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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. 

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

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

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra

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

i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 04-04-2016 - 18-04-2016 przez zespół wizytatorów ds.

ewaluacji, w skład którego weszli: Renata Kwas, Łukasz Maj. Badaniem objęto 33 uczniów (ankieta

i wywiad grupowy), 29 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 12 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:

OZ - Akusz obserwacji zajęć

OS - Arkusz obserwacji szkoły

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)

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

Szkoła Podstawowa imienia Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie  leży na terenie gminy Osiek,

znajdującej się w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim. Działalność swą rozpoczęła z dniem

pierwszego września 1993 roku. Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II należą

miejscowości: Szwagrów, Matiaszów, Niekurza, Tursko Wielkie, Trzcianka Kolonia.  Ważną datą w życiu szkoły

był rok 2014, wtedy to rozpoczęły się starania o nadanie szkole imienia. Znając dorobek rodaka, Karola Wojtyły,

nauczyciele, uczniowie i  rodzice wspólnie uznali, iż patronem szkoły powinien zostać Jan Paweł II. Uroczystość

nadania imienia odbyła się 27 października 2014 roku. Szkoła otrzymała sztandar i zaszczytne imię Świętego

Jana Pawła II, stając się miejscem w którym kultywowane są tradycje patriotyczne.  Szkoła zajmuje

przestronny budynek z salą gimnastyczną stwarzając uczniom możliwość korzystania z dogodnych warunków

nauki i spędzania czasu wolnego w systemie jednozmianowym. Cechą wyróżniającą szkołę są pięknie

udekorowane sale lekcyjne i korytarze szkolne. Na ścianach wyeksponowane są prace artystyczne dzieci,

rysunki i gazetki tematyczne. Dzieci mogą korzystać z pracowni komputerowej, biblioteki, sali multimedialnej,

świetlicy, stołówki. Uczniowie mają do dyspozycji plac zabaw i wielofunkcyjne boisko szkolne. Szkoła podejmuje

liczne inicjatywy i akcje charytatywne na rzecz środowiska lokalnego oraz współpracuje wielopłaszczyznowo

z wieloma instytucjami.  Uczniom szkoły proponuje się szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, doskonalących

i wyrównawczych oraz artystycznych. Wspiera się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podejmuje

się różnorodne, wielokierunkowe i adekwatne do potrzeb uczniów działania wychowawcze. Procesy edukacyjne

są planowane i realizowane w szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy

programowej. Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. Ponadto w placówce działa

ZHP, PCK i Samorząd Szkolny. Dużym atutem szkoły jest kameralność zapewniająca dzieciom poczucie

bezpieczeństwa. Szkoła łączy tradycje z nowoczesnością, stawia na innowacyjność i nowatorstwo. Obecnie

realizowane są autorskie innowacje: "Wyobraźnię mam wszystko zrobię sam" oraz " Być jak Deyna". Na stronie

internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach ukazały się Dobre Praktyki: Dzień Matematyki, Europejski Dzień

Języków, Bajki naszego dzieciństwa. Szkoła posiada certyfikaty: Szkoła bez przemocy i Śniadanie daje moc.

Placówka brała udział w projektach unijnych: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek,

Doposażenie oddziałów przedszkolnych, Radosna Szkoła, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W ostatnim roku szkolnym pozyskano

środki w konkursie Banku Zachodniego WBK "Tu mieszkam, Tu zmieniam", nazwa projektu " Szkolna świetlica

uczy, bawi i rozwija bez komputera". Szkoła postrzegana jest jako przyjazna dziecku i rodzinie, dbająca

o jakość uczenia się, wyróżniająca się serdecznością i bardzo dobrą atmosferą.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO
JANA PAWŁA II W SZWAGROWIE

Patron Święty Jan Paweł II

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Szwagrów

Ulica Szwagrów

Numer 126A

Kod pocztowy 28-221

Urząd pocztowy OSIEK

Telefon 158672142

Fax

Www pspszwagrow.edupage.org

Regon 00118657300000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 90

Oddziały 8

Nauczyciele pełnozatrudnieni 12.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 11.25

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 7.5

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat staszowski

Gmina Osiek

Typ gminy gmina miejsko-wiejska
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Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Poziom podstawowy:

Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy,
uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki.

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana.

Poziom wysoki:

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana, a w razie potrzeby modyfikowana we współpracy z
uczniami i rodzicami.

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Poziom podstawowy:

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

Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania.

Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować
indywidualny rozwój.

Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc
atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.

Poziom wysoki:

Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej
wykorzystanie.

Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się.

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów.

Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Poziom podstawowy:

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

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

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

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

Poziom wysoki:

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

Poziom podstawowy:

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych
aktywności. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich
uczestniczą.

Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu
uczniowskiego.

Poziom wysoki:

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

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Poziom podstawowy:

Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb
uczniów i środowiska.

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.

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

W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły
lub placówki.

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne oraz modyfikuje je
w razie potrzeb.

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice.

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

Poziom podstawowy:

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

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

Poziom wysoki:

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

Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej.

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

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Poziom podstawowy:

Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu,
realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.

Poziom wysoki:

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja,
analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami.
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Promowana jest wartość edukacji

Poziom podstawowy:

W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się.

W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie.

Poziom wysoki:

Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji.

Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej.

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Poziom podstawowy:

Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach.

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły lub placówki.

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

Poziom podstawowy:

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

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

Poziom wysoki:

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

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

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

Poziom podstawowy:

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

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

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Poziom podstawowy:

Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz
zapewnieniu warunków odpowiednich do realizacji tych zadań.
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W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące rozwojowi szkoły lub placówki.

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu
zawodowemu.

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.

Poziom wysoki:

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.

Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne
odpowiednie do jej potrzeb.

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii
i nauk pokrewnych.
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Wnioski

● Koncepcja pracy szkoły jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana przy udziale uczniów,

rodziców i nauczycieli. Jest ona znana i akceptowana, a jej założenia są adekwatne do potrzeb

rozwojowych uczniów oraz specyfiki pracy szkoły.

● Działania, które są podejmowane w wyniku wdrażanych wniosków z monitorowania i analizowania

osiągnięć uczniów przyczyniają się do odnoszenia różnych sukcesów edukacyjnych, ale są mało

skuteczne w zakresie efektów kształcenia wyrażonych wynikami sprawdzianu. 

● Powszechne podejmowanie przez nauczycieli działań mających na celu uczenie się uczniów od siebie,

może mieć pozytywny wpływ na wzrost efektów kształcenia. 

● Uczniowie zachęcani przez nauczycieli do podejmowania różnych aktywności chętnie angażują się

w czasie zajęć. Różnorodność tych aktywności sprzyja ich prawidłowej socjalizacji.

● Szkoła współpracuje wielopłaszczyznowo z różnymi podmiotami, dzięki czemu nauczyciele mogą

podejmować wiele ciekawych działań oraz doskonalić się. 

● Uczniowie prezentują zachowania zgodne z przyjętymi zasadami, w szkole czują się bezpiecznie, o co

dbają wszyscy pracownicy szkoły, uważając bezpieczeństwo uczniów za sprawę priorytetową.

● Szkoła diagnozuje potrzeby rozwojowe i psychofizyczne uczniów oraz podejmuje działania mające

na celu wspomaganie ich rozwoju, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

● Nauczyciele współpracują w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu działań dotyczących procesów

edukacyjnych. Pomagają sobie w prowadzeniu ewaluacji własnej pracy, w rozwiązywaniu różnych

problemów chętnie dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.

● W promowaniu wartości edukacji nauczyciele w niewielkim stopniu wykorzystują informacje o losach

absolwentów. Szkoła, najczęściej samodzielnie, podejmuje nieliczne działania promujące uczenie się,

które kieruje do uczniów, rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej.

● Rodzice aktywnie współpracują ze szkołą i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w jej życiu.

● Szkoła systematycznie i celowo współpracuje z różnymi instytucjami oraz organizacjami działającymi

w środowisku lokalnym co wpływa na rozwój zainteresowań uczniów i przyczynia się do osiągania przez

nich sukcesów na różnych płaszczyznach. 

● W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i ewaluacji wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania

wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania.

● Skuteczne zarządzanie szkołą przyczynia się do rozwoju placówki.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła realizuje wiele działań, a najważniejsze założenia koncepcji uwzględniają potrzeby

rozwojowe uczniów. Rodzice jak i uczniowie partycypują w podejmowaniu decyzji z obszaru

edukacji i wychowania. 

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

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

lub placówki.

Szkoła realizuje działania, które są spójne z koncepcją pracy szkoły. Główne założenia koncepcji

uwzględniają potrzeby rozwojowe uczniów.

Głównym założeniem koncepcji pracy szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Szkoła ma być przyjazna,

bezpieczna i promować zdrowy styl życia. W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia, szkoła

współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym. Najważniejsze założenia koncepcji w zakresie

dydaktyki to podejmowanie działań mających na celu kształtowanie ucznia wyposażonego w wiedzę

i umiejętności standardowe, wykorzystującego technologię informacyjno – komunikacyjną, rozwijającego

indywidualne zainteresowania oraz preferującego zdrowy styl życia. Szkoła daje każdemu dziecku warunki

niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu

o zasady solidarności, tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Placówka zapewnia uczniom warunki

do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy

o współczesnym świecie. Zdaniem dyrektora przykładami działań realizującymi koncepcję pracy szkoły,

które odpowiadają na potrzeby rozwojowe uczniów oraz  uwzględniają specyfikę pracy szkoły lub placówki, są:

● organizacja zajęć pozalekcyjnych, zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania, 

● realizacja innowacji pedagogicznych: „ Być jak Deyna”, „ Wyobraźnię mam, wszystko zrobię sam”, 

● organizacja zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych, 

● realizacja działań z zakresu profilaktyki zdrowia: akcja „Śniadanie daje moc”, Realizacja działań

z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu (alkohol, papierosy,

narkotyki, dopalacze) organizacja konkursów „Uzależnienia i nałogi”, „Czyste powietrze wokół nas”.

O adekwatności koncepcji do potrzeb rozwojowych uczniów  świadczą również wypowiedzi uczniów, którzy
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stwierdzili, że "wszystko im się w ich szkole podoba" tj. wycieczki, wyjazdy na basen, zabawy na placu zabaw. 

Dodali, że chcieliby, aby były dłuższe przerwy, sklepik szkolny oraz "weekendy bez pracy domowej".  

Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz

przez nich akceptowana. 

Placówka prowadzi dialog na temat istotnych kwestii dla społeczności szkolnej. 

Ankietowani rodzice stwierdzili, że podczas spotkań z nauczycielami:

● nauczyciele pytają ich, co jest ważne dla dziecka jako ucznia tej szkoły (Wykres 1j),

● siedzimy w sposób, który ułatwia im rozmowę (Wykres 2j),

● są zachęcani do zgłaszania tematów do dyskusji (Wykres 3j),

● nauczyciel dba o to żeby wypowiedzieli się wszyscy, którzy chcą się wypowiedzieć (Wykres 4j),

● nauczyciel poddaje pod dyskusję pojawiające się propozycje (Wykres 5j),

● nauczyciel dba oto, żeby rodzice nieobecni na zebraniu dostali informacje o najważniejszych

ustaleniach (Wykres 6j),

● jest czas, aby omówić wszystkie ważne tematy (Wykres 7j).

Ponadto dodali, że większość nauczycieli rzadko narzuca swoje rozwiązania (Wykres 8j), przemawia na zebraniu

(Wykres 9j), a dokumenty szkolne przedstawione rodzicom są dyskutowane (Wykres 10j). Podczas wywiadu

rodzice podkreślili fakt, że spotkania z nauczycielami przebiegają w przyjaznej atmosferze, na których to

omawiane są bieżące sprawy. Dodali, że na początku każdego roku omawiane są najważniejsze założenia

koncepcji pracy szkoły do których mogą wnieść swoje uwagi. O partycypacji ważnych rzeczy dla życia szkoły

świadczą również wypowiedzi uczniów, którzy stwierdzili, że rozmawiają z nauczycielami o tym co dla nich

w szkole jest ważne. Jako przykład ważnych kwestii omawianych z nauczycielami podali: stworzenie

na korytarzu pingponga, skakanek do aktywnego spędzanie czasu na przerwie, zorganizowanie muzyki

na przerwach, zajęcia origami, akcja paczki dla domu dziecka w Łoniowie, przestrzeganie zasad bhp.

Ankietowani uczniowie stwierdzili, że rozmawiają o sposobie w jaki uczą się  w szkole (Wykres 11j),  zasadach

obowiązujących w szkole (Wykres 12j). 
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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 Wykres 10j

W wymaganiu "Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

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

działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana, a w razie

potrzeby modyfikowana we współpracy z uczniami i rodzicami. 

Rodzice oraz uczniowie partycypują w podejmowaniu decyzji dotyczących procesów uczenia się

i wychowania, przygotowania lub modyfikacji koncepcji pracy szkoły.

Jak zadeklarował dyrektor wraz z nauczycielami decyzjami podjętymi w tym lub poprzednim roku szkolnym

wspólnie z rodzicami były:

● nadanie szkole imienia,

● utworzenie i organizacja świetlicy szkolnej, 

● wyjazdy i wycieczki do Sejmu, na basen, do kina,

● organizacja Zielonej Szkoły do Kołobrzegu,

● wzbogacenie infrastruktury wokół szkoły,  

● udział w akcjach  "Śniadanie daje moc", organizację kiermaszy bożonarodzeniowych i wielkanocnych, 

● zbiórka funduszy na leczenie chorego kolegi, 

● zbiórka nakrętek, zbiórkę plastikowych butelek i zużytych telefonów, 
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● pozyskanie funduszy ze sprzedaży ciast na wycieczkę do Krakowa.

Ponadto dyrektor zaznaczył, że rodzice opiniowali koncepcję pracy szkoły, statut, program wychowawczy

szkoły, program profilaktyki, innowacje, wybór ubezpieczyciela, ofertę zajęć pozalekcyjnych, organizację czasu

wolnego, wybór dni wolnych, organizację kiermaszu używanych podręczników, regulamin wycieczek szkolnych.

