjazna atmosfera, relacje uczeń -

nauczyciel oparte na wzajemnym szacunku i akceptacji, wysokie wyniki uzyskiwane na egzaminie

gimnazjalnym, otwartość na potrzeby wychowanków i realizacja inicjatyw przez nich zgłaszanych oraz szeroka

oferta zajęć to niektóre z wyznaczników, które sprawiają, że Gimnazjum nr 2 cieszy się bardzo dobrą opinią

w środowisku lokalnym. Świadczy o tym duża liczba rodziców spoza obwodu zainteresowana kształceniem

swoich dzieci w tej właśnie szkole. Z każdym rokiem wzrasta liczba uczniów biorących udział w konkursach

i turniejach na różnym szczeblu. Uczniowie z sukcesami uczestniczą w konkursach plastycznych (np. I nagroda

w kategorii zdjęcie w ogólnopolskiej kampanii Palenie jest słabe, Regionalny Konkurs Plastyczny W malinowym

chruśniaku, Powiatowy Konkurs Plastyczny z okazji rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, XI

Powiatowy Przegląd Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży Salon wiosenny 2014.), matematyczno-przyrodniczych

(np. Ogólnopolski Konkurs Łamigłowy Powiatowy Konkurs Matematyka i ja w otaczającym nas świecie,

Powiatowy Konkurs Fenomen Gimnazjum, Ogólnopolska Olimpiada Zdrowy styl życia), humanistyczne (np.

Ogólnopolski Turniej Recytatorski Literatury Regionalnej, Wojewódzki Konkurs Żołnierze wyklęci, Międzyszkolny

Konkurs Twórczości Literackiej Rodzino stań się tym, czym jesteś, Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji

Religijnej), językowych (np. Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego

dla Gimnazjalistów W świat z niemieckim), sportowych (np. Półfinał Wojewódzki w Koszykówce Dziewcząt,

Półfinał Wojewódzki w Siatkówce Chłopców, Powiatowe Zawody w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Chłopców, Mistrzostwa Starachowic w Tenisie Stołowym, Mistrzostwa Starachowic w Pływaniu). Uczniowie

Gimnazjum nr 2 odnoszą sukcesy w wojewódzkich Konkursach przedmiotowych organizowanych przez

świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach. W roku szkolnym 2014/15 w wojewódzkich finałach

zaprezentują się uczniowie w konkursie z matematyki, fizyki, biologii i języka polskiego. Do osiągnięć uczniów

przyczynia się aktywny udział w programach i projektach edukacyjnych np. Razem tacy sami,

Starachowice-bezpieczne w praktyce, Jedz smacznie i zdrowo, Kibicowanie fair-play, Młodzież ma wpływ,

Ekonomia na co dzień, Wspólnie sprzątamy nasz las, wycieczkach edukacyjnych np. na  pokazy fizyczne

na UMCS w Lublinie, zajęcia geograficzno- geologiczne w Centrum Geoedukacji w Kielcach, Centrum Nauki

w Podzamczu. Nie można pominąć działalności 40 Drużyny Starszoharcerskiej im. Ryszarda Kaczorowskiego,

która wpływa m in. na kształtowanie właściwego systemu wartości, wypracowuje pozytywne postawy

obywatelskie i społeczne. Uzupełnieniem tej działalności są liczne akcje charytatywne przygotowywane przez

harcerzy, Szkolne Koło PCK, Samorząd Uczniowski. Ważny element poszerzenia oferty edukacyjnej stanowią

żywe lekcje geografii, wyjazdy na białą i zieloną szkołę czy żywe lekcje historii. Te ostatnie nawiązują do rocznic

zbrodni katyńskiej oraz wprowadzenia stanu wojennego. W trakcie tych zajęć –organizowanych przez Szkolne

Koło Przyjaciół Starachowic- uczniowie spotykają się z osobami, które mają bezpośredni związek z tamtymi

wydarzeniami oraz ze Starachowicami lub regionem. W ramach cyklicznych spotkań Ludzie z pasją

prezentowane są młodzieży sylwetki osób, które osiągnęły sukces w różnych dziedzinach. Gimnazjum nr 2
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wychodzi na przeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności. Świadczy o tym m.in. organizacja czytania nocą

poświęconego twórczości S. Żeromskiego w ramach cyklicznych spotkań w Miejskiej Bibliotece Publicznej

w Starachowicach, Międzyszkolnego Konkursu Moja szkołą, moje miasto adresowanego dla uczniów

starachowickich szkół podstawowych i gimnazjów, Mistrzostw Starachowic w Sztafetowych i Indywidualnych

Biegach Przełajowych, Mistrzostw Starachowic w Pływaniu, I etapu Ogólnopolskiego Turnieju Coca Cola Cup,

działania w ramach Tygodnia ze Świętym Janem Pawłem II adresowane do mieszkańców miasta.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Gimnazjum nr 2
Patron Stefan Żeromski

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Starachowice

Ulica Iłżecka

Numer 39

Kod pocztowy 27-200

Urząd pocztowy Starachowice

Telefon 0412741940

Fax 0412741940

Www gimstar2.pl

Regon 29108374700000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 299

Oddziały 12

Nauczyciele pełnozatrudnieni 31.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 5.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2.49

Średnia liczba uczących się w oddziale 24.92

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 9.65

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat starachowicki

Gmina Starachowice

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B

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

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

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

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

1. Działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane w placówce oraz współpraca z różnymi

instytucjami, stwarzają uczniom możliwość kształtowania pożądanych zachowań oraz rozwijają

kompetencje społeczne. 

2. Gimnazjum wspomaga rozwój uczniów we własnym zakresie oraz z pomocą podmiotów

zewnętrznych niosących im wsparcie. 

3. W opinii uczniów i ich rodziców wsparcie jakie otrzymuje młodzież w szkole odpowiada

ich oczekiwaniom oraz potrzebom. 

4. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego i innych badań zewnętrznych i wewnętrznych pozwala na

formułowanie wniosków przydatnych do organizowania procesów edukacyjnych z korzyścią

dla uczniów. 

5. Nauczyciele monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów, a wnioski z analizy

osiągnięć uczniów wykorzystywane są do dalszej pracy.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Stan oczekiwany:

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do

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

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

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

osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Procesy edukacyjne są adekwatne do osiągnięć uczniów oraz spójne z zalecanymi warunkami

i sposobami realizacji podstawy programowej. Monitorowanie i wdrożone wnioski z analizy

osiągnięć uczniów przynoszą oczekiwane efekty. Placówka skutecznie kształci i wychowuje uczniów

przygotowując ich do dalszej nauki, a uczniowie osiągają różnorodne sukcesy edukacyjne. Działania

pomagają w odnoszeniu sukcesów przez uczniów na kolejnych etapach kształcenia.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Gimnazjum nr 2 w Starachowicach diagnozuje osiągnięcia z poprzedniego etapu edukacyjnego. 

