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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 23-11-2015 - 30-11-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Beata Wachowiak, Krystyna Wiśniewska, Grzegorz Rados. Badaniem objęto 58 uczniów

(ankieta i wywiad grupowy), 51 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 13 nauczycieli (ankieta i wywiad

grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki i przedstawicielem samorządu

lokalnego, grupowy z przedstawicielami partnerów szkoły i z pracownikami niepedagogicznymi, a także

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

który obejmuje wszystkie obszary działania szkoły.

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)

WUPO - Scenariusz wywiadu z uczniami po obserwacji

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

Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu to jedna z pięciu szkół podstawowych w gminie i najmniejsza tego

typu placówka w mieście. Położona jest we wschodniej części miasta, w dzielnicy Obrzyce, na terenie Szpitala

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. W szkole uczy się nieco ponad stu uczniów w sześciu oddziałach. Mogą oni

korzystać z pracowni internetowej, biblioteki, świetlicy, stołówki, sali gimnastycznej, boiska, placu zabaw.

W szkole została przeprowadzona ewaluacja całościowa, w wyniku której stwierdzono, że spełnia ona wszystkie

wymagania, które sformułowane zostały przez państwo wobec szkół. Podczas badania ustalono, że w szkole

realizowane są wszystkie działania opisane na poziomie podstawowym. Ponadto, w raporcie opisano wiele

działań, podejmowanych przez szkołę, które znajdują się w charakterystykach poziomu wysokiego

poszczególnych wymagań.Szkoła funkcjonuje w oparciu o przyjętą przez radę pedagogiczną oraz

zaakceptowaną przez radę rodziców i samorząd uczniowski koncepcję pracy, która wytycza kierunki rozwoju

uczniów i daje im możliwość aktywnego udziału w życiu szkoły i środowiska. Rodzice i uczniowie partycypują

w realizowaniu koncepcji pracy szkoły, inicjują i realizują działania i zmiany oraz udzielają wsparcia.

Należy tu również podkreślić, że sposób zarządzania szkołą służy jej rozwojowi. Działania dyrektora są

adekwatne w odniesieniu do podstawowych celów pracy szkoły oraz potrzeb wychowawczych i edukacyjnych.

Dyrektor dba o systematyczną poprawę bazy dydaktycznej, wyposażenie, w szczególności w środki

umożliwiające korzystanie z technologii informacyjnej. Skutecznie poszukuje odpowiedniego do potrzeb szkoły

wspomagania zewnętrznego, pozyskując wielu sojuszników wspierających funkcjonowanie szkoły. 

Do rozwoju szkoły przyczyniają się także działania wynikające z wniosków z nadzoru pedagogicznego. W proces

realizacji tych zadań zaangażowani są wszyscy nauczyciele, którzy współdziałają wykonując zadania edukacyjne

i wychowawcze oraz rozwiązując skutecznie pojawiające się w szkole problemy. Pomagają sobie nawzajem

również w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. Wykorzystywana jest tu przestrzeń do współpracy pomiędzy

nauczycielami w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu działań, a także ich modyfikowaniu i doskonaleniu

procesów edukacyjnych. 

Podczas badania ustalono, iż procesy edukacyjne są planowane i realizowane odpowiednio do potrzeb uczniów,

nauczyciele stosują adekwatne metody nauczania, dzięki czemu zajęcia są ciekawe, atrakcyjne i dzieci chętnie

w nich uczestniczą, identyfikują się ze szkołą, lubią ją i uczących w niej nauczycieli, dostrzegają możliwości

rozwoju i z nich korzystają. Nauczyciele podczas zajęć wykorzystują zalecane warunki i sposoby realizacji

podstawy programowej odpowiednio do nauczanego przedmiotu i umożliwiają uczniom rozwiązywanie

różnorodnych zadań i problemów z wykorzystaniem posiadanej przez nich wiedzy i umiejętności. Dzięki temu

kształtują u uczniów kluczowe kompetencje opisane w podstawie programowej dla szkoły

podstawowej. Realizowane w szkole działania są osadzone w planach i programach formułowanych w oparciu

o wnioski z prowadzonych przez wszystkich nauczycieli analiz wyników sprawdzianu szóstoklasisty, wyników

ewaluacji wewnętrznej oraz ewaluacji zewnętrznej, a także ogólnopolskiego badania umiejętności

trzecioklasistów, diagnozy umiejętności matematycznych i polonistycznych piątoklasistów. 

Ponadto, w szkole podejmuje się szereg działań wykraczających poza realizację podstawy programowej. Ich

wdrażanie odbywa się w oparciu o zdiagnozowane potrzeby uczniów oraz teorie naukowe związane

z psychologią, pedagogiką i wychowaniem. Współpracujący ze sobą w realizacji tych działań nauczyciele,

dostrzegają ich pozytywne efekty, tj. poprawę zachowań dzieci, lepsze wyniki edukacyjne, rozwój fizyczny

i zwiększoną aktywność dzieci.Uczniowie osiągają wysokie wyniki na sprawdzianie w szóstej klasie, które

wskazują na skuteczność dydaktyczno – wychowawczych działań szkoły. W ostatnich trzech latach wynik
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sprawdzianu szóstoklasisty utrzymuje się na poziomie średnim i nieco powyżej średniego. Z danych szkoły

wynika, że w ostatnim roku (2015) klasa szósta Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu uzyskała wynik

w staninie bardzo wysokim.

Warto zauważyć, że w procesie edukacji wykorzystuje się elementy oceniania kształtującego, co pomaga

dzieciom zrozumieć cele nauczania, wymagania, jakim powinni sprostać, wpływa pozytywnie na ich świadomość

uczenia się, a przede wszystkim, motywuje do nauki i rozwija potrzeby poznawcze. Na zaangażowanie dzieci

wpływa również atmosfera życzliwości i wsparcia, a także odpowiednia organizacja lekcji, umożliwiająca

uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej stosowanie w sytuacjach życiowych. 

Uczniowie zgłaszają też wiele ważnych inicjatyw dotyczących organizacji życia szkolnego, rozwoju swoich

zainteresowań oraz działań wychowawczych i edukacyjnych. Nauczyciele są otwarci na propozycje uczniów

i wspólnie z nimi je realizują. W badanej szkole uczniowie inicjują również działania na rzecz środowiska

lokalnego. Pomaga to w rozwoju dzieci, a równocześnie przyczynia się do rozwoju szkoły i społeczności lokalnej.

W szkole bardzo ważne jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Sprzyja temu

lokalizacja szkoły, dbałość o warunki nauki, mała liczba uczniów oraz podejmowane działania wychowawcze

i profilaktyczne. Normy zachowań, które obowiązują w szkole, opierają się na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Uczniowie i rodzice mają wpływ na ich kształtowanie. Członkowie społeczności szkolnej znają obowiązujące

zasady i w większości starają się ich przestrzegać, co powoduje, ze uczniowie w większości czują się

bezpiecznie.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu
Patron

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Międzyrzecz

Ulica Długa

Numer 102

Kod pocztowy 66-300

Urząd pocztowy Międzyrzecz

Telefon 957418020

Fax 957418020

Www sp4.miedzyrzecz.com.pl

Regon 21031919900000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 108

Oddziały 6

Nauczyciele pełnozatrudnieni 15.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 18

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 7.2

Województwo LUBUSKIE

Powiat międzyrzecki

Gmina Międzyrzecz

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.



Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu 11/158

      

Wnioski

1. Rozwojowi szkoły sprzyja spójna, adekwatna i dostosowana do potrzeb, koncepcja pracy, która

powstała, jest realizowana i modyfikowana we współpracy z rodzicami i uczniami.

2. Przyjazna atmosfera tworzona przez personel w szkole, a także uwzględnianie potrzeb edukacyjnych

uczniów w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych powoduje, iż uczniowie identyfikują się ze

szkołą, dostrzegają możliwości własnego rozwoju i czują się za niego odpowiedzialni.

3. Planując działania edukacyjne w szkole, nauczyciele biorą pod uwagę wyniki diagnozy osiągnięć dzieci

z poprzedniego etapu nauczania, a podczas zajęć umożliwiają uczniom rozwiązywanie różnorodnych

zadań i problemów z wykorzystaniem posiadanej przez nich wiedzy i umiejętności, dzięki czemu

kształtują u uczniów kluczowe kompetencje opisane w podstawie programowej dla szkoły podstawowej.

4. W szkole przeprowadza się analizy wyników sprawdzianu szóstoklasisty, wyników ewaluacji

wewnętrznej oraz ewaluacji zewnętrznej, a także ogólnopolskiego badania umiejętności

trzecioklasistów, diagnozy umiejętności matematycznych i polonistycznych piątoklasistów. Służą one

do formułowania wniosków i rekomendacji do dalszej pracy, co przyczynia się do bardziej efektywnego

planowania działań edukacyjnych.

5. Dzięki precyzowanym przez nauczycieli celom uczenia się, oczekiwaniom wobec uczniów, doborowi

odpowiednich metod pracy oraz udzielaniu informacji na temat efektów ich pracy, uczniowie

w większości wiedzą dlaczego i czego powinni się nauczyć oraz w jaki sposób.

6. W szkole systematycznie rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe wszystkich

uczniów, co umożliwia indywidualizacje nauczania oraz adekwatną organizację zajęć rozwijających,

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne. Uczniowie są zainteresowani tymi zajęciami i lubią w nich

uczestniczyć.

7. Tworzone w szkole warunki do podejmowania różnych form aktywności przez wszystkich uczniów

sprzyjają ich zainteresowaniu lekcjami i zaangażowaniu w prowadzone zajęcia.

8. Realizowane w szkole działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,

pozwalają większości uczniów czuć się bezpiecznie, choć zdarzają się przypadki przemocy słownej,

fizycznej i pozawerbalnej.

9. Zarządzanie szkołą sprzyja jej rozwojowi dzięki zapewnianiu bardzo dobrych warunków,

współuczestnictwie w tym procesie pracowników szkoły, uczniów i rodziców oraz pozyskiwaniu

sojuszników.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Wymaganie "Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów" jest

spełnione, ponieważ szkoła realizuje działania w zakresie wszystkich obszarów opisanych

na poziomie podstawowym, a ponadto realizuje również działania z poziomu wysokiego.

Szkoła posiada koncepcję przyjętą przez radę pedagogiczną oraz zaakceptowaną przez radę

rodziców i samorząd uczniowski. Wytycza ona kierunki rozwoju uczniów i daje im możliwość

aktywnego udziału w życiu szkoły i środowiska. Rodzice inicjują i realizują działania zgodne z ich

potrzebami, są zainteresowani rozwojem szkoły i udzielają jej wsparcia. Uczniowie i rodzice

partycypują w realizowaniu koncepcji pracy szkoły.

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 założenia koncepcji pracy, podejmując działania, adekwatne do potrzeb

rozwojowych uczniów i środowiska.  

W szkole opracowano koncepcję pracy szkoły w postaci jednego zwartego dokumentu opisując kadrę, bazę,

mocne i słabe strony, organizację pracy szkoły, misję i wizję, model absolwenta, plan działania w zakresie

wychowania, dydaktyki, organizację i zarządzanie szkoła, monitoring realizacji zadań. Szkoła posiada własną

Misję, placówka ma wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania poprzez stwarzanie uczniom

optymalnych warunków do ich prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracować z bliższym

i dalszym otoczeniem działając dla dobra społeczności szkolnej, lokalnej oraz społeczeństwa polskiego. Wizja

szkoły zakłada, że szkoła dąży do wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych członków społeczności

lokalnej oraz obywateli RP. Uczy ich kochać, szanować i żyć kulturą i tradycjami narodu polskiego oraz Ziemi

Lubuskiej. Jednocześnie w szkole tworzy się atmosferę tolerancji i otwartości wobec innych narodów i ras, ucząc

języków obcych, kultury, geografii i tradycji innych krajów. Szkoła wychowuje uczniów, którzy w przyszłości

wykażą się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w

życiu dorosłym. Wypracowany został także model absolwenta, ABSOLWENTA: JEST AKTYWNY - posiada

zainteresowania i rozwija je, jest twórcą i odbiorcą sztuki i kultury, wykazuje się samodzielnością. JEST

CIEKAWY ŚWIATA - korzysta z różnych źródeł informacji, poszerza wiedzę na miarę swoich możliwości, jest

wrażliwy na piękno przyrody. JEST ODPOWIEDZIALNY - podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje,

umie samodzielnie rozwiązywać problemy, cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki, zna swoje słabe

strony i pracuje nad nimi. JEST OTWARTY - nie ma problemów z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami,
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umie współdziałać w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych. JEST OPTYMISTĄ -

pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych, wierzy w swoje możliwości, umie odróżniać dobro od zła JEST

PRAWY - jest uczciwy i prawdomówny, zna zasady dobrego zachowania się i przestrzega ich, zna symbole

regionalne, narodowe i religijne i wie jak się wobec nich zachować. JEST TOLERANCYJNY - rozumie, że różnice

między ludźmi są zjawiskiem naturalnym, szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby

innych. JEST KRYTYCZNY - selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich wiarygodność i porządkuje

zdobyte informacje, ocenia ich wiarygodność i przydatność do określonego celu. JEST ŚWIADOMY SWOICH

OBOWIĄZKÓW JEST ŚWIADOMY SWOICH PRAW I PRAW INNYCH LUDZI - zna swoją wartość, swoje prawa, zna

i respektuje prawa innych. Uczniom wypowiadającym się w wywiadach podobają się w szkole: organizacja

i ilość zajęć dodatkowych (zawody, imprezy, co roku są rozgrywki piłkarskie, wyjazdy do kina, są zajęcia

dodatkowe, koło z niemieckiego, z matematyki, tańce, zajęcia logopedyczne, zajęcia komputerowe), przyjazny

stosunek nauczycieli do uczniów, funkcjonowanie świetlicy szkolnej, czas jej otwarcia i różne fajne zajęcia,

obiady w szkole, organizacja lekcji, funkcjonowanie biblioteki. Wskazują również, że nie podoba się im,

że starsze klasy psocą i hałas na lekcji, brukowa nawierzchnia boiska szkolnego ze względu na bezpieczeństwo

– upadki i brak siatek na bramkach, ogrodzenia boiska. 

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

przez nich akceptowana. 

Koncepcja pracy szkoły jest znana i akceptowana przez uczniów i ich rodziców. Uczniowie i rodzice

partycypują w rozmowach na temat kwestii istotnych dla społeczności szkolnej. 

Zarówno uczniowie jak i rodzice podczas ankietowania i wywiadów wyrazili akceptację dla działań realizowanych

przez szkołę oraz opinię, że nauczyciele i dyrektor są otwarci na ich sugestie i tworzą sytuacje sprzyjające ich

wyrażaniu. Ankietowani uczniowie uważają, że w szkole mają okazję rozmawiać o obowiązujących zasadach

(27/31) oraz sposobie, prowadzenia lekcji (25/31) (Wykres 1j, 2 j). Z ankietowania rodziców wynika, że 33/41

z nich wie, co jest ważne dla dziecka jako ucznia tej szkoły; 35/41 rodziców jest zachęcanych do zgłaszania

tematów do dyskusji; 40/41 rodziców stwierdza, że nauczyciele nakłaniają do wypowiedzi ich wszystkich; 39/41

rodziców uważa, że nauczyciel poddaje pod dyskusje pojawiające się propozycje; 36/41 rodziców twierdzi, że na

zebraniach jest czas, aby omówić wszystkie ważne tematy 35/41 rodziców stwierdza, że dokumenty

przekazywane na zebraniach są z nimi dyskutowane; 33/41 rodziców uważa, że nauczyciele nie narzucają

swoich rozwiązań. Rodzice w wywiadzie wskazują, że mają bardzo dobry kontakt ze szkołą i nauczycielami,

mogą kontaktować się na spotkaniach ogólnych, indywidualnych, nawet każdego dnia i bardzo dobrze od lat

funkcjonuje dziennik elektroniczny. (Tab. 1). Na początku każdego roku szkolnego rodzice dyskutują

z dyrektorem i nauczycielami, przedstawiają swoje propozycje do pracy szkoły. (Tab. 2).Podczas wywiadu

uczniowie informowali, że rozmawiają z nauczycielami o ważnych dla siebie sprawach, o sposobach prowadzenia

lekcji (nie zawsze satysfakcjonują ich lekcje wychowania fizycznego) i ewentualnej potrzebie dodatkowego

wyjaśnienia niezrozumianego materiału (na co nauczyciele reagują pozytywnie), ustalaniu zasad

obowiązujących w szkole, przywilejach uczniów, potrzebie odnowienia sali gimnastycznej, chęci uczęszczania

na basen oraz wydłużenia przerw lekcyjnych.
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Wykres 1j Wykres 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób zazwyczaj przebiega spotkanie nauczyciela z rodzicami? [WR] (10361)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Kontaktowanie się nauczycieli z rodzicami Zawsze nauczyciel znajdzie chwilę czasu, żeby w takiej

sytuacji podejść do rodzica i powiedzieć, jakie postępy

robi dziecko. Bywa czasem, że nauczyciele specjalnie

czekają na rodzica, żeby powiedzieć rodzicowi co dzieje

się z dzieckiem. Miałem różne sytuacje, takie jest

podejście, że nauczyciel mówił mi, że syn narozrabiał, a

było i tak, że pochwalił.

2 Funkcjonowanie dziennika elektronicznego Nauczyciele kontaktują się przez librusa, ale tak

indywidualnie nauczyciele sami z siebie informują,

pomagają, mówią z czym sobie dziecko nie radzi, jak mu

pomóc. Przez librusa nauczyciele zawsze odpowiadają na

pytania i prośby rodziców. Zauważam, że librus jest

coraz bardziej wykorzystywany, nawet w indywidualnych

kontaktach, zawsze kiedy o coś pytam, zawsze jest

odpowiedź, kiedy syn chorował, to przez librusa

poprosiłem o dodatkowe zadania, to otrzymałem od

nauczyciela matematyki zadania na maila.

3 Spotkania z rodzicami Spotkanie rodziców w klasie lub indywidualnie, wspomnę

o tym, ze każda obecność rodzica w szkole, to okazja do

rozmowy.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy na początku roku szkolnego dyskutują Państwo najważniejsze założenia pracy szkoły

(koncepcja, program wychowawczy i profilaktyki)? Jak te założenie przekładają się na prace poszczególnych

klas? [WR] (10670)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Konsultowanie z rodzicami działań szkolnych Co roku też pani dyrektor mówi, że czeka na propozycje

rodziców, szkoła jest bardzo otwarta i nawet kiedy

odprowadzam dziecko, czasem wchodzę do sekretariatu i

mówię jakie mam propozycje.

2 Planowanie pracy szkoły Na każdym rozpoczęciu roku szkolnego pani dyrektor

przedstawia plan pracy

3 Ustalanie priorytetów na dany rok Wiem, że pewne rzeczy są narzucone, np. przez

ministerstwo, wtedy na zebraniach z wychowawcami

pada pytanie jakie rodzice mają propozycje realizacji

tych założeń "ciągną nas za język"

4 Ustalanie nowych zasad postępowania Jako rada rodziców rozmawialiśmy o programie karania i

nagradzania, dyskutowaliśmy o regulaminie to był taki

oddolny pomysł, związany z problemami w jednej klasie.

5 Włączanie się rodziców w życie szkoły Co roku, na początku roku omawiamy plan imprez,

przedsięwzięć, np. proponujemy organizację festynu,

sposób przeprowadzenia konkursu. Może posłużę się

przykładem – kiedy szkoła organizuje dużą imprezę, np.

festyn rodzinny, my rodzice między sobą ustalamy, że IV

klasa organizuje część artystyczną, inna klasa organizuje

część gastronomiczną, rodzice klas zgłaszają swoje

propozycje, na festyn przychodzi dużo rodziców, jest

przesympatyczna atmosfera, jesteśmy dumni z tej

imprezy

6 Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych. Czasami w ciągu roku, kiedy zdarzają się jakieś

problemy, to wychowawca na zebraniu przedstawia

swoją wizję rozwiązania problemu, ale oczekuje też jakie

jest zdanie rodziców, np. kiedy był przypadek agresji,

pani wykorzystała rysunki dzieci i pokazała rodzicom

jakie emocje mają dzieci, kiedy był problem z kartami,

wspólnie ustalaliśmy jak sobie z tym poradzić.
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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. 

Koncepcja pracy jest przygotowywana i modyfikowana z zaangażowaniem uczniów i rodziców. 

Pani dyrektor poinformowała, że rodzice początkowo byli nieco bierni, jednak z czasem zaczęli dostrzegać

potrzebę opracowania koncepcji pracy szkoły. Obecnie są inicjatorami wprowadzenia zmian, które zasadniczo

polegają na poszerzeniu różnych działań. (Tab. 1). Rodzice wskazali w wywiadzie, że biorą czynny udział

w organizowaniu wycieczek szkolnych, włączają się do wspólnie organizowanych zajęć (dzielenie się własnym

doświadczeniem, zachęcają dzieci do czytania). Zgłaszają nauczycielom potrzebę odpowiedniego tempa

wprowadzania nowego materiału w procesie nauczania. W wywiadzie dyrektor wskazuje, że rodzice są włączani

w podejmowanie decyzji w sprawie uczenia się uczniów i kwestii wychowawczych. (Tab. 2).

Nauczyciele w wywiadzie wskazują jakie decyzje zostały podjęte wspólnie z uczniami. Zaliczają do nich

organizację zajęć dodatkowych, imprez klasowych, podział przerw śródlekcyjnych (ustalono dwie dłuższe

przerwy po 20 min), wniesiono uwagi do prowadzenia lekcji (przygotowanie przez uczniów fragmentów lekcji,

quizów, zagadek), powołano Rzecznika Praw Ucznia. Potwierdzają to również uczniowie w wywiadzie. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie decyzje zostały podjęte w tym lub poprzednim roku szkolnym wspólnie z rodzicami? [AD]

(10358)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Inicjowanie działań przez rodziców działań na rzecz

uczniów i szkoły. Rodzice włączają się w życie szkoły

realizując wiele ciekawych przedsięwzięć m.in.

modernizują bazę szkoły, współorganizują wycieczki oraz

imprezy szkolne np. Festyn Rodzinny. Zabierają głos w

sprawach mających bezpośredni wpływ na działania

wychowawcze szkoły. W II semestrze minionego roku

zgłosili potrzebę zmiany systemu oceniania zachowania

w obszarze kar. Z inicjatywy rodziców zmieniono czas

funkcjonowania świetlicy szkolnej. Rodzice wspomagają

szkołę w zakresie polepszenia warunków do nauki,

prowadzą remonty, pozyskują nowe wyposażenie, dbają

o teren wokół szkoły. Rodzice współorganizują Festyn

Rodzinny-wspólnie wyznaczono termin festynu na

czerwiec bieżącego roku szkolnego. Decyzją rodziców

zgromadzone w trakcie festynu fundusze będą

przeznaczone na doposażenie w sprzęt sportowy sali

gimnastycznej. W bieżącym roku szkolnym rodzice

zaplanowali środki finansowe na dopłaty do wycieczek

dla najbardziej potrzebujących dzieci. Rodzice

zaakceptowali inicjatywę uczniowską – zbiórkę

plastikowych nakrętek dla chorego chłopca oraz zbiórkę

pieniędzy na rzecz 4-letniej dziewczynki z wadą serca. Z

własnej inicjatywy nagłośnili sprawę, zachęcając za

pośrednictwem dziennika elektronicznego wszystkich

rodziców do wsparcia działań uczniowskich. Rodzice

uczestniczą w planowaniu i organizowaniu działań

wspierających tradycje rodzinne-podjęto decyzję o

organizacji kiermaszu bożonarodzeniowego połączonego

z propagowaniem zwyczajów świątecznych. Ufundowali

nagrodę na konkurs na najpiękniejszy świąteczny

wystrój klasy. Wspierają działania Samorządu

Uczniowskiego.