Dodał również, że na zebraniach nauczycieli z rodzicami  zbiera się informacje dotyczące mocnych i słabych

stron funkcjonowania szkoły w różnych obszarach. Materiały tak zebrane służą do modyfikacji np: koncepcji

pracy szkoły.  Zaznaczył, że na początku roku szkolnego 2015/16 przeprowadzono ankietę ,,Oczekiwania

rodziców wobec szkoły". Nauczyciele stwierdzili w czasie wywiadu, że na lekcjach wychowawczych uczniowie

zachęcani są do wyrażania opinii na temat koncepcji pracy szkoły. Opracowują wspólnie z wychowawcą swoje

propozycje, które ostatecznie są brane pod uwagę przy końcowej wersji koncepcji. Również razem z nimi

 podjęli decyzję o zbiórce nakrętek, butelek, telefonów, zużytych baterii, wyjazdów na basen,

zorganizowaniu paczek dla dzieci z Domu Dziecka w Łoniowie, organizacji kiermaszu charytatywnego, wyjazdu

na zieloną szkołę (Kołobrzeg, Jastrzębia Góra), udziale w inscenizacji „Bajki naszego dzieciństwa”. Uczniowie

potwierdzili powyższe wskazania. 
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Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Procesy lekcyjne są adekwatne do potrzeb uczniów, a nauczyciel umożliwia uczniom poznanie celów

lekcji i oczekiwań wobec nich.  Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się, rozwijają

u uczniów umiejętność uczenia się, umożliwiają im wpływanie na sposób organizowania i przebieg

procesu uczenia się jednakże ich działania dotyczące uczenia się uczniów od siebie nie są

 powszechne. Uczniowie mają możliwość powiązania różnych dziedzin wiedzy podczas zajęć

w szkole, a większość z nich czuje się odpowiedzialnych za własny rozwój. Działania nowatorskie

realizowane przez szkołą odpowiadają  na potrzeby rozwojowe uczniów. 

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 lekcyjne są adekwatne do potrzeb uczniów. Ich zdaniem "szkoła jest bardzo fajna", oraz "dużo

się dzieje" 

Zdecydowana większość uczniów lubi uczyć się na lekcjach (Wykres 1j), a nauczyciel upewnia się, czy uczniowie

zrozumieli o czym jest mowa na lekcji (Wykres 2j). W ankiecie również zaznaczyli, że nauczyciel potrafi

zainteresować ich tematem lekcji (Wykres 3j), zrozumiale tłumaczy zagadnienia (Wykres 4j) oraz prowadzi

w taki sposób lekcje, że mają ochotę się uczyć (Wykres 5j). Podczas wywiadu uczniowie klas I - III wskazali,

że w szkole mogą czytać książki, rysować, robić origami, grać w tenisa, chodzić na zajęcia sportowe, jeździć

na wycieczki.   O tym, że procesy lekcyjne są dostosowane do potrzeb uczniów świadczy m.in ich wypowiedź

stwierdzająca że, nauczyciele podchodzą do każdego ucznia i sprawdzają czy dobrze wykonują zadania oraz,

że a na  poszczególnych przedmiotach nauczyciele wyjaśniają, mówią na co zwrócić uwagę. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j

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

nich oczekiwania.

Nauczyciele umożliwiają uczniom poznanie celów lekcji i oczekiwań wobec nich.

Podczas obserwowanych lekcji uczniowie poznali cele lekcji oraz oczekiwania/kryteria. Nauczyciel zadawał im

pytania upewniając się czy rozumieją cele zajęć, zapisywał temat na tablicy i na jego podstawie uczniowie

próbowali samodzielnie sformułować cele lekcji. Podczas ankiety uczniowie zaznaczyli, że wiedzą czego się uczę

na danej lekcji (Wykres 1j), wiedzą czego mają się nauczyć (Wykres 2j). Ponadto zaznaczyli, że nauczyciel prosi

ich, by sformułowali cele lekcji (Wykres 3j) oraz, że nauczyciel przedstawia uczniom cele lekcji (Wykres 4j). 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania: Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają

uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.

Nauczyciele podczas lekcji udzielają uczniom informacji zwrotnej. 

W czasie obserwowanych lekcji uczniowie otrzymywali informację zwrotną dotyczącą efektów ich pracy,

a nauczyciel zwracał uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania ucznia, które były prawidłowe oraz

nieprawidłowe. Zdaniem ankietowanych rodziców, nauczyciele oceniając ich dziecko, zachęcają je do uczenia się

(Wykres 8j), a informacja uzyskana od nauczycieli pomaga im wspierać ich dziecko (Wykres 9j). Jak zaznaczyli

uczniowie podczas ankiety:

● są oceniani według jasnych dla nich zasad (Wykres 1j),

● nauczyciele informują ich, co będą brać pod uwagę oceniając zadanie, które mają wykonać (Wykres

2j),

● nauczyciele w dniu ankietowania przestrzegali ustalonych zasad oceniania (Wykres 3j),

● nauczyciel rozmawia z nimi o postępach w nauce (Wykres 4j),

● nauczyciel rozmawia z nimi jak ma  radzić sobie z trudnościami w nauce (Wykres 5j),

● nauczyciel dostrzega to, co robi dobrze (Wykres 6j),

● nauczyciel pomaga mi odkrywać moje mocne strony (Wykres 7j). 

Uczniowie podczas oceniania  mają ochotę się uczyć i wiedzą co mają poprawić (Wykres 1w).

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

Wykres 5j Wykres 6j



PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W SZWAGROWIE 23/120

      

Wykres 7j Wykres 8j

Wykres 9j
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Wykres 1w

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

trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 

Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się. W szkole panuje "miła i serdeczna

atmosfera".

Uczniowie (ankieta) zaznaczyli, że  w dniu badania nauczyciele wysłuchali go, gdy miał potrzebę z nimi

porozmawiać (Wykres 1j), dostał wskazówkę od nauczyciela, która pomogła mu się uczyć (Wykres 2j) oraz,

że uczniowie pomagają sobie w nauce (Wykres 6j). Ponadto dodali, że w szkole zdarzają się sporadyczne

sytuację, że niektórzy uczniowie są wyśmiewani przez innych uczniów (Wykres 3j) oraz nauczycieli (wykres

4j). W czasie obserwowanych lekcji wzajemna relacja między nauczycielem i uczniami była życzliwa, uczniowie

mieli możliwość wykorzystania popełnionych błędów do uczenia się, nauczyciel motywował wszystkich uczniów

do angażowania się w proces uczenia się, a atmosfera była przyjemna oraz życzliwa. Ankietowani rodzice

uważają, że nauczyciele dbają o dobre relacje między jego dzieckiem, a innymi uczniami (Wykres 7j), szanują

ich dziecko (Wykres 8j), traktują wszystkich równie dobrze (Wykres 9j), chwalą ich dziecko częściej niż

krytykują (Wykres 10j),  wierzą w jego możliwości (Wykres 11j). Pracownicy podczas wywiadu podkreślili fakt,

że w szkole panuje atmosfera miła i serdeczna. Dodali, że pomagają nauczycielom w codziennej pracy oraz

wspierają ich.  
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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 Wykres 10j

Wykres 11j
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Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.

Nauczyciele rozwijają u uczniów umiejętność uczenia się. 

W czasie obserwowanych zajęć uczniowie mieli możliwość podsumowania tego czego się nauczyli, a nauczyciel

tworzył sytuacje, w których rozwiązywali problemy badawcze. Również w czasie lekcji nauczyciel organizował

pracę zespołową, indywidualizował pracę, dawał możliwość wypowiedzenia się każdemu uczniowi. Jak wskazuje

ankieta skierowana do uczniów, podczas lekcji nauczyciele dają im wskazówki jak:

● powtórzyć ważne treści lekcji (Wykres 1j), 

● zapamiętać nowe informacje (Wykres 2j),

● robić przydatne notatki (Wykres 3j), 

● znajdować najważniejsze informacje (Wykres 4j),

● znaleźć sposób na to, jak najlepiej się uczyć (Wykres 5j),

● wykorzystać mocne strony do uczenia się (Wykres 6j). 

 Podczas wywiadu uczniowie podkreślili fakt, że nauczyciele rozmawiają z nimi o tym, czego nauczyli się

w szkole. 

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j

W wymaganiu "Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się" w

odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

szkoły/placówki:

Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych

dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.

Uczniowie mają możliwość powiązania różnych dziedzin wiedzy podczas zajęć w szkole. 

Podczas obserwowanych lekcji (7), uczniowie mieli możliwość odwołania się do wiedzy przedmiotowej, wiedzy

z innych przedmiotów, doświadczeń pozaszkolnych oraz wydarzeń w Polsce i na świecie. Zdaniem nauczycieli,

działaniami międzyprzedmiotowymi, które były realizowane są: 

● wycieczka do lasu (przyroda, technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne) 

● wycieczka edukacyjna do Kielc (język polski, technika, lekcja wychowawcza) 

● zajęcia międzyprzedmiotowe pt. „Dzieje książki”, "Życie i działalność Jana Pawła II", "Śniadanie daje

moc”„Dzień Języka Ojczystego”, „Dzień Matematyki”.

Dodali, że przykładami świadczącymi o tym, że pokazują uczniom związki między tym, co dzieje się na lekcji

a wydarzeniami w okolicy, w Polsce lub na świecie są:

● wybór samorządu szkolnego i klasowego - wybory demokratyczne, 
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● akcje charytatywne (zbiórka pieniędzy na leczenie chorego kolegi, WOŚP, „Złóż serce dla

Hospicjum”, „Szlachetna paczka”,

● tematyka godzin przedmiotowych dostosowana do świąt,

● uroczystości patriotyczne ( dostosowane do wydarzeń w Polsce na świecie).

Jak stwierdzili ankietowani uczniowie, nauczyciele nawiązują do tego, czego uczą się na innych przedmiotach

(Wykres 1j), aktualnych wydarzeń w Polsce (Wykres 2j) oraz  rozmawiają z nimi jak to czego nauczą się

w szkole może się przydać w życiu (Wykres 3j). 

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

Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia

się.

Nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia

się

Ankietowani uczniowie stwierdzili, że nauczyciele zachęcają ich do uzgadniają  i realizowania własnych

pomysłów (Wykres 1j). Ponadto uzgadniają z nimi: 

● sposób pracy na lekcji (Wykres 2j),

● treœæ zadania domowego (Wykres 3j)

● termin klasówki/sprawdzianu (Wykres 5j).

W czasie obserwowanych lekcji nauczyciel:

● wykorzystywał opinie, inicjatywy uczniów do pracy na lekcji,

● wyrażał akceptację na inicjatywy uczniów , 

● stwarzał większości uczniom sytuację w których mogli podejmować indywidualne decyzje. 

● rozmawiał z uczniami, o tym w jaki sposób będzie przebiegać lekcja. 

Ponadto nauczyciele w czasie ankiety zaznaczyli, że:
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● dają uczniom wybór dotyczący tematyki lekcji (Wykres 6j),

● metod pracy na lekcji (Wykres 7j),

● sposobu ocenia (Wykres 8j), 

● terminów testów, sprawdzianów itp. (Wykres 9j).

W dniu ankietowania uczniowie mieli wpływ m.in. na: to, czego się uczył, sposobu pracy na lekcji. Szczegóły

w tym zakresie przedstawia Wykres 1w. 

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

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

Wykres 9j
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Wykres 1w

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Działania nauczycieli w zakresie uczenia się od siebie uczniów  nie są powszechne. 

Podczas obserwowanych zajęć nauczyciel stwarzał możliwość, aby uczniowie mogli uczyć się od siebie

nawzajem poprzez m.in:. pracę w grupach, prezentację swych zadań przy tablicy, pomoc koleżeńską,

wypowiadaniem się na forum. Informację uzyskane od nauczycieli (ankieta) dotyczące wzajemnego uczenia się,

są zbieżne z  obserwacją zajęć. Działania nauczycieli nie są powszechne na co wskazuje ankieta uczniów,

w której zaznaczyli, że podczas lekcji rzadko: pracują w parach lub w grupach (Wykres 1j), wykonują zadania

wymyślone przez siebie (Wykres 2j), wzajemnie oceniają swoje prace (Wykres 3j). Nauczyciele dają im

możliwość porozmawiania ze sobą na temat związany z lekcją (Wykres 4j).   
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j

Obszar badania: W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi

uczniów.

Nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie wdrażania nowatorskich rozwiązań 

Jak zaznaczył dyrektor oraz nauczyciele w roku szkolnym 2015/16 wprowadzono do realizacji w szkole dwie

innowacje pedagogiczne: program zajęć artystycznych z elementami edukacji regionalnej "Wyobraźnię mam,

wszystko zrobię sam" i program zajęć z wychowania fizycznego "Być jak Deyna". Ponadto na stronie Kuratorium

Oświaty w Kielcach opublikowano Dobre Praktyki: 

1. Europejski Dzień Języków.

2.  Dzień Matematyki.

3.  Bajki naszego dzieciństwa.

Zaznaczyli, że po realizacji innowacji pedagogicznej w I semestrze roku szkolnego 2015/16 zauważalny jest

wpływ tych zajęć na rozwój uczniów tj. integracja społeczności szkolnej, wzrost samodzielności uczniów, wzrost

atrakcyjność zajęć, kreatywność uczniów. Dzięki tym innowacjom uczniowie pogłębiają wiedzę o tradycjach

regionu, rozwijają poszanowanie i uznanie dla dorobku przeszłych pokoleń, wzmacniają więź emocjonalną ze

swoim miejscem zamieszkania, regionem, krajem. Podjęte działania uświadomiły uczniom regionalne problemy

(np. ochrona środowiska), przekazują wartości narodowe: pielęgnowanie i kultywowanie tradycji. Innowacja

z zakresu wychowania fizycznego miała na celu: poprawę aktywności fizycznej młodzieży, nabycie umiejętności

współdziałania w grupie, zespole, akceptacji siebie i innych, kultury kibicowania, stosowanie zasady fair - play,

poszukiwania barier swoich możliwości, rozwijanie zamiłowania do aktywności ruchowej, realizowanie własnych

marzeń i aspiracji, rozładowanie napięć i energii nagromadzonej podczas pobytu w szkole, wprowadzanie
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w pogodny i radosny nastrój. Nowatorskie działania realizowane w szkole odpowiadają na potrzeby poznawcze,

potrzebę sukcesu, uznania, samorealizacji, własnego działania, współpracy w grupie, nowych przeżyć,

przynależności do grupy, nauki poprzez zabawę, umiejętności znoszenia porażek, potrzebę rywalizacji, poprawę

aktywności fizycznej, rozbudzenie zainteresowań. Innowacje realizowane w szkole odpowiadają także

na potrzebę: kultywowania tradycji, zachowania zwyczajów które zanikają, poznania polskiego piłkarza

Kazimierza Deyny, poznania nowych technik plastycznych (decupage, wiklina papierowa).  Nauczyciele dodali,

że inspiracją do wyżej wymienionych innowacji była chęć poznania nowych technik artystycznych oraz wyniki

badań wskazujące na wzrost otyłości wśród uczniów.