W szkole prowadzi się diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności nowych uczniów. Na

potwierdzenie tego dyrektor wskazał, że w szkole analizowane są następujące dane:

● wyniki uzyskane w kl. VI na podstawie świadectw ukończenia szkoły podstawowej, 

● wyniki sprawdzianu w kl.VI na podstawie zaświadczeń OKE,

● opinie i orzeczenia wydawane przez PPP.

Dodał, że również w szkole przeprowadza się: 

● testy diagnozujące "na wejściu" z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody- biologii, geografii,

fizyki, chemii,

● testy poziomujące, sprawdzające poziom zaawansowania z j. angielskiego 

● testy sprawności fizycznej, umiejętności ruchowych,
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● ankiety badające warunki rodzinne i socjalno – bytowe – klasy I,

● badanie stylów uczenia się (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy) klasy I,

● badania socjometryczne mające na celu określenie relacji między uczniami w klasie, 

● rozmowy z rodzicami uczniów, 

● wymianę doświadczeń z nauczycielami i pedagogiem/psychologiem ze szkoły podstawowej,

pracownikami PPP (wizyty wychowawców i pedagoga w domach rodzinnych uczniów), 

● codzienną obserwację i rozmowy z młodzieżą, 

● zajęcia integracyjne w klasach I. 

Jak wynika z analizy dokumentacji szkolnej wnioski ze wstępnej diagnozy z poprzedniego etapu edukacyjnego

są następujące:

Matematyka: 

1. Pracować indywidualnie z uczniami (którzy uzyskali wysokie wyniki) dostarczając im zadań

o podwyższonym stopniu trudności w celu rozwija ich zdolność matematycznych. 

2. Otoczyć opieką uczniów, którzy uzyskali bardzo niskie wyniku by nadrobili zaległości i na bieżąco robili

postępy w nauce na miarę swoich możliwości. 

3. Na lekcji geometrii dołożyć starań, aby uczniowie poznali właściwości wielokątów i umieli je

zastosować do obliczania pół i obwodów figur. 

4. Kształtować wyobraźnię przestrzenną i pracować nad poprawą umiejętności obliczania pól i objętości

prostopadłościanów. 

Język polski: 

1. Motywować uczniów do podejmowania próby odpowiedzi na pytania. 

2. Doskonalić czytanie ze zrozumieniem.

3. Wykonywać więcej ćwiczeń w redagowaniu różnych form dłuższej wypowiedzi pisemnej.

4. Ćwiczyć umiejętność tworzenia zdrobnień, wyrazów pokrewnych i neutralnych. 

5. Doskonalić umiejętność argumentacji swojego zdania (opinii na dany temat).

Historia:

1. Kształtowanie nawyku posługiwania się terminologią historyczną. 

2. Doskonalenie umiejętności obliczania upływu czasu między wydarzeniami historycznymi. 

3. Zwrócenie uwagi na umiejętność określania czasu historycznego i wyznaczania dat granicznych

poszczególnych wieków. 

4. Systematyczna praca z różnymi rodzajami źródeł pod kątem ich klasyfikacji oraz wyszukiwania

i interpretacji zawartych w nich informacji. 

5. Ciągła diagnoza osiągnięć uczniów w poszczególnych obszarach podstawy programowej. 

Sformułowane wnioski z języka polskiego, matematyki i historii zostały uwzględnione w planach pracy

nauczycieli na bieżący rok szkolny, a ramach art. 42 KN uczniowie mogą korzystać z konsultacji z języka
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polskiego oraz uzyskują pomoc podczas zajęć świetlicowych, z matematyki zorganizowano zajęcia wyrównawcze

dla uczniów klas I oraz stworzono "bank zadań" do ćwiczeń podczas lekcji uwzględniający wnioski ze wstępnej

diagnozy.

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Nauczyciele umożliwiają uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji. 

Biorący udział w ankiecie nauczyciele podkreślili, że w bezpośredniej pracy z dziećmi wykorzystują takie

zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej jak: 

● dążenie do celu aby uczniowie skutecznie porozumiewali się w języku obcym w mowie i piśmie,

● uczniowie osiągają różne cele komunikacyjne, a poprawność językowa choć odgrywa istotną rolę nie

jest nadrzędnym celem dydaktycznym,

● kształtowanie postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur,

● wykorzystywanie pomocy dydaktycznych słowników, pomocy wizualnych, odtwarzaczy CD/ DVD,

● stosowanie formy pracy grupowej,

● budowanie poczucia własnej wartości i sprawstwa w życiu społecznym oraz zaufania do innych,

● udziału w różnorodnych konkursach, przeglądach artystycznych,

● stwarzanie warunków do prezentowania osiągnięć uczniów, 

● kształtowanie umiejętność intuicyjnego rozumienia zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie, 

● omawiane zagadnienia poprzez przykłady np.: pokazy, demonstracje, pomiar,

● wdrażanie uczniów do samodzielnego wykonywania doświadczeń, pomiarów.

Ponadto deklarują, że na zajęciach rozwijają przede wszystkim takie umiejętności, jak (wykres 1j-8j):

● czytanie,

● myślenie naukowe,

● myślenie matematyczne,

● umiejętność pracy zespołowej,

● umiejętność odkrywania swoich zainteresowań,

● umiejętność uczenia się,

● umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

● umiejętność komunikowania się w języku ojczystym.

Zadeklarowane przez nauczycieli sposoby realizacji podstawy programowej oraz rozwój ww. umiejętności

potwierdziły przeprowadzone obserwacje zajęć. 
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Obszar badania:  W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

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

Nauczyciele monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów. 

Ankietowani nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów głównie poprzez  (wykres 1w):

● motywację uczniów do systematycznej pracy poprzez system plusów i minusów zdobywanych za

aktywność podczas lekcji,

● pochwały ustne, sprawdzanie zadanych prac domowych,

● aktywizujące metody pracy oraz nowoczesne pomoce multimedialne,

● indywidualizowanie nauczania (dostosowują formy i metody zgodnie z zaleceniami opinii i orzeczeń

PPP o danym uczniu),

● organizowanie zajęć wyrównawczych i rozwijających,

● powtórzenia i utrwalenie wiadomości teoretycznych, których opanowanie sprawia uczniom trudności

podczas zajęć dodatkowych,

● konsultacje i rozmowy z uczniami,

● modyfikowanie planu nauczania, 

● zachęcanie uczniów uzdolnionych do dodatkowego wysiłku np. rozwiązywania zadań o zwiększonym

stopniu trudności.