Z uwagi na czas pracy rodzice wnioskowali o

wcześniejsze rozpoczęcie pracy świetlicy od godziny

7.00. Prośbę rozpatrzono pozytywnie. W zakresie

ulepszania bazy szkoły wspólnie podjęto decyzję o

malowaniu sal, wzbogaceniu księgozbioru bibliotecznego.

Istotnym elementem wspólnie podjętych decyzji było

zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły. Po

wymianie placu apelowego postanowiono zadbać o zieleń

przy szkole. Rodzice włączyli się do akcji zakupu

krzewów ozdobnych oraz prac związanych z

nasadzaniem. Ze zgromadzonych na swoim koncie

funduszy doposażyli szkolny plac zabaw (karuzela). Ze

środków pozyskanych z projektu Blu-Sky (równowartość

3000,00 $) zakupiono namiot piknikowy oraz 6 stołów

biesiadnych, które będą wykorzystywane do organizacji

Festynów Rodzinnych (w cyklu dwuletnim).

Ubiegłoroczny konkurs na najpiękniejszy świąteczny

wystrój klasy nawiązujący do polskich tradycji

postanowili nagrodzić ufundowaniem przez nich

całodniową wycieczką przyrodniczą. Rodzice postanowili

finansować poczęstunek podczas zabaw dla uczniów ze

zgromadzonych na koncie Rady Rodziców dobrowolnych

składek
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jak rodzice są włączani w podejmowanie decyzji w sprawie uczenia się uczniów i kwestii

wychowawczych? [WD] (10433)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 W szkole prowadzona była ankieta na temat organizacji

zająć pozalekcyjnych. Rodzice mogą się wypowiadać na

temat dotychczas organizowanych zajęć oraz wskazywać

swoje oczekiwania w tym zakresie. Zaproponowano

utworzenie zajęć szachowych oraz prowadzenie nauki

drugiego języka obcego. Rodzice wspomagają

wychowawców i nauczycieli włączając się w

modernizowanie systemu oceniania zachowania uczniów.

Z ich inicjatywy powstał regulamin nagród i kar.

Pod koniec ubiegłego roku przygotowaliśmy dla rodziców

i uczniów ankietę na temat zasadności zajęć

pozalekcyjnych, tam oprócz tych, które chcieli utrzymać,

zaproponowali nowe zajęcia, np. wprowadzenia kółka

szachowego, rodzice poszukali instruktora, z inicjatywy

rodziców odbywają się zajęcia dodatkowe z języka

angielskiego w klasie trzeciej i czwartej – dzieci te uczyły

się w przedszkolu angielskiego i to umożliwia im

kontynuację nauki. Jeśli chodzi o opiekę, to mieliśmy

spory problem wychowawczy z obecną klasą piątą –

wcześniej rodzice wspomagali wychowawczynię, potem

rodzice zwrócili się z wnioskiem, żeby zaostrzyć nieco

system oceny zachowania – w efekcie powstał regulamin

nagród i kar, został wdrożony i powoli przynosi skutki w

klasie z problemami.
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Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Wymaganie "Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się" jest

spełnione, ponieważ szkoła realizuje działania w zakresie wszystkich obszarów opisanych

na poziomie podstawowym, a ponadto realizuje również działania z poziomu wysokiego.

Podczas badania ustalono, iż procesy edukacyjne są planowane i realizowane odpowiednio

do potrzeb uczniów, nauczyciele stosują adekwatne metody nauczania, dzięki czemu zajęcia są

ciekawe, atrakcyjne i dzieci chętnie w nich uczestniczą, identyfikują się ze szkołą, lubią ją

i uczących w niej nauczycieli, dostrzegają możliwości rozwoju i z nich korzystają.

W badanej szkole uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się oraz formułowane przez

nauczycieli oczekiwania, w efekcie wiedzą czego oraz dlaczego mają się uczyć i mają świadomość

odpowiedzialności za swój rozwój. Bezsprzecznie na zaangażowanie dzieci ma wpływ życzliwa

atmosfera, odpowiednia organizacja lekcji, motywująca do aktywnego uczenia się, wspomagająca

proces kształtowania umiejętności uczenia się i wspierająca w trudnych sytuacjach, a także

umożliwiająca uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej stosowanie w sytuacjach

życiowych. W mniejszym stopniu wykorzystywane jest w praktyce szkolnej uczenie się wzajemne,

które najczęściej opiera się na pracy zespołowej, sporadycznie poprzez organizowanie rozmów

na temat tego, czego się uczniowie nauczyli, czy też organizację wzajemnego oceniania prac.

Na kształtowanie odpowiedzialności i motywowanie do nauki wpływa również powszechna praktyka

wśród nauczycieli związana ze stwarzaniem uczniom możliwości współdecydowania o sposobach

i formach uczenia się oraz przekazywanie informacji zwrotnej i ocenianie zgodnie z przyjętymi

w szkole zasadami.

W badanej szkole podejmuje się szereg działań wykraczających poza realizację podstawy

programowej. Ich wdrażanie odbywa się w oparciu o zdiagnozowane potrzeby uczniów oraz teorie

naukowe związane z psychologią, pedagogiką i wychowaniem. Współpracujący ze sobą w realizacji

działań nauczyciele, dostrzegają ich pozytywne efekty, tj. poprawę zachowań dzieci, lepsze wyniki

edukacyjne, rozwój fizyczny i zwiększoną aktywność dzieci.
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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.

Proces edukacyjny w szkole jest planowany i realizowany z uwzględnieniem potrzeb

uczniów, co przyczynia się do ich rozwoju. Nauczyciele powszechnie stosują metody

dostosowane do potrzeb uczniów, dzięki czemu zajęcia są ciekawe, atrakcyjne i dzieci

chętnie w nich uczestniczą. 

Dla większości uczniów klasy piątej i szóstej (23/31 ankietowanych) tematy większości lekcji, w których

uczestniczą są interesujące (Wykres 1j). Według nich nauczyciele prowadzą zwykle lekcje w taki sposób,

że mają ochotę dalej się uczyć (Wykres 2j). W nauce pomaga uczniom również dokładne tłumaczenie zagadnień

przez zdecydowaną większość nauczycieli ( 31/31, Wykres 3j). Dodatkowo, większość pedagogów (29/31)

upewnia się czy uczniowie dobrze zrozumieli to, o czym mówią na lekcji (Wykres 4j). Na obserwowanych

zajęciach uczniowie byli zainteresowani tematem, podobały im się stosowane metody i formy pracy (Tab. 3).

Uczniowie młodszych klas również lubią swoje zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne, lubią się uczyć, przebywać

w szkole (Tab. 1 i Tab. 2). Według nich nauczyciele starają się pomóc w zrozumieniu i nauczeniu się trudnych

rzeczy, często dodatkowo tłumaczą, proponują ćwiczenia, pokazują związki z życiem codziennym.;

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

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

zależności od Waszego stosunku do stwierdzeń, które przedstawię:
Treść pytania: W szkole mogę robić to co mnie interesuje. [WUI-III] (7622)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zdobywanie wiedzy mnie interesuje nauka i mogę się uczyć

2 zajęcia edukacyjne mnie interesują zajęcia z kodowania i komputerowe,

zajęcia z muzyki, jak pani gra na gitarze, mnie ciekawi

język niemiecki mnie ciekawią zajęci

matematyczno-przyrodnicze

3 książki i biblioteka mnie podobają się książki, biblioteka

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 za zajęcia dodatkowe zajęcia dodatkowe

2 wyjazdy na basen podobało mi się jak jeździmy na basen

3 życie szkoły można coś ciekawego robić
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Co podobało Wam się na lekcji, w której przed chwilą uczestniczyliście? Co się Wam nie

podobało? [WUPO] (6406)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 praca w grupie praca w zespołach

2 scenki dramowe scenki na posumowanie

3 ciekawy temat, zadania zadania była ciekawe

4 zachowanie nauczyciela Pani była miła i opowiadała

5 wykorzystanie TI wykorzystanie przez nauczyciela komputera oraz

rzutnika multimedialnego

6 ocenianie pracy innych uczniów Ocenianie innych osób jako sędzia

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

nich oczekiwania.

W badanej szkole uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się oraz formułowane przez

nauczycieli oczekiwania. Praktyki nauczycieli w zakresie zapoznawania uczniów z celami uczenia się

i oczekiwaniami wobec nich można uznać za powszechne, ponieważ w opinii uczniów wiedzą oni

czego oraz dlaczego mają się uczyć.

Na większości obserwowanych zajęć uczniowie byli zapoznawani z celami lekcji oraz oczekiwaniami przez

nauczyciela, w trzech przypadkach nauczyciel stwarzał uczniom warunki, aby mogli odkrywać cele samodzielnie,

natomiast w jednych uczniowie samodzielnie formułowali cele. W odniesieniu do oczekiwań wobec uczniów

w dwóch uczniowie samodzielnie je formułowali. Nieco słabszą strona prowadzonego w szkole procesu

edukacyjnego jest upewnianie się przez nauczycieli, czy uczniowie znają cele lekcji (Tabela 1) oraz stawiane im

oczekiwania (Tabela 2). Sytuacje obserwowane podczas badania w szkole są spójne z wypowiedziami uczniów,

w których opinii na większości zajęć nauczyciele przedstawiają im cele lekcji (Wykres 1j) lub proszą o ich

samodzielne formułowanie (Wykres 2j). W efekcie takich działań uczniowie na większości lekcji wiedzą czego się

będą uczyć (Wykres 3j), a także dlaczego (Wykres 4j). 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, w jaki sposób nauczyciel upewnił się, czy uczniowie znają cele lekcji. [OZ] (10363)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Formy upewniania się czy uczniowie znają cele lekcji

przyjmowały różny charakter. Najczęściej było to

zapytanie, czy uczniowie rozumieją co będzie

przedmiotem zajęć. Na niewielkiej liczbie zajęć

nauczyciele stwarzali możliwość wypowiadania się

uczniom na temat tego, czego się będą uczyć i w jakim

celu. Natomiast w trzech przypadkach takiej sytuacji nie

zaobserwowano.

Uczniowie samodzielnie formułowali cele, odnosili się do

nich na każdym etapie pracy. Dzieci przed każdym

kolejnym etapem formułowały zadanie i mówiły jaki jest

cel tego zadania. Na podsumowanie ćwiczenia nauczyciel

zadał pytania: co nauczyło nas to ćwiczenie. Kto osiągnął

cel, czego się nauczyłeś po wykonaniu tego ćwiczenia, co

potrafisz zrobić? Najpierw dpowiadały dzieci chętne, a

potem wskazywane przez nauczyciela.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Opisz, w jaki sposób nauczyciel upewnił się, czy uczniowie znają oczekiwania/kryteria? [OZ]

(7763)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Na części obserwowanych zajęć nauczyciele upewniali

się, czy uczniowie znają oczekiwania im stawiane

poprzez rozmowy na temat tego, czego się nauczą i do

czego zdobytą wiedzę mogą wykorzystać, zadawanie

uczniom pytań lub stwarzanie przestrzeni do

formułowania oczekiwań przez uczniów wobec kolejnych

etapów wykonywanej na lekcji pracy. Najczęściej

nauczyciele weryfikowali znajomość oczekiwań w

kontekście nabytych przez uczniów umiejętności lub

wiadomości. W trzech przypadkach taka sytuacja wogóle

nie miała miejsca.

"Prosił o ich sformułowanie uczniów, zwracał uwagę po

każdej zakończonej części lekcji, na to czego uczniowie

mieli się nauczyć i dopytywał uczących się, jakie

umiejętności nabyli podczas wykonywania zadań".

"Nauczyciel zadawał pytania szczegółowe dotyczące

tego, co będą wiedzieć, czego się nauczą, jak będą

oceniani".
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Obszar badania: Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają

uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.

W badanej szkole nauczyciele powszechnie przekazują uczniom informację zwrotną, która

motywuje do nauki i wpływa na ich rozwój. Proces oceniania prowadzony jest w zgodzie

z przyjętymi w szkole zasadami oceniania, który podobnie, jak bieżąca informacja zwrotna przynosi

pozytywne efekty.

Nauczyciele udzielali uczniom informacje zwrotne na większości obserwowanych zajęć. Przekazywana

informacja skupiała się przede wszystkim na mocnych i słabych stronach wypowiedzi uczniów

lub podejmowanych przez nich aktywności. Pojawiały się również informacje w odniesieniu do tego co uczeń

powinien zrobić, aby mógł poprawić się lub uzupełnić braki, natomiast rzadko pojawiały się wskazówki na temat

działań umożliwiających szerszy rozwój (Tabela 1). Ma to swoje odzwierciedlenie w opiniach ankietowanych

uczniów, którzy w większości (13/17)stwierdzili, iż nauczyciele informują ich o tym, co będzie brane pod uwagę

podczas procesu oceniania wykonywanych zadań (Wykres 1j), przestrzegają ustalonych zasad oceniania (16/17

- Wykres 2j), a stosowane podczas oceniania zasady są dla uczniów jasne (14/17 - wykres 3j). Również

większość uczniów uważa, iż nauczyciele dostrzegają to co robią dobrze (Wykres 4j) oraz rozmawiają o tym, jak

mają sobie radzić z trudnościami w nauce (Wykres 5j). Nieco rzadziej pomagają im odkrywać mocne strony

(Wykres 6j) i  rozmawiają z nimi o postępach w nauce (Wykres 7j).

Informacja zwrotna oraz ocenianie przez nauczycieli wpływa pozytywnie na dzieci, ponieważ większość z nich

dzięki temu ma ochotę się uczyć, postanawiają, że się poprawią i wiedzą, co mają poprawić (Wykres 1w).

Dostrzegają to również rodzice, w których opinii to w jaki sposób nauczyciele oceniają zachęca ich dzieci

do uczenia się (Wykres 8j) a uzyskiwane od nauczyciela informacje pomagają wspierać ich dzieci (Wykres 9j).

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
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, w jaki sposób nauczyciel udziala informacji zwrotnej uczniom. [OZ] (7560)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Nauczyciele udzielają uczniom informacji zwrotnej na

większości zajęć. Przekazywana informacja zwrotna

skupia się przede wszystkim na mocnych i słabych

stronach wypowiedzi, czy też podejmowanej przez

uczniów aktywności. Pojawiają się informacje w

odniesieniu do tego co uczeń powinien zrobić, aby

poprawić się lub uzupełnić braki, natomiast rzadko

pojawiają się wskazówki na temat działań

umożliwiających szerszy rozwój. W przypadku jednej na

piętnaście obserwowanych zajęć nie wystąpiła

informacja zwrotna.

"Nauczyciele podsumowując wykonywane przez dzieci

zadania mówił świetnie, super, extra, dobrze zrobiłeś to

zadanie. W przypadku, gdy uczniowie wykonali zadanie

nieprawidłowo nauczyciel zadawał pytania

naprowadzające uczniów na właściwą odpowiedź lub

znalezienie samodzielnej odpowiedzi na pytanie co zrobili

nieprawidłowo, dlaczego i jakie mają jeszce braki i co

powinni jeszcze zrobić. Nauczyciel udzielał również

inforamcji zwrotnej w odniesieniu do organizacji pracy w

grupach, np. "Super, extra, zobaczcie, jak tu grupa

fajnie podzieliła pracę, a teraz konsultują" "Nauczyciel

wskazywał, które elementy działania były prawidłowe,

podawał inne przykłady poprawnych działań, wskazywał

jakie były błędy, jak należy wykonac zadanie

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

trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 

W badanej szkole nauczyciele dzięki tworzeniu życzliwej atmosfery i stosowaniu odpowiedniej

organizacji pracy na lekcji motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają w trudnych

sytuacjach.

W szkole panuje atmosfera otwartości i życzliwości. Ma na nią wpływ całą społeczność szkolna. w opinii

pracowników niepedagogicznych fakt, iż szkoła jest niewielką placówką powoduje, że uczniowie nie są

anonimowi, a konflikty są rozwiązywane na bieżąco. Angażują się oni również w proces wychowania poprzez

zwracanie uwagi uczniom oraz przekazywanie nauczycielom informacji na temat zachowań dzieci (Tab. 1).

Według części (22/31) ankietowanych uczniów kl. V i VI na większości zajęć pomagają sobie nawzajem w nauce

(Wykres 1j). Dostrzegają również życzliwe relacje pomiędzy nimi a nauczycielami (Wykres 2j), choć zwrócili

uwagę na fakt, iż relacje pomiędzy uczniami nie są już tak dobre, ponieważ 19/31 stwierdziło, że niektórzy

uczniowie w szkole są wyśmiewani przez innych uczniów (Wykres 3j). Podczas obserwowanych zajęć wzajemne

relacje między nauczycielem i uczniami były życzliwe. Uczniowie zachowywali się swobodnie, mieli możliwość

zwracania się do nauczycieli z pytaniami i wykorzystywania swoich błędów do uczenia się.

Z wywiadów przeprowadzanych po obserwacji zajęć z uczniami wynika, iż podczas pracy na lekcji pomagała im

atmosfera w klasie i skupienie nad zadaniem oraz dostosowane do ich potrzeb metody pracy takie jak

odgrywanie scenek, praca z podręcznikiem i kartą pracy, czy też pokazy, podczas których uczniowie mogli

ćwiczyć razem z nauczycielem. Preferowaną formą pracy była praca w parach lub zespołach. Do czynników

wspomagających uczenie się wskazywanych przez uczniów należało również wykorzystywanie pomocy

dydaktycznych, w tym sprzętu multimedialnego oraz tworzenie przestrzeni do zadawania pytań.

Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich stosując nie tylko formy i metody pracy

wskazywane przez uczniów, ale także stwarzają uczniom sytuacje, w których mogą podejmować indywidualne

decyzje dotyczące ich uczenia się. Z obserwacji wynika, iż nauczyciele monitorują postępy pracy

poszczególnych uczniów, zwracają uwagę na każdego z nich, wyjaśniają, na czym polega wykonywane zadanie,

a zgłaszane przez uczniów opinie i inicjatywy akceptują i w większości wykorzystują do pracy. W efekcie

uczniowie pracowali chętnie, współpracowali ze sobą i nauczycielami, a także prezentowali wyniki działań.

Wyniki obserwacji korespondują z wynikami ankiet przeprowadzanymi wśród uczniów klas IV w dniu badania,

według których na większości lekcji otrzymywali oni wskazówki (8/17), które pomogły im się dalej uczyć

(Wykres 4j), niemniej 5 nie otrzymało ich wcale, część (5/17) uczniów stwierdziło, iż nauczyciele na większości

zajęć wysłuchali ich, gdy uczniowie mieli taką potrzebę (Wykres 5j).

Podobnego zdania są również rodzice, w których opinii (33/41) nauczyciele na większości zajęć dbają o dobre

relacje pomiędzy uczniami (Wykres 6j), traktują wszystkich równie dobrze (Wykres 7j) i szanują dzieci (Wykres

8 j). Rodzice uważają również, że nauczyciele częściej chwalą dzieci niż krytykują (Wykres 9j), a także wierzą

w ich możliwości (Wykres 10j).
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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
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jaka jest atmosfera w Państwa szkole? Jaka jest Państwa rola w kształtowaniu tej atmosfery?

[WPN] (6815)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 przyjazna atmosfera Wiedzę można sobie przyswoić, tę atmosferę tworzymy

wszyscy, ale nauczyciele uczą się najwięcej, jest to

miejsce wyjątkowe jeśli chodzi o atmosferę.

2 konflikty są rozwiązywane To mała szkoła i jesteśmy tu blisko siebie, jeśli są jakieś

konflikty to się je po prostu rozwiązuje. Różnie bywa z

uczniami, jest to nie do uniknięcia, łatwiej z nimi

rozmawiać i zwracać uwagę, bo jesteśmy zżyci i my i

dzieci,

3 życzliwość to mała szkoła, społeczność zżyta, a zespół który tutaj

funkcjonuje jest bardzo życzliwy,

4 współpraca pomiędzy pracownikami w kształtowaniu

zachowań

Jeżeli dzieci są obok nas i coś się wydarzy, np. jakaś

utarczka słowna – to to przerywamy i wołamy

nauczyciela

5 współpraca przy organizaji róznego rodzaju imprez i

uroczystości

włączamy się w organizację różnych festynów 1 –działa

w szkole grupa związana z organizacją turystyki, zuchy,

chodzą, organizują różne akcje,
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Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.

W badanej szkole powszechna praktyką wśród nauczycieli jest rozwijanie u uczniów umiejętności

uczenia się. 

Z prowadzonych w szkole obserwacji wynika, iż nauczyciele kształtują u uczniów umiejętności uczenia się

poprzez udzielanie wskazówek dotyczących sposobów zapamiętywania słówek (słuchanie, powtarzanie),

sporządzania notatek, korzystania z podręczników oraz pomocy dydaktycznych wspomagających proces

zapamiętywania. Ponadto kształtowaniu umiejętności uczenia się sprzyjają stosowane przez nauczycieli formy

i metody pracy podczas zajęć. Uczniowie podczas zajęć pracowali indywidualnie analizując treści źródłowe

z wykorzystaniem kart pracy, ale także współpracowali ze sobą w parach lub grupach, pomagali sobie, wspólnie

poszukiwali prawidłowych odpowiedzi, sprawdzali nawzajem wykonane zadania (Tab. 1). Na obserwowanych

lekcjach nauczyciele tworzyli sytuacje, w których uczniowie mieli możliwość rozwiązywania problemów

poznawczych o różnym stopniu złożoności, a także mieli możliwość podsumowania tego czego nauczyli się

na lekcji.

Obserwacje korespondują z wypowiedziami uczniów klas IV w odniesieniu do dnia badania, według których

na większości lekcji nauczyciele pomagali im w refleksji nad tym, czego się w danym dniu nauczycieli (Wykres

1j). Podobnie pozytywnie wypowiadali się uczniowie klas V i VI, według których na większości zajęć nauczyciele

pokazują im, jak znajdować najważniejsze informacje (Wykres 2j), jak je zapamiętywać (Wykres 3j), jak

powtórzyć ważne treści lekcji (Wykres 4j), znaleźć sposób na to, jak najlepiej się uczyć (Wykres 5j), czy też

robić przydatne notatki (Wykres 6j). Najsłabszym ogniwem w działaniach szkoły jest wskazywanie uczniom jak

mogą oni wykorzystywać swoje mocne strony do uczenia się (Wykres 7j).

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, w jaki sposób nauczyciel kształtuje u uczniów umiejętności uczenia się. [OZ] (7556)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętności uczenia

się poprzez udzielanie wskazówek dotyczących sposobów

zapamiętywania słówek (słuchanie, powtarzanie),

sporządzania notatek, korzystania z podręczników oraz

pomocy dydaktycznych wspomagających proces

zapamiętywania. Ponadto kształtowaniu umiejętności

uczenia się sprzyjają stosowane przez nauczycieli formy i

metody pracy podczas zajęć. Uczniowie podczas zajęć

pracowali indywidualnie analizując treści źródłowe z

wykorzystaniem kart pracy, ale także współpracowali ze

sobą w parach lub grupach, pomagali sobie, wspólnie

poszukiwali prawidłowych odpowiedzi, sprawdzali

nawzajem wykonane zadania.

"Podczas lekcji dominowała praca w zespołach, których

skład ulegał zmianie. Dzięki temu uczniowie uczyli sie

wzajemnie i udzielając sobie wskazówek jak zapamiętać

dane treści lub rozpoznawać kształty". "Nauczyciel

stawia uczniom zadania problemowe skłaniające uczniów

do poszukiwania rozwiązań. Uświadamia uczniom, że

nabycie nowych umiejętności ułatwi im funkcjonowaniu

w życiu codziennym." "Uczniowie na podstawie

posiadanej wiedzy i podręcznika przygotowywali scenki z

pierwszej pomocy, nauczyciel prosił uczniów o ocenę

scenek - działań kolegów i uzasadnianie swoich opinii."