Obszar badania: Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.

Większość uczniów czuje się odpowiedzialnych za własny rozwój

Jak zaznaczyli ankietowani uczniowie, jego osiągnięcia w szkole najbardziej zależą od m.in.: jego

zaangażowania, uzdolnień, czasu jaki poświęca na naukę. Szczegóły w tym zakresie przedstawia Wykres 1w.

Dodali, że uczą się ponieważ .min.: lubią, chcą wiedzieć więcej. Szczegóły w tym zakresie przedstawia Wykres

2w. 
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Wykres 1w
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Wykres 2w
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Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele uwzględniają podczas lekcji zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej. Monitorują osiągnięcia uczniów, a wnioski z analizy ich osiągnięć wykorzystują

w swojej pracy. Uczniowie szkoły są zadowoleni m.in. z udziału w konkursach, dobrych ocen oraz

osiągnięć sportowych.  Działania podejmowane w wyniku wdrażanych wniosków z monitorowania

i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do odnoszenia różnych sukcesów edukacyjnych,

ale są nieskuteczne w zakresie efektów kształcenia wyrażonych wynikami sprawdzianu. 

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Nauczyciele diagnozują osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, a prowadzone

działania dydaktyczne lub wychowawcze są adekwatne do diagnoz.

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

tego nauczyciele wraz z dyrektorem podali, że m.in: 

● dokonują diagnozy wstępnej uczniów - u progu klasy 1, 

● uzyskują informacje od nauczyciela klasy 0, 

● rozmawiają z nauczycielami drugiego etapu edukacyjnego oraz z nauczycielami z pierwszego etapu,

● zapoznają się z ewentualnymi opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

● obserwują zachowania uczniów i pracy dziecka na zajęciach, przerwach, wycieczkach oraz

uroczystościach szkolnych, 

● poddają analizie i ocenie wytwory pracy każdego ucznia, 

● przeprowadzają i analizują sprawdziany kompetencji trzecioklasisty OBUT, 

● przeprowadzają test sprawności fizycznej Zuchory, 

● zbierają informacje od rodziców i uczniów, Policji oraz MOPS o sytuacji społecznej.

Zarówno dyrektor jak i nauczyciele podali zbieżne przykłady podejmowanych działań dydaktycznych

lub wychowawczych, które wynikały z analiz osiągnięć uczniów:

● wprowadzono dla uczniów klasy zajęcia wyrównawcze,

● objęto opieką specjalistyczną uczennicę zdiagnozowaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną

● zorganizowano zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, 

● różnorodne tematy pracy domowej i wypracowań klasowych,
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● zorganizowano świetlicę szkolną - możliwość odrabiania lekcji.

O adekwatności działań świadczą wypowiedzi uczniów, którzy są zadowoleni z: 

● zawodów w piłkę nożną,

● dobrych wyników w nauce,osiągnięć humanistycznych,

● poprawy ocen z historii, angielskiego, polskiego, 

● udziału w konkursach - o św. Janie Pawle II, Mistrz Klawiatury,  matematycznym, o świętach w Anglii,

● "postępów jakie zrobił". 

Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Uczniowie wykonują zadania wykorzystując nabyte wiadomości i umiejętności określone

w podstawie programowej.

Jak wskazuje obserwacja zajęć, uczniowie wykonują zadania wykorzystując przy tym wcześniej nabytą wiedzę

co wynika zarówno z obserwacji lekcji (Tab.1) jak i ankiet uczniowskich (Wykres 1j). Podczas większości lekcji

nauczyciel tworzył sytuacje, w których uczniowie rozwiązywali problemy poznawcze. 

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

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

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 7

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zapamiętywanie faktów, definicji, wykonywanie powtarzalnych procedur

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

faktów, terminów, metod, modeli),

7 / 0 100 / 0

2 zastosowanie umiejętności i pojęć (np. wyjaśnianie własnymi słowami

omawianych pojęć, porównywanie i wnioskowanie na bazie

zapamiętywanych informacji, stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych),

7 / 0 100 / 0

3 rozumowanie, używanie dowodów, argumentowanie na podstawie analizy

faktów (np. rozwiązywanie problemów, dokonywanie uogólnień,

rozwiązywanie problemów),

3 / 4 42.9 / 57.1

4 złożone rozumowanie, dokonywanie analizy struktury ze wskazaniem na

związki pomiędzy jej poszczególnymi elementami (np. stosowanie wiedzy

i umiejętności w sytuacjach nietypowych, budowanie teorii, formułowanie

sądów i opinii wraz z uzasadnieniem).

0 / 7 0 / 100

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Procesy edukacyjne są spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy

programowej.

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

programowej. W ankiecie nauczyciele zaznaczyli, że na zajęciach rozwijają przede wszystkim takie umiejętności

jak (Wykres 1j-8j):

● czytanie - umiejętność rozumienia,

● myślenie naukowe - umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach,

● myślenie matematyczne - umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki,

● umiejętność uczenia się,

● umiejętność pracy zespołowej,

● umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

● umiejętność komunikowania się w języku ojczystym,

● umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji. 
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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 oraz wykorzystują

wnioski z analizy ich osiągnięć.

Nauczyciele podczas obserwowanych lekcji monitorowali osiągnięcia uczniów. Również w czasie ankiety

zaznaczyli, że monitorują osiągnięcia uczniów, jednakże ankieta nauczycieli nie jest zbieżna z obserwowanymi

zajęciami (Wykres 1w). Dodali (ankieta, wywiad), że wnioski z analizy osiągnięć uczniów wykorzystują do:

● modyfikacji warsztatu pracy 

● częstszego rozwiązywania testów na poszczególnych przedmiotach,

● zwracania większej uwagi na zagadnienia, które sprawiają uczniom trudność, 

● rozwiązywania zadań praktycznych,

● dostosowywania oferty zajęć dodatkowych do potrzeb uczniów, 

● przygotowania uczniów do konkursów, zawodów sportowych,

● eksponowanie sukcesów uczniów (gablota, strona internetowa),

● wprowadzenie dodatkowej godziny zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów

o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Na wszystkich obserwowanych lekcjach (7) nauczyciel zwracał uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania

ucznia, które były nieprawidłowe.
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Wykres 1w
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W wymaganiu "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

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

działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych.

Działania podejmowane w wyniku wdrażanych wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć

uczniów przyczyniają się do odnoszenia różnych sukcesów edukacyjnych.Jak wskazuje analiza danych

zastanych wyniki szkoły  z egzaminu zewnętrznego kształtują się w następujących staninach: 

● rok szkolny 2012/2013 – stanin bardzo wysoki,

● rok szkolny 2013/2014 – stanin najniższy, 

● rok szkolny 2014/2015 - stanin średni. 

W latach  2012/2013 i 2013/2014:

● czytanie z 81% w roku szkol. 2012/2013 na 67% w roku szkol. 2013/2014,

● pisanie z 60% w roku szkol. 2012/2013 na 37% w roku szkol. 2013/2014, 

● rozumowanie z 70% w 2012/2013 na 45% w 2013/2014,

● korzystanie z informacji z 94% w 2012/2013 na 52% w 2013/2014 

● wykorzystanie wiedzy w praktyce z 46% w 2012/2013 na 42% w 2013/2014.

Porównując wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z 3 ostatnich lat widoczny jest słaby wzrost efektów kształcenia.

 Jak podkreślili nauczyciele sukcesami edukacyjnymi uczniów, które wynikały z wdrożonych wniosków

z monitorowania i analizowania ich osiągnięć było:

● brak drugoroczności, 

● lepsze oceny ze sprawdzianów i testów, 

● udział w konkursach: gminny konkurs wiedzy „Uzależnienia i nałogi”, V Ogólnopolski Konkurs

Origami, „ Magia zamknięta w papierze”,„ XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, VIII Powiatowy

Konkurs Ekologiczny „Ekowiersz”, VIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny,

● dobre relacje z innymi uczniami i uczennicami, 

● szanowanie przez uczniów drugiego człowieka, podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo,

 

● spadek otyłości wśród uczniów

● indywidualne i zespołowe osiągnięcia w zawodach sportowych 

Działania podejmowane w wyniku wdrażanych wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów
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przyczyniają się do odnoszenia różnych sukcesów edukacyjnych, ale są nieskuteczne w zakresie efektów

kształcenia wyrażonych wynikami sprawdzianu.  
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Wymaganie:

Uczniowie są aktywni

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Uczniowie  są zaangażowani podczas zajęć oraz współpracują ze sobą w realizacji wielu

przedsięwzięć.  Nauczyciele są otwarci na inicjatywy uczniowskie. 

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

podejmowania różnorodnych aktywności. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w

szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą. 

Uczniowie są zaangażowani  w zajęcia. 

W czasie ankiety uczniowie wskazali, że w dniu badania:

● to, co dzisiaj robili na lekcjach, było dla nich ciekawe (Wykres 1j),

● zadawali pytania (Wykres 2j),

● brali udział w dyskusji (Wykres 3j),

● pracowali samodzielnie (Wykres 4j),

● notowali (Wykres 5j),

● słuchali (Wykres 6j),

● pomagali się innym uczyć (Wykres 7j).

Ponadto dodali, że podczas zajęć pracują w grupach lub parach (Wykres 8j). W czasie wywiadu podkreślili fakt,

że w szkole "wiele się dzieje". Na potwierdzenie tego podali, że w placówce funkcjonuje szczęśliwy numerek,

stół do pingponga na korytarzu, kiermasz charytatywny oraz wiele imprez i wyjazdów okolicznościowych.

Jednocześnie zaznaczyli, że wyżej wskazane przykłady  są ich pomysłami.  Podczas obserwowanych lekcji (7)

nauczyciel motywował wszystkich uczniów do angażowania się w proces uczenia się.
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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:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego. 

Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć, które dotyczą zarówno ich samych jak

i "organizacji życia szkoły". Nauczyciele są otwarci na inicjatywy uczniowskie. 

Jak zadeklarował dyrektor oraz nauczyciele w tym lub poprzednim roku szkolnym uczniowie zgłaszali inicjatywy.

Na potwierdzenie tego podali czego dotyczyły inicjatywy:

● koncepcji pracy szkoły: organizacja zajęć ruchowych na długiej przerwie, organizacja imprez

i uroczystości szkolnych,

● działań wychowawczych: organizacja wyjazdu na Zieloną Szkołę, udział w akcji charytatywnej "Złóż

serce dla hospicjum", propozycja pomocy dla Domu Dziecka, temat lekcji wychowawczej dotyczącej

dopalaczy,

● procesów uczenia się: pomoc koleżeńska przy odrabianiu lekcji, pomoc choremu koledze,

● programów nauczania:  innowacje pedagogiczne "Być jak Deyna", " Wyobraźnię mam, wszystko

zrobię sam",

● oceniania: zmiany w punktacji pozytywnej za zachowanie (większa ilość punktów za pracę na rzecz

szkoły i klasy),

● organizacji życia szkolnego: dyskoteka andrzejkowa, Walentynki, zajęcia sportowe na długiej przerwie

częstsze wyjazdy na basen, wprowadzenie szczęśliwego numerka,

● wyboru opiekuna samorządu.

Jak zadeklarowali uczniowie, samorząd uczniowski robi dużo fajnych rzeczy (Wykres 1j). Ponadto również

w czasie ankiety uczniowie zaznaczyli, że: 

● przedstawiciele samorządu uczniowskiego realizują ich pomysły (Wykres 2j),

● przedstawiciele samorządu uczniowskiego realizują pomysły nauczycieli (Wykres 3j),

● przedstawiciele samorządu uczniowskiego zajmują się sprawami ważnymi dla nas (Wykres 4j),

● realizują swoje pomysły (Wykres 5j),

● realizują pomysły nauczycieli (Wykres 6j),

● zajmują się sprawami ważnymi dla nich (Wykres 7j). 
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j
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W wymaganiu "Uczniowie są aktywni" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano

następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego

rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby.

Uczniowie inicjują działania na rzecz własnego rozwoju oraz środowiska lokalnego. 

Podczas wywiadu nauczyciele stwierdzili, że uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz

własnego rozwoju oraz środowiska lokalnego. Na potwierdzenie tego nauczyciele podali, że uczniowie zgłaszają

propozycję wycieczek, wyglądu gazetki ściennej, aktywnego spędzania przerw (udostępnienie stołu tenisowego,

gumy, hola- hop, skakanek), losowania „Szczęśliwego numerka”, muzyki na przerwach, udziału w konkursie

o Chopinie, Janie Pawle II, Mistrz Klawiatury, akcji charytatywnych (paczki dla domu dziecka, pomoc choremu

koledze). Uczniowie potwierdzili wskazania nauczycieli dodając, że w powyższych ustaleniach brali udział

uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz Pan burmistrz. Jednocześnie podkreślili fakt, że chcieliby mieć mniej

zadawane np: "weekend bez pracy domowej".  
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Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Placówka podejmuje różnorodne działania zapewniające uczniom bezpieczeństwo fizyczne

i psychiczne oraz dostosowuje je do aktualnych potrzeb. Relacje między wszystkimi członkami

społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zasady postępowania

i współżycia w szkole są uzgadniane i przestrzegane przez uczniów, rodziców i pracowników

szkoły. Nauczyciele i rodzice wzajemnie wspierają się w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych. W placówce prowadzone są analizy działań wychowawczych i profilaktycznych

oraz dokonywane są ich modyfikacje z uwzględnieniem opinii uczniów i rodziców.

Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które

są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.

Działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone w szkole poprzedzone są diagnozą środowiska

lokalnego i rodzinnego, dzięki czemu są one adekwatne zarówno do potrzeb uczniów, jak i specyfiki

środowiska, w którym placówka funkcjonuje. 

Szkoła systematycznie prowadzi działania mające na celu rozpoznanie potrzeb uczniów. Odbywa się to

poprzez:    

● obserwacje zachowań uczniów w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych

● rozmowy z uczniami i ich rodzicami

● ankiety skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli 

● informacje z instytucji wspomagających pracę szkoły: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia

Psychologiczno- Pedagogiczna, Urząd Miasta i Gminy w Osieku

Do najważniejszych założeń programu wychowawczego i profilaktyki, dyrektor zaliczył: rozwijanie osobowości

uczniów, motywowanie do uczenia się, rozbudzanie pasji i zainteresowań, zapobieganie niepowodzeniom

szkolnym, przygotowanie ucznia do aktywnego udziału w społeczeństwie. Powyższe założenia szkoła realizuje

poprzez: 

● organizowanie kół zainteresowań umożliwiające dzieciom rozwijanie talentów, umiejętności

i uzdolnień;

● udział w akcjach charytatywnych ("Złóż serce dla hospicjum", WOŚP,  zbiórka surowców wtórnych,

starych telefonów na cele charytatywne;  zbiórka funduszy na leczenie dla chorego kolegi, Sprzątanie

Świata, Dzień Ziemi, sprzątanie grobów poległych w II wojnie światowej);

● organizowanie imprez i uroczystości lokalnych: Dzień Rodziny, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień

Niepodległości, Choinka szkolna, Jasełka;
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● realizowanie na godzinach wychowawczych tematów o systemie wartości, kształtowaniu charakteru,

pokonywania trudności;

● kultywowanie tradycji narodowych poprzez realizację innowacji pedagogicznych

● udostępnianie mieszkańcom pomieszczeń szkoły (sala gimnastyczna, biblioteka, komputer, boisko,

plac zabaw);

● udostępnianie księgozbioru biblioteki, komputerów szkolnych i kserokopiarki (w ramach realizacji

projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”). 

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

psychiczne.

Powszechne i skuteczne działania całej społeczności szkolnej zapewniają uczniom poczucie

bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w różnych sytuacjach życia szkolnego. 

Wszyscy lub zdecydowana większość uczniów deklaruje, że w szkole nie występuje zjawisko wymuszeń, agresji

fizycznej, obrażania za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych, kradzieży, obrażania, nieprzyjemnych

zachowań czy celowego wykluczania z grupy (Wykresy1j- 8j). Także uczniowie klas I-III są zdania, że szkoła

jest bezpieczna, gdyż wszyscy si ę znają, nauczyciele pełną dyżury a uczniowie dojeżdżający do szkoły mają

zapewnioną opiekę w autobusie szkolnym. Ponadto nauczyciele rozmawiają z uczniami na temat właściwego

zachowania, wspólnie ustalane są zasady postępowania, odbywają się także spotkania z policjantem. Także

zdaniem partnerów, pracowników niepedagogicznych i organu prowadzącego szkoła jest bezpieczna zarówno

pod względem fizycznym jak i psychicznym (Tabela 1). Ze względu na podejmowane przez szkołę liczne

działania profilaktyczne (dyżury nauczycieli, zwracanie uwagi na osoby obce wchodzące teren szkoły,

organizacja spotkań z policją, szybka reakcja nauczycieli na pojawiające się konflikty w klasie, pogadanki

na godzinach wychowawczych, przeglądy budynku)nie odnotowano żadnych zdarzeń wymagających interwencji

policji.
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie informacje na temat bezpieczeństwa w szkole otrzymują Państwo jako organ

prowadzący? Czy Państwo, jako organ prowadzący, podejmują jakieś działania w celu zwiększenia

bezpieczeństwa w szkole? [WPOP] (7832)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Na początku roku przeprowadzane są wszelkie przeglądy

budynku. Kontroli dokonują także pracownicy

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W szkole

nie mają miejsca żadne wydarzenia wymagające

interwencji policji. Uczniowie dojeżdżający do szkoły

mają zapewnioną opiekę w autobusie szkolnym. Ponadto

w szkole podejmuje się liczne działania mające na celu

zapewnienie uczniom bezpieczeństwa zarówno

fizycznego jak i psychicznego: dyżury nauczycieli,

zwracanie uwagi na osoby obce wchodzące teren szkoły,

ścisły kontakt z rodzicami, organizacja spotkań z policją,

szybka reakcja nauczycieli na pojawiające się konflikty w

klasie czy pogadanki na godzinach wychowawczych. W

celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole jako organ

prowadzący planujemy w bieżącym roku zamontowanie

monitoringu zewnętrznego.

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

Rodzice i uczniowie mają realny wpływ na zasady postępowania i współżycia, które obowiązują w

szkole. Relacje pomiędzy poszczególnymi członkami społeczności szkolnej oparte są na szacunku i

zaufaniu.

Podczas obserwowanych zajęć wszyscy nauczyciele kształtowali pożądane społeczne postawy. Wraz z uczniami

dbali o przestrzeganie podczas lekcji przyjętych w szkole zasad poprzez: używanie zwrotów grzecznościowych,

okazywanie zaufania i szacunku, słuchanie się wzajemnie. Uczniowie ufają swoim nauczycielom, mają także

wpływ na zasady obowiązujące w szkole (Wykresy 1j, 2j). Ich zdaniem wszyscy uczniowie w szkole traktowani

są sprawiedliwie (Wykres 3j). W opinii rodziców, mają oni wpływ na to, jakich zachowań oczekuje się od ich

dziecka w szkole i w klasie (Wykresy 4j, 5j). Jako wartości i normy obowiązujące w szkole nauczyciele

wymienili: dbałość o bezpieczeństwo, tolerancja, szacunek do innych, dbałość o kulturę osobistą, dbałość

o kulturę słowa, dbałość o mienie szkolne oraz wychowanie w duchu patriotyzmu.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j

Obszar badania:  W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki.

Realizowane przez szkołę działania antydyskryminacyjne, są adekwatne do zdiagnozowanych

potrzeb uczniów i obejmują całą społeczność szkoły. 

Nauczyciele, rodzice i uczniowie zgodnie twierdzą, że w szkole nie ma typowych zachowań dyskryminacyjnych,

w związku z tym podejmowane działania mają charakter profilaktyczny. Zdaniem nauczycieli, podejmują oni

działania antydyskryminacyjne uwzględniające płeć, kolor skóry, pochodzenie społeczne i etniczne, religie,

status ekonomiczny, niepełnosprawność i wiek (Wykres 1w). Jako przykłady działań, dyrektor (Tabela 1)

i nauczyciele (Tabela 2) podali: 

● udział w akcjach charytatywnych (Góra grosza, zbiórka nakrętek, WOŚP, paczki mikołajkowe dla

dzieci z Domu Dziecka w Łoniowie, sprzedaż cegiełek ramach akcji „Pomóż i Ty”, kiermasz

świąteczny, którego dochód przeznaczono no leczenie chorego kolegi);

● pogadanki na lekcjach wychowawczych;

● działania integracyjne (np: wigilie klasowe, wycieczki, „Dzień Rodziny", realizacja projektu „Nauka

i sztuka łączy pokolenia”);

● spektakle profilaktyczne;

● opracowanie Kodeksu Równego Traktowania;

● ścienne gazetki tematyczne (np: "Bądź tolerancyjny");

● organizacja "Dnia Tolerancji";

● spotkania z policjantem;
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● pomoc uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej (bezpłatne dożywianie,

refundowanie wycieczek)

● udział w projekcie " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek".

Zdaniem uczniów, w szkole nie ma przypadków dyskryminacji. Twierdzą, że są traktowani sprawiedliwie, czują

się akceptowani, mogą liczyć na pomoc ze strony nauczycieli.

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania antydyskryminacyjne były prowadzone w tym i poprzednim roku szkolnym?

Proszę je wymienić, uwzględniając ich specyfikę, liczbę uczestników oraz realizatora (nauczyciel, pedagog

zatrudnieni w szkole czy podmiot zewnętrzny). W jaki sposób te działania były dostosowane do sytuacji w

Waszej szkole? [AD] (7045)

Tab.1

Numer Analiza

1 Zespół nauczycieli opracował Kodeks Równego

Traktowania- zapoznani wszyscy nauczyciele, uczniowie i

rodzice- zamieszczony na stronie intern. szkoły.

Cyklicznie odbywają się teatrzyki profilaktyczne

prezentowane przez aktorów scen krakowskich-

uczestniczą chętni uczniowie, nauczyciele, pracownicy

szkoły. Tematyka działań antydyskryminacyjnych

opracowana jest w programie wychowawczym,

profilaktyki szkoły, planach wychowawczych

poszczególnych klas. - poruszana jest na lekcjach

wychowawczych. Szkoła uczestniczy w wielu akcjach

charytatywnych: WOŚP, zbieranie nakrętek, butelek

plastikowych, zużytych telefonów, zbiórka dla Domu

Dziecka w Łoniowie i inne. Współpracujemy z fundacją

"Pomóż i Ty" - uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły

kupują cegiełki na rzecz dzieci upośledzonych i chorych.

Organizujemy kiermasze świąteczne- fundusze

przeznaczone na pomoc choremu koledze, zakup

pomocy dydaktycznych i inne. Odbywają się

przedstawienia mówiące o tolerancji, . W uroczystościach

szkoln. uczestniczą wszyscy uczniowie.odgrywają role,

także uczniowie z niepełnosprawnościami. Organizacje

działające w szkole Samorząd Szkolny, ZHP i PCK

inicjują akcje propagujące tolerancję. Powstała gazetka

ścienna" Bądź tolerancyjny", odbył się Dzień

Tolerancji.Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach dot.

dyskryminacji. Organizowane są spotkania z

policjantem. Bralismy udział w projekcie"

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie

Osiek"- projekt dotyczył równego dla wszystkich dostępu

do komputera
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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 cechy ucznia (jakiej?)? Jeśli tak, to czy podejmuje się jakieś

zorganizowane działania (zajęcia, projekty, itd.), mające na celu zmianę tej sytuacji? Proszę wymienić te

działania. [WN] (6545)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Wszyscy uczniowie traktowani są jednakowo. Nie

dostrzega się przypadków dyskryminacji. Jednak w

szkole podejmowane są działania profilaktyczne aby nie

dopuścić w przyszłości do takich sytuacji. W szkole

przeprowadza się: - pogadanki, której tematyka jest

umieszczona w planie wychowawcy klasowego,

Programie Wychowawczym Szkoły, Programie

profilaktycznym ( Bezpieczna i przyjazna szkoła) -

opracowano „ Kodeks Równego Traktowania” -

pedagogizacja rodziców, - spektakle profilaktyczne, -

spotkania z Policjantem, - w szkole są uczniowie z

orzeczeniami i opiniami PPP w związku z czym dzieci

uczą się na co dzień tolerancji wobec osób o mniejszych

możliwościach intelektualnych, udzielają pomocy,

wsparcia, opieki nad takimi osobami, wzajemnie sobie

pomagają, odnoszą się do siebie z szacunkiem - szkoła

pomaga uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji

(bezpłatne dożywianie, refundowanie wycieczek), - w

szkole szerzy się idee demokracji – (wyjazdy do Sejmu)

- nauczyciele zwracają się do dzieci po imieniu -

nauczyciele uczą patriotyzmu i szacunku dla symboli

narodowych (Dzień Niepodległości, Konstytucja 3 maja,

W wymaganiu "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne " w odniesieniu do

poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
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Obszar badania: W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze i

profilaktyczne oraz modyfikuje je w razie potrzeb.

W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne oraz

modyfikuje je w razie potrzeb. 

Zarówno dyrektor, jak i nauczyciele wskazali, że analizują i modyfikują podejmowane działania wychowawcze

stosownie do potrzeb i na podstawie zebranych opinii od nauczycieli, rodziców i społeczności szkolnej (Tabela

1). W wyniku prowadzonych analiz w szkole dokonuje się modyfikacji programów oraz podejmowanych działań.

Wprowadzono m.in. Kodeks Równego Traktowania, przeprowadzono warsztaty dla rodziców na temat

dopalaczy, opracowano procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz rozszerzono katalog

zajęć pozalekcyjnych (Tabela 2). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy - a jeśli tak, to w jaki sposób - analizują Państwo podejmowane działania wychowawcze?

Jakich zachowań i zagrożeń dotyczą te analizy? Jak często prowadzone są takie analizy? [WD] (5840)

Tab.1

Numer Analiza

1 W szkole prowadzi się analizę podejmowanych działań

mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz

wzmacnianie pożądanych zachowań. Takie analizy są

prowadzone przez wychowawców co najmniej 2 razy w

roku, następnie na posiedzeniach rady pedagogicznej są

dyskutowane. Na bieżąco analizowane jest

bezpieczeństwo uczniów, prowadzone są lekcje

wychowawcze, próbne ewakuacje uczestniczymy w

programach profilaktycznych i spotkaniach z

policjantem. Prowadzony jest też rejestr wypadków w

szkole( od kilku lat nie ma w szkole zarejestrowanego

wypadku). Analizy działań prowadzone są na bieżąco i

polegają przede wszystkim na dyskusjach w ramach

zespołów nauczycielskich, oraz całej rady pedagogicznej.

Analizujemy zachowania dotyczące: tolerancji,

dopalaczy, frekwencji, agresji słownej, cyberprzemocy
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy na skutek tych analiz pojawiła się potrzeba modyfikacji działań? Jeśli tak, to jakie działania

zostały zmodyfikowane lub są modyfikowane? Proszę podać przykłady. [WN] (5841)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Biorąc pod uwagę wnioski z przeprowadzonej ewaluacji „

Respektowanie norm społecznych w szkole” został

opracowany program naprawczy. Po realizacji programu

naprawczego ponownie przeprowadziliśmy badania

ankietowe wśród dzieci, rodziców, i nauczycieli. Zostały

również opracowane w ramach WDN referaty („ Przemoc

i agresja w szkole – wskazówki dla ucznia, jak radzić

sobie w przypadku prześladowania w szkole”, „

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych

wychowawczo”). - przeprowadzono warsztaty dla

rodziców na temat dopalaczy - w celu wzmocnienia

poczucia własnej wartości uczniów i rozwoju

zainteresowań rozszerzono katalog zajęć

pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i

wyrównujących braki ( świetlica szkolna, zajęcia

dodatkowe – język polski, angielski, zajęcia

wyrównawcze, innowacje pedagogiczne: „Wyobraźnię

mam wszystko zrobię sam” i „ Być jak Deyna”)

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice.