Uzyskane w ten sposób informacje wykorzystują przede wszystkim do:

● dostosowania form i metod pracy do poziomu zdolności uczniów na miarę ich możliwości

poznawczych, 

● modyfikacji planu pracy uwzględniających poziom zdobytej wiedzy i umiejętności, 

● wskazania grupy osób, które systematycznie powinny korzystać z udziału w zajęciach

wyrównawczych, 

● indywidualizacji nauczania (dostosowanie formy i metody pracy do zaleceń PPP), 

● odpowiedni dobór zadań i ćwiczeń do umiejętności, które wypadły najsłabiej, 

● zwiększania ilości zadań w celu wyćwiczenia umiejętności, które wypadły najsłabiej, 

● doraźnego wsparcie uczniów, u których wystąpiły braki (z różnych przyczyn) poprzez ich udział

w zajęciach wyrównawczych, 

● indywidualnych spotkań z uczniem, który długotrwale nie uczęszczał na zajęcia z powodu pobytu

w szpitalu i sanatorium, w celu pomocy w nadrobieniu przez niego zaległości w nauce,

● przydziału dodatkowych zadań dla uczniów, którzy dobrze radzą sobie z realizowanym materiałem

i zachęcenie ich do dodatkowych aktywności, przygotowywania się do konkursów, 

● zachęcania do pracy indywidualnej zarówno uczniów zdolnych, jak i uczniów z trudnościami w nauce. 

Obserwowane lekcje dostarczyły informacji potwierdzających monitorowanie przez nauczycieli nabywanie

wiadomości i umiejętności przez uczniów.
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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 szkoły przyczyniły się do wzrostu wyników kształcenia lub innych sukcesów edukacyjnych

uczniów. 

Uczniowie gimnazjum są zadowoleni z następujących rzeczy:

● z osiągnięć sportowych,

● z osiągnięć z przedmiotów ścisłych,

● z osiągnięć plastycznych, 

● z nauczycieli (często pomagają przy pracy),

● z wygranych w licznych konkursach.

W szkole dokonywana jest skuteczna analiza osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych uczniów, która

obejmuje:

● opracowanie i wdrożenie planu naprawczego z j. angielskiego  w 2013/2014  (uzyskanie wyższych

wyników na egzaminie 2013 r. - stanin niżej średni, 2014 - wyżej średni)

● przydzielenie dodatkowych godz. z matematyki w kl III (wzrost wyników z egzaminu 2013-stanin

niżej średni, 2014-wyżej średni), 

● organizacja cyklu spotkań "Ludzie z pasją" prezentowanie ciekawych osobowości, propagowanie

wartościowych postaw, prawdziwych wartości, przygotowanie do odnalezienia się na rynku pracy, 

● organizacja żywych lekcji historii (np.: Od PRL-u do wolności-spotkanie z doradcą prezydenta kraju),

● poszerzenie oferty edukacyjnej, zapoznanie z wydarzeniami najnowszej historii Polski,

● doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, autoprezentacji, 

● przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych w formie kół przedmiotowych (koło

fizyczne, biologiczne), konsultacji indywidualnych – matematyka, jez. polski, udziału w projektach

i pokazach (np. z fizyki na UMCS w Lublinie) , zajęciach SKS, 

● przygotowanie Questu na temat życia i twórczości patrona, organizacja zlotu w Szklanym Domu

w Ciekotach, poszerzenie wiedzy o patronie, integracja zespołów klasowych, 

● przygotowanie pokazów dla ucz. kl I w wykonaniu ucznia kl III- zwycięzcy Festiwalu Nauki w roku

szkol. 2013/14-zainteresowanie młodszych koleżanek i kolegów fizyką , robotyką przejawiające się m.

in. zadawaniem pytań,

● przeprowadzenie szkolenia dla koleżanek i kolegów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

przez uczennicę kl III,

● wdrożenie w kl I c innowacji pedagogicznej z j. angielskiego,

● włączenie uczniów niepełnosprawnych w przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych (rajd

integracyjny dla kl I, Dzień Nauczyciela, jasełka), 
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● udział w projektach edukacyjnych zewnętrznych, np. Starachowice-bezpieczne w praktyce, Jedz

smacznie i zdrowo, Kibicowanie fair-play, Młodzież ma wpływ,

● udział w wycieczkach (np. pokazy fizyczne na UMCS w Lublinie, zajęcia geograficzno - geologiczne

w Centrum Geoedukacji w Kielcach, do Kielc na mecz superligi piłki ręcznej ViVE Tauron Kielce,

łyżwiarskie zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodowisku w Skarżysku- Kam.), seansach kinowych

(Miasto 44, Bogowie, Exodus.Bogowie i królowie).

Według dyrektora podejmowanie w/w działań dydaktycznych i wychowawczych przyniosło oczekiwane rezultaty.

Świadczą o tym sukcesy w konkursach, ale także duże zainteresowanie uczniów tymi działaniami, ich aktywny

udział w tych przedsięwzięciach. Stanowią istotny element poszerzenia oferty edukacyjnej placówki, budują

pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym co przekłada się bezpośrednio na pozyskiwanie

zadowalającej liczby uczniów w procesie rekrutacji. Jak stwierdzili nauczyciele wdrażane wnioski z nadzoru

wpłynęły na efekty uczenia się. Jako przykład podali:

● uzyskanie przez uczniów wyższych wyników na egzaminie gimnazjalnym,

● zorganizowanie efektywnej pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dużej liczby uczniów

dostosowując plany zajęć do aktualnych potrzeb uczniów,

● wzrost liczby uczniów biorących udział w konkursach i turniejach (np. humanistyczne, matematyczne,

fizyczne, ekologiczne, biologiczne, geograficzne, plastyczne, wokalne, informatyczne,) na różnym

szczeblu, 

● aktywny udział w programach i projektach edukacyjnych zewnętrznych.

Również dodali, że sukcesami edukacyjnymi  uczniów klas I były:

● ocenienie wszystkich uczniów pozytywnie na I semestr (brak ocen niedostatecznych), 

● podniesienie sprawności rachunkowej,

● zwiększyli aktywność na lekcji oraz na imprezach okolicznościowych czy akcjach charytatywnych. 

Wyniki z egzaminów przedstawiają się następująco:  

● 2011/2012: historia/wos - wyżej średni, język polski – średni, matematyka – wyżej średni,

przedmioty przyrodnicze – wyżej średni, j. angielski – średni, niemiecki – wyżej średni, 

● 2012/2013: historia/WOS - średni, język polski – średni, matematyka – niżej średni, przyrodnicze –

średni, j. angielski – niżej średni, niemiecki – wyżej średni,

● 2013/2014: historia/WOS - średni, język polski – średni, matematyka – wyżej średni, przyrodnicze –

wysoki, j. angielski – wyżej średni, niemiecki – niżej średni. 

Po niewielkim spadku w roku szkolnym 2012/2013 nastąpił wzrost wyników z części matematyczno –

przyrodniczej oraz języka angielskiego. Jedynym egzaminem, który wypadł słabiej niż w roku poprzednim jest

egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Szkoła osiąga wyniki staninowe od niżej średniego

do wysokiego. Trzyletnie wskaźniki EWD wskazują na poprawę efektywności pracy szkoły. Wskaźniki EWD

i wyniki egzaminów z lat 2011-2014 lokują szkołę na pozycji przeciętnego wyniku w Polsce.
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Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku

pracy

Działania podejmowane w szkole pomagają w odnoszeniu sukcesów przez uczniów oraz kształtują

umiejętności ważne na kolejnym etapie kształcenia. 