"Nauczyciel wskazuje uczniom, podczas realizacji

stawianego przed nimi zadania, potrzebę przestrzegania

ustalonych zasad, poprawności pisowni, stosowanie

znaków interpunkcyjnych." "Nauczyciel zwraca uwagę na

korzystanie z pomocy dydaktycznych używanych na

lekcji, mapy, atlas, podręczniki, zachęca do korzystania z

nich".

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.

W badanej szkole na większości zajęć nauczyciele organizują procesy edukacyjne w sposób

umożliwiający uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie w sytuacjach

życiowych. 

Podczas obserwowanych zajęć uczniowie podczas uczenia się mieli możliwość odwołania się przede wszystkim

do wiedzy przedmiotowej oraz doświadczeń pozaszkolnych, nieco rzadziej do wiedzy z innych przedmiotów,

a w najmniejszym stopniu do wydarzeń w Polsce i na świecie. Nauczyciele stwarzali sytuacje, podczas których

uczniowie mieli możliwość rozmawiania o różnych ważnych wydarzeniach w szkole, w rodzinie, o sposobach

spędzania czasu, wycieczkach, udzielaniu pierwszej pomocy, ale także w odniesieniu do życia społecznego,

wyborów i demokracji. W przypadku problemów z wykonywaniem obliczeń matematycznych nauczyciel

sugerował wykonywanie przez uczniów operacji liczbowych na monetach, a treść rozwiązywanych przez uczniów

zadań oparta była o realne sytuacje (Tab. 1).
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Wyniki obserwacji pozostają w korelacji z opiniami uczniów, według których na większości lekcji nauczyciele

nawiązują do tego czego się uczą na innych przedmiotach (20/31- Wykres 1j); wspólnie omawiają

doświadczenia spoza szkoły (19/31- Wykres 2j), a także aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie (18/31-

Wykres 3j). Istotne jest również to, że  nauczyciele rozmawiają z uczniami na temat przydatności w życiu

wiedzy zdobywanej na lekcjach (22/31 - Wykres 4j).

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Opisz, w jaki sposób uczniowie mieli możliwość odwołania się do innych, niż szkolne,

doświadczeń. [OZ] (7558)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele stwarzali

sytuacje, podczas których uczniowie mieli możliwość

rozmawiania o różnych ważnych wydarzeniach w szkole,

w rodzinie, o sposobach spędzania czasu, wycieczkach,

udzielaniu pierwszej pomocy, ale także w odniesieniu do

życia społecznego, wyborów, demokracji. W przypadku

problemów z wykonywaniem obliczeń matematycznych

nauczyciel sugerował wykonywanie przez uczniów

operacji liczbowych na monetach, treść zadań oparta

była o realne sytuacje.

"Dzieci zadają pytania, nauczyciel odpowiada, odwołuje

się do tego, o czym rozmawiali na poprzedniej lekcji,

mówiąc o ustroju w starożytnej Grecji nauczyciel zadaje

pytania o to jaki jest ustrój w naszym państwie i

rozmawia o zasadach demokracji". "Pyta się o to, czy

teraz w Polsce ludzie są zainteresowani tym co się dzieje

w państwie – co o tym sądzą, dzieci same mówią o

wyborach, frekwencji i uprawnieniach Dzieci odnoszą się

do różnych oglądanych filmów o tematyce starożytnej,

np. "300" w odniesieniu do tradycji wychowania w

Sparcie".

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

się.

W badanej szkole widoczne jest powszechne działanie nauczycieli stwarzające uczniom możliwość

współdecydowania o sposobach i formach uczenia się. 

Według nauczycieli uczniowie mają możliwość wyboru przede wszystkim sposobu oceniania (Wykres 1j), metod

pracy na lekcji (Wykres 2j), tematyki lekcji (Wykres 3j), a także terminów testów i sprawdzianów (Wykres 4j).

Ankietowani uczniowie dostrzegają tworzoną przez nauczycieli przestrzeń do współdecydowania o przebiegu

procesu ich uczenia się. W ich opinii na większości lekcji są zachęcani do realizacji własnych pomysłów (Wykres

5j) i mają oni możliwość wpływania na terminy klasówek i sprawdzianów (Wykres 6j), na sposób pracy podczas

zajęć (Wykres 7j) oraz treść zadania domowego (Wykres 8j). Uczniowie klas IV w dniu badania stwierdzili,

że mieli wpływ na to czego i w jaki sposób się uczyli (Wykres 1w), co ma odzwierciedlenie w wynikach

obserwacji.

Nauczyciele przede wszystkim stwarzali uczniom możliwość wyboru preferowanej formy pracy (indywidualna,

w parach, grupach) oraz doboru składu osobowego zespołów, w których dzieci pracowały. Uczniowie mieli

również możliwość wpływania na przebieg zajęć dzięki tworzonej przez nauczycieli przestrzeni do wyrażania

opinii na temat zaproponowanego przebiegu lekcji, a także tego, co z punktu widzenia uczniów jest istotne.

Podczas części zajęć uczniowie mieli możliwość wyboru zadań o różnym stopniu trudności i samodzielnie

podejmowali decyzje. 
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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 1w

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

W badanej szkole nauczyciele tworzą uczniom możliwość wzajemnego uczenia się przede wszystkim

poprzez wykorzystywanie formy pracy zespołowej,  w mniejszym stopniu poprzez organizowanie

rozmów na temat tego, czego się uczniowie nauczyli, czy też organizację wzajemnego oceniania

prac. Niemniej tworzenie przestrzeni do wzajemnego uczenia się nie jest w szkole powszechne,

o czym świadczą zróżnicowane wypowiedzi ankietowanych uczniów.

Według nauczycieli wykorzystują oni na lekcji różne sposoby umożliwiające uczniom wzajemne uczenie się.

Do najczęściej wymienianych należy praca w zespołach, stosowanie gier i zabaw edukacyjnych,

wykorzystywanie na zajęciach prezentacji opracowanych przez uczniów, uzupełnianie wypowiedzi innych

uczniów, rzadziej ocena koleżeńska, formułowanie wniosków podsumowujących lekcję. Jednostkowe wypowiedzi

dotyczą pomocy uczniów, którzy szybciej wykonali ćwiczenie, uczniom mającymi trudności uczniowie, wymiany

informacji odnośnie tego, czego się nauczyli na lekcji, dyskusje i debaty oraz przygotowanie i prowadzenie

fragmentu lekcji,

Natomiast opinia uczniów na temat tworzenia im przestrzeni do uczenia się wzajemnego jest zróżnicowana.

Ankietowani uczniowie klas V i VI, spośród różnych sposobów wzajemnego uczenia się na większości zajęć,

najczęściej wskazywali na pracę w parach (22/31 – Wykres 1j). Według połowy uczniów na większości lekcji

nauczyciele dają im możliwość porozmawiania ze sobą na temat związany z lekcją (Wykres 2j) oraz organizują

wzajemne ocenianie prac uczniowskich (Wykres 3j), jednak co trzeci ankietowany ma poczucie, iż dzieje się tak

na mniej niż połowie zajęć lub wcale. Jeszcze rzadziej uczniowie wykonują zadania wymyślone przez siebie

lub innych uczniów (Wykres 4j).

Niemniej podczas obserwowanych zajęć organizacja pracy na większości zajęć sprzyjała wzajemnemu uczeniu

się. Uczniowie przede wszystkim pracowali w parach, dyskutowali, poszukiwali właściwych rozwiązań,

prezentowali i omawiali wyniki swojej pracy na forum klasy, przygotowywali scenki lub uczestniczyli w grze

edukacyjnej, wspólnie dokonywali oceny pracy przy użyciu odpowiednich argumentów.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, jak uczniowie uczą się od siebie nawzajem. [OZ] (7561)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Podczas obserwowanych zajęć organizacja pracy na

większości zajęć sprzyjała wzajemnemu uczeniu się.

Uczniowie przede wszystkim pracowali w parach,

dyskutowali, poszukiwali właściwych rozwiązań,

prezentowali i omawiali wyniki swojej pracy na forum

klasy, przygotowywali scenki lub uczestniczyli w grze

edukacyjnej, wspólnie dokonywali oceny pracy przy

użyciu odpowiednich argumentów.

"Uczniowie pracowali nad zadaniami w zespołach,

wspólnie dyskutowali problemy, wyjaśniali je sobie

wzajemnie. Nauczyciel w niektórych sytuacjach

wspomagał ich zadając dodatkowe pytania problemowe."

"Podczas pracy w grupach wymieniają się swoją wiedzą.

Wysłuchują zgłaszanych przez kolegów i koleżanki

wniosków i przy pomocy nauczyciela oceniają ich

poprawność." "Dzieci pracowały w parach, sprawdzały

nawzajem swoje wyniki swojej pracy, obserwowały pracę

kolegów przy tablicy". "Uczniowie w parach prowadzą

grę edukacyjną z wykorzystaniem kości. Zapisują

działania i sprawdzają poprawność wyliczeń dokonanych

przez kolegę tak, aby można było wyliczyć i porównać,

kto wygrał w danej zabawie".

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

uczniów.

W badanej szkole realizowanych jest szereg działań wykraczających poza realizacje podstawy

programowej. Ich wdrażanie realizowane jest w oparciu o zdiagnozowane potrzeby uczniów oraz

teorie naukowe związane z psychologią, pedagogiką i wychowaniem. Współpracujący ze sobą

w realizacji działań nauczyciel dostrzegają ich pozytywne efekty tj. poprawa zachowań dzieci,

lepsze wyniki edukacyjne, rozwój fizyczny i zwiększona aktywność dzieci.

W szkole realizowanych jest szereg ciekawych rozwiązań dydaktyczno wychowawczych wynikających ze

zdiagnozowanych potrzeb uczniów. Do takich rozwiązań należy:

● nowatorskie wykorzystywanie multimediów, w tym do oglądania spektakli Teatru Internetowego oraz

edukacyjnych wycieczek wirtualnych, np. po Muzeum Żydów Polskich;

● wprowadzenie cyklu zajęć psychoedukacyjnych DBAJKI-GRAJKI, które mają na celu pomaganie

dzieciom nie radzącym sobie w grupie, nauczenie, jak radzić sobie z agresją grupy rówieśniczej;

● realizacja DNI PASJI I TALENTÓW, w ramach których odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi,

wdrażane są elementy muzykoterapii;

● realizacja programu MAŁY MISTRZ, który ma na celu propagowanie aktywnej postawy, stworzenie

uczniom szansy opanowania dodatkowych umiejętności i sprawności (turysta-rowerzysta,

saneczkarz-narciarz, łyżwiarz, piłkarz, gimnastyk-tancerz, lekkoatleta, pływak-wodniak);

● udział w programie MISTRZOWIE KODOWANIA w celu rozwijania w dzieciach kreatywnego

i logicznego myślenia.
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Nauczyciele dodatkowo zwrócili uwagę na wdrażany obecnie program PRZYJACIELE ZIPPIEGO (Tab. 1)

Według dyrektora realizowane przedsięwzięcia przyczyniają się do rozwoju uczniów, są nowością w szkole

i odpowiadają na potrzeby rozwojowe takie jak: zainteresowanie uczniów sztuką teatralną, rozwój emocjonalny,

promocja zdrowego stylu życia, aby połączyć naukę z zabawą. Wprowadzone przez szkołę rozwiązania

motywują uczniów do nauki, rozwijają zainteresowania, dowartościowują, podnoszą samoocenę, wyrabiają

szacunek do siebie, umożliwiają samorealizację, kształtują odpowiedzialność. Urozmaicają także proces uczenia

się, wskazują nowe sposoby nabywania wiedzy i umiejętności. Dzięki nim proces dydaktyczny staje się bardziej

atrakcyjny. Mają również wpływ na rozwój dzieci, integrują grupę, angażują uczniów i rodziców, rozbudzają

wyobraźnię i kreatywne myślenie, uczą pracy zespołowej, pokazują możliwości spędzania wolnego czasu oraz

uatrakcyjniają naukę. Realizowane działania wykraczają poza zalecane warunki i sposoby realizacji treści

podstawy programowej, na co zwrócili uwagę także nauczyciele (Tab. 2).

Planowanie działań i ich wdrażanie opiera się na wynikach badań wewnętrznych związanych z potrzebami dzieci

(Tab. 3) oraz teoriach naukowych (Tab. 4). Podczas prowadzenia działań nowatorskich nauczyciele

współpracują ze sobą poprzez wymianę doświadczeń oraz wspomaganie się merytorycznie i organizacyjnie

podczas prowadzenia zajęć, a także dokonują refleksji nad wynikami obserwacji i analiz w odniesieniu

do skuteczności podejmowanych działań (Tab. 5). O efektywności wdrożonych działań świadczy poprawa

zachowań dzieci, ich postępy edukacyjne, rozwój fizyczny, a przede wszystkim zwiększona aktywność (Tab. 6).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę wymienić podjęte w szkole w tym lub poprzednim roku szkolnym działania nowatorskie.

[WN] (10040)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wykorzystawanie technologii

informacyjno-komunikacyjnej w sposób

niekonwencjonalny

wszystkie klasy są wyposażone w rzutniki, laptopy, do

takich lekcji trzeba się inaczej przygotować, dzięki temu

możemy korzystać z Internetowego Teatru Telewizji

(byliśmy pierwszą szkołą na naszym terenie w tym

programie)

2 udział w programie Mistrzowie Kodowania kilka lat temu spróbowaliśmy Odyseję Umysłu, ale nie

wyszło więc ostatnio spróbowaliśmy wprowadzenia

MISTRZÓW KODOWANIA, działo się to w czasie ferii

zimowych i dzieci były wyróżnione, były w Warszawie

3 zajęcia warsztatowe rowijające kreatywne myślenie ilustrujemy muzykę za pomocą obrazu, wprowadzamy

formy teatralne

4 Noc z Bajką w nagrodę dla wybranych dzieci odbywają się zajęcia

dodatkowe, noce z bajką

5 relizacja programu Mały Mistrz w ubiegłym roku weszliśmy w MAŁEGO MISTRZA, ale już

stwierdziliśmy, że będziemy go dalej realizować, były

wspólne lekcje z rowerami, sankami, dzieci mają

możliwość śledzenia w Internecie swoich postępów,

6 program Przyjaciele Zippiego; ostatnio zainspirował nas do działania program Zippiego

7 grupa tańca współczesnego siódmy rok w ramach w-f dzieci mają zajęcia z tańca,

jest grupa tańca współczesnego, wcześniej była grupa

tańca towarzyskiego

8 ocenianie kształtujące nowatorskie działania, które od kilku lat wprowadzamy,

to elementy oceniania kształtującego

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób te rozwiązania wykraczają poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej? [WN] (10385)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zajęcia realiazowane są na terenie szkoły i poza nią

2 zwiedzanie muzeum on-line dzieci mogły online zwiedzać Muzeum Historii Żydów

Polskich w Warszawie – było otwarcie wystawy
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Na jakie potrzeby rozwojowe uczniów odpowiadają stosowane nowatorskie działania? [WN]

(10042)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 bezpieczeństwa

2 sukcesu sukcesu, nie tylko naukowego, ale w każdej dziedzinie,

3 posiadania pozytywnych wzorców potrzeba posiadania pozytywnych wzorców, może to być

nauczyciel, starszy kolega,

4 obcowania z kulturą

5 kontaktu i przynależności do grupy

6 ruchu dzieci małe mają potrzebę ruchu, w Małym Mistrzu mają

tę szansę, dzieci miały rower do nauki, hulajnogę

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie teorie, badania pedagogiczne stoją u podstaw tych działań? [WN] (10596)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 teorie agresji zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

2 model hierarchii i potrzeb Maslowa zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

3 style uczenia się podczas konstruowania badania stylów uczenia się były

teorie psychologiczne i pedagogiczne,

4 analiza transakcyjna gry i relacje

5 teorie Baldwina działania resocjalizacyjne

6 teoriach Bruno Bettelheima. podwaliny artreterapii i bajkoterapii,

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jaki wpływ na rozwój uczniów mają stosowane w szkole rozwiązania nowatorskie? [WN]

(10386)

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zaspokajają potrzeby, wyrównują szanse edukacyjne

2 przekładają się na wyniki sprawdzianu

3 pozwalają realizować zainteresowania, pasje

4 potrafią zaprezentować swoje zdolności i umiejętności zaprezentować swoje zdolności i umiejętności – są

konkursy, prezentacje talentów, dajemy im szansę, aby

na każdym polu mogli się wykazać
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Na jakiej podstawie wnioskują Państwo o wpływie nowatorskich rozwiązań na rozwój uczniów?

[WN] (10387)

Tab.6

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 poprawa zachowań dzieci dzieci zgłaszały się z problemem, a kiedy pomagaliśmy

rozwiązywać problem, same chciały nam pomagać

2 postępy edukacyjne dzieci zajęcia w ramach programu Małego Mistrza

3 rozwój fizyczny widzimy tu też postawę rodziców, którzy sprawdzali

postępy dzieci, angażowali się, dostrzegali, że daje to

dzieciom satysfakcję, zadowolenie z rozwoju fizycznego

obserwujemy dzieci, ich postawę, rozwój, np. dzieci już

pływają

4 aktywność dzieci na zajęciach sam fakt, że dzieci chcą przychodzić na zajęcia - np.

Noce z Bajką, świadczy o ich zainteresowaniu i chęci

udziału,

Obszar badania: Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.

Nauczyciele podejmują skuteczne działania mające na celu kształtowanie odpowiedzialności

uczniów za swój własny rozwój.

O skuteczności podejmowanych przez nauczycieli działań świadczą wypowiedzi uczniów w odniesieniu

do motywacji uczenia się. 27 spośród 31 ankietowanych uczniów stwierdziło, iż uczą się ponieważ wiedzą,

że jest to ważne dla ich przyszłości, chcą wiedzieć więcej i mogą w ten sposób rozwijać swoje zainteresowania

(Wykres 1w). mają też świadomość, iż ich osiągnięcia zależą przede wszystkim od ich własnego zaangażowania,

obecności na lekcjach i czasu, który poświęcają na naukę. Dla połowy uczniów nie bez znaczenia jest także

atmosfera panująca w klasie (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:

Wymaganie "Uczniowie  nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej"

jest spełnione. Szkoła realizuje wszystkie działania opisane na poziomie podstawowym oraz

działania z poziomu wysokiego tego wymagania. Planując działania edukacyjne w szkole,

nauczyciele biorą pod uwagę wyniki diagnozy osiągnięć dzieci z poprzedniego etapu nauczania.

Podczas zajęć umożliwiają uczniom rozwiązywanie różnorodnych zadań i problemów

z wykorzystaniem posiadanej przez nich wiedzy i umiejętności. Dzięki temu kształtują u uczniów

kluczowe kompetencje opisane w podstawie programowej dla szkoły podstawowej. W procesie

edukacyjnym nauczyciele wykorzystują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej odpowiednio do nauczanego przedmiotu.  Działania, podejmowane w szkole

na podstawie wniosków z analizy osiągnięć dzieci, wpływają na poprawę efektów nauczania

i większą aktywność uczących się. Wysokie wyniki uczniów na sprawdzianie szóstoklasisty

wskazują na skuteczność dydaktyczno – wychowawczych działań szkoły. W szkole powszechnie,

w różnorodny sposób, monitoruje się i analizuje osiągnięcia uczniów. Formułowane na tej podstawie

wnioski są wykorzystywane przy doborze odpowiednich metod pracy na lekcji oraz w doskonaleniu

słabiej opanowanych umiejętności. 

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

W szkole przeprowadza się diagnozę osiągnięć dzieci z poprzedniego etapu nauczania,

co pomaga nauczycielom w planowaniu działań skierowanych na realizację podstawy

programowej. 

Nauczyciele poznają swoich uczniów poprzez diagnozy, obserwacje i rozmowy (Tab. 1). Na podstawie informacji

gromadzonych o uczniach podejmowane są działania dydaktyczne, organizacja zajęć dodatkowych

rozwijających i wyrównujących, a dla dzieci w pierwszym etapie edukacyjnym, na tej podstawie planuje się

zajęcia specjalistyczne – logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Działania

wychowawcze są prowadzone po rozpoznaniu podczas zajęć z pedagogiem, psychologiem, logopedą,

na podstawie opinii lekarskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Uczniowie uczą się samodzielności,

opanowują lęki, uczą się wspólnej zabawy. Diagnoza pedagogiczna pomagała również w organizacji świetlicy

zgodnie z potrzebami wszystkich uczniów. Nauczyciele uczący w jednym oddziale dodali ponadto, że diagnoza

osiągnięć ich uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego umożliwiła im podjęcie adekwatnych do potrzeb

uczniów działań, dzięki którym mogą realizować podstawę programową (Tab. 2). Daje to uczniom szansę

osiągnięcia sukcesów szkolnych (Wykres 1o).
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Wykres 1o
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 diagnozy wstępne na początku roku robimy diagnozy, ja na przykład na

początku roku sprawdzam jak sobie radzą uczniowie z

zadaniami

2 rozmowy z nauczycielami taką diagnozą też są rozmowy z nauczycielami, którzy

uczyli ucznia na poprzednim etapie edukacyjnym

3 obserwacja pracy ucznia jest bieżąca obserwacja pracy uczniów na lekcji,

patrzymy jak się uczniowie angażują

4 diagnoza pedagoga prowadzimy diagnozę przez pedagoga
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 praca w mniejszych grupach pracowaliśmy w grupach, ale kiedy jest mniejsza grupa,

dzieci pracują bardziej efektywnie

2 prowadzenie różnych typów zajęć staramy się proponować różne typy zajęć – są działania

praktyczne, prezentacje, również z audiobooków są

osoby, które czują się dobrze w kilku obszarach

3 odpowiednie usadzanie dzieci w klasie dzisiaj przekonałam się, że usadzenie zmienia

zachowania dzieci (ten, który często inicjował różne

sytuacje, siedział z przodu klasy i nie widział co się

dzieje, więc nie miał możliwości wywoływania konfliktów)

4 zawieszenie zajęć w terenie powiadomiłam panią dyrektor, że ze względu na

bezpieczeństwo, zawieszam lekcje w terenie – dzieci

były zagrożeniem dla siebie i dla otoczenia

5 wspomaganie nauczyciela przez rodziców w klasach I-III rodzice wspomagali wychowawcę na

zajęciach

Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

W badanej szkole podczas zajęć uczniowie rozwiązują różnorodne zadania i problemy

z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z podstawy programowej.

Podczas wszystkich obserwowanych zajęć (15) nauczyciele tworzyli sytuacje, w których uczniowie mogli

rozwiązywać problemy poznawcze. Na większości tych zajęć dzieci rozwiązywały zadania i problemy z różnych

poziomów wiedzy. Najczęściej dotyczyły one zapamiętywania faktów, definicji, wykonywania powtarzalnych

procedur (np. demonstrowanie nabytej wiedzy, przywoływanie z pamięci pojęć, faktów, terminów, metod,

modeli) oraz zastosowania umiejętności i pojęć (np. wyjaśnianie własnymi słowami omawianych pojęć,

porównywanie i wnioskowanie na bazie zapamiętywanych informacji, stosowanie wiedzy w sytuacjach

typowych). Na prawie połowie obserwowanych lekcji uczniowie wykonywali zadania wymagające rozumowania,

używania dowodów, argumentowania na podstawie analizy faktów (np. rozwiązywanie problemów, dokonywanie

uogólnień, rozwiązywanie problemów). Nieliczne natomiast były zadania z zastosowaniem wiedzy i umiejętności

w sytuacjach nietypowych, budowaniem teorii, formułowaniem sądów i opinii wraz z uzasadnieniem. Uczniowie

(30/31) mają poczucie, że na większości lekcji wykorzystują swoją wcześniejszą wiedzę i umiejętności (Wykres

1j).
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Wykres 1j

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Podczas zajęć w szkole kształtuje się u uczniów kluczowe kompetencje opisane w podstawie

programowej dla szkoły podstawowej. W procesie edukacyjnym nauczyciele wykorzystują zalecane

warunki i sposoby realizacji podstawy programowej odpowiednio do nauczanego przedmiotu. 