Rodzice i uczniowie mają możliwość zgłaszania pomysłów i inicjatyw w zakresie działań

wychowawczych. Dyrektor i nauczyciele zachęcają rodziców i uczniów do wyrażania opinii

i zgłaszania pomysłów dotyczących między innymi wychowawczego obszaru działań placówki. 

Zdaniem dyrektora i nauczycieli zarówno rodzice, jak i uczniowie zgłaszali propozycje zmian w działaniach

wychowawczych. Propozycje rodziców dotyczyły utworzenia świetlicy szkolnej, wydłużenie trasy autobusu

szkolnego, umożliwienie 3- latkom uczęszczanie do oddziału przedszkolnego, zorganizowanie cyklicznych

wyjazdów na basen, przeprowadzenie zbiórki funduszy dla chorego ucznia szkoły, organizację kiermaszy

świątecznych i innych imprez szkolnych (Tabela 1). Uczniowie natomiast (Tabela 2) zgłaszali propozycje udziału

w akcjach charytatywnych, wprowadzenie szczęśliwego numerka, zorganizowanie wyjazdu do kina,

zorganizowanie „aktywnych przerw”, organizację imprez szkolnych (Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki,

Walentynki). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy uczniowie zgłaszali propozycje zmian w działaniach wychowawczych, a jeśli tak, to jakie?

Które z nich zostały uwzględnione? [AD] (3399)

Tab.1

Numer Analiza

1 Uczniowie zgłaszali propozycje, które zostały

uwzględnone:propozycję przystąpienia do zbiórki dla

Domu Dziecka , zbieranie nakrętek, butelek

plastikowych, zużytych telefonów, kiermasz wielkanocny

i zbieranie funduszy na leczenie chorego kolegi, wyjazd

do kina, Dzień Chłopaka, Andrzejki,

Mikołajki,Walentynki, Zielone Szkoły, aktywne przerwy,

szczęśliwy numerek.Wszystkie propozycje uczniów

zostały uwzględnione.
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole wspomaga się rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Nauczyciele

prowadzą adekwatnie do potrzeb uczniów działania w zakresie indywidualizacji procesu nauczania,

przezwyciężania trudności wynikających ze zróżnicowanej sytuacji dzieci. W opinii dzieci i ich

rodziców wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich potrzebom.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Szkoła prowadzi  działania mające na celu rozpoznanie możliwości psychofizycznych potrzeb

rozwojowych, sposobów uczenia się oraz sytuacji społecznej każdego ucznia.

Istotnym źródłem pozyskiwania informacji o potrzebach i możliwościach uczniów są :

● analizy opinii, orzeczeń wydanych przez PPP,

● rozmowy z uczniami i ich rodzicami(nt stanu zdrowia, specjalnych potrzeb)

● analizy sprawdzianów, testów, prac uczniów,

● obserwacje zachowań/postaw uczniów w różnych sytuacjach związanych z życiem szkolnym

i pozaszkolnym (wycieczki, zielona szkoła, przerwy międzylekcyjne),

● wymiana informacji z „instytucjami wspierającymi” - MOPS, Ośrodek Zdrowia.

Nauczyciele znają potrzeby swoich uczniów, a za najważniejsze uznali potrzebę rozwijania zainteresowań,

zabawy, ruchu (Tab.1). Odpowiednia diagnoza potrzeb uczniów pozwoliła na właściwe zaplanowanie i objęcie

programem wsparcia każdego potrzebującego (zorganizowano zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno –

kompensacyjne, dydaktyczno wyrównawcze, rozwijające - matematyczne, plastyczne). Ankietowani rodzice

stwierdzili, że nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach ich dzieci przynajmniej kilka razy

w lub raz w roku (Wykres 1j).
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

uczniów? [WNO] (7779)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Potrzeby ruchu, zabawy, - rozwijanie zainteresowań, - integracji z

rówieśnikami, – samoakceptacji, - poczucia

bezpieczeństwa i własnej wartości, - miłości, - radzenie

sobie w trudnych sytuacjach, -akceptacji wśród

rówieśników, - wyrażania swojego zdania, -

przynależności do grupy
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Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia.

Szkoła podejmuje szereg działań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb psychofizycznych swoich

uczniów. 

Oferta zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole jest dostosowana do potrzeb każdego ucznia i służy

wyrównywaniu szans edukacyjnych, rozwijaniu uzdolnień uczniów, osiąganiu wysokich wyników nauczania.

W ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szkoła podejmuje wiele działań:

● organizacja zajęć rewalidacyjnych,

● zorganizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i  wyrównawczych

● realizacja innowacji pedagogicznych- „Być jak Deyna", "Wyobraźnię mam, wszystko zrobię sam",

● organizacja spotkań z logopedą ,

● zacieśnienie współpracy z instytucjami wpierającymi prace szkoły,

● realizacja programów pracy z uczniem zdolnym.

Na obserwowanych zajęciach nauczyciele wdrażali działania zgodnie z rozpoznanymi wcześniej potrzebami

uczniów. Uczniowie i ich rodzice wyrazili opinie, że zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb

i zainteresowań dzieci (wykres 1j i 2j). 

Wykres 1j Wykres 2j
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W wymaganiu "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich

indywidualnej sytuacji " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.

W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego

w odniesieniu do każdego ucznia. 

W czasie obserwowanych zajęć nauczyciele indywidualizowali proces nauczania dostosowując wymagania

do indywidualnych predyspozycji i możliwości każdego ucznia, dostosowywali tempo pracy do możliwości

uczniów, udzielali dodatkowych wskazówek, zadawali dodatkowe prace dla uczniów, stopniowali trudności zadań

, stosowali celowy dobór osób do grup zadaniowych, udzielali pochwał za dobrze wykonaną pracę. Podczas

wszystkich obserwowanych zajęć nauczyciele kształtowali u  uczniów postawy społecznie pożądane, motywowali

ich do aktywnego włączenia się w proces uczenia się. Ankietowani uczniowie stwierdzili, że mogą uczestniczyć

w wybranych przez siebie zajęciach i rozmawiają z nauczycielami na temat radzenia sobie z trudnościami

w nauce (Wykres 1j i 2j).

Wykres 1j Wykres 2j



PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W SZWAGROWIE 75/120

      

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

społecznej.

W szkole podejmowane są różnorodne działania pozwalające uczniom przezwyciężyć trudności

wynikające z ich sytuacji społecznej.

Uczniowie mają możliwość skorzystania z różnych form pomocy, jaką oferuje im w tym zakresie szkoła. Rodzice

i nauczyciele (wywiad) wskazali przykłady prowadzonych działań, m.in.:

● dostosowanie planu zajęć do  uczniów innego wyznania, 

● organizowanie zajęć indywidualnych dla uczniów mających kłopoty zdrowotne,

● sfinansowanie dożywiania uczniom z rodzin niezamożnych (współpraca z GOPS),

● dofinansowywanie do biletów na przedstawienia teatralne z funduszy rady rodziców, 

● prowadzenie zbiórki funduszy na  pomoc choremu uczniowi,

● prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

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

odpowiada ich potrzebom.

Nauczyciele wspierają uczniów adekwatnie do ich potrzeb. 

Prawie wszyscy uczniowie twierdzą, że nauczyciele dają im do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości i mówią

im, że mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy (Wykres 1j, 2j,3j). Ich opinię potwierdzają ankietowani rodzice,

którzy zadeklarowali, że nauczyciele/wychowawcy uczący ich dzieci, służą radą i wsparciem w trudnych dla nich

sytuacjach (Wykres 4j i 5j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j
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Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Organizacja pracy w szkole sprzyja powszechnej współpracy  nauczycieli . Nauczyciele podczas

planowania i realizacji działań dydaktyczno - wychowawczych aktywnie uczestniczą w pracach

zespołów zadaniowych funkcjonujących w szkole oraz pracy rady pedagogicznej. Wspólnie

podejmują decyzje dotyczące zmian w przebiegu procesów edukacyjnych oraz wspierają się

w rozwiązywaniu różnych problemów edukacyjnych i wychowawczych. Nauczyciele powszechnie

prowadzą ewaluację własnej pracy, udzielając sobie nawzajem wsparcia w jej prowadzeniu.

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

planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

Nauczyciele, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizacji i modyfikacji

różnorodnych działań edukacyjnych.  

Wszyscy ankietowani nauczyciele zgodnie stwierdzili że są zaangażowani w pracę różnych zespołów: do spraw

ewaluacji wewnętrznej, nauczycieli oddziału, do spraw zarządzania szkołą (w zakresie planowania i organizacji

działalności szkoły), przedmiotowych i międzyprzedmiotowych, wychowawczego i profilaktycznego, organizacji

imprez szkolnych oraz wychowawców klasowych (Wykres 1w). Podane przez dyrektora i nauczycieli przykłady

współpracy dotyczą m.in::

● organizacji uroczystości szkolnych;

● dzielenia się wiedzą zdobytą na szkoleniach;

● realizacji innowacji pedagogicznych („Być jak Deyna”, „Wyobraźnię mam, wszystko zrobię sam”);

● przygotowania i realizacji projektów unijnych („Szansa na lepszą przyszłość”, „Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, „ Doposażenie oddziałów przedszkolnych”, „Radosna

szkoła”);

● przygotowywania uczniów do konkursów;

● analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych;

● diagnozy uczniów;

● korelacji międzyprzedmiotowej;

● ewaluacji wewnętrznej
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Wykres 1w

Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, współdziałają w organizacji procesów edukacyjnych

i życia szkolnego.

Zdaniem ankietowanych nauczycieli (wykres 1o), w pracy z uczniami korzystają z pomocy innych nauczycieli

między innymi podczas: 

● organizacji imprez i uroczystości szkolnych

● organizacji wycieczek i wyjazdów 

● rozwiązywania konfliktów 

● przygotowywania uczniów do konkursów 

● lekcji koleżeńskich

● organizacji akcji charytatywnych

● realizacji projektów i innowacji pedagogicznych
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● korelacji międzyprzedmiotowej 

Jako przykłady zastosowania pomocy innych nauczycieli, a wpływających na organizację procesu edukacyjnego

nauczyciele wymienili m.in: przygotowanie i realizacja projektów i innowacji pedagogicznych („Wyobraźnię mam

wszystko zrobię sam”, "Być jak Deyna"), opracowanie dokumentów szkolnych czy Indywidualnego programu

Edukacyjno-Terapeutycznego.

 

Wykres 1o
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W wymaganiu "Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych "

w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

szkoły/placówki:

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

pracy. 

Wszyscy nauczyciele, samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami prowadzą ewaluację

własnej pracy.

Z wypowiedzi nauczycieli wynika, że wszyscy dokonują ewaluacji własnej pracy i uważają, że w tym

procesie przydatna jest wzajemna współpraca (Wykresy 1j - 3j). Wśród najczęściej ewaluowanych elementów

swojej pracy wymienili:

● umiejętność motywowania, inspirowania uczniów

● metody nauczania

● dostosowanie wymagań do możliwości uczniów

● kryteria oceniania i zasady współpracy z uczniami

● plany pracy

● efekty podejmowanych działań wychowawczych

● stopień realizacji podstawy programowej

● współpraca z rodzicami

● indywidualizację pracy z uczniem

Współpraca w tym zakresie polega przede wszystkim na:

● przygotowywaniu narzędzi badawczych

● przeprowadzeniu badań

● wspólnej analizie osiągnięć uczniów

● wspólne wypracowywanie wniosków i rekomendacji 

● zbieranie od nauczycieli opinii o swojej pracy

● lekcje koleżeńskie
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

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

nauczycielami.

Nauczyciele zespołowo wprowadzają zmiany do realizowanego procesu edukacyjnego poprzez

diagnozowania potrzeb, planowanie, organizację, realizację i analizy działań. 

Nauczyciele podczas spotkań zespołów przedmiotowych dyskutują i ustalają propozycje działań, które następnie

są omawiane na posiedzeniach rady pedagogicznej. Jako przykłady wspólnych ustaleń nauczyciele podają

zwiększenie nacisku na indywidualizację pracy z uczniami, modyfikację metod pracy, zwiększenie ilości ćwiczeń

sprawiających uczniom trudność oraz zmiany związane z warsztatem pracy (Wykres 1o). Ponadto, zdaniem

dyrektora szkoły dokonano zmian w systemie oceniania z zachowania, w programie wychowania i profilaktyki

oraz w statucie i koncepcji pracy szkoły. Nauczyciele uczący w jednym oddziale doskonalą proces edukacyjny

poprzez konsultacje z nauczycielami uczącymi w danym oddziale, wymianę doświadczeń, korelację

międzyprzedmiotową, opracowywanie wniosków po badaniu wyników osiągnięć edukacyjnych, modyfikację

planów pracy czy współorganizację imprez i uroczystości szkolnych (Tabela 1).

 

Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

(7711)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 modyfikujemy plany pracy

2 wyciągamy wnioski ze sprawdzianów, testów

3 wymieniamy informacje o uczniach

4 przygotowujemy i realizujemy uroczystości szkolne

5 wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem

6 prowadzimy i obserwujemy zajęcia miedzyprzedmiotowe

7 organizujemy działania integracyjne
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Wymaganie:

Promowana jest wartość edukacji

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła tworzy klimat sprzyjający zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz prowadzi różnorodne

działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. Działania promujące uczenie się

kierowane są do uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. Nauczyciele pozyskują informację

o losach absolwentów, jednakże rzadko wykorzystują je do promowania wśród uczniów wartości

edukacji.

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

sprzyjający uczeniu się. 

W szkole powszechnie prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat dla uczenia się. 