W opinii dyrektora i nauczycieli w szkole kształtuje się umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia.

W spójnej opinii dyrektora i nauczycieli należą do nich: komunikacja interpersonalna, autoprezentacja,

umiejętność pracy w grupie, odporność na stres, umiejętność samodzielnego uczenia się, planowanie

i organizacja własnej prac, kultura bycia i tolerancja, świadome dbanie o własne zdrowie, posługiwanie się

technologami informacyjnymi, umiejętność pracy zespołowej, myślenie matematyczne, zaradność. Wymienione

umiejętności kształtowane są m. in. poprzez udział uczniów w wymianie ze szkołą partnerską w Vechcie

w Niemczech, sukcesy uczniów w różnorodnych konkursach wiedzy, artystycznych, sportowych, egzaminy

próbne, prezentacje samodzielnie przegotowywane przez uczniów, angażowanie uczniów w imprezy szkolne,

zewnętrzne i młodzieżową radę miasta, prace na rzecz PCK i wolontariat.
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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 systemowo rozpoznawane są możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów. W

celu zaspokajania zdiagnozowanych potrzeb organizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania

uczniów i wspierające ich w nauce, których oferta jest adekwatna do rozpoznanych potrzeb.

W szkole prowadzona jest edukacja antydyskryminacyjna z uwzględnieniem specyfiki środowiska,

w którym funkcjonuje. Gimnazjum współpracuje z wieloma zewnętrznymi

instytucjami, wspomagającymi bezpośrednio lub pośrednio uczniów w rozwoju zgodnie z ich

potrzebami i sytuacją społeczną. Działania podejmowane przez nauczycieli dotyczące

indywidualizacji procesu nauczania i wsparcia uczniów są adekwatne do potrzeb.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Szkoła prowadzi systemowe działania mające na celu rozpoznanie możliwości psychofizycznych

i potrzeb rozwojowych swoich uczniów. 

Do najważniejszych potrzeb uczniów zaliczono: 

● potrzeba akceptacji w grupie rówieśniczej i poczucia bezpieczeństwa połączona z uświadamianiem

sobie własnej odrębności i potrzebą określania swego miejsca w grupie oraz kształtowania własnej

tożsamości,

● akcentowanie swej niezależności i samodzielności przez krytyczną ocenę otoczenia, zwłaszcza

niejednorodności w sferze deklaracji i postaw dorosłych,

● zaspokojenia potrzeb poznawczych w sposób akcentujący indywidualne preferencje,

● odrzucania i poszukiwania autorytetu,

● dążenie do samodzielności i akceptowania praw do samostanowienia.

Zdaniem dyrektora około 30 % uczniów zostało rozpoznanych jako potrzebujących wsparcia. Najczęstszymi

powodami zorganizowania adekwatnej pomocy wychowankom są: trudności w nauce, długotrwała choroba,
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trudna sytuacja rodzinna, sieroctwo oraz eurosieroctwo, bezrobocie, wykluczenie społeczne, niepełnosprawność,

poczucie braku akceptacji ze strony rówieśników, niezaspokojenie potrzeb emocjonalnych ze strony najbliższych

a także uzdolnienia w danej dziedzinie. Dla każdego z uczniów uruchomiono adekwatne do potrzeb formy

wsparcia: bieżącą pracę z uczniem, indywidualizację nauczania, organizację kół zainteresowań, zajęć

wyrównawczych, spotkań z pedagogiem i psychologiem (indywidualne i grupowe), zajęć korekcyjno

-kompensacyjnych, rewalidacjyjnych. Wprowadzono konsultacje dla uczniów w ramach "pogotowia", zajęcia

zawodoznawcze, program profilaktyczny "Spójrz Inaczej", zajęcia profilaktyczne dostosowane do potrzeb

klasy. Dla wszystkich uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego utworzono

indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. 

Nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów stosując różnorodne metody

(tabela 1). 

Zdaniem większości ankietowanych rodziców nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach lub potrzebach ich

dzieci (wykres 1j).

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

tej klasie? [WNO] (7040)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 rozmowy z uczniami,

2 diagnoza wstępna: matematyka, język polski, angielski,

historia,

3 rozmowy i wymianę spostrzeżeń z rodzicami uczniów,

4 analiza dokumentacji dostarczonej przez ucznia,

5 analiza raportu sprawdzianu po szkole podstawowej

6 indywidualne spotkania z rodzicami, w trakcie których

omawiane są problemy i potrzeby uczniów, wspólne

ustalanie sposobów działań,

7 wymianę opinii z nauczycielami uczącymi w klasie,

8 wymianę opinii z pedagogiem szkolnym, psychologiem i

innymi pracownikami szkoły,

9 analizę opinii i orzeczeń PPP,

10 obserwację zachowań w zespole klasowym i społeczności

szkolnej,

11 analizę wyników ankiet przeprowadzanych wśród

uczniów,

12 zaangażowanie uczniów w zajęciach pozalekcyjnych na

terenie szkoły i poza nią,

13 obserwacja i analiza wypowiedzi uczniów,

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia 

Oferta zajęć proponowanych w szkole jest adekwatna do potrzeb uczniów. 

W opinii zdecydowanej większości uczniów w szkole są zajęcia pozalekcyjne, które ich interesują oraz zajęcia

pomagające im w nauce (wykres 1j, 2j). W tych sprawach uczniowie wypowiedzieli się istotnie lepiej niż

w szkołach w kraju, w których przeprowadzono ewaluację zewnętrzną. Także wypowiedzi rodziców w ankietach

są bardzo pozytywne. Rodzice stwierdzili, że zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb ich dzieci (wykres

3j). Dyrektor wskazał, że większość uczniów (95%) bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych. W ramach

wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w szkole prowadzi się wiele działań adekwatnych

do potrzeb młodzieży: 

● organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych,
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● organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia (koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, chór szkolny,

Szkolne Koło Przyjaciół Starachowic, Szkolny Klub Europejski, Jestem Gospodarzem Mojej Szkoły), 

● organizacja konsultacji indywidualnych z uczniami i rodzicami, 

● dostosowanie stopnia trudności zadań do możliwości uczniów

● umozliwienie korzystania z porad psychologa w ramach punktu diagnostyczno-konsultacyjnego

na terenie szkoły, 

● zachęcanie młodzieży do udziału w projektach zewnętrznych (Świętokrzyski Turniej Innowacji

i Kreatywności, Razem Tacy Sami), -

● organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wspierania uczniów ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi - kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki, kursy " Praca

z uczniem trudnym", "Praca z uczniem zdolnym matematycznie", "Ocenianie wspierające" oraz

w ramach WDN. -"Współczesne problemy uzależnień w Polsce" "Jak czytać zalecenia zawarte

w opiniach PPP "Motywacyjna funkcja oceny szkolnej".