Na obserwowanych lekcjach zauważono, że nauczyciele kształtują najważniejsze umiejętności, opisane

w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia – umiejętność czytania, komunikowania się w języku

ojczystym w mowie i piśmie, umiejętność pracy zespołowej, uczenia się, myślenia matematycznego oraz

umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji. Na podstawie odpowiedzi

udzielonych przez nauczycieli w ankietach można stwierdzić, że najczęściej w czasie zajęć (na wszystkich) dają

uczniom możliwość rozwijania umiejętności uczenia się (Wykres 1j) i umiejętności komunikowania się w języku

ojczystym (Wykres 2j) oraz (na większości zajęć) umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej

analizy informacji (Wykres 3j). Również na większości lub wszystkich swoich lekcjach nauczyciele kształtują

u uczniów umiejętności pracy zespołowej (Wykres 4j) i umiejętność myślenia matematycznego (Wykres 5j).

Nieco rzadziej nauczyciele rozwijają umiejętności: myślenia matematycznego (Wykres 6j) i posługiwania się

nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (Wykres 7j). Na obserwowanych lekcjach

nauczyciele uwzględniali zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. W klasach I-III zajęcia

odbywały się w części dydaktycznej i w ławkach, dzieci uczyły się poprzez gry i zabawy, sytuacje zadaniowe,

manipulowanie przedmiotami. W klasach IV-VI, odpowiednio do przedmiotu nauczyciele: motywują uczniów

do poznawania rzeczywistości, budowania spójnego systemu wartości, zachęcają do aktywności, ćwiczą

umiejętność czytania, obliczenia pamięciowe, umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji.

Nauczyciele powszechnie wykorzystują technologię informacyjną.
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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.

Monitorowanie i analizowanie osiągnięć uczniów jest w szkole działaniem powszechnym,

uwzględniającym różne sposoby realizacji. Formułowane na tej podstawie wnioski są

wykorzystywane przy doborze odpowiednich metod pracy na lekcji oraz w doskonaleniu słabiej

opanowanych umiejętności. 

Wszyscy nauczyciele zadeklarowali w ankiecie, że monitorują osiągnięcia uczniów. Zdecydowana większość

prowadzi ten monitoring poprzez: zadawanie pytań, stosowanie oceniania kształtującego, sprawdzanie, w jaki

sposób uczniowie wykonują zadania, sprawdzanie, czy uczniowie właściwie zrozumieli omawiane kwestie,

stwarzanie uczniom możliwość zadawania pytań, zbieranie informacji zwrotnych od uczniów. Powszechne jest

również stosowanie oceniania bieżącego, podsumowującego (np. klasówki, testy) i prośba o podsumowanie

ćwiczenia. Rzadziej nauczyciele wykorzystuję różne narzędzia diagnostyczne i posługują się indywidualną

dokumentacją każdego ucznia (Wykres 1o). Podczas każdej z obserwowanych lekcji (15) nauczyciele zadawali

pytania oraz prawie zawsze sprawdzali w jaki sposób dzieci wykonywały zadania i czy uczniowie wszystko

właściwie je zrozumieli oraz prosili uczniów o podsumowanie i stwarzali możliwość zadawania pytań. Wyniki

monitoringu osiągnięć uczniów nauczyciele wykorzystują w procesie edukacji. Zdecydowanej większości spośród

nich wnioski z analizy osiągnięć służą do modyfikacji swoich planów pracy, dotychczasowych metod,

do zwrócenia większej uwagi na zadania, które sprawiają dzieciom trudność , indywidualizacji pracy z dziećmi,

zwiększenia intensywności konsultacji z rodzicami uczniów oraz zwiększenia aktywizacji uczniów do pracy

i prowadzenia zajęć dodatkowych (Wykres 1w). Przykłady wykorzystania w pracy dydaktycznej wniosków

z monitorowania osiągnięć uczniów podali również nauczyciele uczący w klasie piątej (Tab. 1).
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Wykres 1o
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób wykorzystują Państwo w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów?

[WNO] (9904)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 kształtowanie umiejętności oceny i samooceny uczą się oceniać siebie i innych, notowali sobie z czego

są zadowoleni, co muszą poprawić, jak pracować,

sprawdziany wypadają ogólnie na tyle dobrze, że

wiadomo nad czym pracować

2 motywowanie do udziału w konkursach ciężko było namówić Olę, ale już nabrała śmiałości

3 dostosowanie planu pracy kiedy widziałam, że zaplanowana lekcja nie dała im

informacji, nie opanowali tego, co powinni, na następny

dzień zrobiłam kolejną lekcję

4 motywowanie do nauki w połowie półrocza mamy taką informację o ocenie

przewidywanej, pokazaliśmy przykład dobrych wzorców,

absolwentów,

5 wskazywanie zadań do wykonania przypomniałam, jakie jeszcze będą sprawdziany, prace

pisemne, poinformowałam ich o wymaganiach,

pokazałam ile jeszcze mają możliwości poprawienia

oceny

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 szkole na podstawie wniosków z analizy osiągnięć mają wpływ

na poprawę efektów nauczania i większą aktywność dzieci. Wysokie wyniki uczniów

na sprawdzianie szóstoklasisty wskazują na skuteczność dydaktyczno – wychowawczych działań

szkoły. 

Na podstawie bieżących analiz osiągnięć uczniów planowana jest praca na lekcji i organizowane są zajęcia

pozalekcyjne. Nauczyciele uważają za istotne, aby wdrażać uczniów do nauki i aby podejmowali próby

rozwiązywania zadań. Wprowadzone działania cykliczne, np. codzienne działania matematyczne, odczytywanie

temperatury przyczyniają się do opanowania umiejętności kluczowych. Zachęcanie dzieci do zadawania pytań,

zgłaszania własnych propozycji działań wpływają na aktywność uczniów i zachęcają ich do udziału

w różnorodnych konkursach. Prowadzone w szkole analizy wyników uczniów uzyskanych na sprawdzianie
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w klasie szóstej, porównywanie ich z wynikami gminy, powiatu, województwa i kraju oraz z wynikami

uzyskanymi w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów wskazują, że następuje wzrost efektów

uczenia się. W szczególności dotyczy on większej poprawności językowej i ortograficznej, które ćwiczone są

na wszystkich zajęciach edukacyjnych. W ostatnich trzech latach wynik sprawdzianu szóstoklasisty utrzymuje

się na poziomie średnim i nieco powyżej średniego. Z danych szkoły wynika, że na wynik ten mają wpływ

również rezultaty uzyskane przez uczniów oddziału szpitalnego. W ostatnim roku (2015) klasa szósta SP nr 4

w Międzyrzeczu uzyskała wynik w staninie bardzo wysokim.
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Wymaganie:

Uczniowie są aktywni

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Wymaganie "Uczniowie są aktywni" jest spełnione, ponieważ szkoła spełnia je we wszystkich

obszarach opisanych na poziomie podstawowym. Podejmuje również działania opisane na poziomie

wysokim. Większość uczniów w szkole jest zainteresowana lekcjami i chętnie angażuje się

w prowadzone zajęcia. Sprzyjają temu tworzone w szkole warunki do podejmowania różnych form

aktywności przez wszystkich uczniów.

Dzieci zgłaszają też wiele ważnych inicjatyw dotyczących organizacji życia szkolnego, rozwoju

swoich zainteresowań oraz działań wychowawczych i edukacyjnych. Nauczyciele są otwarci

na propozycje uczniów i wspólnie z nimi je realizują. W badanej szkole uczniowie inicjują również

działania na rzecz środowiska lokalnego. Pomaga to w rozwoju dzieci, a równocześnie przyczynia

się do rozwoju szkoły i społeczności lokalnej. 

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. 

W szkole tworzy się warunki do podejmowania różnych form aktywności przez wszystkich uczniów.

Większość uczniów jest zainteresowana lekcjami i chętnie angażuje się w zajęcia prowadzone

w szkole.

Podczas obserwowanych lekcji (15) stwierdzono, że nauczyciele motywują wszystkich uczniów

do zaangażowania w proces uczenia się. Pedagodzy stosują różnorodne metody pracy z dziećmi. Przy ich

doborze biorą pod uwagę głównie preferencje uczniów. Dbają również, aby sprzyjały one uczeniu się od siebie

nawzajem, aby aktywizowały i angażowały wszystkich uczniów oraz, aby były dla dzieci atrakcyjne. Ankietowani

czwartoklasiści (13/17)uważali, że w dniu ankietowania wszystkie lub większość lekcji była ciekawa (Wykres

1j). Wyniki ankiety wskazują, że wysoki był poziom aktywności indywidualnej – uczniowie na lekcjach słuchali

(Wykres 2j), pracowali samodzielnie (Wykres 3j), nieco mniej notowali (Wykres 4j). Z ankiety „Mój dzień”

wynika, że niezbyt wysoki był poziom aktywności społecznej czwartoklasistów, którzy tylko na niektórych

zajęciach pomagali innym się uczyć (Wykres 5j), zadawali pytania (Wykres 6j) i uczestniczyli w dyskusji

(Wykres 7j). Warto dodać, że uczniowie w swoich wypowiedziach podczas wywiadu podali wiele przykładów

wydarzeń szkolnych, które zapamiętali. Były to imprezy i uroczystości szkolne i klasowe, konkursy oraz

inicjatywy samorządu szkolnego (Tab. 1).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Co działo się w szkole w ciągu tego i ostatniego roku szkolnego? Jakie wydarzenia

zapamiętaliście (pomysły,akcje, zajęcia, imprezy, etc.)? Kto je wymyślił? (jeśli potrzeba proszę dopytać) A czy w

szkole działo się coś co wymyślili uczniowie? [WU] (10607)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 imprezy szkolne i klasowe andrzejki, zabawa karnawałowa - wigilia klasowa,

spotykamy się klasach dzielimy się opłatkiem,

przynosimy potrawy, ja np. robiłam z mamą babeczki -

dzień pieczonego ziemniaka, turniej piłki nożnej

2 konkursy Konkursy różne, np. polonistyczne. Pikniki latem mamy

robione, były wtedy różne konkursy i zabawy.

3 uroczystości szkolne przedstawienia z okazji dania kobiet, co roku robi 5

klasa, - 11 listopada – co roku robi to 6 klasa

4 inicjatywy uczniów (samorządu) Szczęśliwy numerek, - Na sobotę i niedzielę mniej się

zadaje - Noc z bajką, - Wycieczki, np. do Gdańska, do

Krakowa, - Mamy teatrzyk

Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego. 

Uczniowie zgłaszają wiele ważnych inicjatyw dotyczących organizacji życia szkolnego, rozwoju

swoich zainteresowań oraz działań wychowawczych i edukacyjnych. Nauczyciele są otwarci

na propozycje uczniów i wspólnie z nimi je realizują. 

Uczniowie klas piątych i szóstych w większości uważają, że w szkole mogą zajmować się ważnymi dla nich

sprawami (Wykres 1j). Realizują też pomysły swoje (Wykres 2j) i nauczycieli (Wykres 3j). Podczas wywiadu

stwierdzili, że nauczyciele są otwarci na propozycje, zawsze ich wysłuchują, nie mówią, że czegoś nie da się

zrobić, przekazują pomysły uczniów do pani dyrektor. Wszyscy respondenci – uczniowie, nauczyciele i dyrektor

– podali szereg zbieżnych przykładów inicjatyw uczniowskich, które zostały w ostatnim czasie w szkole

zrealizowane. Dotyczą one organizacji pracy szkoły i zajęć dodatkowych, działań o charakterze dydaktycznym,

wychowawczym i charytatywnym, imprez, uroczystości szkolnych i klasowych, samorządności uczniów (Tab. 1,

Tab. 2). Ankietowani uczniowie z klas piątych i szóstych odnieśli się również do działalności samorządu

szkolnego. Stwierdzili w większości (27/31), że samorząd szkolny „robi dużo fajnych rzeczy” (Wykres 4j),

zajmuje się ważnymi dla uczniów sprawami (Wykres 5j) oraz realizuje pomysły uczniów i nauczycieli (Wykres

6j, Wykres 7j).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które pomysłów uczniów były lub są realizowane w tym lub poprzednim roku szkolnym? [WN]

(10418)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 organizacja zajęć dodatkowych dzieci były zainteresowane matematyką – mamy zajęcia

przyrodniczo-matematyczne, wychodzimy na zewnątrz

2 imprezy szkolne w ubiegłym roku dzieci chciały w klasie zrealizować mini

playbeck show

3 zmiany w organizacji pracy sami uczniowie zaproponowali podział przerw na dwie

długie przerwy, żeby mogli wychodzić na boisko i grać w

piłkę

4 przebieg lekcji wychodzą z inicjatywą jeśli chodzi o przebieg lekcji –

przygotowują quizy, zagadki, przygotowują fragmenty

lekcji

5 inicjatywy w zakresie samorządności uczniowie zainicjowali dyskusje "Dziecko ma głos",

proponowali powołanie Rzecznik Praw Ucznia

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które z Waszych pomysłów zostały zrealizowane? [WU] (9879)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 szczęśliwy numerek

2 organizacja pracy nie zadają na niedzielę

3 wyjazdy na wycieczki Wycieczki

4 pomoc koleżeńska w świetlicy Korepetycje prowadzone przez inne dzieci w świetlicy

5 imprezy i konkursy szkolne Szkolny mam talent i Turniej piłki nożnej dla chłopców
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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.

W badanej szkole uczniowie inicjują działania, w tym, również na rzecz środowiska lokalnego, które

pomagają im się rozwijać. Przyczyniają się one równocześnie do rozwoju szkoły i społeczności

lokalnej. 

Do systematycznie realizowanych przedsięwzięć w tym zakresie należą działania charytatywne w ramach akcji

„Góra Grosza” i „Szlachetna Paczka”, wsparcie dla osób chorych i potrzebujących oraz współpraca

z Samodzielnym Publicznym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Obrzycach. Dzieci odwiedzają

chorych na oddziałach, wręczają przygotowane przez siebie karty świąteczne, zapraszają pacjentów szpitala

na przygotowane przez uczniów uroczystości o charakterze patriotycznym (Tab. 1). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

takich pomysłów. [WN] (9881)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 "szczęśliwy numerek" sami uczniowie i samorząd, który był na ostatniej RP i

przedstawił pomysły dzieci – zaproponowali oni

"szczęśliwy numerek"

2 korepetycje koleżeńskie propozycja korepetycji koleżeńskich – w świetlicy dzieci

często sobie pomagają

3 akcje charytatywne SZLACHETNA PACZKA, GÓRA GROSZA, zbiórka

nakrętek, zamiast biletu na dyskotekę

4 współpraca ze środowiskiem dzieci robią kartki świąteczne dla pensjonariuszy szpitala

5 działania wewnątrzklasowe w zespołach klasowych mają pomysły, np. na lekcje

wychowawcze, planują wystrój w klasie
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Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła spełnia wymaganie „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”, ponieważ

spełnia je we wszystkich obszarach poziomu podstawowego. Realizuje się tu wiele działań w celu

zapewnienia uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Uczniowie w większości czują się

bezpiecznie, choć zdarzają się przypadki przemocy słownej, fizycznej i pozawerbalnej.

Podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są odpowiednie do potrzeb uczniów

i środowiska lokalnego. Normy zachowań, które obowiązują w szkole, opierają się na wzajemnym

szacunku i zaufaniu. Uczniowie i rodzice mają wpływ na ich kształtowanie. Członkowie społeczności

szkolnej znają obowiązujące zasady i w większości starają się ich przestrzegać.

W szkole podejmuje się też różnorodne działania antydyskryminacyjne o charakterze

profilaktycznym i wychowawczym, skierowane zarówno do określonych grup dzieci, jak i całej

społeczności. Są one realizowane przez pedagoga, psychologa oraz wszystkich nauczycieli.

Wszystkie działania wychowawcze i profilaktyczne podlegają w szkole systematycznej analizie

i modyfikacji. W zmianach tych uczestniczą rodzice i, w mniejszym stopniu, uczniowie.

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

są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.

Działania wychowawcze i profilaktyczne realizowane w szkole odpowiadają potrzebom uczniów

i środowiska lokalnego. 

Program wychowawczy i profilaktyki uwzględnia potrzeby uczniów. Informacje o potrzebach dzieci pozyskiwane

są na podstawie rozmów z rodzicami, uczniami, obserwacji nauczycieli, specjalistów, innych pracowników

szkoły, danych ze środowiska lokalnego. Dwa razy w roku przeprowadzana jest analiza realizacji programu

profilaktyki i programu wychowawczego. Najważniejsze działania realizujące założenia programów to: 

● wprowadzenie samorządności uczniowskiej, 

● współpraca ze środowiskiem lokalnym (np. udział w uroczystościach na terenie szpitala), 

● organizacja TYGODNIA ŻYCZLIWOŚCI, 

● nauka poruszania się w ruchu drogowym, 

● poznawanie bliskiego środowiska (dzieci uczestniczą w wycieczkach do zakładów pracy, w spotkaniach

z ciekawymi ludźmi, w lekcjach uczestniczą rodzice, np. architekt, dietetyczka, włączyli się w akcję

ŚNIADANIE DAJE MOC), 

● program "Jak polubić czytanie" (zaplanowano szereg konkursów, działań – dzieci gromadzą

biblioteczki, są tworzone kąciki na korytarzach, gdzie dzieci mogą usiąść i poczytać). 

W programie wychowawczym uwzględnia się również obszar dotyczący współpracy ze środowiskiem i realizację



Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu 69/158

      

zadań na rzecz najbliższego otoczenia. Istotna rolę odgrywa tu lokalizacja szkoły, która znajduje się na terenie

Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Szkoła ma program

współpracy ze środowiskiem lokalnym i ze szpitalem. Na potrzeby szpitala szkoła przygotowuje kartki

świąteczne, porządkuje stary szpitalny cmentarz, uczestniczy w "Pikniku Zdrowia". Dzieci biorą udział w akcjach

na rzecz ochrony przyrody (dokarmianie ptaków i zwierząt, "sprzątanie świata", segregacja śmieci). Warto

dodać, że uczniowie szkoły uczestniczą czynnie we wszystkich uroczystościach lokalnych w Międzyrzeczu.

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

psychiczne.

W szkole realizuje się wiele działań w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa fizycznego

i psychicznego. Uczniowie w większości czują się bezpiecznie, choć zdarzają się przypadki przemocy

słownej, fizycznej i pozawerbalnej. 

Aby zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa szkoła dba o bezpieczne i higieniczne warunki do nauki,

zapewnia uczniom opiekę i pomoc w trudnych sytuacjach oraz prowadzi profilaktykę, w szczególności uczy

bezpiecznych zachowań (Tab. 1). Dzięki tym działaniom dzieci w  większości czują się w szkole bezpiecznie

(Tab. 2). Natomiast na podstawie danych z ankiet uczniów „Moja szkoła” można stwierdzić występowanie

w szkole przypadków agresji i przemocy słownej, gdyż 11/31 badanych stwierdziło, że co najmniej 4 razy

w ciągu ostatniego roku byli obrażani, przezywani (Wykres 1j), a jedna osoba była wielokrotnie obrażana za

pomocą internetu (Wykres 2j). Z danych ankiety wynika również, że w szkole zdarza się przemoc fizyczna,

która przejawia się poprzez celowe uderzenie drugiej osoby – 4/31 uczniów doświadczyło tego co najmniej 4

razy w ostatnim roku (Wykres 3j). Ankietowani uczniowie klasy piątej i szóstej w większości uważają, że nie

stanowią problemu w szkole kradzieże (Wykres 4j) lub zmuszanie do kupowania lub oddawania swoich rzeczy

(Wykres 5j). Przejawami przemocy pozawerbalnej w szkole są zachowania, które uczniowie odbierają jako

nieprzyjemne (Wykres 6j), celowe wykluczanie z grupy (Wykres 7j) lub, rzadziej, umyślne zniszczenie rzeczy

(Wykres 8j).  
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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: W jaki sposób w szkole dba się o bezpieczeństwo uczniów? [WPN] (6374)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 utrzymywanie czystości i porządku na terenie szkoły co przerwę wychodzimy, sprawdzamy toalety-czy nie ma

tam rozlanej wody, sprawdzamy czy na schodach i na

boisku jest czysto, czy nie ma butelek po sokach,

usuwamy, żeby dziecko się nie poślizgnęło

2 monitoring Dzieci przyjeżdżają rowerami i my pilnujemy, aby dzieci

je tam odstawiały – jest tam monitoring, ale my też

sprawdzamy

3 dyżury nauczycieli w szatni też sprawdzamy, pomimo tego, że nauczyciele

mają dyżury

4 opieka w czasie dowozów nauczyciele czekają razem z dziećmi na autobus to oni

dzieci odprowadzają na przystanek

5 bezpieczne i higieniczne warunki nauki są terminowe przeglądy sprzętu ważne są też przeglądy

kominowe

6 profilaktyka bezpieczeństwa - pogadanki, ćwiczenia Mieliśmy alarm próbny i ćwiczyliśmy, alarm był

bombowy i był pies, dzieci myślały, że to Alex z tego

filmu policjanci są często na pogadankach, czasami też

pielęgniarka prowadzi takie pogadanki

7 pomoc psychologiczno-pedagogiczna Nasza pani pedagog i pani psycholog się świetnie

dogadują panie weszły w program Zipipego

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

zależności od Waszego stosunku do stwierdzeń, które przedstawię:
Treść pytania: W szkole czuję się bezpiecznie [WUI-III] (7623)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 monitoring są kamery i pani dyrektor wszystko widzi

2 opieka nauczycieli w szkole zawsze jest pani i się nie boję

3 sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa jak zostawiam śniadaniówkę w szatni, to zawsze ktoś mi

tam rusza jeden chłopiec uderzył kolegę
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Obszar badania: Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i

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

członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu

Obowiązujące w szkole normy opierają się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Uczniowie i rodzice

mają wpływ na ich kształtowanie. Członkowie społeczności szkolnej znają obowiązujące zasady i w

większości starają się ich przestrzegać. 

Jak stwierdzają respondenci (uczniowie, rodzice i nauczyciele), ustalone w szkole reguły zachowania

uwzględniają szacunek dla starszych, nauczycieli, kulturalne zachowanie na lekcjach i na przerwach, odpowiedni

ubiór na zajęciach (Tab. 1). Nauczyciele zwracają tu uwagę również na kształtowanie takich wartości jak

tolerancja i patriotyzm oraz umiejętności społecznych, w tym umiejętności pracy w grupie. Podkreślają też,

że dzieci w klasach wypracowały swoje kodeksy postępowania, których przestrzegają. Większość uczniów ma

zaufanie do wszystkich lub większości swoich nauczycieli (Wykres 1j) i czuje się przez nich sprawiedliwie

traktowana (Wykres 2j). Dosyć znacząca część uczniów klasy piątej i szóstej (12/31) uważa, że nie ma wpływu

na obowiązujące w szkole zasady (Wykres 3j). Należy jednak zauważyć, że podczas wywiadu uczniowie

powiedzieli, że mają możliwość wypowiadania własnego zdania. Większość ankietowanych rodziców (27/41) ma

poczucie, że może decydować o normach obowiązujących w klasie, do której chodzi ich dziecko (Wykres 4j)

oraz o tym, jakich zachowań oczekuje się od ich dziecka(Wykres 5j). W wywiadzie rodzice podkreślali rolę

współpracy między rodzicami oraz między rodzicami a szkołą w rozwiązywaniu problemów i trudnych sytuacji

wychowawczych. Z wypowiedzi wszystkich członków społeczności szkolnej w wywiadach oraz obserwacji lekcji

wynika, że uczniowie znają obowiązujące w szkole zasady i starają się ich przestrzegać. Jednak obserwacje

lekcji wskazują, że, niestety, nie zawsze dzieci zachowują się zgodnie z przyjętymi normami (Tab. 2).