Według nauczycieli w szkole dba się, aby dzielili się oni swoją wiedzą z innymi nauczycielami. Wśród uczących

panuje przekonanie, że uczą się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Zdaniem większości rodziców nauczyciele

szanują dzieci (Wykres 1j) i dbają o dobre relacje między uczniami (Wykres 2j). Większość uczniów stwierdziła,

że uczniowie pomagają sobie w nauce (Wykres 3j) a nauczyciele służą im pomocą udzielając m.in. wskazówek

(Wykres 4j) a także potrafią ich wysłuchać, gdy mają potrzebę rozmowy z nimi (Wykres 5j). Podczas

obserwowanych zajęć widoczne były życzliwe relacje miedzy nauczycielami i uczniami, panowała przyjazna

atmosfera sprzyjająca dobrej współpracy, wzajemnej wymiany myśli i spostrzeżeń. Ponadto nauczyciele

stwarzali warunki do zadawania pytań, zgłaszania propozycji, akceptowali inicjatywy uczniów, stosowali często

pochwały motywując uczniów do aktywności. Zdaniem dyrektora , dbałość o dzielenie się wiedzą przez

nauczycieli przejawia się w trakcie spotkań zespołów nauczycielskich, zebrań rady pedagogicznej, bieżącej

wymiany doświadczeń, lekcje koleżeńskie oraz w trakcie stażu w ramach awansu zawodowego nauczycieli

(Tabela 1).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jak w Państwa szkole dba się o to, aby nauczyciele dzielili się swoją wiedzą z innymi

nauczycielami? [WD] (8030)

Tab.1

Numer Analiza

1 Ważną rolę odgrywa dzielenie się wiedzą. Nauczyciele,

którzy kończą różne formy doskonalenia zawodowego

dzielą się z innymi nauczycielami zdobytą wiedzą

np.WDN, na radach pedagogicznych. Ponadto organizują

i zapraszają się wzajemnie do udziału w ramach tzw.

lekcji koleżeńskich, otwartych- zachęcam nauczycieli do

takich działań. Na bieżąco wymieniają się

doświadczeniem, omawiają trudne przypadki,

wymieniają się pomocami, czy materiałami

dydaktycznymi. Nauczycieli rozpoczynających pracę w

szkole wspiera w pracy z uczniami opiekun stażysty.

Nauczyciele wspierają się wzajemnie podczas spotkań

rady pedagogicznej, spotkań w zespołach

nauczycielskich, podczas indywidualnych kontaktów,

gdzie dzielą się informacjami o uczniach, wspólnie

rozwiązują problemy, z własnej inicjatywy wymieniają

się doświadczeniami i informacjami, współpracują z

Poradnią Psych.-Pedagogiczną, instytucjami

wspierającymi pracę szkoły, wychowawcami świetlicy,

dokonują wyboru programu nauczania i podręczników,

wypracowują procedury postępowania obowiązujące w

szkole, ustalają organizację imprez, uroczystości,

konkursów, przygotowują pomoce dydaktyczne .

Zachęcam nauczycieli do współorganizowania

uroczystości, konkursów, zawodów, wystaw, wycieczek,

akcji, lekcji koleżeńskich, rozwiązywania problemów

wychowawczych, dzielenia się informacjami na temat

uczniów na I i II etapie edukacyjnym. Pozyskuję

fundusze na zakup pomocy dydaktycznych ( ostatnio -2

tablice interaktywne, 2 telewizory, 2 DVD) po to, aby

można było lepiej wykorzystać wiedzę i umiejętności

nauczycieli zdobyte na różnego rodzaju szkoleniach.
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Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia

się przez całe życie.

W szkole, poprzez różnorodne działania, kształtowane są postawy uczenia się przez całe życie.

Nauczyciele podają przykłady pozytywnych wzorców, promują wartość edukacji poprzez docenianie osiągnięć

uczniów, nagradzanie, pochwały. Nauczyciele zachęcają uczniów do wyrażania własnego zdania, uświadamiają

im, że nauka jest ważna i trwa przez całe życie, wzbogacają także ofertę zajęć pozalekcyjnych poprzez

wprowadzenie innowacji pedagogicznych („Wyobraźnię mam wszystko zrobię sam”, „ Być jak Deyna”) oraz

organizację Europejskiego Dnia Języków oraz Dnia Matematyki. Większość uczniów w tej szkole nie boi

się zadawać pytań i popełniać błędów podczas uczenia się (Wykresy 1j, 2j). Zdaniem uczniów nauczyciele

zachęcają ich do wyrażania własnego zdania na tematy omawiane na lekcji oraz poszukiwania rozwiązań

różnymi sposobami, chwaląc uczniów za podejmowane działania (Wykresy 3j, 4j). Większość ankietowanych

uczniów podała, że ucząc się, czuła się danego dnia zaciekawiona na lekcjach, pokazując innym uczniom,

rezultaty swojej pracy, zachęcana przez nauczyciela do wyrażania własnego zdania na tematy poruszane

na zajęciach (wykresy 5j- 7j). Jednakże, większość uczniów w dniu badania nie zgłaszała pomysłów

dotyczących sposobu pracy na lekcji (wykres 8j). 

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

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

W wymaganiu "Promowana jest wartość edukacji" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano

następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

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

promowania wartości edukacji.

Szkoła zbiera informacje o losach absolwentów, jednakże nauczyciele rzadko wykorzystują

w pracy z uczniami informacje o tym, co robią uczniowie, którzy ukończyli szkołę. 

W opinii większości uczniów nauczyciele rzadko odnoszą się do dokonań absolwentów szkoły (Wykres 1j).

Zdaniem dyrektora, szkoła zbiera informacje o losach absolwentów, które wykorzystywane są do promowania

wartości edukacji. Informacje o losach absolwentów służą głównie do planowania i modyfikacji procesu

edukacji, wskazywania uczniom pozytywnych wzorców osobowych, do weryfikowania modelu absolwenta a

także do zachęcania uczniów do podejmowania wysiłku uczenia się i pokonywania trudności (Tabela

1). Absolwenci biorą udział w uroczystościach, imprezach szkolnych i akcjach charytatywnych.
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jakim celu pozyskuje szkoła informacje na temat absolwentów? [WD] (10431)

Tab.1

Numer Analiza

1 Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów

głównie do planowania i modyfikacji procesu edukacji,

oraz wskazywania uczniom pozytywnych wzorców

osobowych. Szkoła wykorzystuje informacje o losach

absolwentów do promowania wartości edukacji. Dane

wykorzystujemy także do: zweryfikowania modelu

absolwenta, do zachęcania uczniów do podejmowania

wysiłku uczenia się i pokonywania trudności.
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Obszar badania: Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w

społeczności lokalnej.

Szkoła podejmuje różnorodne działania promujące wartość edukacji w społeczności lokalnej. Są one

widoczne zarówno w mediach, jak i w środowisku.

Najczęściej wykorzystywaną przez szkołę formą jest upowszechnianie na stronie internetowej szkoły, w prasie

lokalnej oraz na tablicy informacyjnej sukcesów i talentów uczniów. Na korytarzach szkolnych eksponowane są

dyplomy i puchary zdobyte przez uczniów w różnych konkursach i zawodach sportowych. Prezentowanie

osiągnięć odbywa się także na forum szkoły, wobec całej społeczności szkolnej uczniowie otrzymują nagrody

książkowe a rodzice listy gratulacyjne. Ponadto, zdaniem dyrektora szkoła poszerza ofertę zajęć dodatkowych

a także realizuje liczne projekty edukacyjne ("Szkolna świetlica uczy i bawi bez komputera", "Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek", "Kultura i sztuka łączą pokolenia", " Zmniejszanie nierówności

w stopniu upowszechnienia edukacji" przedszkolnej", "Szansa na lepszą przyszłość"). Szkoła organizuje także

warsztaty dla rodziców ("Dlaczego warto chodzić do przedszkola?", " W jaki sposób rodzice powinni zachęcać

dziecko do czytania?", " Edukacja włączająca - zadaniem na dziś polskiej szkoły", " Rodzicielska kontrola

wskazana", "Wpływ rodziny na rozwój dziecka"). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego,

szkoła udostępnia pomieszczenia szkolne (sala gimnastyczna, pracownia komputerowa) na zajęcia dla

mieszkańców.
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Wymaganie:

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła pozyskuje opinie rodziców na temat swojej pracy i wykorzystuje je do planowania działań

szkoły. Współpracuje z rodzicami adekwatnie do potrzeb rozwojowych ich dzieci. Rodzice

partycypują w procesach decyzyjnych i uczestniczą w realizacji różnych przedsięwzięć. 

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

swojej pracy.

Szkoła pozyskuje opinie rodziców i wykorzystuje je do planowania pracy placówki.

Wskazują na to wypowiedzi dyrektora, nauczycieli i rodziców. Pozyskiwanie informacji o pracy szkoły odbywa

się podczas zebrań wychowawców z rodzicami, w czasie spotkań dyrektora z Radą Rodziców, w rozmowach

indywidualnych, wywiadach i w badaniach ankietowych. Ponadto, w szkole została umieszczona skrzynka dla

rodziców, gdzie anonimowo mogą podawać swoje propozycje, sugestie, uwagi,

inicjatywy. Zdecydowana większość rodziców wie, w jaki sposób może angażować się w pracę szkoły na rzecz

rozwoju swoich dzieci (Wykres 1j). Wszyscy nauczyciele biorą pod uwagę opinie rodziców w sprawach

dotyczących koncepcji pracy szkoły, działań wychowawczych, procesów uczenia się, organizacji życia szkolnego

i rozwoju zainteresowań dzieci, a 1 z 12 nauczycieli - bierze pod uwagę opinie rodziców dotyczące  programów

nauczania i oceniania (Wykresy 2j - 8j). Z informacji uzyskanych od rodziców, dyrektora i nauczycieli wynika,

że pod wpływem opinii rodziców w szkole m.in.: zmieniono czas pracy świetlicy szkolnej, zorganizowano

cykliczne wyjazdy na basen, poszerzono ofertę zajęć dodatkowych czy dostosowano trasę autobusu szkolnego

do potrzeb rodziców.
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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 współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich

dzieci. 

Nauczyciele w szkole współpracują z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci, a działania te są

adekwatne do potrzeb rozwojowych uczniów.  Większość ankietowanych rodziców twierdzi, że

wychowawcy i nauczyciele uczący ich dzieci rozmawiają z nimi na temat możliwości i potrzeb rozwojowych

dzieci, służą im radą i wsparciem, podobnie jak wychowawcy klas (Wykresy 1j - 4j). Działania związane

z dziećmi prowadzone są wspólnie przez rodziców i nauczycieli lub w uzgodnieniu z nimi. Rodzice do działań

najbardziej wspierających rozwój dzieci zaliczyli zajęcia dodatkowe, wyjazdy na basen, pogadanki i spotkania

z policjantem, psychologiem oraz uroczystości i imprezy sportowe.

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

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

podejmowanych działaniach.

Rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji oraz w realizacji działań na rzecz szkoły.

 Większość ankietowanych rodziców współuczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły

(Wykres 1j). Dyrektor w wywiadzie potwierdza udział rodziców w podejmowaniu decyzji i w działaniach na rzecz

szkoły. Pod wpływem opinii rodziców podjęto i zmieniono kilka ważnych kwestii związanych z organizacją

i funkcjonowaniem szkoły (Tabela 1).
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

rodziców? Czy może Pani/Pan podać przykłady na poziomie całej szkoły, ale również klas? [WD] (7425)

Tab.1

Numer Analiza

1 Rodzice zgłaszali potrzebę utworzenia świetlicy szkolnej,

organizację dowozów , utworzenie oddziału

przedszkolnego dla 3- latków, wyjazdy na basen, udział

w organizacji akcji charytatywnych: Złóż serce dla

hospicjum, zbiórka funduszy dla chorego kolegi,

organizację imprez szkolnych, organizację kiermaszu:

bożonarodzeniowego i wielkanocnego, ślubowanie klasy

I, Święto Szkoły , Szkolna wigilia, choinka szkolna, Dzień

Rodziny. Wszystkie wymienione działania zostały

uwzględnione i zrealizowane wspólnie z rodzicami,

nauczycielami, uczniami, pracownikami szkoły i

partnerami szkoły.
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W wymaganiu "Rodzice są partnerami szkoły lub placówki" w odniesieniu do poziomu wysokiego

zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: W szkole lub placówce są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju

uczniów oraz szkoły lub placówki.

Szkoła realizuje inicjatywy rodziców, które są użyteczne dla rozwoju własnego i uczniów.  

Większość rodziców wskazała, że w ostatnim czasie zgłaszali propozycje działań dotyczących uczniów i szkoły.(

Wykres 1j). Dyrektor wskazał, że podejmowane są w szkole działania zachęcające rodziców do wychodzenia

z inicjatywami (Tabela 1). Wspólnie z rodzicami zorganizowano świetlicę szkolną, dokonano wyboru patrona

szkoły a następnie zorganizowano uroczystość nadania placówce imienia. Rodzice są także

współorganizatorami imprez i uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych, wycieczek i wyjazdów (Tabela 2). 

Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób zachęcają Państwo rodziców do zgłaszania propozycji działań w szkole/klasie?

[WN] (7015)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 skrzynka pytań

2 strona internetowa

3 spotkania z rodzicami

4 badania ankietowe

5 indywidualne rozmowy
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym rodzice zgłaszali propozycje działań, które dotyczyły

rozwoju uczniów i szkoły? Jeśli tak, proszę wymienić jakie. [AD] (7780)

Tab.2

Numer Analiza

1 Rodzice zgłaszali następujące propozycje:nadanie szkole

imienia, organizację świetlicy szkolnej, organizację

dowozów uczniów ,wyjazdy na basen, utworzenie

oddziału przedszkolnego dla 3- latków, organizację

wycieczek szkolnych, pozyskanie sponsorów na wyjazd

do Krakowa do Centrum Jana Pawła II, ustalenie

wysokości składki na Radę Rodziców, pozyskanie

sponsorów (na wyjazdy, na nagrody na konkursy w

czasie choinki szkolnej).Rodzice zakupili nagrody

książkowe dla uczniów z najwyższą średnią na

świadectwie, siatkę maskującą na salę

gimnastyczną.Zgłosili propozycję udziału w akcjach

charytatywnych. Rodzice zakupili i posadzili drzewka i

krzewy wokół szkoły.
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Wymaganie:

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

rozwoju

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła, współpracując z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym,

kieruje się przede wszystkim dobrem uczniów. Podejmowane działania mają charakter

wielowątkowy a ich skuteczność jest widoczna w środowisku lokalnym i przynosi obustronne

korzyści. Działania te, wspierają nie tylko realizację zapisów podstawy programowej, ale także

kształtują umiejętności uniwersalne i wpływają na wszechstronny rozwój dzieci. 