Wypowiadający się w wywiadzie nauczyciele jednego oddziału wskazali, że wnioski wynikające z rozpoznanych

potrzeb i możliwości uczniów wykorzystywane są do:

● zwiększenia ilości ćwiczeń poprawiających sprawność rachunkową, obliczania pól i obwodów figur,

● zwiększenia ilości ćwiczeń poprawiających sprawność czytania ze zrozumieniem,

● otoczenia opieką uczniów ze słabymi wynikami – zajęcia wyrównawcze, zwiększenie ilości ćwiczeń

z arkuszem egzaminacyjnym,

● porównania wyników z diagnozy wstępnej z wynikami sprawdzianu dla klasy 6,

● modyfikacja planów pracy.

Na podstawie wcześniejszego rozpoznania potrzeb uczniów, na obserwowanych zajęciach nauczyciele:

proponowali uczniom ćwiczenia i zadania o różnym stopniu trudności, dostosowywali formy i metody pracy

do ich możliwości, motywowali do aktywności, stosowali pracę w grupach, udzielali dodatkowych wskazówek,

chwalili i doceniali nawet ich niewielkie sukcesy.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j



Gimnazjum nr 2 24/43

      

Obszar badania:  W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki

W szkole nie dostrzega się przypadków dyskryminacji. Podejmowane działania w tym zakresie

są realizowane w ramach profilaktyki. 

Według dyrektora i nauczycieli w szkole prowadzone były m.in. działania antydyskryminacyjne:

● działania służące integracji uczniów klas I - zajęcia integracyjne dla wszystkich uczniów klas I, rajd

Integracyjny,

● apele wychowawcze z udziałem pracowników Policji,

● poruszanie podczas lekcji tematów dotyczących dyskryminacji, niepełnosprawności, odmienności

seksualnych, subkultur, wolności słowa, tolerancji oraz godności drugiego człowieka,

● organizacja debat młodzieżowych, np: "Czy jesteśmy zadowoleni z wolności", 

● uwzględnienie problematyki antydyskryminacyjnej w tematyce projektów realizowanych w klasach II

(Subkultury młodzieżowe), 

● udział młodzieży w akcjach charytatywnych,

● udział w projekcie organizowanym przez Urząd Miasta "Razem Tacy Sami",

● angażowanie uczniów niepełnosprawnych w aktywny udział w życiu klasy i szkoły.

Ankietowani nauczyciele stwierdzili, że w tym i poprzednim roku szkolnym podejmowali działania

antydyskryminacyjne (wykres 1o, 1w). Według nich wymienione działania podejmowane są ze względów

profilaktycznych, nie wynikają z dostrzeżonych przypadków dyskryminacji. Potwierdzają to rodzice biorący

udział w wywiadzie (tabela 1).

Różnic w traktowaniu oraz przejawów dyskryminacji nie dostrzegają również uczniowie. 
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Wykres 1o
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy dostrzegają Państwo w szkole jakieś przypadki dyskryminacji wśród uczniów, dotyczące

zamożności, pochodzenia, płci, innej( jakiej?)? Jeśli tak, to czy podejmuje się jakieś zorganizowane działania

(zajęcia, projekty, itd.), mające na celu zmianę tej sytuacji? Proszę wymienić te działania. [WR] (6545)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Nie dostrzegamy żadnych przykładów dyskryminacji,

szkoła podejmuje działania w celu wdrożenia wszystkich

uczniów w środowisko klasy. Prowadzone są rozmowy z

psychologiem pedagogiem jak ktoś ma problemy,

organizowane są zajęcia integracyjne dla wszystkich

uczniów. Młodzież uczestniczyła w projekcie "Razem tacy

sami".Zauważamy integrację uczniów

niepełnosprawnych z środowiskiem szkolnym.

Wychowawcy klas 1 są szczególnie wyczuleni na

zachowania młodzieży w nowym otoczeniu. Nauczyciele

prowadzą lekcje wychowawcze na temat tolerancji.

Temat ten jest porucszany również na innych lekcjach

np: język polski - holocaust. Szkoła organizuje dni

otwarte dla nowych dzieci aby się zapoznali z placówką.

W gimnazjum panuje dobra atmosfera, nauczyciele

pomagają uczniom. Szkoła jest otwarta na integracje np:

dzieci niepełnosprawne integrują się z klasą

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

Liczne i wielokierunkowe działania jakie prowadzi szkoła we współpracy

z podmiotami wspierającymi są adekwatne do potrzeb i sytuacji społecznej uczniów. 

Nauczyciele i dyrektor wymienili instytucje odpowiedzialne za wspomaganie dzieci i młodzieży,

z którymi współpracuje szkoła. Są to m.in.:

1. Powiatowa Komenda Policji w Starachowicach (wydział ds. spraw nieletnich),

2. Straż Miejska w Starachowicach,

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starachowicach, 

4. Punkt Interwencji Kryzysowej w Starachowicach,

5. Pomoc Rodzinie Dysfunkcyjnej „Przystań” w Starachowicach, 

6. Punkt Pomocy Psychologicznej „Przystań” w Starachowicach,

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach,

8. Punkt Pomocy Prawnej w Starachowicach,

9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starachowicach,
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10. Centrum Leczenia Uzależnień w Starachowicach,

11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach,

12. Polski Czerwony Krzyż (Oddział w Starachowicach),

13. Klub Abstynenta „Nadzieja” w Starachowicach,

14. Sąd Rejonowy w Starachowicach (wydział do spraw nieletnich),

15. Pogotowie Opiekuńcze w Kielcach,

16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach,

17. Młodzieżowy Dom Kultury.

Zdaniem wszystkich respondentów współpraca z w/w podmiotami jest adekwatna do potrzeb uczniów, a szkoła

odnosi wymierne korzyści z tej współpracy (tabela 1). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania są prowadzone w ramach tej współpracy? Czy Pani/Pana zdaniem jest

adekwatna do potrzeb uczniów? Proszę uzasadnić. [WD] (7048)

Tab.1

Numer Analiza

1 Działania prowadzone w ramach współpracy szkoły z

instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci i

młodzieży pokazują, jest to pomoc adekwatna do

potrzeb uczniów. Wszystkie te przedsięwzięcia

przyczyniają się do właściwego realizowania zadań

określonych w statucie, wspierają naszych uczniów i ich

rodziny w szerokim aspekcie . W ramach tej współpracy

przeprowadzane są specjalistyczne diagnozy służące

zapewnieniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

organizowane są spotkania ze specjalistami dla uczniów i

rodziców, przygotowywane są konkursy, zawody, rajdy,

wycieczki, imprezy i zajęcia dodatkowe. Współpraca

wpływa na kształtowanie właściwych postaw

obywatelskich, społecznych, daje możliwość realizacji

pasji, talentów, zagospodarowania czasu wolnego,

samodoskonalenia, ,możliwość uczestnictwa w życiu

kulturalnym, sportowym środowiska. Uczniowie są objęci

doradztwem zawodowym, nabywają umiejętności

przydatne na rynku pracy Udzielane jest wsparcie w

zakresie działalności proekologicznej, prozdrowotnej

charytatywnej, przeciwko wykluczeniu. Monitorowana

jest sytuacja materialna i rodzinna uczniów , udzielana

pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom uczniów w trudnej

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

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia

Proces edukacyjny prowadzony w szkole uwzględnia indywidualne podejście do każdego ucznia. 