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

Wykres 5j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie zasady obowiązują Was w szkole? W jaki sposób odbywa się ich ustalanie? Czy bierzecie w

tym udział i na czym on polega? [WU] (6376)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 szacunek dla nauczycieli Mieć szacunek do nauczycieli

2 odpowiednie zachowanie na lekcji Podnoszenie ręki. Nie wykrzykiwanie.

3 odpowiednie zachowanie podczas przerw Nie biegać po szkole, nie skakać po schodach, wychodzić

na dwór na przerwach.

4 strój sportowy wf i tańce - Strój na tańce i na WF, czarne lub granatowe

spodenki i białe koszulki

5 obuwie zmienne Zmiana obuwia na zajęciach komputerowych

6 możliwość wypowiadania własnego zdania Jak nauczyciel mówi, to oddaje nam głos, my możemy

powiedzieć o lekcji, co nam się podobało.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Opisz, jak nauczyciel i uczniowie dbają o przestrzeganie podczas lekcji przyjętych w szkole

zasad. [OZ] (7551)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Nauczyciele zwracają uwagę na zasady zachowania na

lekcji. Przypominają uczniom, że nie należy rozmawiać,

przeszkadzać innym w pracy, w wypowiedzi, odwołują

się do znanych dzieciom zasad. Nauczyciele zwracają się

życzliwie i grzecznie do uczniów, stosują przyjęte

sposoby wyciszania, dyscyplinowania. Uczniowie w

większości znają ustalone zasady i przestrzegają ich.

Zdarzają się sytuacje na lekcjach, kiedy uczniowie nie

podporządkowują się obowiązującym normom.

Uczniowie wykonują polecenia nauczyciela. Maja

ustalone sposoby zachowania się na lekcji. Nauczyciel

wprowadza elementy zabawowe i wyciszające dzieci w

celu i dyscyplinowania i nabycia lepszego kontaktu.

Nauczyciel i dzieci zwracają się do siebie w sposób

spokojny, grzeczny. W sytuacji, gdy jeden z chłopców

nie słuchał nauczyciela, odwołał się do zasad zachowania

wcześniej wspólnie ustalonych. Podczas wykonywania

jednego z zadań z treścią wspólnie przypominali sobie

zasady zachowania i obowiązki dyżurnego. Nauczyciel

przypominał o zasadzie słuchania osoby, która mówi,

nieprzeszkadzania innym w wypowiedzi dzieci nie

przestrzegały zasad - część uczniów stale rozmawiała,

nie słuchała wypowiedzi kolegów, ani nauczycielki, kilka

osób bardzo swobodnie przemieszczało się po klasie,

niektórzy nie zachowywali zasad bezpieczeństwa, bujali

się na krzesłach, przewracali na podłogę.
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Obszar badania:  W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki.

W szkole podejmuje się różnorodne działania antydyskryminacyjne o charakterze profilaktycznym

i wychowawczym, skierowane zarówno do określonych grup dzieci, jak i całej społeczności. Są one

realizowane przez pedagoga, psychologa oraz wszystkich nauczycieli. 

Dzieci, rodzice, nauczyciele i dyrektor nie dostrzegają przejawów dyskryminacji w szkole. Wszyscy nauczyciele

deklarują w ankiecie podejmowanie działań antydyskryminacyjnych. Najczęściej wynikały one ze

zróżnicowanego statusu materialnego, niepełnosprawności, religii, pochodzenia i płci (Wykres 1w). Działania

antydyskryminacyjne realizowane przez nauczycieli to najczęściej zajęcia wychowawcze i edukacyjne związane

z ww. tematem, rozmowy z uczniami, działania integrujące uczniów (Wykres 1o). Niektóre z wymienionych

przez nauczycieli i dyrektora działań są prowadzone indywidualnie przez poszczególne osoby, inne przez zespoły

nauczycieli, w części z nich uczestniczą poszczególne klasy lub konkretne grupy dzieci, inne kierowane są

do całej społeczności szkolnej (Tab. 1).

 

Wykres 1o
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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 Cytaty

1 Działania antydyskryminacyjne prowadzone w szkole: 1.

Angażowanie wszystkich uczniów do przedstawień,

imprez i konkursów powierzanie osobom z

niezaspokojonymi potrzebami ról społecznych, co

zwiększa ich akceptację, trening umiejętności

społecznych – zajęcia weekendowe dla dzieci z

trudnościami w relacjach społecznych realizatorzy –

specjaliści szkolni (psycholog, 2 pedagogów), 15 dzieci.

2. Cykl zajęć psychoedukacyjnych Dbajki-Grajki,

realizowanych przez pedagoga i psychologa szkolnego w

klasie IV i VI. Program w nowatorski sposób pomaga

dzieciom, które nie radzą sobie w grupie i są przez nią

odrzucane oraz uczy, jak radzić sobie z agresją w grupie

rówieśniczej. Porusza także problem odmienności –

zarówno spowodowanej cechami indywidualnymi, jak i

wynikającej z przynależności do mniejszości kulturowej

(problem imigrantów). 3.Działania antydyskryminacyjne

na zajęciach świetlicowych-zajęcia mające na celu

wzajemne poznawanie się pierwszaków i starszych

wychowanków świetlicy, zabawy w grupach mieszanych

wiekowo, integracjabudowanie pozytywnego wizerunku

każdego ucznia. 4.Plebiscyt Życzliwości od 2012 r.

Szkolny tydzień życzliwości–21 listopada

Międzynarodowy Dzień Życzliwości uczestniczy cała

społeczność szkolna. 5. Realizacja zajęć wychowawczych

na temat tolerancji, praw dziecka, koloru skóry,

niepełnosprawności, wieku, pochodzenia.

Szkoła jest przyjazna uczniom i podejmuje

profilaktyczne działania mające na celu eliminowanie

wszelkich przejawów dyskryminacji. W szkole nie

występują przypadki dyskryminacji wśród dzieci

związane z zamożnością, pochodzeniem, płcią czy religią.

Pojawiają się sporadycznie między dziećmi konflikty

interpersonalne, które rozwiązywane są na bieżąco, a

sytuacja jest monitorowana. Wychowawcy według

potrzeb modyfikują tematykę zajęć godzin

wychowawczych, przeprowadzają rozmowy, pogadanki w

celu zapobiegania jakimkolwiek przejawom wykluczenia

lub dyskryminacji. Nauczyciele zgodnie ze swoimi

planami pracy podejmują różnorodne działania

wychowawcze eliminujące uprzedzenia: podejmują

tematy dotyczące tolerancji, praw dziecka, koloru skóry,

niepełnosprawności, wieku, pochodzenia czy

cyberprzemocy. Są to działania profilaktyczne,

przygotowujące uczniów do akceptacji różnych sytuacji,

ludzi o innych poglądach, stylu życia itp. Ponadto

większość uczniów uczestniczy, zgodnie ze swoimi

zainteresowaniami, w zajęciach dodatkowych

organizowanych przez szkołę. Organizowane są zajęcia z

zakresu pomocy pp, zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia

rozwijające zainteresowania. Samorząd organizuje akcje

charytatywne dla dzieci chorych, omawiana jest w szkole

sytuacja tych dzieci i zwracana uwaga na ich potrzeby

oraz ich zaspokajanie.
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W wymaganiu "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne " w odniesieniu do

poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze i

profilaktyczne oraz modyfikuje je w razie potrzeb.

Realizowane w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne są systematycznie analizowane

i modyfikowane. 

Z wypowiedzi dyrektora i nauczycieli wiadomo, że działania wychowawcze analizowane są przez zespół

wychowawczy dwa razy w roku. Analiz i podsumowania dokonuje się na podstawie informacji zbieranych przez

pedagoga i psychologa oraz nauczycieli. W ostatnim roku wnioski z prowadzonych analiz działań

wychowawczych zostały wykorzystane do wprowadzenia kilku modyfikacji (Tab. 1). 

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.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 dostosowanie działań integracyjnych do potrzeb klasy musiałam podjąć działania, aby przygotować kasę na

przyjęcie autystyka, musiałam przekonać dzieci, że jest

to całkiem normalny chłopak, a tylko niektóre

zachowania są inne i nie należy ich zauważać

2 zmiana terminu zajęć dotąd zajęcia psychospołeczne w postaci spotkań w

ramach zajęć, a od tego roku robimy to podczas

weekendów

3 dodatkowe działania w związku z cyberprzemocą Okazało się, że pojawiał się problem pomimo tego, że

dzieci przeszły szereg szkoleń, to i tak to nie zadziałało –

stąd wprowadziliśmy dodatkowe działania – zrzuty

ekranowe, wezwaliśmy rodziców, którzy odsłuchali

nagrania, była policja, psycholodzy, a także

dodatkowymi działaniami objęte zostały pozostałe klasy.

W tym roku zaplanowaliśmy, że obejmiemy naszym

działaniem też rodziców.

4 poszerzenie działań związanych z Dniem Życzliwości Z "Dnia życzliwości" zrobił się "Tydzień życzliwości"
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Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice.

Rodzice uczestniczą w modyfikacjach działań wychowawczych. W zmianach tych w niewielkim

stopniu biorą udział uczniowie. 

Z wypowiedzi dyrektora, nauczycieli i rodziców wiadomo, że w szkole dyskutuje się z rodzicami o skuteczności

podejmowanych działań wychowawczych. W ostatnim czasie, na przykład, rodzice proponowali zmiany

w dotychczas stosowanym systemie nagród i kar dla dzieci. Rodzice zgłaszają także potrzeby dodatkowych

spotkań z pedagogami w sytuacjach problemowych, np. w klasie piątej oraz konieczność prowadzenia

dodatkowych działań, np. w zakresie profilaktyki cyberprzemocy (Tab. 1. Tab. 2). Jeśli chodzi o propozycje

uczniów w zakresie zmian w działaniach wychowawczych, to nie dostrzega ich dyrektor (odpowiedź w ankiecie),

a uczniowie postrzegają to dość ogólnie i mówią, że „mogą zgłaszać propozycje zasad postępowania…”Zdaniem

nauczycieli uczniowie zgłaszają wszystkie swoje problemy, co skłania pedagogów do podejmowania

adekwatnych działań, np. w ostatnim czasie dzieci zaproponowały inny sposób świętowania Mikołajek – wyjazd

na wycieczkę.  

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 propozycje zmiany systemu kar i nagród kiedy była przemoc internetowa, rodzice proponowali,

żeby uściślić kary i konsekwentnie je egzekwować

2 prowadzenie zajęć na temat przemocy w internecie prowadziliśmy też na wniosek rodziców zajęcia związane

z przemocą w Internecie

3 dodatkowe spotkania w celu rozwiązania problemów kiedy były problemy w obecnej klasie V staraliśmy się

spotykać, omawiać te problemy, itp.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

zrealizowane? [WR] (7510)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zmiana systemu nagród i kar my wymyśliliśmy regulamin "kija i marchewki" – to była

inicjatywa rodziców słyszę, że to działanie było

skuteczne

2 rozwiązywanie bieżących problemów czasem na lekcji przeszkadzają i nauczyciel nie może

normalnie pracować tak że to tak na bieżąco robimy
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W badanej szkole wymaganie „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem

ich indywidualnej sytuacji” jest spełnione, ponieważ realizowane są wszystkie działania opisane

na poziomie podstawowym wymagania. Podejmowane są też działania z poziomu wysokiego tego

wymagania.

W szkole systematycznie, wykorzystując różne sposoby, rozpoznawane są możliwości

psychofizyczne i potrzeby rozwojowe wszystkich uczniów. Adekwatnie do rozpoznanych potrzeb

dzieci szkoła organizuje zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne.

Uczniowie są zainteresowani tymi zajęciami i lubią w nich uczestniczyć. Sprzyja temu również

indywidualizacja procesu nauczania. W szkole podejmowane są także działania wspierające uczniów

w trudnych sytuacjach. Rodzice i dzieci oceniają uzyskiwane w szkole wsparcie jako odpowiednie

do ich potrzeb.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe wszystkich uczniów są w szkole rozpoznawane

systematycznie i z wykorzystaniem różnorodnych sposobów. 

Większość ankietowanych rodziców (27/41) stwierdziła, że nauczyciele kilka razy w roku rozmawiają z nimi

o możliwościach i potrzebach ich dzieci, a kolejnych 11/41 rodziców uważa, że takie rozmowy nauczyciele

prowadzą z nimi przynajmniej raz w roku (Wykres 1j). Również w opinii większości rodziców (33/41)

nauczyciele uczący dziecko rozmawiają z nimi na temat możliwości rozwoju ich dziecka (Wykres 2j). Jak

powiedzieli nauczyciele uczący w klasie piątej, wykorzystując różne dostępne sposoby poznania swoich

podopiecznych, ustalili, jakie są ich najważniejsze potrzeby rozwojowe i możliwości psychofizyczne (Tab. 1).

Natomiast z danych pozyskanych od dyrektora szkoły wynika, że w tym roku szkolnym jako potrzebujących

wsparcia rozpoznano łącznie 37 uczniów: 3 w klasie I, 10 w klasie II, - 5 w klasie III, 6 w klasie IV, 7 w klasie V

i 6 w klasie VI. Zdaniem dyrektora uczniowie ci wymagają wsparcia ze względu na:

● specjalne potrzeby edukacyjne – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, autyzm,

● zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

● sprawność umysłową w dolnej granicy przeciętnej i pojawiające się w związku z tym problemy

w zdobywaniu wiadomości i umiejętności szkolnych,

● różnorodne deficyty poznawcze, np. percepcji słuchowej, wzrokowej, zaburzeń motorycznych,

lateralizacji, problemy logopedyczne, emocjonalne i zdrowotne,

● sytuację ekonomiczną rodzin,

● niewydolność wychowawczą rodziców,
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● trudności z komunikacją w relacjach między dziećmi i dorosłymi,

● zaniedbania środowiskowe i niezaspokojone potrzeby psychiczne (potrzeby kontaktów społecznych,

uznania, akceptacji, przynależności grupowej), tendencji aspołecznych, nieuzasadnionych obaw

i lęków, skłonności agresywnych, tendencji aspołecznych),

● skłonności do izolacji i unikania kontaktów z otoczeniem, braku pewności siebie, nieśmiałości,

skłonności do narzucania swej woli otoczeniu,

● uzdolnienia.

W tym roku szkolnym program wspierania ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne uruchomiono dla 35

uczniów oraz opracowano i wdrożono 2 indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Jeden z uwagi

na autyzm oraz drugi z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Wykres 1j Wykres 2j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

tej klasie? [WNO] (7040)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 rozmowy z nauczycielami uczącymi w klasach I-III jesteśmy małą szkołą, spotykamy się z dziećmi na

każdej przerwie były rozmowy z nauczycielami, którzy

uczyli w klasach I-III

2 rozmowy z rodzicami z rozmów z rodzicami, wiedzieliśmy, że są tu dzieci,

które korzystają z pomocy lekarzy specjalistów, jeśli

rodzice chcieli nam powiedzieć, dowiadywaliśmy się dużo

więcej

3 rozmowy z wychowawcą często z nią rozmawiam, jak to było w etapie

wcześniejszym, to pozwala mi ustalić czy te obecne

trudności pojawiły się teraz czy były już wcześniej

4 opinie PPP opnie z PPP też nam pomagają, każdy z nas się zapoznał

z nimi, problemy z nauką wynikają z problemów

wychowawczych

5 rozmowy z uczniami bezpośrednio od dzieci dowiaduję się o trudnościach –

pytam czy nie umiałeś czy nie rozumiałeś czy nie

chciałeś się dowiedzieć

6 dane z instytucji zewnętrznych prosiliśmy o pomoc instytucje zewnętrzne, np. policję

pomoc społeczną, wiedzieliśmy wtedy o trudnościach,

które pojawiały się w domu rodzinnym

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.

Działania podejmowane przez szkołę są adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów. Zajęcia

rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne, organizowane w szkole, są dla dzieci

odpowiednie i interesujące. 

W ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podejmuje się następujące

działania: 

● diagnozowanie (gromadzenie rzetelnej wiedzy na temat ucznia z różnych źródeł - opinii/orzeczenia

PPP, informacji zebranych od rodziców, specjalistów itp., badania socjometryczne, diagnozy

profilaktyczne), 

● określenie wymagań w zależności od rozpoznanych potrzeb i możliwości, 

● indywidualizacja procesu dydaktycznego, 
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● dostosowanie metod i form pracy z dzieckiem do jego możliwości, uwarunkowanych dysfunkcjami czy

sytuacją społeczną, np. dostosowanie sposobu komunikowania się z uczniem (mówienie

z odpowiednim natężeniem głosu, formułowanie wypowiedzi i pytań o prostej konstrukcji, powtarzanie

pytań lub instrukcji, itp), wydłużenie czasu pracy, zmiana form aktywności (stosowanie

naprzemiennie metod podających i aktywizujących), dzielenie materiału nauczania na mniejsze partie,

częste odwoływanie się do konkretu itd. 

● wspomaganie rodziców. 

 Obserwacje zajęć wskazują na wykorzystywanie wiedzy o potrzebach uczniów w pracy dydaktycznej z nimi.

Wiedza o potrzebach uczniów wykorzystywana jest w szkole również podczas tworzenia oferty zajęć

dodatkowych. Ważne jest tu także dążenie szkoły do tworzenia warunków do rozwoju dla każdego dziecka

poprzez kształtowanie kreatywności, aktywności, odpowiedzialności, wrażliwości, poszanowania tradycji,

wdrażanie do korzystania z dóbr kultury. Obecnie w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę nie

uczestniczy 8 uczniów (z klasy I i II). Dwoje z nich uczęszcza na zajęcia dodatkowe pozaszkolne, a częstotliwość

i intensywność tych zajęć wyklucza udział dzieci w innych zajęciach pozalekcyjnych. Pozostali uczniowie (6) nie

wyraża chęci uczestnictwa w oferowanych zajęciach (to dzieci, które odbierane są bezpośrednio po

zakończonych zajęciach przez rodziców). Zdaniem większości uczniów (27/31) zajęcia pozalekcyjne

organizowane w szkole są dla nich interesujące (Wykres 1j). Również opinia rodziców wskazuje, że ich zdaniem

zajęcia dodatkowe są dostosowane do potrzeb ich dzieci (Wykres 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 badanej szkole indywidualizuje się proces nauczania. Podejmowane działania dotyczą większości

uczniów i odpowiadają ich potrzebom.

Podczas obserwacji większości zajęć (14/15) zauważono działania nauczycieli, które wskazywały

na indywidualne traktowanie uczniów. Najczęściej przejawiało się to w następujący sposób: 1.wykonując

zadania uczniowie mogli pracować we własnym tempie (dotyczyło to wszystkich uczniów); 2.nauczyciel pomagał

uczniom - zadawał dodatkowe pytania, motywował, zachęcał do pracy, poprawiał błędy (dotyczyło najczęściej

kilku uczniów); 3.uczniowie mogli wybierać zadania, ćwiczenia, które chcieli wykonać (dotyczyło wszystkich

lub wybranych uczniów). Uczniowie (25/31) mogą w szkole uczestniczyć we wszystkich lub większości zajęć,

na których chcą być (Wykres 1j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania: Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji

społecznej.

W szkole podejmowane są działania wspierające uczniów w trudnych sytuacjach. 

Z wywiadów z nauczycielami i rodzicami wynika, że uczniowie z trudnościami w nauce, wynikającymi z ich

sytuacji społecznej lub zdrowotnej uzyskują w szkole odpowiednią pomoc. W zależności od potrzeb dzieci są to

odpowiednie zajęcia dodatkowe, indywidualizacja nauczania lub nauczanie indywidualne, działania

wychowawcze, wskazywanie wzorców zachowań, kierowanie do specjalistycznej pomocy, organizacja

wypoczynku, wyjazdów (Tab. 1). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 organizacja zajęć dodatkowych zajęcia z języka polskiego nazywają się "umiem więcej",

żeby nie zniechęcać uczniów (to są zajęcia kierowane do

wszystkich i przychodzą na nie), mam też zajęcia w

świetlicy w zakresie poprawy znajomości zasad ortografii

2 nauczanie indywidualne jeden z uczniów ma nauczanie indywidualne na zajęciach

indywidualnych uczeń dobrze funkcjonuje w zeszłym

roku co tydzień pisaliśmy do sądu pismo z informacją o

tym, co się dzieje z dzieckiem, co dało w końcu efekty

3 wskazywanie wzorców postępowania na każdej lekcji czytamy kolejna książkę, teraz wybrali

taką, która opowiada o problemach rodzinnych

bohaterów, które są im bliskie

4 kierowanie do specjalistów kierujemy do instytucji, które mogą udzielić

specjalistycznej pomocy

5 pomoc w organizacji wypoczynku działania były ujednolicone, pomagamy w wyjazdach na

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

odpowiada ich potrzebom.

Rodzice i uczniowie powszechnie wyrażają opinię, że uzyskiwane w szkole wsparcie jest

odpowiednie do ich potrzeb. 

Zdaniem większości ankietowanych rodziców (32/41) wychowawca służy im radą i wsparciem w sytuacjach

trudnych dla ich dziecka zawsze, gdy jest taka potrzeba (Wykres 1j). Ponadto, rodzice w większości (30/41)

uważają, że mogą w każdej niezbędnej sytuacji uzyskać taką pomoc również od innych nauczycieli (Wykres 2j).

Także opinia uczniów wyrażona w ankiecie „Moja Szkoła” wskazuje, że uzyskują oni od nauczycieli odpowiednie

wsparcie w trudnych sytuacjach. Większość badanych (26/31) stwierdziła, że nauczyciele mówią im, że mogą

nauczyć się nawet trudnych rzeczy (Wykres 3j). Podobna liczba ankietowanych uczniów klasy piątej i szóstej

uważa, że nauczyciele wierzą w ich możliwości (Wykres 4j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j Wykres 4j
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Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Wymaganie "Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych" jest

spełnione, ponieważ szkoła realizuje działania w zakresie wszystkich obszarów opisanych

na poziomie podstawowym, a ponadto realizuje również działania z poziomu wysokiego.

W badanej szkole wykorzystywana jest przestrzeń do współpracy pomiędzy nauczycielami

w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu działań, a także ich modyfikowaniu i doskonaleniu

procesów edukacyjnych. Praca zespołowa skupia się przede wszystkim na wymianie doświadczeń

i wspieraniu się w działaniach przedmiotowych i wychowawczych, zarówno w odniesieniu do całej

szkoły, jak i konkretnych oddziałów, a także w realizacji zadań wynikających ze wspierania

i wspomagania dzieci w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciele

współdziałają wykonując zadania edukacyjne i wychowawcze oraz rozwiązując skutecznie

pojawiające się w szkole problemy.  Pomagają sobie nawzajem również w ewaluacji i doskonaleniu

własnej pracy.