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.

Szkoła prowadzi działania na rzecz wzajemnego rozwoju, które są adekwatne do rozpoznawanych

potrzeb środowiska lokalnego i zasobów szkoły.

W zgodnej opinii nauczycieli, partnerów zewnętrznych współpracujących ze szkołą oraz organu prowadzącego

szkoła prowadzi szereg różnorodnych działań odpowiadających na potrzeby zgłaszane przez środowisko lokalne.

Szkoła rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego i uwzględniając własne zasoby podejmuje  inicjatywy służące

wzajemnemu rozwojowi. Spójne przykłady działań realizowanych we współpracy z partnerami, podają

nauczyciele (Tabela 1), dyrektor (Tabela 2) oraz przedstawiciel organu prowadzącego (Tabela 3). 

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.1

Numer Treść odpowiedzi

1 - kiermasze świąteczne( wielkanocny, bożenarodzeniowy

) - akcje charytatywne( zbiórka pieniędzy na chorego

kolegę) - wspólne działanie oraz lokalne zaangażowanie(

zacieśnianie więzi rodzinnych i rozwijanie zdolności

artystycznych, Choinka szkolna, Dzień Rodziny) -

udostępnianie sali gimnastycznej absolwentom naszej

szkoły i rodzicom - udostępnianie boiska, placu zabaw -

udostępnianie biblioteki, - pracowni komputerowej (w

ramach projektu „Przeciwdziałanie cyfrowemu

wykluczeniu” w ustalonych godzinach)
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania szkoły odpowiadają na potrzeby środowiska, w którym funkcjonuje szkoła? [WD]

(10426)

Tab.2

Numer Analiza

1 Prowadzimy działania organizowane we współpracy z

partnerami szkoły: organizacja wyjazdów, wycieczek

szkolnych, zakup sprzętu dla szkoły, imprezy

środowiskowe: Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka,

Szkolna wigilia, Święto szkoły, Choinka szkolna, Jasełka.

Akcje ekologiczne ,,Sprzątanie świata’’, ,,Dzień Ziemi’’

zbiórka surowców wtórnych: butelek plastikowych,

makulatury. Udostępnianie sali gimnastycznej- zajęcia z

aerobiku i piłki nożnej. Udostępnianie dla mieszkańców

księgozbioru biblioteki, komputerów szkolnych i

kserokopiarki ( realizowano projekt unijny "

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie

Osiek"). Możliwość korzystania z boisk szkolnych i placu

zabaw- bez ograniczeń. Udostępniamy bazę lokalową na

spotkania mieszkańców z burmistrzem, na wybory

samorządowe, do sejmu i senatu, referendum itp.
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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.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Wychodząc naprzeciwko potrzebom społeczności

lokalnej, w bieżącym roku szkolnym zorganizowano

świetlicę szkolną dostosowując jej czas pracy do potrzeb

rodziców. Organizując pracę oddziału przedszkolnego

umożliwiono dzieciom 3-letnim uczęszczanie do

przedszkola. Mimo, iż ze względu na niewielką odległość

do szkoły organ prowadzący nie ma obowiązku

organizacji dowozu dzieci do szkoły, od tego roku

szkolnego taki dowóz zorganizowano. Odpowiedzią

szkoły na potrzeby lokalnej społeczności jest także

udostępnianie dwa razy w tygodniu sali gimnastycznej

mieszkańcom na organizację zajęć (aerobik, piłka

nożna). Ponadto na terenie szkoły znajduje się plac

zabaw i boisko szkolne z którego mogą korzystać

wszyscy mieszkańcy. Mieszkańcy, mogą także korzystać

z biblioteki szkolnej oraz komputera i drukarki

znajdujących się w szkole.

Obszar badania:  Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem

specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym.

Działania szkoły podejmowane wspólnie z instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego

są prowadzone w sposób celowy i systematyczny.

Współpracując z różnymi organizacjami szkoła organizuje imprezy środowiskowe, akcje charytatywne, realizuje

różnego rodzaju projekty. Systematycznie wspiera uczniów w ich rozwoju organizując zajęcia pozalekcyjne

i profilaktyczne, wycieczki i wyjazdy. Udziela także uczniom pomocy socjalnej. Dzięki współpracy z instytucjami

działającymi w środowisku lokalnym szkoła doposażana jest w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
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W wymaganiu "Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego

na rzecz wzajemnego rozwoju" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój

środowiska.

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na jego rozwój. Działania mają

charakter wielowątkowy a ich skuteczność jest widoczna w środowisku lokalnym i przynosi

obustronne korzyści. 

Współpraca na linii szkoła – środowisko lokalne przynosi obopólne korzyści na wielu

płaszczyznach. Rodzice, partnerzy szkoły i nauczyciele wśród korzyści, jakie odnosi środowisko ze współpracy

ze szkołą, wskazali przede wszystkim integrację środowiska lokalnego, organizowanie uroczystości i imprez

okolicznościowych, nabywanie umiejętności społecznych, promocję środowiska, uwrażliwienie na potrzeby

innych (organizacja akcji charytatywnych), kultywowanie tradycji. Poprzez udział w różnych warsztatach

i spotkaniach ze specjalistami uzyskują pomoc adekwatną do potrzeb. Ponadto, na potrzeby mieszkańców

udostępniane są pomieszczenia szkolne (salę gimnastyczna, biblioteka, boisko sportowe, plac zabaw, sala

komputerowa).

Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w

środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów

Szkoła współpracując z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym kieruje

się przede wszystkim dobrem uczniów. Podejmowane wspólnie działania wspierają nie tylko

realizację zapisów podstawy programowej, ale także kształtują umiejętności uniwersalne

i wpływają na wszechstronny rozwój dzieci.

Działania podejmowane przez szkołę we współpracy z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym

mają wpływ na rozwój uczniów. Wśród korzyści, jakie odnoszą uczniowie ze współpracy ze środowiskiem

lokalnym nauczyciele i rodzice wymienili: rozwijanie talentów, umiejętności, zainteresowań uczniów,

uzyskiwanie wsparcia finansowego, poznanie historii i tradycji najbliższego środowiska. Ponadto,  uczniowie

poszerzają swoją wiedzę, integrują się ze środowiskiem oraz uzyskują dofinansowanie do wycieczek

i wyjazdów. Wszyscy   ankietowani uczniowie stwierdzili, że w trakcie nauki w szkole brali udział w lekcjach

na które byli zaproszeni goście (Wykres 1j). Zajęcia te dla nich wszystkich wniosły ciekawe informacje (Wykres

2j). Podstawa programowa jest również realizowana w czasie "Zielonej szkoły",  wycieczek edukacyjnych,

poznawczych, krajoznawczych, turystycznych, wyjazdów do kina, teatru, muzeum czy na basen.
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Wykres 1j Wykres 2j
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań

zewnętrznych i wewnętrznych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu oraz ewaluacji wewnętrznej, a analizy te prowadzą

do formułowania wniosków, na podstawie których planuje się i podejmuje działania. Wyniki

uzyskiwane z badań wewnętrznych wykorzystywane są do modyfikacji działań

dydaktyczno-wychowawczych. Działania podjęte na podstawie wniosków z analiz sprawdzianu

zewnętrznego i ewaluacji wewnętrznej są monitorowane. Wyniki badań zewnętrznych są

znane nauczycielom i wykorzystywane do planowania  i modyfikowania procesów edukacyjnych.

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.

Wnioski z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego oraz prowadzonej w szkole

ewaluacji wewnętrznej są podstawą do planowania działań dydaktycznych i wychowawczych. 

Z informacji uzyskanych od dyrektora, nauczycieli uczących w jednym oddziale oraz analizy danych zastanych

wynika, że w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu zewnętrznego, i formułuje na tej podstawie wnioski.

Następnie nauczyciele planują adekwatne działania mające służyć podniesieniu jakości nauczania.  Szkoła

wykorzystuje analizy sprawdzianu zewnętrznego w różnych aspektach pracy z uczniami. Przykłady wdrażanych

działań dotyczą między innymi:

● mobilizowania uczniów do samodzielnego redagowania wypowiedzi pisemnych; 

● wprowadzanie w klasie codziennego czytania przez nauczyciela lub ucznia różnych tekstów, praca

tekstem;

● zwiększenia ilości zadań ze skalą;

● zachęcania uczniów do poszukiwania różnych sposobów rozwiązywania zadań; 

● częstszego korzystania na zajęciach ze słowników ortograficznych;

● zwiększenia ilości ćwiczeń ortograficznych.

Z informacji uzyskanych zarówno od nauczycieli jak i dyrektora szkoły wynika, że ewaluacje wewnętrzne

przeprowadzane w  trzech ostatnich latach nie obejmowały procesu uczenia się. Zdaniem nauczycieli uczących

w jednym oddziale, wszelkie działania dotyczące realizacji wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych

i ewaluacji wewnętrznej planowane i omawiane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
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Obszar badania: Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i egzaminów

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

placówkę monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Szkoła monitoruje skuteczność podejmowanych działań, wynikających z analizy wyników

sprawdzianu zewnętrznego oraz ewaluacji wewnętrznej. Wyniki monitorowania wykorzystywane są

do modyfikacji działań dydaktyczno - wychowawczych. 

Zarówno dyrektor szkoły jak i nauczyciele jako sposoby monitorowania realizacji działań wynikających z analizy

sprawdzianów zewnętrznych i ewaluacji wewnętrznej wskazali:

obserwacje dyrektora prowadzone w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 

● pozyskiwanie informacji zwrotnej od uczniów, nauczycieli, rodziców nt. podejmowanych działań 

● monitorowanie realizacji przez nauczycieli działań (np: realizacji zajęć dodatkowych, organizacji

imprez)

● sprawozdania nauczycieli przekazywane na posiedzeniach plenarnych Rady Pedagogicznej (np:

z realizacji projektów, z działalności dydaktyczno –wychowawczej w danej klasie, z zajęć

dodatkowych)

● monitorowanie działalności zespołów przedmiotowych (sprawozdania śródroczne i roczne)

Wyniki monitorowania podejmowanych działań wykorzystano do:

● planowania dalszej pracy nauczycieli 

● modyfikacji działań naprawczych 

● zmiany programów nauczania i podręczników 

● modyfikowania metod i form pracy 

● organizowania dodatkowych zajęć 

● opracowywania kolejnych próbnych sprawdzianów 

● planowania pracy zespołów wyrównawczych.

Podejmowane działania monitorujące mają charakter systemowy i potwierdzają skuteczność realizowanych

działań. Wnioski płynące z monitorowania działań wynikających z analizy sprawdzianu i ewaluacji wewnętrznej

pozytywnie wpływają na proces dydaktyczny.  
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W wymaganiu "Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski

z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych " w odniesieniu do poziomu wysokiego

zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

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

Nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych, zaś wnioski wykorzystują do planowania działań. 

Prawie wszyscy nauczyciele zadeklarowali, że znają wyniki zewnętrznych badań edukacyjnych (Wykres 1j).

Nauczyciele śledzą raporty badań zewnętrznych na stronach internetowych: IBR, ORE,CKE. Zapoznają się

z badaniami i przedstawiają je na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają

wyniki następujących badań (Wykres 1o):

● Umiejętności dziesięciolatków - badania PIRLS i TIMSS 

● "Nadużywanie internetu przez młodzież w Polsce" EU NET ADB 

● Badanie czytelnictwa dzieci i młodzieży -IBE

● Badania przeprowadzone na zlecenie stowarzyszenia KUPS przez Instytut Millward Brown

Wykres 1j
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Wykres 1o

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

W szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych do planowania i modyfikowania procesów

edukacyjnych. 

Nauczyciele wskazali przykłady działań, które zostały podjęte w wyniku refleksji związanej z wynikami badań

zewnętrznych (Wykres 1o). Wszystkie podjęte działania pozwalają właściwie zaplanować proces edukacyjny,

wpływają korzystnie na jego przebieg i przyczyniają się do propagowania pozytywnych wzorców i zachowań.
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Wykres 1o
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Wymaganie:

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole widać dbałość o odpowiednie warunki dla procesów wychowania, nauczania jak

i uczenia się. Nauczyciele formułują wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz biorą udział

w formach doskonalenia zawodowego. Współpracują ze sobą podczas doskonalenia

własnej pracy oraz biorą udział w działaniach ewaluacyjnych. Dyrektor podejmuje

działania, które wspierają szkołę, a wsparcie jakie otrzymuje szkoła jest

wielopłaszczyznowe.

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i

uczeniu się oraz zapewnieniu warunków odpowiednich do realizacji tych zadań.

W szkole widać dbałość o odpowiednie warunki dla procesów wychowania, nauczania jak i uczenia

się. 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Szwagrowie  wyposażona jest odpowiednio do swych możliwości.

Posiada świetlicę, bibliotekę (godziny dostosowane do nauki uczniów oraz do mieszkańców, którzy mogą z niej

skorzystać), sale gimnastyczną w obrębie której znajduje się tzw. basen z kulkami. Placówka posiada dwie

tablice interaktywne oraz dwie sale z komputerami. Na korytarzach widoczne są prace dzieci, dyplomy za udział

w akcjach charytatywnych oraz konkursach. Na dolnym korytarzu znajduje się stół do tenisa stołowego oraz

skakanki, które są wykorzystywane przez uczniów w czasie tzw. aktywnych przerwy.  Sale lekcyjne zawierają

odpowiednie pomoce dydaktyczne (tablice na ścianach, rekwizyty na półkach) oraz  taką liczbę ławek jak

i krzeseł, które są adekwatne do liczby uczniów w klasie. Wokół terenu szkoły zlokalizowane jest boisko oraz

plac zabaw. Przestrzeń i wyposażenie klasy są adekwatne do celów wszystkich obserwowanych zajęć (7).