Podczas wywiadu z nauczycielami jednego oddziału zostały wymienione następujące sposoby

indywidualizacji procesu nauczania: 

● pomoc uczniom słabszym w formułowaniu wypowiedzi,

● wydłużenie limitów czasowych na sprawdzianach,

● łagodniejsze ocenianie prac pisemnych dyslektyków pod kątem poprawności ortograficznej,

● kontrolowanie pracy ucznia na lekcji, kierowanie jego uwagą,

● umożliwienie uczniom słabszym zaliczania materiału bardzo małymi partiami,

● zauważanie mocnych stron ucznia, chwalenie na forum klasy,

● zadawanie prac domowych o różnym stopniu trudności,

● rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności przez uczniów wykazujących zdolności

matematyczne w dodatkowych zeszytach,

● indywidualne konsultacje dla uczniów w zakresie zadań dodatkowych,

● przygotowanie uczniów do udziału w konkursach,

● uzupełnianie braków podczas lekcji wychowania fizycznego,

● stopniowanie trudności podczas sprawdzianów,

● dostosowanie formy wypowiedzi do predyspozycji ucznia (ustna a nie pisemna lub odwrotnie),

● dostosowanie oceniania do predyspozycji uczniów.

Znalazło to potwierdzenie podczas obserwacji lekcji. Stwierdzono ponadto, że nauczyciele motywują wszystkich

uczniów do aktywnego uczenia się. Tak dobierają metody, formy pracy i środki dydaktyczne, że są

one atrakcyjne dla uczniów, dzięki czemu młodzież aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym. 

Zdecydowana większość ankietowanych uczniów stwierdziła, że "w mojej szkole mogę uczestniczyć we

wszystkich zajęciach, na których chcę być" zdecydowanie tak lub raczej tak (wykres 1j).
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Wykres 1j

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

odpowiada ich potrzebom

Wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada potrzebom uczniów i rodziców.

Większość ankietowanych uczniów klas drugich (75,5%) uważa, że nauczyciele wierzą w ich możliwości (wykres

2j). Ich zdaniem nauczyciele mówią im, że mogą nauczyć się nawet trudnych rzeczy (wykres 3j). Również

większość rodziców jest zdania, że nauczyciele  i wychowawcy służą radą i pomocą w sytuacjach trudnych dla

ich dziecka (wykres 4j,5j). Odmiennego zdania są jednak uczniowie klas trzecich, którzy stwierdzili, że w dniu

badania mniej niż połowa nauczycieli dała im do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości (wykres 1j).



Gimnazjum nr 2 31/43

      

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego 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:

Szkoła organizując procesy edukacyjne analizuje wyniki egzaminów zewnętrznych,

ewaluacji wewnętrznej oraz innych badań wewnętrznych i zewnętrznych w tym badania

osiągnięć uczniów i losów absolwentów. Nauczyciele wykorzystują również wyniki badań

zewnętrznych do modyfikacji procesów edukacyjnych. Analizy prowadzą do formułowania

wniosków i rekomendacji oraz opracowywania programów naprawczych

ukierunkowanych głównie na doskonalenie umiejętności słabiej opanowanych oraz

organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zajęć pozalekcyjnych. 

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

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

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania

W szkole nauczyciele poddają analizie wyniki egzaminów oraz ewaluacji wewnętrznej

w sposób zorganizowany. 

Na podstawie tej analizy wyciągają wnioski i wykorzystują je w codziennej pracy z młodzieżą.

Większość nauczycieli zadeklarowała znajomość i wykorzystywanie w praktyce danych i wniosków

z analizy egzaminów zewnętrznych, ewaluacji wewnętrznej prowadzonej na poziomie całej szkoły jak

i ewaluacji wewnętrznej prowadzonej przez zespoły przedmiotowe (wykres 1w). Nie wszystkie podane przez

nauczycieli działania mające na celu wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej w swojej pracy

korespondują z wnioskami podanymi przez dyrektora oraz wynikającymi z  analizy dokumentacji (tabela 1). Na

podstawie wniosków z analiz nauczyciele indywidualizują proces nauczania, stosują aktywizujące metody

nauczania, zwiększają ilość zadań i ćwiczeń na wzór zadań egzaminacyjnych, organizują dodatkowe zajęcia

pozalekcyjne, doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem. W oparciu o analizę wyników ewaluacji
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wewnętrznej sformułowano wnioski dotyczące m.in. zwiększenia działań zmierzających do eliminacji zagrożeń

(wzmocnienie dyżurów poprzez zwiększenie liczby nauczycieli, organizację apeli porządkowych), zwiększenie

współpracy pomiędzy nauczycielami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, zwiększenie

konsekwencji w działaniach wychowawczych, docenianie pozytywnych postaw i zachowań uczniów. Nauczyciele

w ankiecie podali, że wnioski z ewaluacji wewnętrznej wykorzystują do wzbogacenia swojego warsztatu pracy

(dobór odpowiednich form szkolenia), dostosowania wymagań do możliwości uczniów oraz organizacji zajęć

pozalekcyjnych.

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jeśli szkoła posiada materiały dotyczące analizy wyników egzaminów/sprawdzianów

zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, proszę określić jakie wnioski zostały sformułowane na

ich podstawie. [ADZ] (9597)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 2014 Matematyka Więcej czasu i uwagi poświęcić na

ćwiczenia kształtujące wyobraźnię przestrzenną uczniów

doskonalić umiejętności uważnego czytania tekstów

matematycznych ćwiczyć sprawność rachunkową

uczniów na sprawdzianach umieszczać różne formy

zadań zamkniętych zwracać uwagę na eliminowanie

wyników absurdalnych uświadamiać uczniom potrzebę

tworzenia planów rozwiązania zadania i jego wykonanie

motywować uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych

prowadzonych pod kątem egzaminu gimnazjalnego oraz

samodzielnego powtarzania i utrwalania przerobionego

materiału zorganizować próbne egzaminy kontynuować

uczestnictwo w programie "lepsza Szkoła" więcej czasu

przeznaczyć na powtórzenia materiału klasy I i II

Zwiększyć liczbę zadań o charakterze problemowym

wykonywanych na lekcji oraz w domu ćwiczyć

umiejętność odczytywania informacji pochodzących z

analizy przeczytanych tekstów, w tym

popularnonaukowych. j. niemiecki: Zwiększyć ilość

ćwiczeń w zakresie rozumienia tekstu pisanego,

wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, określenie

głównej myśli tekstu W celu poprawienia znajomości

środków językowych należy motywować uczniów do

systematycznej nauki słownictwa, częściej sprawdzać

opanowanie słówek i wyrażeń w postaci kartkówek i

prowadzenia na zajęciach tzw. rozgrzewki językowej.