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

planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

W badanej szkole wykorzystywana jest przestrzeń do współpracy pomiędzy nauczycielami

w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu działań, a także ich modyfikowaniu. Praca zespołowa

skupia się przede wszystkim na wymianie doświadczeń i wspieraniu się w realizacji przede

wszystkim działań przedmiotowych i wychowawczych, zarówno w odniesieniu do całej szkoły, jak

i konkretnych oddziałów, a także w realizacji zadań wynikających ze wspierania i wspomagania

dzieci w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W szkole funkcjonują zespoły skupiające nauczycieli bloku humanistycznego i bloku matematycznego, w skład

których wchodzą nauczycielki nauczania wczesnoszkolnego; zespół to profilaktyczno-wychowawczy; zespół ds.

ewaluacji; ds. aktualizacji statutu; zespół wspierający dzieci z opiniami i orzeczeniami Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej. Nauczyciele współpracują w ramach zebrań Rady Pedagogicznej i w ramach

spotkań nauczycieli realizujących zadania edukacyjne w tych samych oddziałach szkolnych. Na specjalnych

posiedzeniach, wspólnie pracują nad różnymi obszarami dotyczącymi np. korelacji międzyprzedmiotowej, WDN,

opracowywania narzędzi, wypracowywania planów, organizowania działań wychowawczych, apeli, uroczystości,

przygotowania uczniów do imprez, konkursów, czasami wspólnych zajęć. Ponadto nauczyciele wspólnie planują

i wdrażają działania wynikające z wniosków z diagnoz, analizują wyniki nauczania, przygotowują i analizują

testy konkursowe, organizują zapotrzebowanie na pomoce szkolne. W opinii nauczycieli w pracę zespołów są

praktycznie zaangażowani wszyscy (Wykres 1j). Większość z nich zaangażowana jest przede wszystkim w pracę

zespołów przedmiotowych lub międzyprzedmiotowych oraz działalność zespołu wychowawczego

i profilaktycznego, ale także zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  i  innych, tj. d.s. statutu,
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WSO, ds. badania losów absolwentów, ds. wspierania dzieci z opiniami i orzeczeniami  (Wykres 1w).

Wykres 1j
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Wykres 1w

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

Nauczyciele współdziałają w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz w skutecznym

rozwiązywaniu pojawiających się w szkole problemów.

Nauczyciele deklarują współpracę w realizacji różnego rodzaju działań. Dominuje przede wszystkim współpraca

w zakresie organizacji imprez i uroczystości, tworzenia oraz modyfikowania dokumentów szkolnych, a także

udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych (Wykres 1w).  Pomoc, którą

otrzymują nauczyciele od innych związana jest z przekazywaniem wiedzy zdobywanej podczas szkoleń, a także

informacji dotyczących uczniów lub całych zespołów klasowych. Wszyscy nauczyciele wskazali również

na wymianę doświadczeń, konsultacje, doradztwo, wymianę poglądów oraz wspólne organizowanie

i prowadzenie działań (Wykres 2w). Podczas wywiadu nauczyciele podawali różne sposoby wzajemnego

wspierania się (Tab. 1).
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Wykres 1o
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

(8512)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 bieżąca pomoc opiekuna swojego stażu na bieżąco otrzymuję pomoc od opiekuna swojego stażu

2 wymiana materiałów dydaktycznych przygotowując się na zajęcia korzystam z materiałów z

historii, j. polskiego,

3 superwizje prowadzimy sobie z koleżanką superwizje

4 wymiana informacji po szkoleniach dzielimy się informacjami z całym gronem po odbyciu

szkolenia

5 prowadzenie wspólnych lekcji współpracuję z koleżanka ze świetlicy, prowadzimy

wspólnie lekcje, korzystam z wiedzy młodych

nauczycieli,

6 wsparcie ze strony pedagoga i psychologa korzystam z wiedzy koleżanek pedagoga i psychologa –

nie poradziłbym sobie z moja trudna klasą,

prowadziliśmy wspólne zadania

7 współpraca w zakresie przygotowania do konkursu jako polonista współpracuję z biblioteką, nie tylko lekcje

biblioteczne, ale ustalanie terminu omawiania lektury,

współpraca w zakresie przygotowania do konkursu

8 wsparcie w dostosowywaniu wymagań w oparciu o opinie

i indywidualne style uczenia się

pomagamy nauczycielom w analizie opinii PPP,

pomagamy dostosować wymagania, diagnoza stylów

uczenia się tez pozwala na lepszy dobór metod

nauczania

W wymaganiu "Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych "

w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

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

pracy. 

Wszyscy nauczyciele w badanej szkole pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu

własnej pracy.

Wszyscy nauczyciele deklarują prowadzenie ewaluacji własnej pracy, przy czym największa liczba nauczycieli,

tj. 10 spośród 13 ankietowanych, dokonuje ewaluacji swojej pracy w kontekście efektywności

wykorzystywanych przez siebie metod i form pracy, 9 ewaluuje  efekty pracy z uczniami o indywidualnych

potrzebach edukacyjnych lub sam proces indywidualizacji, ponad połowa umiejętność utrzymania dyscypliny,

atmosferę na lekcji oraz aktywność uczniów (Wykres 1w). Nauczyciele prowadząc ewaluację swojej pracy

współpracują z innymi nauczycielami, przy czym wszyscy oceniają tę współpracę jako zdecydowanie przydatną.

Współpraca ta w różnym stopniu związana jest z planowaniem ewaluacji, opracowaniem narzędzi badawczych,

ustaleniem harmonogramu badania, przeprowadzaniem badania, analizą i opracowaniem danych w postaci

raportu wraz z prezentacja wyników na radzie. Przy czym największa część nauczycieli wspiera się podczas

samego badania, zwłaszcza, gdy pojawiają się jakieś problemy oraz we wdrażaniu wniosków (Wykres 2w).
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Wykres 1o
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Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

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

nauczycielami.

W badanej szkole planowanie, organizacja, realizacja, analiza oraz doskonalenie procesów

edukacyjnych następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami.

Nauczyciele na podstawie wspólnych badań, analiz osiągnięć uczniów opracowują wnioski i propozycje działań,

opracowują tzw. plany naprawcze oraz propozycje działań wychowawczych. Wymiana doświadczeń odbywa się

w ramach regularnych spotkań zespołów, na których są wypracowywane wnioski i powstają propozycje

konkretnych działań. Ponadto nauczyciele na bieżąco dzielą się doświadczeniami i pomysłami, a dobre pomysły

i  praktyki są wykorzystywane na innych zajęciach.

Spotkania w ramach zespołów przedmiotowych przyczyniły się do (zob. Tab. 1, Wykres 1w):

1) wprowadzenia zmian w systemie oceniania uczniów, w tym wprowadzono ocenianie kształtujące,

co zwiększyło motywację do nauki wśród uczniów oraz wprowadzono ocenę śródsemestralną, opatrzoną

komentarzem, a także dostosowano wymagania do potrzeb edukacyjnych uczniów;

2) ujednolicenia zasad oceniania na wszystkich przedmiotach;

3) wdrożenia e-dziennika;

4) zmian w programie wychowawczym i programie profilaktyki;

5) ustalenia, że każdy nauczyciel zapisując w kalendarzu planowany sprawdzian, zapisuje dokładnie zakres

materiału;

6) wprowadzono diagnozę stylów uczenia się uczniów w klasie pierwszej i w klasie czwartej;

7) modyfikacji metod i form pracy, np. ostatnio upowszechnione zostały formy pracy na lekcjach angażujące

uczniów poprzez doświadczanie, wprowadzanie większej ilości zajęć w małych zespołach;

8) systematycznego wykorzystywania na lekcjach pomocy multimedialnych.
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Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Spotkania w ramach zespołów przedmiotowych

przyczyniły się do: 1) wprowadzenia zmian w systemie

oceniania uczniów, w tym wprowadzono ocenianie

kształtujące, co zwiększyło motywację do nauki wśród

uczniów oraz wprowadzono ocenę śródsemestralną,

opatrzoną komentarzem 2) ujednolicenia zasad

oceniania na wszystkich przedmiotach 3) wdrożenia

e-dziennika 4) zmian w programie wychowawczym i

programie profilaktyki 5) ustalenia, że każdy nauczyciel

zapisując w kalendarzu planowany sprawdzian, zapisuje

dokładnie zakres materiału 6) wprowadzono diagnozę

stylów uczenia się uczniów w klasie pierwszej i w klasie

czwartej 7) modyfikacji metod i form pracy.

"Zmiany dokonano w systemie oceniania uczniów, od

jakiegoś czasu małymi kroczkami wprowadzamy

ocenianie kształtujące, co prowadzi do większej

motywacji do nauki wśród uczniów, mamy wypracowane

korzystanie z e-dziennika, zamieszczamy tam

szczegółowe informacje o wymaganiach dokonano też

zmiany w ocenianiu zachowania, mamy wprowadzoną

ocenę śródsemestralną, opatrzoną komentarzem,

staramy się to wdrażać, bo widzimy, że to motywuje

dzieci do nauki. Spotkania w ramach zespołów

przedmiotowych przyczyniły się do ujednolicenia zasad

oceniania na wszystkich przedmiotach, zmiany w

programie wychowawczym i programie profilaktyki –

więcej uwagi na zagrożenia w Internecie". "...ustalono,

że każdy nauczyciel zapisując w kalendarzu planowany

sprawdzian, zapisuje dokładnie zakres materiał

wprowadzono diagnozę stylów uczenia się uczniów w

klasie pierwszej i w klasie czwartej".
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Wymaganie:

Promowana jest wartość edukacji

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Wymaganie "Promowana jest wartość edukacji" jest spełnione, ponieważ szkoła realizuje działania

w zakresie wszystkich obszarów opisanych na poziomie podstawowym, a ponadto realizuje również

działania z poziomu wysokiego.Szkoła podejmuje działania wpływające na  pozytywny klimat

uczenia się i powszechnie kształtuje wśród uczniów postawy uczenia się przez całe życie. W tym

celu w swojej codziennej pracy szkoła wykorzystuje informacje gromadzone na temat losów

absolwentów. Dzięki temu promuje wartość edukacji wśród społeczności lokalnej. Niemniej,

podejmowane działania związane z promowaniem wartości edukacji, ukierunkowane są przede

wszystkim na rozwój dzieci, a w mniejszym stopniu dotyczą osób dorosłych.

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

sprzyjający uczeniu się. 

W szkole powszechnie prowadzone są działania kształtujące pozytywny klimat uczenia się. 

Na panujący w szkole klimat sprzyjający uczeniu się wpływa ogólna atmosfera przyjaźni i życzliwości pomiędzy

pracownikami szkoły i uczniami oraz ich rodzicami. Nauczyciele podczas większości zajęć przyjmują opinie

i inicjatywy uczniów, uwzględniają je w procesie lekcyjnym,  dają uczniom przestrzeń do popełniania błędów

i wykorzystywania ich do uczenia się. Sami nauczyciele dbają o własne doskonalenie i dzielą się zdobytą wiedzą

oraz doświadczeniem. W ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli wymieniają się swoim

doświadczeniem i wiedzą, a każdy uczestnik szkolenia zewnętrznego zobowiązany jest do podzielenia się

zdobytą wiedzą i materiałami podczas najbliższego zebrania Rady Pedagogicznej lub zespołu przedmiotowego.

Materiały gromadzone są w bibliotece, a zdobytą wiedzę nauczyciele implikują do praktyki szkolnej, w czym

pomagają im obserwacje lekcji koleżeńskich i te prowadzone w ramach nadzoru.

Szkoła kieruje się hasłem „edukacja jest ważna w każdym etapie życia człowieka”, dlatego m.in. powołany

został zespół ds. badani losów absolwenta. W ramach działania tego zespołu zbierane są informacje

o absolwentach poprzez bezpośrednie rozmowy z dyrektorem Gimnazjum nr 1, z absolwentami , którzy

proszeni są o opinię w ramach ewaluacji odroczonej.

Informacje na temat losów absolwentów gromadzone są w kronice i na stronie internetowej. Sukcesy uczniów

i absolwentów upowszechniane są z wykorzystaniem strony internetowej szkoły, ale także w szkole

zorganizowana jest wystawa prac absolwentów prezentujących różne dziedziny sztuki. 
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Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia

się przez całe życie.

W szkole prowadzi się powszechnie działania mające na celu kształtowanie postawy uczenia się

przez całe życie. 

Nauczyciele stwarzają uczniom przyjazne środowisko dla uczenia się, co sprawia, że uczniowie lubią i chcą się

uczyć, na większości zajęć nie mają obaw przed zadawaniem pytań (29/31),  wyrażaniem własnego zdania

(24/31), czy też popełnianiem błędów (22/31) (Wykres 1j, Wykres 2j, Wykres 3j), chwalą uczniów i zachęcają

do rozwiązywania zadań różnymi sposobami (Wykres 4j i Wykres 5j). Choć w dniu badania jedynie co trzeci

uczeń stwierdził, iż na większości zajęć zgłaszał pomysły dotyczące tego, jak chciałby pracować na lekcji,

nauczyciele zachęcali ich do wyrażania własnego zdania na tematy poruszane na zajęciach, czy też miał

możliwość pokazania uczniom rezultaty swojej pracy (Wykres 6j, Wykres 7j, Wykres 8j) .

Dbałość nauczycieli o kształtowanie wśród uczniów postaw uczenia się przez całe życie widoczna jest

w codziennej pracy, a ponadto eksponowane są przykłady karier absolwentów. Sami nauczyciele swoją otwartą

postawą na doskonalenie dają przykład uczniom (Tabela 1).

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

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

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania podejmują Państwo, aby kształtować u uczniów postawy uczenia się przez całe

życie? Jakiej części uczniów one dotyczą? [WN] (7102)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 kształtowanie umiejętności przydatnych na kolejnych

etapach kształcenia

komunikacja językowa, współdziałanie w grupie, w życiu,

korzystanie z różnych informacji, źródeł tekstów,

2 kształtowanie odpowiedzialności za podejmowanie

wyborów

rozwijanie kultury osobistej, oswajanie z muzyką – w

klasach I-III mamy koncerty muzyczne, korzystamy z

zaproszeń do DK, potrzeby kontaktu z kulturą

3 kształtowanie umiejętności korzystania z zasobów,

analizy i myślenia matematycznego

wdrażanie zadań matematycznych w życiu codziennym,

liczenie pieniążków

4 przygotowanie do wystąpień publicznych na każdym przedmiocie staramy się pokazywać dzieciom

i sobie przydatność różnych w życie, nie uczymy się

recytować, bo pani kazała, ale dlatego, że w ten sposób

przygotowuje się do wystąpień publicznych.

5 eksponowanie własnej postawy uczenia się przez całe

życie

uczniowie wiedzą, że my się szkolimy i jak przywozimy

coś nowego to będziemy to wprowadzać.

6 eksponowanie przykładów karier absolwentów zapraszamy naszych absolwentów, aby przychodzili do

nas i opowiadali o tym, co dzieje się w gimnazjum, nasi

absolwenci też nas inspirują – działa zespół ds. analiz

losów absolwentów – informujemy nie tylko tych, którzy

gdzieś zaistnieją, ale mają np., swoje pasje, staramy się

pokazać, że wychodząc z takiej małej szkoły można też

coś osiągnąć.
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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 gromadzi informacje na temat losów absolwentów i wykorzystuje je w swojej codziennej

pracy. 

Informacje na temat losów absolwentów pozyskiwane są podczas rozmów z dyrekcją i nauczycielami

gimnazjum, z absolwentami i ich rodzicami oraz poprzez obserwacje sukcesów absolwentów na kolejnych

etapach kształcenia. W roku szkolnym 2013/2014 losy absolwentów były przedmiotem ewaluacji wewnętrznej.

Na jej podstawie sformułowano wnioski do dalszej pracy, np. w odniesieniu do kształtowania kompetencji

interpersonalnych uczniów, autoprezentacji oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Na stronie internetowej szkoły zamieszczone są nazwiska wybitnych absolwentów Czwórki, którym nadano

w dniu ukończenia szkoły tytuł Uczeń na Medal przyznawany tylko za wybitne osiągnięcia oraz najwyższe oceny

na świadectwie, a także nauczyciele uczący w tej szkole, którzy również są jej absolwentami. Ponadto część

(17/31) ankietowanych uczniów stwierdziła, iż nauczyciele rozmawiają z nimi o tym, co robią uczniowie, którzy

skończyli szkołę (Wykres 1j).

Losy wykorzystywane są do pokazywania uczniom wzorców, budzenia inspiracji do działania, motywowania

uczniów do wysiłku, pozyskiwania sojuszników, a także w ewaluacji pracy nauczycieli. Losy wykorzystywane są

do wyciszania lęku, jaki dzieci mają przed nową szkołą – gimnazjaliści przychodzą do nas w kwietniu

i opowiadają o nowej szkole, co zachęca uczniów do nauki informacje te posłużą w przyszłości do modyfikacji

modelu absolwenta. 
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Wykres 1j

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

społeczności lokalnej.

Realizowane przez szkołę działania promują wartość edukacji w społeczności lokalnej, niemniej

podejmowane działania ukierunkowane są przede wszystkim na rozwój dzieci, w mniejszym stopniu

na osób dorosłych.

Podejmowane przez szkołę działania ukierunkowane są nie tylko na procesy edukacyjne związane z realizacją

podstawy programowej, ale także na pokazywanie dzieciom i ich rodzicom oraz wartości edukacji. W tym celu

w szkole w szkole dba się o dobry przepływ informacji pomiędzy szkołą a środowiskiem na temat efektów

działalności szkoły, losów absolwentów, promuje się uczniów uzdolnionych i pracowitych poprzez udzielanie

stypendiów oraz  nadawanie tytułu Ucznia na Medal dla wybitnych absolwentów. Ponadto szkoła  organizuje Dni

Pasji i Talentów, podczas których  uczniowie mogą zaprezentować swoje zainteresowania pozaszkolne całej

społeczności oraz  szereg zajęć realizowanych w ramach projektów mających na celu edukację nie tylko dzieci,

ale także rodziców i nauczycieli (Tab. 1). Rodzice natomiast zwrócili dodatkowo uwagę na organizowane przez

szkołę przedstawienia oraz warsztaty dla rodziców (Tab. 2), a partnerzy szkoły na działalność drużyny

harcerskiej oraz dobre nawyki szkolne u absolwentów kontynuujących edukację na dalszym etapie edukacyjnym

(Tab. 3). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy szkoła promuje w środowisku lokalnym wartość uczenia się i edukacji? Jeśli tak, to w jaki

sposób? Do kogo są skierowane tego typu działania? [WPOP] (7828)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 publikowanie informacji o efektach pracy szkoły publikowanie informacji o wynikach nauczania i badań

zewnętrznych poprzez e-dziennik, apele, spotkania

dyrektorów, stronę internetową

2 udział w projektach kierowanych do uczniów, rodziców i

nauczycieli

Mały Mistrz, Twoje dane-twoja sprawa, Mistrzowie

kodowania, Razem raźniej - zajęcia edukacyjne dla

uczniów, ich rodziców i nauczycieli, Szkoła przyjazna

uczniom z dysleksją, Wespół w zespół z Matematyką bez

Granic, Dobry start w indywidualizację procesu

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół

podstawowych w Gminie Międzyrzecz, Kreatywni,

twórczy, aktywni - zajęcia edukacyjne dla uczniów i ich

nauczycieli

3 stypendia dla uzdolnionych uczniów Stypendium Burmistrza Międzyrzecza, stypendia

Stowarzyszenia Pomocy Szkole

4 rozpowszechnianie informacji o absolwentach na terenie szkoły: wystawa pod tytułem "Absolwent z

pasją"- prezentacja absolwentów szkoły, ich ścieżki

edukacyjnej, zainteresowań i zamiłowań, wystawa pod

tytułem "Moja mama, mój tata uczyli się w mojej

szkole", prezentowane są wytwory, osiągnięcia uczniów,

ukazujące ich progres edukacyjny

5 honorowy tytuł Uczeń na Medal dla wybitnych

absolwentów

szkoła przyznaje wybitnym absolwentom honorowy tytuł

Uczeń na Medal

6 konkursy wewnątrzszkolne organizowane konkursy wewnątrzszkolne motywują do

dodatkowych działań służących wzbogacaniu wiedzy i

umiejętności

7 organizaja Dnia Pasji i Talentów co trzy lata organizowany jest Dzień Pasji i Talentów,

kiedy to uczniowie mogą zaprezentować społeczności

szkolnej i lokalnej swoje zainteresowania pozaszkolne
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Co szkoła robi, aby pokazywać rodzicom sens uczenia się dzieci i dorosłych? Jak często są

realizowane tego typu działania? Jak są przyjmowane przez rodziców? [WR] (6837)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 organizacja przedstawień, na które zapraszani są rodzice podoba mi się taki program Teatrzyk, który działa w

ramach zajęć pozalekcyjnych

2 organizacja warsztatów dla rodziców byłam na warsztatach z psychologami i pedagogami, w

zeszłym roku byłam na warsztatach dotyczących typu

rodzicielstwa i na temat agresji

3 realizacja programu MAŁY MISTRZ przyszli rodzice i wspólnie z dziećmi ćwiczyli

4 przekazywanie informacji o konkursach, kiedy córka zdobyła tytuł laureata w konkursie

recytatorskim, to było rozpropagowane, wykorzystane

5 przekazywanie informacji od dzieci dowiaduję się od syna, że dziewczynka z jego kasy coś

osiągnęła, nie była to zazdrość, tylko z dumą syn mówił

o sukcesie koleżanki

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania promujące uczenie się są prowadzone w szkole? Do kogo są one skierowane?

[WP] (7746)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 organizacja imprez pokazujących ciekawe miejsca Święto Obry i Paklicy – ekologia i propagowanie

zdrowego stylu życia

2 rozpoznawanie stylów uczenia się, dzieci które przychodzą do nas, to wiedzą jakie są ich

style uczenia się

3 działalność drużyny harcerskiej harcerze wciągają innych w swoje działania

4 organizacja i uczestnictwo w konkursach szkoła uczestniczy w przeglądach konkursach np.

recytacji

5 udział mieszkańców szkoła organizuje dni otwarte
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Wymaganie:

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Wymaganie "Rodzice są partnerami szkoły lub placówki" jest spełnione, ponieważ szkoła realizuje

działania w zakresie wszystkich obszarów opisanych na poziomie podstawowym, a ponadto

realizuje również działania z poziomu wysokiego.

W badanej szkole systemowo pozyskiwane są opinie rodziców na temat jej pracy i wykorzystywane

do modyfikowania realizowanych działań. Stwarzana jest także przestrzeń do wymiany myśli, opinii

i inicjatyw, a zgłaszane przez rodziców pomysły, zarówno na rzecz uczniów, jak i szkoły, są

wdrażane.

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach, niemniej

swoją deklarację w odniesieniu do partycypacji w podejmowaniu decyzji złożyła niecała połowa

rodziców. 

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

swojej pracy.

Szkoła systemowo pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

W szkole pod koniec roku szkolnego przeprowadzane są ankiety kierowane do rodziców i uczniów na temat

zasadności zajęć pozalekcyjnych, które posłużyły do zweryfikowania oferty zajęć pozalekcyjnych. Wszelkie

informacje przekazywane są rodzicom za pośrednictwem strony internetowej, tablicy informacyjnej w szkole

oraz w głównej mierze za pomocą dziennika elektronicznego Librus. Korzysta się z takich funkcji jak ogłoszenia,

terminarz, wiadomości, system ankiet, dostęp do informacji o postępach swojego dziecka, informacja

o frekwencji oraz realizowanych w szkole zajęciach w układzie tygodniowym. Przekazywane są również

informacje związane z organizacją zebrań klasowych-wywiadówek. W dzienniku zamieszczone są wykazy

obowiązujących w szkole podręczników. Członkowie prezydium rady rodziców mają ponadto możliwość

komunikowania się miedzy sobą. Rodzice za pomocą dziennika elektronicznego mogą w każdej chwili

przekazywać swoje opinie na temat szkoły.

Znacząca większość rodziców (37/41) ma świadomość, w jaki sposób może współpracować ze szkołą (Wykres

1j). Według rodziców uczestniczących w wywiadzie do działań podjętych pod wpływem ich opinii należy

poszerzenie zakresu przekazywanych informacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego Librus, organizacja

wyjazdów dzieci oraz zmiana sposobu nagradzania dzieci (zamiast stosowanych dotąd słodyczy- wycieczka).