 Zdaniem wszystkich ankietowanych nauczycieli, szkoła:

● zapewnia im możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych.

● stworzyła im warunki do pracy własnej (np. przygotowywania się do zajęć, rozwoju zawodowego).

Jak wskazuje analiza danych zastanych ułożenie przedmiotów w planie dnia sprzyja uczeniu się, ponieważ

zajęcia edukacyjne zaplanowane są tak, aby były różnorodne i równomiernie obciążały uczniów każdego dnia

tygodnia. Liczba godzin zajęć dla poszczególnych klas jest rozłożona równomiernie na poszczególne dni

tygodnia – zajęcia obowiązkowe odbywają się od godz. 8.00 do 13.55. Ułożenie przedmiotów w planie dnia

sprzyja uczeniu się poprzez zachowanie higieny pracy. Przedmioty wymagające wysiłku intelektualnego są

realizowane na przemian z zajęciami artystycznymi i ruchowymi. Według organu prowadzącego szkoła posiada

dobre warunki lokalowe i jest wyposażona w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. Ponadto uczniowie mają

do dyspozycji plac zabaw i boisko szkolne znajdujące się na dużym 2-hektarowym placu szkolnym. 
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Obszar badania:  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki.

W szkole formułuje się  i wdraża wnioski z nadzoru pedagogicznego. 

Dyrektor oraz nauczyciele podali następujące wnioski wynikające z analizy dotyczącej wewnętrznego nadzoru

pedagogicznego:

1. Zwiększyć intensywność pomocy niektórym uczniom mającym trudności w nauce.

2. Wzmocnić współpracę szkoły z rodzicami, bardziej zaangażować ich w życie szkoły. 

3. Wzmocnić motywacje uczniów do uczenia się i pełnego wykorzystania swoich możliwości. 

4. Włączyć rodziców do planowania rozwoju dziecka.

5. Pracować nad komunikacją pomiędzy szkołą a rodzicami.

6. Utrzymać dobry poziom działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych. 

7. Współpracować na płaszczyźnie rodzic – nauczyciel - uczeń. 

8. Monitorować przestrzeganie norm społecznych w szkole. 

9. Motywować uczniów do dalszej pracy i systematycznego odrabiania prac domowych. 

10. Utrwalać zasady obowiązujące w życiu społecznym.

Ich zdaniem przykładami wdrożonych wniosków są:

● zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia

świetlicowe, zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu szóstoklasisty (matematyka, język

angielski), 

● zwiększenie zaangażowania rodziców w życie szkoły ( np: przy imprezach okolicznościowych,

wycieczkach),

● zwiększenie ilości punktów dodatnich z zachowania za pracę na rzecz klasy lub szkoły, 

● stworzenie skrzynki pytań, możliwość zadawania pytań na stronie internetowej szkoły,  na stronie

internetowej szkoły zakładka „ dla rodziców”,

● ankiety  wśród uczniów, nauczycieli, rodziców na temat norm społecznych, pogadanki, spotkania, 

● częstsze sprawdzanie prac domowych oraz stosowanie pozytywnych wzmocnień. 

● adaptacja pomieszczenia na świetlicę, przygotowywanie strojów na akademie szkolne,

● utworzenie tablicy rekordów, dyplomów, informacji na stronie internetowej na temat sukcesów

uczniów.

Nauczyciele podkreślili, że wszystkie te działania były użyteczne dla szkoły ponieważ rodzice są bardziej

zaangażowani w życie szkoły, chętnie uczestniczą w spotkaniach grupowych i indywidualnych, a dzięki zajęciom

dodatkowym zostały wyrównane szanse edukacyjne. Według partnerów szkoły oraz pracowników

niepedagogicznych głównymi zmianami w szkole jakie dostrzegli były:

● odmalowanie sali gimnastycznej, 

● rozbudowanie pracowni multimedialnej,

● nowe dekoracje na holu, 
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● utworzenie świetlicy oraz dowozu dzieci,

● stworzenie nowej nawierzchni na placu zabaw. 

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. 

Nauczyciele biorą udział w wielu formach doskonalenia zawodowego. Współpracują ze sobą podczas

doskonalenia własnej pracy. 

Zdaniem dyrektora (ankieta) nauczyciele korzystają z wymienionych poniżej form doskonalenia:

● studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, wizyty, obserwacje studyjne w innych szkołach

lub instytucjach, doskonalenie dzięki indywidualnemu wsparciu - mniej niż 1/4 nauczycieli, 

● szkolenia internetowe - więcej niż 1/4 nauczycieli, 

● kursy lub szkolenia zewnętrzne, konferencje, seminaria, obserwacje koleżeńskie, szkolenia zespołów

zadaniowych, szkolenie rady pedagogicznej - więcej niż 3/4 nauczycieli.

Również w czasie ankiety wskazał, że tematy szkoleń, warsztatów lub innych form doskonalenia zawodowego,

w których uczestniczyli nauczyciele:

● "Praca nauczyciela kl. I. Praktyczne rozwiązania na co dzień, Jak to rozwiązać? Zadania tekstowe

w trzech klasach szkoły podstawowej i w badaniu OBUT",

● Wychowanie przez sztukę z Przygodą z uśmiechem",

● " Praca nauczyciela klasy I. Czy to jest konieczne i czemu ma to służyć?" 

● "Nauczyciel klasy 0: "Język obcy w eduk. przedszkolnej - wykorzystanie wierszyków i piosenek",

● "Pierwsza pomoc",

● "Dzienniki elektroniczne", 

● "Procedury przeprowadzania sprawdzianu w kl VI w roku szk. 2014/15", 

● "Wybrane zagadnienia z prawa pracy",

● " Zmiany w prawie oświatowym"- 1 nauczyciel kl.IV-VI, 

● "Rola i zadania biblioteki szkolnej we wprowadzaniu zmian"- nauczyciel bibliotekarz, 

● "Zmiany w typach zadań z matematyki" , 

● "Podnoszenie jakości kształcenia w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej ze

szczególnym uwzględnieniem w zakresie matematyki", 

● "Wprowadzanie i weryfikacja danych w zmodernizowanym systemie oraz sprawozdawczość",

● "Dostosowanie statutów do zmian w prawie oświatowym",

● " Zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika", 

● "Mnemotechniki jako wsparcie w nauce języków obcych". 

Zaznaczył, że nauczyciele, którzy kończą różne formy doskonalenia zawodowego dzielą się wiedzą tam zdobytą

z innymi nauczycielami, organizują lekcje otwarte, koleżeńskie. Ankietowani nauczyciele potwierdzili wskazania

dyrektora dotyczące form ich doskonalenia zawodowego. Ponadto dodali, że biorą udział w szkoleniach
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z zakresu:

● nauczania i uczenia się uczniów (Wykres 1j),

● relacji z uczniami (Wykres 2j)

● organizacji pracy (Wykres 3j)

● rozwiązywania problemów wychowawczych (Wykres 4j),

● współpracy  między nauczycielami (Wykres 5j),

● spraw administracyjnych (Wykres 6j).

Jak stwierdzili (wywiad) udział w szkoleniach przełożył się na zorganizowanie dodatkowych zajęć oraz

zintegrowanie zespołu klasowego.

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

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.

Nauczyciele powszechnie biorą udział w działaniach ewaluacyjnych.   Dyrektor w ankiecie zaznaczył,

że nauczyciele angażują się w ewaluację wewnętrzną. Aktywnie uczestniczą w spotkaniach zespołów

ewaluacyjnych, wyborze badanego obszaru, narzędzi do ewaluacji, opracowaniu pytań kluczowych,

przeprowadzeniu badań wśród uczniów i rodziców, analizie i opracowaniu ankiet, formułowaniu wniosków

z ewaluacji, przedstawieniu wniosków na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, wdrażaniu działań naprawczych, oraz

monitorowaniu efektywności wdrażanych wniosków. Aby zachęcić nauczycieli do czynnego udziału w ewaluacji

wewnętrznej, dyrektor przedstawia korzyści z niej płynące w celu podniesienia pracy szkoły oraz możliwości

poprawienia własnej pracy. Wyróżniający się nauczyciele otrzymują nagrody dyrektora i nagrody burmistrza

oraz większy dodatek motywacyjny. Ankietowani nauczyciele zaznaczyli, że  uczestniczą w działaniach służących

realizacji ewaluacji wewnętrznej szkoły (Wykres 1j).  
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Wykres 1j

W wymaganiu "Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi" w odniesieniu do poziomu

wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

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.

Nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz pracownicy niepedagogiczni biorą udział w procesie

podejmowaniu decyzji.

Wszyscy nauczyciele uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących  szkoły, które dotyczą głównie: 

● wyboru programów nauczania i podręczników, 

● terminów dni wolnych,

● przygotowania tygodniowego rozkładu zajęć świetlicy,

● kalendarza uroczystości szkolnych oraz udziału w konkursach, 

● wykorzystywania funduszy od sponsorów oraz wyposażenia

● zadań dodatkowych  oraz tematyki WDN,

● imprez, uroczystości, akcji charytatywnych,

● zewnętrznych form doskonalenia,

● przydziału czynności oraz współpracy z instytucjami.

Jak stwierdził dyrektor w tym lub poprzednim roku szkolnym konsultowano z uczniami ważne decyzje dotyczące
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szkoły, dotyczyły one:

● wyboru patrona szkoły, 

● oferty zajęć pozalekcyjnych, ,

● imprez okolicznościowych wyjazdów, 

● zagospodarowanie czasu wolnego na przerwach,

● przeznaczenie funduszy zdobytych z kiermaszu wielkanocnego na pomoc choremu koledze.

● odrabianie prac domowych na świetlicy szkolnej, szkolnych.

Zaznaczył, że uczniów, nauczycieli oraz rodziców zachęca poprzez:

● wspieranie realizacji planów samorządu szkolnego,

● tworzenie uczniom warunki do wyrażania opinii, np. ankiety, rozmowy indywidualne skrzynka pytań,

możliwość zadawania pytań na stronie internetowej szkoły,

● wskazywanie priorytetów pracy szkoły oraz priorytetów w zakresie pożądanych zmian.

Podczas wywiadu pracownicy niepedagogiczni stwierdzili, że nauczyciele oraz dyrektor szkoły proszą ich o opinie

podczas remontów, imprez okolicznościowych oraz podczas dokonywania zakupów. Do wyrażania swoich opinii,

decydowania zachęcani są również uczniowie. Na potwierdzenie tego wskazali, że decyzjami podjętymi wraz

z nimi były: wyjazdy na basen, organizacja imprez okolicznościowych, aktywne spędzanie czasu , tematyka

gazetek, szczęśliwy numerek oraz zajęcia dodatkowe.

Obszar badania:  Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb.

Dyrektor podejmuje działania, które wspierają szkołę. Wsparcie jakie otrzymuje szkoła jest

wielopłaszczyznowe. 

Wszyscy ankietowani nauczyciele uważają, że dyrektor szkoły pozyskuje zewnętrzne zasoby służące rozwojowi

uczniów.  Aby zapewnić szkole wsparcie zewnętrznych instytucji, organizacji oraz osób, dyrektor szkoły promuje

ją w środowisku (media), współpracuje z instytucjami na rzecz dobra dziecka. dodał, że partnerzy szkoły

otrzymują podziękowania za współpracę "Przyjaciel szkoły." Podkreślił, że od instytucji, z którymi współpracuje,

szkoła otrzymuje m.in.: materiały do remontu, fundusze na zakup zabawek do oddziału przedszkolnego,

artykuły biurowe i gry dydaktyczne, książki do biblioteki, zakup traktora ogrodowego. Ponadto wraz z nimi

szkoła organizuje: akcje charytatywne, konkursy, spotkania oraz prelekcje, akcje prozdrowotne, imprezy

okolicznościowe, konkursy oraz  zawody sportowe. Dzięki współpracy z wieloma organizacjami i instytucjami

szkoła ma następujące korzyści: 

● zwiększona świadomość konsekwencji na zagrożenia, poznanie znaków drogowych, właściwe

zachowanie na drogach,

● uświadomienie zagrożeń na terenie szkoły poznanie zasad bezpieczeństwa 

● świadoma dbałość o swoje zdrowie, odpowiednie odżywianie, rozwijanie dobrych nawyków

u uczniów, 
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● pomoc finansowa i rzeczowa, możliwość korzystania z nieodpłatnych posiłków, wzbogacanie swojej

wiedzy i umiejętności, 

● wyposażenie szkoły w nowy sprzęt komputerowy,

● uwrażliwianie na potrzeby innych, pogłębienie wiedzy o zdrowiu 

● rozwijanie umiejętności artystycznych, recytatorskich i muzycznych umiejętności 

● możliwość spożywania na terenie szkoły owoców i warzyw 

● sponsorowanie nagród książkowych i upominków 

● pokrywanie kosztów wyjazdów na basen 

● poznanie tradycji związanych ze świętami, kultywowanie wartości patrona szkoły,

● udział w organizacji kiermaszy świątecznych, przygotowaniu palmy wielkanocnej, wyjazdy

do Częstochowy, Łagiewnik, Wieliczki. 

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z

zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.

Dyrektor wspiera nauczycieli do wykorzystywania aktualnej wiedzy 

Dyrektor zachęca nauczycieli do udziału w studiach podyplomowych, szkoleniach, kursach i warsztatach.

Dofinansowuje różne formy doskonalenia zawodowego, inspiruje do dzielenia się wiedzą, popiera ciekawe

inicjatywy - innowacje pedagogiczne, dobre praktyki, motywuje nauczycieli przyznając zróżnicowane dodatki

motywacyjne, nagrody dyrektora szkoły oraz wnioskuje o nagrody burmistrza. Upowszechnia sukcesy uczniów

i podkreśla zasługi oraz zaangażowanie nauczycieli. Dodał, że pozyskana przez nauczycieli najnowsza wiedza

z pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych, ma wpływ na wzbogacenie pracy z uczniami. Nauczyciele

stwierdzili, że działaniami, które wynikały z najnowszej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk

pokrewnych były: nowatorskie metody nauczania, aktywizujące metody nauczania, stosowanie multimediów,

nauka przez zabawę, dobre praktyki ,,Bajki naszego dzieciństwa". 
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