Przeprowadzić sprawdziany uwzględniając wszystkie

obszary, które występują na egzaminie Zmotywować

uczniów do systematycznego uczestnictwa w zajęciach

przygotowujących do egzaminu. j.angielski 1. Zwiększać

częstotliwość ćwiczeń z zakresu tzw. banku funkcji

językowych ze szczególnym uwzględnieniem bardziej

wyszukanego słownictwa i wyrażeń 2. W zakresie

rozumienia ze słuchu oraz czytania zwrócić większą

uwagę na ćwiczenie umiejętności określania intencji

nadawcy tekstu , określanie głównej myśli tekstu

słuchanego 3. Położyć większy nacisk na ćwiczenia

doskonalące czynną znajomość struktur gramatycznych -

zastosowanie odpowiedniej formy gramatycznej, reguł

ortograficznych.

4. przezwyciężać lęk i niechęć uczniów przed tworzeniem

własnego tekstu poprzez częstsze ćwiczenie tej

sprawności 5. wykonywać z uczniami testy oraz zadania

typu egzaminacyjnego- ze szczególnym uwzględnieniem

zadań z którymi uczniowie mieli największe trudności

6.zachęcać uczniów do systematycznego udziału w

zajęciach dodatkowych systematyzujących i

utrwalających zagadnienia egzaminacyjne Wnioski 2013

wos historia 1. Należy często kontrolować umiejętności

uczniów z zakresu umieszczania wydarzeń w czasie i

przestrzeni 2. Należy ćwiczyć umiejetności analizy źródeł

historycznych zwłaszcza teksty źródłowe i mapy. 3.

Należy ćwiczyć umiejętności analizy utworów poetyckich

(środki stylistyczne i ich funkcje) 4. Należy kontynuować

ćwiczenie umiejętności redagowania tekstu poprzez

obowiązek pisania przez ucznia jeden raz w tygodniu

dłuższej wypowiedzi i dwóch krótkich. Matematyka

przyroda: Umożliwienie przystępowania uczniów klas

trzecich do egzaminów próbnych organizowanych przez

różne instytucje. Ćwiczenie sprawności rachunkowych

Zwracanie uwagi na wnikliwe czytanie poleceń i treści

zadań Doskonalenie umiejętności odczytywania danych z

tabel, diagramów, wykresów i rysunków, Prowokowanie

na lekcjach sytuacji, w których uczeń będzie mógł

skonfrontować otrzymany wynik z rzeczywistością, a tym

samym uczulanie się na absurdalne rozwiązania.

Doskonalić umiejętności samodzielnego planowania i

przeprowadzania doświadczeń oraz na ich podstawie

wyciągania wniosków. Uczyć pozyskiwania informacji z

różnych źródeł. Zwracać uwagę na praktyczne

zastosowanie zdobytej wiedzy Na sprawdzianach

umieszczać różne formy zadań zamkniętych na

dobieranie. ew.wew1. należy wzmacniać obowiązujące w

szkole normy społeczne, a w szczególności: pomoc

słabszym, dbanie o bezpieczeństwo, wystrzeganie się

agresywnych zachowań i dążenie do zdobywania wiedzy

2. należy wzmóc działania wychowawcze, które

przyczyniają się do zmniejszenia ilości takich zachowań

jak obgadywanie, wyśmiewanie, obrażanie,ośmieszanie



Gimnazjum nr 2 36/43

      

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

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

W szkole monitoruje się wdrażanie wniosków wynikających z analizy egzaminów zewnętrznych

i ewaluacji wewnętrznej. Wyniki monitorowania wykorzystywane są do doskonalenia procesu

dydaktyczno-wychowawczego. Zdaniem dyrektora w oparciu o wnioski z monitorowania działań:

● zwiększono liczbę godzin z matematyki, fizyki i chemii  w klasie I oraz historii w klasie III,

● zmodyfikowano plany pracy na poszczególnych przedmiotach i w poszczególnych zespołach klasowych

(przygotowanie "zestawów zadań do ćwiczeń", regularne przeprowadzanie kartkówek rachunkowych –

matematyka, wprowadzenie większej ilości ćwiczeń na redagowanie dłuższych wypowiedzi pisemnych

na języku polskim), 

● zmiana podręcznika z języka angielskiego i fizyki oraz wprowadzenie repetytorium z języka

angielskiego w kl III, 

● wprowadzenie konsultacji indywidualnych z uczestnikami konkursów przedmiotowych, uczniami

przebywających na dłuższych zwolnieniach lekarskich.

Nauczyciele są zdania, że wdrożone wnioski z: 

● analizy egzaminów zewnętrznych przyczyniły się do uzyskania lepszych wyników na egzaminach,

uczniowie chętniej korzystają z zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego,

● ewaluacji wewnętrznej przyczyniły się do wzrostu przestrzegania obowiązujących norm społecznych,

poprawy bezpieczeństwa, wyeliminowanie palenia papierosów na terenie szkoły, rozszerzenia działań

z zakresu profilaktyki uzależnień o temat dopalaczy, modyfikacji edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych

i sportowych.

Najważniejszymi zmianami w pracy nauczycieli wynikającymi z wniosków z monitorowania była zmiana oferty

zajęć pozalekcyjnych, zmiana metod i form pracy oraz zwiększenie indywidualizacji nauczania (wykres 1o). 

Dyrektor dodatkowo wskazuje, że w programach nauczania uwzględnia się wnioski wynikające

z przeprowadzanych diagnoz wstępnych (tabela 1).
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Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jak w programach nauczania uwzględnia się nabytą podczas diagnozy wstępnej wiedzę? [WD]

(9895)

Tab.1

Numer Analiza

1 Wiedza zdobyta podczas diagnozy ma na celu określenie

wiedzy i umiejętności uczniów , utworzenie

porównywalnych pod względem poziomu wiedzy i

umiejętności zespołów klasowych , przydział uczniów do

poszczególnych grup językowych ze względu na poziom

zaawansowania. Na jej podstawie nauczyciele

dostosowują plany pracy do możliwości uczniów,

wprowadzają ćwiczenia utrwalające wiedzę i

umiejętności ze szkoły podstawowej, ćwiczenia

doskonalące sprawność rachunkową w celu wyrównania

tej umiejętności między poszczególnymi uczniami,

dobierają formy i metody pracy na zajęciach,

wykorzystują różnorodne pomoce dydaktyczne ( np.

rzutniki, mapy, plakaty, programy multimedialne, audio

buki, filmotekę). Podczas zajęć wychowania fizycznego

nauczyciele dobierają ćwiczenia adekwatne do poziomu

sprawności fizycznej uczniów przy równoczesnym dbaniu

o jej podwyższenie, organizują zajęcia fakultatywne

zgodnie z oczekiwaniami uczniów. Wyrównują szanse

edukacyjne uczniów organizując pomoc psychologiczno-

pedagogiczną: zajęcia wyrównawcze z matematyki, j.