W opinii rodziców wielu spośród nich angażuje się w różne działania, m.in. wspierają działania Teatru na 102,

zainicjowali powstanie kółka szachowego, wpłynęli na wprowadzenie dodatkowej godziny języka angielskiego.

Natomiast nauczyciele uczący w wylosowanym oddziale doceniają wsparcie ze strony rodziców podczas

organizacji imprez, wycieczek przedmiotowych organizowanych do zakładów pracy i prowadzeniu zajęć.

Ankietowani nauczyciele deklarują uwzględnianie opinii rodziców przy planowaniu działań szkoły w odniesieniu

do spraw związanych z realizacją koncepcji pracy szkoły, działań wychowawczych, procesów uczenia się,
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oceniania, organizacji życia szkolnego oraz rozwoju zainteresowań. Niemniej z wypowiedzi wynika,

że w odniesieniu do realizacji koncepcji pracy szkoły dotyczą one przede wszystkim kwestii wyposażenia szkoły,

poprawy warunków nauki dzieci oraz organizacji imprez, uroczystości i wycieczek szkolnych. Do  działań

wdrożonych w szkole, na których realizację miała wpływ opinia rodziców nauczyciele zaliczyli w sferze:

● działań wychowawczych: zmiany systemu oceniania w obszarze kar, uwzględniono opinie podczas

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i odpowiednio ukierunkowanych działań (zajęcia

indywidualne i grupowe), indywidualnej opieki dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze,

planowania warsztatów dla rodziców dotyczących cyberprzemocy, organizacja imprez klasowych

i szkolnych, uroczystości szkolnych, wycieczek i organizacji wypoczynku letniego, kultywowania

tradycji szkolnych- Święto Pieczonego Ziemniaka, oraz realizacji programu Śniadanie daje moc,

a także udziału rodziców w lekcjach;

● procesów uczenia się: zwiększenie ilości zajęć z języka niemieckiego w ramach zastępstw,

zorganizowanie dla dzieci dodatkowych zajęć z matematyki kształtujących logiczne myślenie,

ortograficznych dla uczniów klas IV i V, zajęć Umiem więcej – dla uczniów klasy V i VI oraz

dodatkowych lekcji języka angielskiego, motywowanie uczniów dodatkowymi zadaniami, wdrożenie

samopomocy uczniowskiej, ,,uczniowskie korepetycje” (np.przy odrabianiu lekcji w świetlicy),

zdiagnozowanie uczniów pod kątem stylów uczenia się uczniów, pod kątem dysleksji, zainteresowań,

zachowań ryzykownych oraz czynników ryzyka, wspiera się uczniów zdolnych, wzbogacono ofertę

pomocy dydaktycznych.

● oceniania:  uporządkowanie i dostosowanie do potrzeb szkoły i środowiska regulaminów

wewnętrznych, wprowadzenie surowszych kar w regulaminie nagradzania i karania, zasady

pisemnego motywowania ocen, przygotowywanie szczegółowej informacji zwrotnej dla rodziców po

przeprowadzonej diagnozie.

● organizacji życia szkolnego : organizowanie różnorodnych imprez szkolnych, festynu rodzinnego,

kiermaszu bożonarodzeniowego, planowanie rajdów, wycieczek (do Biskupina, fabryki bombek

w Rostarzewie, do Zielonej Góry), wydłużenie czasu pracy świetlicy, ustalenie terminów zajęć

pozalekcyjnych, w tym „Nocy z bajką”,

● rozwoju zainteresowań:  wprowadzenie kółka zainteresowań dla uczniów chcących lepiej poznać

język i niemiecką kulturę, organizacja zajęć pozalekcyjnych (zbiórki zuchowe, zajęcia

z programowania Mistrzowie Kodowania, koło szachowe, zajęcia umuzykalniające - nauka gry

na gitarze); organizacja weekendowych spotkań z bajką, nocki teatrzykowe, teatrzyk szkolny,

organizowanie wędrówek pieszych, organizowanie Dnia Pasji i Talentów.
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Wykres 1j

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

dzieci. 

W badanej szkole współpraca z rodzicami jest adekwatna do potrzeb rozwojowych uczniów. 

W opinii znaczącej większości (33/41) ankietowanych rodziców nauczyciele uczący w szkole rozmawiają z nimi

na temat możliwości rozwoju ich dzieci (Wykres 1) oraz służą radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla

dziecka (Wykres 2), podobnie jak w przypadku wychowawców klas (Wykres3). Rodzice wspólnie

z nauczycielami realizują wycieczki zawodoznawcze, współdziałają w realizacji zadań związanych

z prowadzeniem Teatru na 102, a także dbają o warunki, w jakich dzieci się uczą. Wg opinii rodziców

do najbardziej wspierających rozwój dzieci działań należy zaliczyć imprezy plenerowe oraz zajęcia w świetlicy

(Tab. 1)
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które z tych działań najbardziej wspierają rozwój Państwa dzieci? [WR] (7436)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 imprezy plenerowe wszelkie imprezy plenerowe – czy to wycieczki, czy

impreza rodzinna, festyn, przecież Dzień Pieczonego

Ziemniaka – jaki jest, była pogadanka jak rosną

ziemniaki, jak są zbierane, do czego służą jaka frajda

była, że mieli je potem pieczone

2 pobyt w świetlicy -dzieci chętnie przebywają w świetlicy jest oddzielne

pomieszczenie dla tych, które chcą odrabiać lekcje, kto

chce oglądać film, niektórzy mogą spędzać czas na

boisku tam się zawsze coś dzieje dzieci cenią sobie

pomysły nauczycieli, opowiadają rodzicom, o czym się

uczą, czego się dowiadują np. przy wyborach do

samorządu zwrócili uwagę jaki powinien być

przewodniczący samorządu

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

podejmowanych działaniach.

W badanej szkole rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych

działaniach, niemniej swoją deklarację w odniesieniu do partycypacji w podejmowaniu decyzji

złożyła niecała połowa rodziców.

Zdanie ankietowanych rodziców w kontekście współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji w szkole jest

podzielone (Wykres 1j). Do decyzji podejmowanych z ich udziałem zaliczyli organizację wycieczek klasowych,

prowadzenie wspólnych zajęć oraz ustalanie tempa wprowadzania nowego materiału (Tab. 1). W szkole nie

działa rada szkoły, ponieważ rodzice nie widzą takiej potrzeby "jeśli pojawiłaby się taka inicjatywa, to byśmy

działali, ale nie widzimy potrzeby, czy to jest potrzebne, chyba nie, jakby było coś dodatkowego, to może

byśmy zrzucali zadania jeden na drugiego".

Według dyrektora z inicjatywy rodziców:

● odbywają się w szkole zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w klasie trzeciej i czwartej, jako

kontynuacja nauki rozpoczętej w przedszkolu;

● powstał regulamin nagród i kar, który został wdrożony i powoli przynosi skutki w klasie z problemami;

● rozwija się biblioteka – rodzice dostarczają książki, włączyli się do realizacji projektu „Książki naszych

marzeń”,

● zorganizowano żywienie w szkole, ponieważ działania rodzieców, pomoc, również finansowa,

doprowadziły do powstania w szkole kuchni i uruchomienia stołówki;

● wypracowano nowy system oceniania;

● wydłużono czas pracy świetlicy;
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● wprowadzono dodatkową godzinę nauki pływania w ramach dodatkowej godziny w-f;

● podjęto decyzję o dofinansowywaniu wyjazdu na wycieczki dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej.

Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

tym procesie? [WR] (7709)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 organizacja wycieczek szkolnych Mogę powiedzieć, ze kiedy był wyjazd edukacyjny do

Pszczewa, to mieliśmy zdanie.

2 prowadzenie wspólnych zajęć z rodzicami Mamy w klasie takie zajęcia, w których uczestniczą

rodzice – przychodzą do szkoły i czytają dzieciom.

Wychowawca zachęcał nas, aby podzielić się

doświadczeniem, jak zachęcamy dzieci do czytania.

3 uustalanie tempa wprowadzania nowego materiału Nauczyciel informuje nas jakie ma tempo uczenia, np. ile

czasu na tabliczkę mnożenia. Prosiłem nauczycielkę,

żeby jeszcze trochę poczekać z wprowadzeniem nowego

tematu, nauczycielka uwzględniła moją prośbę.
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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.

W badanej szkole stwarzana jest przestrzeń do wymiany myśli, opinii i inicjatyw, a  zgłaszane przez

rodziców pomysły, zarówno na rzecz uczniów, jak i szkoły są wdrażane.

Rodzice w szkole traktowani są jak partnerzy współdecydujący o wszystkich procesach zachodzących w szkole.

W celu zaoszczędzenia czasu rodzicom szkoła wdrożyła system komunikowania za pomocą e-dziennika i stało

się normą to, że propozycje dotyczące inicjatyw na rzecz rozwoju ucznia i szkoły zgłaszane są obok

tradycyjnych spotkań organizowanych zgodnie z harmonogramem, również za pośrednictwem tej platformy.

Rodzice doceniają tę formę komunikacji w relacjach uczeń-nauczyciel,- nauczyciel-rodzic, rodzic-rodzic (w

obrębie swojej klasy) oraz rada rodziców-dyrektor. Według dyrektora z wypowiedzi rodziców wynika, że taka

forma komunikacji bardzo im odpowiada, ponieważ jest ona szybsza od tradycyjnej, a tym samym skraca czas

podjęcia decyzji.

W dobrej komunikacji istotne jest stwarzanie atmosfery otwartości, życzliwości i szacunku, co zachęca rodziców

do współpracy. Istotny jest udział rodziców  w ewaluacji  wewnętrznej prowadzonej przez szkołę. Dzięki temu

szkoła poprzez ankiety i wywiady uzyskuje od rodziców informację zwrotną na temat skuteczności działań oraz

swoich potrzeb. Ponadto rodzice są włączani w życie szkoły poprzez organizowanie zebrań szkoleniowych dla

rodziców, opiniowanie dokumentów szkolnych, wspólne ustalanie kalendarza uroczystości i imprez oraz ich

przebiegu. Nauczyciele starają się zachęcać rodziców do zgłaszania różnego rodzaju propozycji dotyczących

rozwoju dzieci i szkoły. Wykorzystują do tego rozmowy indywidualne, zebrania, system elektronicznego obiegu

informacji, a także innych zaangażowanych rodziców (Tab. 1). W efekcie ponad połowa ankietowanych rodziców

(23/41) zgłaszała propozycje działań, które dotyczyły uczniów i szkoły (Wykres 1j).

Szkoła podejmuje działania zachęcające rodziców do współpracy poprzez promowanie inicjatyw rodziców

na apelach uroczystych kończących rok szkolny, wręczanie podziękowań i dyplomów,  dla najbardziej

aktywnych i zaangażowanych wręczany jest medal "Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 4". Praktykowane są

również spotkania w ostatnim dniu roku szkolnego, podczas których grono pedagogiczne i rodzice "dzielą się

wspólnymi refleksjami na temat minionego roku szkolnego".

W efekcie tych działań rodzice wychodzą z inicjatywami i doprowadzają do ich realizacji, czego przykładem

może być zwiększenie ilości zajęć z matematyki i języka polskiego w klasie V i VI, po ubiegłorocznym

przystąpieniu klasy pierwszej i realizacji programu "Mały Mistrz" rodzice tegorocznej klasy pierwszej

zadeklarowali udział w programie w celu rozwoju sprawności fizycznej swoich dzieci. Rodzice wysunęli również

swoją propozycję utworzenia koła szachowego i pozyskania instruktora do prowadzenia zajęć, także z ich

inicjatywy  grupa uczniów z klasy III i IV uczestniczy w dodatkowych zajęciach języka angielskiego. Natomiast

rodzice uczniów obecnej klasy III od dwóch lat są inicjatorami, organizatorami oraz w dużej mierze stroną

finansującą wycieczki o tematyce historycznej. 
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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 Cytaty

1 rozmowy indywidualne rozmawiamy indywidualnie z rodzicami, znamy się,

2 przeprowadzanie ankiet czasem prowadzimy tez ankiety, staramy się przekonać

rodziców, aby przez dziennik elektroniczny przez ankiety

zbierać informacje

3 organizowanie spotkań z rodzicami w klasie VI kiedy było spotkanie z rodzicami w sprawie

braku postępów z niemieckiego, propozycja rodziców

była taka, żeby lekcję rozpoczynać od kartkówki

4 agitacja rodziców mniej zaangażowanych przez

aktywnych

przedstawiciela rodziców wysyłają do innych rodziców,

żeby włączyli się w działania

5 budowanie partnerskich relacji współpracujemy z rodzicami, żeby ujednolicać działania,
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Wymaganie:

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

rozwoju

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Wymaganie "Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz

wzajemnego rozwoju" jest spełnione, ponieważ szkoła realizuje działania w zakresie wszystkich

obszarów opisanych na poziomie podstawowym, a ponadto realizuje również działania z poziomu

wysokiego.

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. Prowadzona przez szkołę współpraca z różnymi

instytucjami środowiska lokalnego jest zgodna z opracowanym programem współpracy, opiera się

o sporządzone diagnozy i przynosi obopólne korzyści.

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 dzięki programowi współpracy ze środowiskiem lokalnym i podejmuje adekwatne

do zdiagnozowanych potrzeb działania. 

Do najważniejszych potrzeb szkoły, jak i środowiska lokalnego należą poczucie bezpieczeństwa, potrzeba

aktywności, kształtowanie poczucia odpowiedzialności, pracy zespołowej i pokazywania siebie, odwagi,

odkrywania swoich pasji, uznania społecznego, kontaktów społecznych, przynależności, a także wspieranie osób

samotnych i chorych  (Tabela 1 i Tabela 2). Szkoła starając się zabezpieczać te potrzeby współpracuje

z różnymi instytucjami, tj. np. ze szpitalem, na którego terenie znajduje się budynek szkolny, Urząd Miasta,

miejscowe gimnazjum, oddział PTTK, Koło Łowieckie, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Centrum Pomocy Rodzinie, Biblioteka Miejska, czy też Snepid (Tabela 3).  



Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu 117/158

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Zastanówmy się teraz nad funkcjonowaniem szkoły w środowisku lokalnym.

Chciałbym/chciałabym zapytać o Państwa opinię jako mieszkańców tej miejscowości/gminy/dzielnicy/osiedla.

Proszę pomyśleć o potrzebach Państwa społeczności/ środowiska lokalnego. Jakie działania podejmuje szkoła w

odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego? [WP] (3785)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zabezpieczenie ciepłych posiłków szkoła ma własną kuchnię i dlatego obecnie 80 procent

uczniów korzysta z posiłków

2 wspieranie osób chorych i samotnych dzieciaki odwiedzają pacjentów i wręczają kartki w

ramach akcji Choinka Nadziei, jeździmy też z nimi do

Drzonkowa na piknik,

3 wspieranie instytucji realizujących różne programy organizujemy różne akcje i dzieci z tej szkoły pomagały

w ich promowaniu, realizujemy programy profilaktyczne

wpisane w harmonogram, ale też są akcje doraźne

 

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.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 poczucie bezpieczeństwa zakup programu Eduterapeutica Strategia

Bezpieczeństwa, organizowanie konkursów dla dzieci na

temat bezpieczeństwa,

2 potrzeba aktywności, kontaktów i przynależności konkurs recytatorski, piosenki dziecięcej i młodzieżowej

Pro Arte, spektakle, seansy filmowe, spotkania z

autorami książek

3 kształtowanie odpowiedzialności w ramach współpracy policji ze szkołą organizowane są

spotkania tematyczne dla rodziców z udziałem

policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich

za popełniane czyny karalne itp.

4 wspieranie rodzin ubogich organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin

dysfunkcyjnych

5 przeciwdziałanie przemocy szkolenie na temat Niebieskiej Karty, udział pedagoga,

psychologa w pracach Interdyscyplinarnego Zespołu ds.

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

6 wspieranie rodziców warsztaty dla rodziców: Postawy rodzicielskie i ich wpływ

na wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży

przedstawienia, szkolenia, np. Rodzic jako partner w

działaniach profilaktyczno-wychowawczych,
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę o podanie przykładów działań, które szkoła prowadziła w tym lub poprzednim roku

szkolnym w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego. [WN] (7587)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 szpital - porządkowanie terenu, pomoc pacjentom harcerze trzymają wartę podczas składania kwiatów przy

pomniku podczas uroczystości, a w zamian mają

harcówkę, zuchy i harcerze pomagają w oczyszczaniu

terenu, dzieci przygotowują kartki świąteczne

2 miasto - promocja kiedy wyjeżdżamy z dziećmi na rajdy, prosimy o

materiały promocyjne, które pozostawiamy w Polsce

3 gimnazjum - diagnozowanie trzy lata temu prowadziliśmy badanie losów

absolwentów, postanowiliśmy spotykać się

systematycznie co roku

4 oddział PTTK - zabezpieczenie miejsca spotkań dzięki naszej szkole oddział PTTK Ziemia Międzyrzecka

ma chętnych na wędrówki, użyczamy im pomieszczeń

5 Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -

realizacja programów

współpracujemy z KRPA i możemy realizować program

Przyjaciele Zippiego, mamy odpowiednie do tegpo środki

6 Centrum Pomocy Rodzinie - przekazywanie informacji i

wsparcie w działaniach

dzielimy się obserwacją, informujemy rodziców jaka jest

oferta PPP, mówimy dokąd się udać po pomoc

7 Biblioteka Miejska - realizacja zadań biblioteki organizują konkursy, proponują nam skorzystanie z

niepotrzebnych im regałów

8 Sanepid - współpraca w realizacji programów

profilaktycznych

służą nam konsultacjami, przyjeżdżają na zajęcia, my

uczestniczymy w realizacji programów,

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

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

Szkoła  w sposób systematyczny i celowy, zgodnie z opracowanym programem współpracuje

z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym.

W świetle wypowiedzi wszystkich respondentów widoczne jest zaangażowanie szkoły i  systematyczna realizacja

założeń programu współpracy ze środowiskiem. Realizacja działań w zależności od odbiorców ma charakter

stały, cykliczny lub sporadyczny - w zależności od potrzeb chwili.  Do działań dydaktycznych, wychowawczych,

czy też organizacyjnych realizowanych przez szkołę systematycznie we współpracy z podmiotami środowiska

lokalnego w ostatnim czasie należała organizacja wyjazdów i wycieczek szkolnych, zajęć profilaktycznych,

imprez środowiskowe, a także realizacja  projektów edukacyjnych, udzielanie pomocy socjalnej uczniom oraz

stypendiów dla uczniów najlepszych. Sporadycznie podejmowane były działania mające na celu wzbogacenie

bazy szkoły. Szerokie spektrum podejmowanych wspólnie działań przedstawili partnerzy szkoły (Tabela 1),

na nieco mniejszy zakres wskazali rodzice (Tabela 2). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jakich działaniach współpracują Państwo ze szkołą? Jaka była częstotlowość tych działań w

tym lub poprzednim roku szkolnym? [WP] (8473)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 działania regularne Gminne Pływanie – realizowane przez gminę kierowane

do klas II, działa tu drużyna harcerska, uczniowie –

harcerze wciągają innych w swoje działania,

2 działania cykliczne z Miejskim Ośrodkiem Kultury – imprezy dla dzieci –

CUDA Świata pokazujące najfajniejsze rzeczy w różnych

krajach, Święto Obry i Paklicy – ekologia i propagowanie

zdrowego stylu życia, w każdym roku jest inny temat, z

Biblioteką publiczną – przygotowujemy grę miejską –

grupy, którym towarzyszą nauczyciele rozwiązują

zagadki i uczestniczą spotkaniach literackich i

warsztatach. Szkoła bardzo chętnie uczestniczy w

seansach filmowych, uczestniczy w wymianie "Wspólne

wędrowanie", w ramach której rozwijają się sportowo,

uczą się języka i geografii,

3 działania sporadyczne poligon w Wędrzynie i PTTK – połączono rajd z wizytą w

muzeum - żywa lekcja historii, zaszczepiliśmy chęć

zdobywania odznak – staraliśmy się przejść ścieżkę

przyrodniczą, rajdy są otwarte i zdarza się, że

uczestniczy w nich nawet połowa szkoły, robimy też

konkursy,

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy szkoła organizuje zajęcia poza własnym terenem? Jakie? Jak często są prowadzone? Proszę

podać przykłady. [WR] (7414)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 regularne wyjazdy wyjazdy do Pszczewa do Centrum Edukacji

Przyrodniczej,

2 cykliczne spotkania realizowane poza terenem szkoły dzieci jeżdżą na festyn do Drzonkowa wspólnie ze

szpitalem, w ramach współpracy ze szkołą w Niemczech

uczniowie mają organizowane konkursy, w ramach

których zdobywają wieże i sprawności, poza tym dzieci

uczestniczą w zajęciach profilaktycznych realizowaneych

we współpracy z policją i byli na komisariacie,

3 sporadyczne wyjścia i wyjazdy zuchy, harcerze i uczestniczą w róznych akcjach

uczniowie byli w Centrum Nauki Kopernik
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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 przyczynia się do jego rozwoju.

Podejmowane przez szkołę działania mające na celu zabezpieczanie potrzeb środowiska przyczyniają się

do prawidłowej realizacji zadań poszczególnych placówek, integracji społeczeństwa i promocji miasta. Niemniej

każda z grup respondentów uczestniczących w badaniu wskazywała na inne korzyści wynikające ze współpracy.

Nauczyciele skupiali się przede wszystkim na promowaniu miasta podczas wyjazdów, krzewieniu kultury,

przepływie informacji i wsparciu lokalowym  (Tabela 1). Rodzice natomiast wskazali na korzyści związane

z poprawą estetyki okolicy, dbałością o zwierzęta oraz poprawę bezpieczeństwa (Tabela 2). Partnerzy, z kolei,

wyeksponowali fakt integracji środowiska, pomocy uzyskiwanej od nauczycieli podczas tworzenia i realizacji

projektów, wspierania szpitala i propagowania ekologii i zdrowego żywienia. Partnerzy uczestniczący

w wywiadzie dostrzegają obopólne korzyści wynikające ze współpracy ze szkołą - z jednej strony dzięki ich

zaangażowaniu dzieci mają możliwość kształcić i doskonalić swoje umiejętności, natomiast z drugiej strony,

poprzez uczestnictwo uczniów w różnych przedsięwzięciach środowiska lokalnego, możliwa jest realizacja zadań

statutowych poszczególnych instytucji inicjatyw (Tabela 3). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie korzyści z tych działań wynikają dla lokalnego środowiska? Które z nich były prowadzone

we współpracy z lokalnym środowiskiem lub instytucjami? [WN] (10631)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 promocja miasta promocja naszej miejscowości, kiedy wyjeżdżamy z

dziećmi na rajdy, prosimy o materiały promocyjne, które

pozostawiamy w Polsce, jest promocja miasta – ja

zwracam się o dofinansowanie, ale w zamian

propagujemy miasto

2 wsparcie lokalowe dzięki naszej szkole oddział PTTK Ziemia Międzyrzecka

ma chętnych na wędrówki, użyczamy im pomieszczeń

3 krzewienie kultury kiedy są koncerty, korzystamy z sali koncertowej w

szpitalu, w zamian zapraszamy również pacjentów

4 przekazywanie informacji kontaktujemy się z osobami, które prowadzą rodziny

zastępcze, pracujemy z kuratorami sądowymi
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy Państwa zdaniem z tej współpracy wynikają korzyści dla lokalnego środowiska? Jeśli tak,

proszę o ich opisanie. [WR] (10630)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 dbałość o wygląd okolicy nie byłoby współpracy, gdyby nie było korzyści, np.