polskiego, terapię pedagogiczną, zajęcia rozwijające,

specjalistyczną pomoc pedagoga i psychologa. Planując

zajęcia pozalekcyjne bierze się pod uwagę

wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój

zainteresowań (ZHP, koło biblijne, chór szkolny, Szkolny

Klub Europejski, Szkolne Towarzystwo Przyjaciół

Starachowic, PCK, koło plastyczne-Jestem gospodarzem

mojej szkoły, koło geograficzne, zajęcia

sportowo-rekreacyjne(piłka nożna, koszykówka,

siatkówka), koło matematyczne, historyczne-Podróż w

przeszłość, językowe, biologiczne, fizyczne Spotkanie z

fizyką, komputerowe). Na podstawie wyników diagnozy

wprowadzono w kl I innowację pedagogiczną z języka

angielskiego. Poza tym zebrane dane wykorzystuje się

do przygotowania planów pracy wychowawczej

dostosowanych do potrzeb uczniów. opracowuje się

IPET-y dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie

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

Placówka w swojej pracy wykorzystuje badania i analizy zewnętrzne. 

Zdaniem dyrektora zewnętrznymi badaniami edukacyjnymi wykorzystywanymi przez nauczycieli podczas

planowania działań są:

● egzamin gimnazjalny (OKE - wyniki z poszczególnych części egzaminu),

● sprawdzian po szóstej klasie (OKE), 

● egzamin próbny wydawnictwa Operon,

● materiały dostępne w ramach udziału w programie "Narzędzia w działaniu",

● międzynarodowy test badania umiejętności z wf, 

● badania wiedzy z matematyki w ramach programu Lepsza Szkoła. 

Analiza tych danych jego zdaniem posłużyła do: 

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

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

rozprawki, umiejętność wykonywania działań w zbiorze liczb rzeczywistych wyciąganie właściwych

wniosków po przeczytaniu tekstu ikonograficznego), 

● rozwijania umiejętności kluczowych, 

● modyfikacji dotychczasowych metod i form pracy w odniesieniu do poszczególnych zespołów

uczniowskich i konkretnych uczniów, 

● organizowania zajęć pozalekcyjnych,

● uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej (korzystanie z rzutników, dostęp i wykorzystanie internetu

do uzyskania informacji, nauka języków obcych w pracowniach językowych wykorzystanie na lekcjach

różnych pomocy dydaktycznych np. filmów edukacyjnych) 

● rozwoju umiejętności i kompetencji niezbędnych na dalszym etapie kształcenia.

Najczęściej wykorzystywane typy badań edukacyjnych przez nauczycieli przedstawia (wykres 1w). Ponadto

dodali, że wykorzystują jeszcze w swojej pracy  następujące badania: 

●  procesów wychowawczych ( weryfikacja programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły,

rozpoznanie zagrożeń)

●  czytelnictwa (określenie zainteresowań uczniów). 

Natomiast wyniki z badań nauczyciele wykorzystują do: 

● modyfikacji planów wynikowych oraz własnych metod pracy,

● zwiększania intensywność pracy nad umiejętnościami, które wypadły najsłabiej,

● zachęcania do udziału w konkursach uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki,

● analizowania poziomu osiągnięć uczniów w doniesieniu do osiągnięć uczniów innych szkół

w województwie i kraju,
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● dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów,

● zmiany stylu pracy wychowawczej, 

● określenia mocnych i słabych stron ucznia, 

● sprawdzenia stopnia realizacji podstawy programowej, 

● do weryfikacji programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły, 

● do rozpoznawania zagrożeń i im przeciwdziałania, 

● poznania oczekiwań rodziców,

● promocji szkoły, 

● planowania kształcenia i własnej kariery zawodowej wśród uczniów.

 

Wykres 1w
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Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły

lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów

Szkoła gromadzi informacje o losach absolwentów, które później wykorzystuje w swojej pracy.

W szkole prowadzone są wewnętrzne badania edukacyjne, takie jak:

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

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

z j.angielskiego, testy diagnozujące z j. polskiego, z matematyki, historii przyrody), 

● analiza wyników nauczania na zakończenie szkoły podstawowej w oparciu o świadectwa ukończenia

szkoły, wyniki ze sprawdzianu,

● diagnoza uczniów z matematyki w ramach programu "Lepsza Szkoła"(wszystkie klasy III razy w ciągu

roku szkolnego),

● diagnoza uczniów kl. I z fizyki w ramach programu "Narzędzia w działaniu" - badanie osiągnięć

edukacyjnych, umiejętności kluczowych i przedmiotowych (realizacja podstawy programowej,

czytanie ze zrozumieniem posługiwanie się tekstem źródłowym umiejętność redagowania różnych

form wypowiedzi pisemnej, w tym tekstu argumentacyjnego ćwiczenie i stosowanie technik

rachunkowych w zadaniach z treścią umiejętność odczytywania informacji z wykresu),

● jakościowa i ilościowa analiza wyników egzaminów próbnych i gimnazjalnych, 

● ewaluacja programów nauczania, podręczników, 

● międzynarodowy test do badania umiejętności z wf, 

● ewaluacja zajęć dodatkowych (kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych), 

● ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki,

● badanie losów absolwentów.

Wyniki z tych badań wykorzystuje się do: 

● określenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,

● modyfikacji planów pracy nauczycieli, 

● planowania pracy w poszczególnych zespołach klasowych, 

● określenia mocnych i słabych stron pracy szkoły, 

● planowania przydziału dodatkowych godzin dydaktycznych w ramach godzin tzw. dyrektorskich,

● określenia wiedzy i umiejętności uczniów w klasie, 

● podziału uczniów na grupy językowe w zależności od poziomu zaawansowania, 

● dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów,  

● organizacji zajęć rozwijających zainteresowania, 

● wyrównywania wiedzy i umiejętności uczniów, 

● motywowania do nauki, udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, 

● bieżącego nadzoru nad realizacją podstawy programowej, 

● monitorowania pracy placówki (np. organizowania wycieczek, wyjść do kina, ich powiązania

z realizowanymi treściami na zajęciach edukacyjnych i wychowawczych),

● modyfikacji planu pracy szkoły na kolejny rok szkolny, 
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● tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły oraz podnoszenia jakości pracy szkoły, 

● poznawania oczekiwań uczniów i rodziców,

● organizacji fakultatywnych zajęć z w.f.

Szkoła gromadzi informacje o losach absolwentów, a zebrany materiał służy do:

● promowania dobrych wzorców do naśladowania,

● planowania kształcenia i własnej kariery zawodowej wśród uczniów (zajęcia zawodoznawcze

prowadzone przez pedagoga szkolnego, wychowawców w klasach trzecich),

● tworzenia i budowania pozytywnego wizerunku szkoły,

● motywowania do nauki, dążenia do rozwoju osobistego, osiągania życiowych i zawodowych celów,

● wykorzystywania wiedzy o wyborze szkół przez absolwentów do organizacji zajęć pozalekcyjnych.  
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