Sprzątanie świata, sprzątanie okolicy obelisku,

cmentarza,

2 dbałość o zwierzęta i ich środowisko dokarmianie zwierząt – w zamian mamy choinkę do

szkoły

3 zwiększenie bezpieczaństwa realizacja programów profilaktycznych prze policję –

dzieci uczone są bezpiecznych zachowań, spostrzegają

zagrożenia, na Dniu Otwartym występowała straż

pożarna – dzieci od razu widziały jak działają strażacy,

uczyły się też bezpiecznych zachowań

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę przedstawić wzajemne korzyści, wynikające ze współpracy szkoły ze środowiskiem

lokalnym (lub instytucjami). [WP] (6867)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Muzeum to taka żywa lekcja historii, zaszczepiliśmy chęć

zdobywania odznak – staraliśmy się przejść ścieżkę

przyrodniczą,

2 Miejski Ośrodek Kultury CUDA Świata – pokazuje najfajniejsze rzeczy w różnych

krajach, Święto Obry i Paklicy – ekologia i propagowanie

zdrowego stylu życia, w każdym roku jest inny temat,

3 Biblioteka publiczna przygotowujemy grę miejską – grupy, którym

towarzyszą nauczyciele rozwiązują zagadki i uczestniczą

spotkaniach literackich i warsztatach. Uczniowie są

zawsze przygotowane do rozmów.

4 Urząd Gminy "gminne pływanie" – realizowane przez gminę kierowane

do klas II, jest to jedyna szkoła która w 100% korzysta,

dzieci są przywożone i odwożone,

5 Szpital są organizowane Dni szpitala i zaskoczeniem było to, że

gdy przechodziliśmy do pomnika to była straż harcerska,

monitorują to co się dzieje wokół w środowisku
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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. 

Nauczyciele w swojej pracy korzystają z dobrodziejstwa współpracy z instytucjami zewnętrznymi i organizują

zajęcia lekcyjne w tzw. terenie, organizują wycieczki edukacyjne, wykorzystują muzeum, Dom Kultury,

pływalnię  do realizacji celów zawartych w podstawie programowej (Tabela 1 i Tabela 2). W opinii dyrektora

dzięki współpracy szkoły z organizacjami i instytucjami w lokalnym środowisku uczniowie odnoszą szereg

korzyści. Należy do nich stymulowanie rozwoju uczniów, poszerzanie ich wiedzy, wyrabianie nawyku obcowania

z kulturą i umiejętności zachowania podczas imprez kulturalnych, promowanie uczniów w środowisku,

poszanowanie pracy i godności drugiego człowieka, kształcenia u uczniów chęci poznania świata, umiejętności

funkcjonowania w środowisku lokalnym i uświadomienie uczniom ich prawa do uzyskiwania informacji

związanych ze środowiskiem lokalnym. Podobną opinię na ten temat maja nauczyciele oraz rodzice, choć każda

z tych grup wskazuje na nieco inne korzyści wynikające ze współpracy ze środowiskiem lokalnym. Obie grupy

respondentów wskazały na kształtowanie postawy tolerancji i empatii u uczniów, jako przykład niewymiernych

korzyści. Ponadto nauczyciele wskazywali na integrację, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, wsparcie

psychologiczne i materialne, uatrakcyjnienie zajęć oraz rozwój kulturalny (Tabela 3). 

Wykres 1j Wykres 2j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy są takie sytuacje, w których realizują Państwo podstawę programową poza budynkiem

szkoły? [WN] (9815)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 koncerty na terenie szpitala oczywiście, raz w miesiącu wychodzimy na koncerty,

które odbywają się w Sali szpitala,

2 projekcje filmowe w Domu Kultury wychodzimy na lekcje filmowe do Domu Kultury,

3 lekcje w muzeum są też lekcje w muzeum

4 lekcje w terenie na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej często

wychodzimy na zewnątrz, realizujemy edukację

przyrodniczo-matematyczną poza szkołą, byliśmy na

ścieżce przyrodniczej, zwiedzaliśmy park narodowy,

mieliśmy zajęcia z kompasem, nasze projekty unijne

uwzględniały lekcje w terenie

5 nauka pływania moja klasa jest objęta projektem gminnym, co

dodatkowo umożliwia mi korzystanie z programu nauki

pływania i programu MAŁEGO MISTRZA,

6 wycieczki edukacyjne we współpracy z rodzicami dzieci wyjeżdżają na

wycieczki historyczne (np. do Biskupina), na wycieczki

do zakładów pracy, w ramach nauki przedmiotu

wychodzimy poza budynek na lekcjach przyrody, np.

kiedy poznajemy rośliny, w przyszłym tygodniu

wychodzę na lekcję przyrody do MRU

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy wychodzicie poza szkołę z nauczycielami, żeby się czegoś nauczyć? Podajcie przykłady

takich wyjść. [WU] (9813)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 przyroda Na przyrodzie wychodzimy obserwować przyrodę, w IV

klasie wyszliśmy z kompasami

2 wychowanie fizyczne Na wf – wychodzimy z panem biegać - ścieżkę

edukacyjną, - Ćwiczymy na wf w lesie

3 plastyka Z plastyki poszłyśmy ostatnio i szukaliśmy plam w

naturze

4 technika czyściliśmy krzesła na zewnątrz

5 historia wychodzimy koło pomnika

6 WDŻ zbieraliśmy kasztany

7 religia Na religii chodziliśmy na cmentarz
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić najważniejsze korzyści, jakie odnoszą uczniowie, dzięki współpracy szkoły z

organizacjami i instytucjami w lokalnym środowisku. [WN] (7417)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 integracja na pewno jest integracja,

2 postawa empatii i tolerancji na pewno jest oswajanie z innością, ze starością, uczenie

tolerancji

3 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa edukacja wczesnoszkolna we współpracy z policją

prowadzi akcję bezpieczeństwa,współpracujemy z KRPA

4 poznawanie okolicy

5 rozwój kulturalny uczestnictwo w koncertach, korzystamy z sali

koncertowej w szpitalu, Biblioteka Miejska organizuje

konkursy, włączyliśmy się do programu KSIĄŻKI

NASZYCH MARZEŃ,

6 wsparcie psychologiczne i materialne kontaktujemy się z osobami, które prowadzą rodziny

zastępcze, pracujemy z kuratorami sądowymi, możemy

realizować program Przyjaciele Zippiego, mamy

odpowiednie środki

7 atrakcyjniejsze zajęcia współpraca z pielęgniarką – pomaga nam w realizacji

lekcji, programu, w nauce pierwszej pomocy
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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:

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 " jest spełnione, ponieważ szkoła realizuje

działania w zakresie wszystkich obszarów opisanych na poziomie podstawowym, a ponadto

realizuje również niektóre działania z poziomu wysokiego.

W badanej szkole przeprowadza się przede wszystkim analizy wyników sprawdzianu szóstoklasisty,

wyników ewaluacji wewnętrznej oraz ewaluacji zewnętrznej, a także ogólnopolskiego badania

umiejętności trzecioklasistów, diagnozy umiejętności matematycznych i polonistycznych

piątoklasistów. Słabszą stroną szkoły w tym zakresie, jest wykorzystywanie innych badań

i opracowań metodyczno-organizacyjnych.

Analizy prowadzone są przez wszystkich nauczycieli, w związku z czym ich wyniki są powszechnie

znane. Na podstawie tych analiz formułowane są wnioski i rekomendacje do dalszej pracy,

a następnie planowane działania edukacyjne. W dalszej kolejności są monitorowane, a następnie

w razie potrzeby na bieżąco modyfikowane.

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

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

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania.

W szkole przeprowadza się analizy wyników sprawdzianu szóstoklasisty, wyników ewaluacji

wewnętrznej oraz zewnętrznej. Na podstawie tych analiz formułuje się wnioski i rekomendacje

do pracy, a następnie planuje działania edukacyjne. 

W ostatnim roku, po analizie wyników sprawdzianu, stwierdzono, że obserwuje się znaczny wzrost tego wyniku

w stosunku do wyników sprawdzianu próbnego. Wysoki wynik uzyskany na sprawdzianie przez uczniów

kończących szkołę w 2015 r. (8 stanin) wskazuje, że wypracowane metody i formy pracy z uczniami są

efektywne i mogą zapewnić im sukces na sprawdzianie zewnętrznym. Wyniki końcowe uczniów na przestrzeni

lat 2013- 2015 są porównywalne z wynikami na sprawdzianie szóstoklasisty, co świadczy o tym, że ocenianie

jest zbieżne z prezentowanym poziomem wiadomości i umiejętności uczniów. Obserwując tendencję rozwojową

szkoły na przestrzeni lat 2011 – 2014 można stwierdzić, że linia trendu wskazuje tendencję wyraźnie

wzrostową, co świadczy o systematycznym postępie efektów kształcenia w zakresie umiejętności sprawdzanych

na sprawdzianie w klasie szóstej. Na podstawie przeprowadzonych analiz EWD można wyciągnąć wnioski,
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że efektywność nauczania w szkole (rocznik 2013/2014) jest ponadprzeciętna, a nawet wysoka (rocznik

2014/2015). Wartość liczbowa +12,5 potwierdza, że dzięki efektywnemu nauczaniu udało się uzyskać średni

wynik na sprawdzianie o 12,5 punktów wyższy od przewidywanego. Nauczyciele uczący w klasie piątej wskazali

konkretne wnioski, związane z procesem uczenia się, określone na podstawie analizy wyników sprawdzianu

i egzaminów zewnętrznych (Tab. 1). Wnioski z analizy sprawdzianu oraz innych egzaminów służą w szkole

do formułowania rekomendacji (Tab. 2) i podejmowania na ich podstawie działań edukacyjnych (Tab. 3). W

szkole analizuje się również wyniki ewaluacji wewnętrznej. W roku szkolnym 2013/2014 dotyczyła ona trzech

wymagań formułowanych przez państwo:

I. "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej".

II. "Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów".

III. "Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych".

W roku 2014/2015 była prowadzona w zakresie "Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy

(planowanie, realizacja, wnioskowanie, modyfikacja) w klasie o dużym zróżnicowaniu uczniów". Na podstawie

prowadzonych analiz wyników formułuje się wnioski i rekomendacje do dalszej pracy (Tab. 4). Nauczyciele

współpracują ze sobą w zespołach, przekazują sobie bieżące informacje i podejmują wspólne decyzje.

Pedagodzy uczący w klasie piątej podali przykłady działań, które podjęli w tej klasie na skutek wniosków

z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej (Tab. 5). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 w zakresie języka obcego słabo wypadła umiejętność rozumienia ze słuchu

2 brak znajomości form gramatycznych brak znajomości przypadków, przy budowaniu

wypowiedzi dłuższej konieczne są ćwiczenia

wzbogacające słownictwo

3 brak umiejętności czytania ze zrozumieniem dzieci nie potrafiły przeczytać ze zrozumieniem tekstu

zadania złożonego – omawiamy takie zadania, nie takie

proste zadania, np. konkretna sytuacja z życia i należy

wykorzystać swoją wiedzę

4 problem z analizą tekstu nie potrafili wyciągać głównej myśli

5 problem z zamiana jednostek w poprzednim roku problemem były zadania

sprawdzające umiejętność zamiany jednostek
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie wnioski związane z procesem uczenia się formułuje się w wyniku analizy wyników

sprawdzianu i egzaminów? [ADZ] (10447)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Obserwuje się znaczny wzrost wyniku osiągniętego na

sprawdzianie przez uczniów kończących szkołę w roku

2015 w stosunku do wyników sprawdzianu próbnego.

Wysoki wynik osiągnięty przez uczniów klasy VI na

sprawdzianie w 2015 r. (8 stanin) wskazuje, że

wypracowane metody i formy pracy z uczniami są

efektywne i mogą zapewnić im sukces na sprawdzianie

zewnętrznym. Uzyskiwane przez uczniów wyniki

końcowe na przestrzeni lat 2013- 2015 są porównywalne

z wynikami na sprawdzianie szóstoklasisty, co świadczy,

że ocenianie jest zbieżne z prezentowanym poziomem

wiadomości i umiejętności uczniów (pojawiające się

rozbieżności dotyczą 4 jednostkowych przypadków).

Obserwując tendencję rozwojową szkoły na przestrzeni

lat 2011 – 2014 można stwierdzić, że linia trendu

wskazuje tendencję wyraźnie wzrostową, co świadczy o

systematycznym postępie efektów kształcenia w zakresie

umiejętności sprawdzanych na sprawdzianie w klasie

szóstej. Na podstawie przeprowadzonych analiz EWD

można wyciągnąć wnioski, że efektywność nauczania w

szkole (rocznik 2013/2014) jest ponadprzeciętna, a

nawet wysoka (rocznik 2014/2015). Wartość liczbowa

+12,5 potwierdza, że dzięki efektywnemu nauczaniu

udało się uzyskać średni wynik na sprawdzianie o 12,5

punktów wyższy od przewidywanego.

Rekomendacje: 1.Ćwiczyć najsłabiej opanowane

umiejętności. 2.Monitorować postępy rozwoju uczniów w

zakresie. 3. Przeprowadzać wstępne diagnozy

indywidualnych możliwości uczniów. 4.Wypracować w

zespołach przedmiotowych materiały do ćwiczeń

wyrównawczych. 5.Zwiększyć odpowiedzialność uczniów

za wyniki nauczania. 6. W większym stopniu

wykorzystywać analizy sprawdzianów próbnych i

sprawdzianu zewnętrznego do modyfikacji programów

nauczania, indywidualnych planów pracy nauczycieli,

metod i form pracy z uczniami. 7. W klasie VI

zaplanować na pierwszy semestr zajęcia związane z

przygotowaniem do sprawdzianu.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 dbanie o poprawność językową, ortograficzną sprawdzamy wszystkie błędy, na wszystkich

przedmiotach

2 organizacja konkursów organizujemy konkursy
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.4

Numer Analiza Cytaty

1 Ewaluacja wewnętrzna była prowadzona w 2013/2014 w

zakresie trzech wymagań formułowanych przez państwo.

I. "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone

w pp". Wnioski: 1.Realizowane przez nauczycieli

programy nauczania są zgodne z podstawą programową.

2.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

określone w podstawie programowej. 3.W szkole

prowadzony jest monitoring realizacji podstawy

programowej. 4.Wszyscy nauczyciele monitorują

realizację podstawy programowej poprzez

odnotowywanie realizowanych treści w planach pracy

oraz w dzienniku elektronicznym. 5.Nauczyciele

wykazują się dobrą znajomością podstawy programowej

dla swojego przedmiotu. 6.Większość nauczycieli zna

zapisy w podstawie programowej na etapach pośrednich.

7.Nauczyciele wdrażają treści zawarte w podstawie

programowej z wykorzystaniem różnorodnych metod

aktywizujących uczniów oraz stosują się do zaleceń, co

do warunków realizacji. 8.Ponad połowa nauczycieli

wykorzystuje w swojej pracy z uczniem technologię

informacyjno- komunikacyjną (TIK). 9.Tylko 40 %

nauczycieli wykazało, że liczba godzin jest wystarczająca

do realizacji podstawy programowej, a 90% stwierdza,

że realizacja podstawy przebiega bez zakłóceń.

II."Wykorzystywane są informacje o losach

absolwentów".Wnioski:1.Analizować w dalszym ciągu

losy absolwentów. 2.Zadaniem wszystkich nauczycieli

jest dbanie o to, by nasi absolwenci czuli się w pełni

przygotowani i kompetentni w zakresie przedmiotów

realizowanych w szkole podstawowej. III."Nauczyciele

współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów

edukacyjnych". Wnioski: 1.Nauczyciele wspomagają się

wzajemnie poprzez wymianę informacji, wiedzy i

doświadczenia. 2.Pracują w powołanych w szkole

zespołach zadaniowych, przedmiotowych i

wychowawczych. 3.Procesy edukacyjne zachodzą w

efekcie współpracy i współdziałania nauczycieli, które

wynikają z przepisów prawa oświatowego, co korzystnie

wpływa na podniesienie jakości pracy oraz na rozwój

uczniów.

Ewaluacja wewnętrzna w roku 2014/2015 była

prowadzona w zakresie "Działania nauczycieli w zakresie

indywidualizacji pracy (planowanie, realizacja,

wnioskowanie, modyfikacja) w klasie o dużym

zróżnicowaniu uczniów". Wnioski:1.Z obserwacji wynika,

że nauczyciele w swojej pracy różnicują i stosują

różnorodne metody pracy, adekwatne jednak w dużej

mierze dla słuchowców i wzrokowców. Natomiast w

odczuciu dzieci za mało jest metod czynnościowych,

podczas których mogłyby wykazać się własną

aktywnością. Przy metodach podających (zapisywanie na

tablicy tematu lekcji, istotnych informacji, czytanie

poleceń do zadań) dzieci są znudzone, najmniej

zaangażowane. 2.Nauczyciele uwzględniają w swojej

pracy różne style uczenia się dzieci. Prowadzą działania

sprzyjające indywidualnej pracy uczniów. Dzięki temu

dzieci są aktywne, chętnie odpowiadają na pytania lub

samodzielnie je formułują. 3.W polu siłowym uczniowie

wskazywali, że pomaga im w nauce praca w

grupach(potwierdzają to również wyniki z gadającej

ściany), a sprzyja cisza i spokój w klasie. Pracę ułatwia

im w dużej mierze wsparcie nauczyciela oraz ich własne

przygotowanie do lekcji. Z badań wynika, że uczniom

podczas pracy na lekcjach przeszkadza hałas oraz

niewłaściwa postawa kolegów- wyzwiska, wulgaryzmy, a

także zbyt trudny poziom zadań. Rekomendacje: I.

Zaplanować badanie w mniejszych grupach tak, by

wszyscy biorący udział w badaniu zostali zaangażowani

do pracy. II. W oparciu o wypracowany projekt

ewaluacji, przeprowadzić badanie w roku szkolnym

2015/2016 na wybranych klasach.).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 stosowanie adekwatnych metod pracy stosuję metody aktywizujące – dzieci więcej śpiewają

dzieci mają dużo pomysłów – wykorzystuję burzę

mózgów

2 współpraca z rodzicami rodzicom pokazuję wyniki dzieci

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

W szkole monitorowane są działania podejmowane na podstawie wniosków z analizy sprawdzianu

szóstoklasisty, ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów, diagnozy umiejętności

matematycznych i polonistycznych piątoklasistów. W razie potrzeby dokonuje się modyfikacji tych

działań. 

Analiza wyników sprawdzianu i diagnoz, formułowanie wniosków i rekomendacji do pracy nauczycieli stanowi

stały element pracy szkoły. Monitorowane jest: 

● planowanie pracy nauczycieli w zakresie wykorzystania wyników sprawdzianu, 

● współpraca nauczycieli w zakresie wdrażania sformułowanych wniosków, 

● realizacja wniosków na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

● udzielanie wsparcia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Nauczyciele uczący w klasie piątej zwrócili uwagę w szczególności na monitorowanie skuteczności swoich

działań w pracy z uczniami. Prowadzone jest one głównie poprzez obserwacje i analizy sposobu realizacji zadań

przez dzieci. W szkole monitoruje się pracę wszystkich nauczycieli pod względem planowania zadań,

systematyczności i obowiązkowości uczniów. Celem monitorowanie jest: 

● wyznaczanie kierunków pracy w rozwoju warsztatu pracy nauczyciela, 

● pomoc w planowaniu na lekcji różnorodnych metod pracy i działań, 

● ukierunkowanie w planowaniu pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w uczeniu się. 

Monitorowaniu podlega również przekazywanie informacji zwrotnej uczniom i rodzicom, które ma służyć

motywowaniu do pracy. Wnioski z monitorowania wykorzystuje się także do porównywania wyników szkoły

z wynikami na poziomie gminy i powiatu (porównanie w skali staninowej, porównuje się wyniki sprawdzianu

z wynikami klasyfikacji rocznej). Nauczyciele uczący w klasie piątej podali konkretne przykłady wykorzystania

wyników monitorowania swoich działań do ich modyfikacji (Tab. 1). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jak wykorzystano w tej klasie wyniki monitorowania działań podjętych w wyniku analizy

egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w tym lub poprzednim roku. Proszę

wymienić działania, które zostały zmodyfikowane w tym zaniechane. [WNO] (10690)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zmiana form pracy kiedy widzę, że jakieś działania nie wychodzą, nie męczę

ich kolejną lekcją na temat, tylko staram się usprawniać

tę umiejętność w inny sposób kiedy np. nie wychodzą

odpowiedzi na pytania nauczyciela, to następnym razem

ćwiczą zadawanie tych pytań w parach między sobą

2 ćwiczenie umiejętności językowych na innych lekcjach dzieci również ćwiczą umiejętności

językowe i ortograficzne

3 doskonalenie umiejętności na różnych przedmiotach jeśli po jakimś czasie okazuje się, że jest problem z

jakąś formą, np. z ogłoszeniem, to na innym

przedmiocie (np. na religii) to ćwiczymy

4 zaniechanie pewnych działań kiedy zaobserwowałyśmy, że nasze działania przyniosły

efekt, zaniechałyśmy w tym roku

5 zaangażowanie, inicjatywy dzieci byli w tej klasie "antyliderzy", teraz są prawdziwe liderki

– pracują w samorządzie, pojawia się w klasie

pozytywna inicjatywa, np. w zakresie dekoracji klasy

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.

Nauczycielom powszechnie znane są wyniki badań zewnętrznych dotyczących sprawdzianu

i egzaminów zewnętrznych. 

Wszyscy nauczyciele w ankiecie zadeklarowali znajomość wyników badań zewnętrznych (Wykres 1j).

Odpowiedzi nauczycieli w ankiecie wskazują na analizowanie sprawozdań i raportów ze sprawdzianu w szóstej

klasie, ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów, diagnozy umiejętności matematycznych

i polonistycznych piątoklasistów oraz diagnozy wstępnej Lepsza Szkoła (Wykres 1o). Nauczyciele podają też

wnioski, które formułują na podstawie ww. badań. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że pojawiły się one już

wcześniej, podczas omawiania wykorzystania wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, natomiast nie

wymieniono tu innych badań zewnętrznych, których wyniki mogą być wykorzystywane w pracy szkoły.
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Wykres 1j

 

Wykres 1o
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Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.

W szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych do planowania działań nauczycieli, niemniej

są to wyniki badań związanych z analizą sprawdzianów zewnętrznych lub diagnoz. 

Według dyrektora w szkole do prowadzenia badań były wykorzystywane narzędzia z Gdańskiego Wydawnictwa

Oświatowego "Lepsza Szkoła", a także przeprowadzono badanie w ramach Ogólnopolskiego Badania

Umiejętności trzecioklasistów, Diagnozy Umiejętności Matematycznych piątoklasistów. Uzyskane wyniki zostały

opracowane, podobnie jak wyniki mikrobadań, diagnoz wstępnych oraz sprawdzianu OKE i wykorzystane

w pracy szkoły. Wypowiedzi nauczycieli świadczą o znajomości wyników badań zewnętrznych oraz o ich

wykorzystywaniu w planowaniu i codziennej pracy.  Do najbardziej powszechnych działań nauczycieli

wynikających z refleksji związanej z analizą danych z badań zewnętrznych należy intensyfikacja pracy

nad czytaniem, rozumieniem tekstu czytanego i słuchanego, wykorzystywanie gier i zabaw oraz programów

komputerowych w realizacji założonych celów, indywidualizowanie procesu nauczania i upewnianie się przez

nauczyciela poprzez stawianie pytań,  w jakim stopniu uczniowie rozumieją treści (Wykres 1w).

 

Wykres 1o
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Wymaganie:

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła spełnia wymaganie "Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi". W badanej placówce

realizowane są wszystkie zadania z poziomu podstawowego wymagania oraz podejmowane są

działania z poziomu wysokiego. Sposób zarządzania szkołą służy jej rozwojowi. Dyrektor przyczynia

się do zapewnienia bardzo dobrych warunków dla procesu kształcenia i wychowania, baza

dydaktyczna jest dobrze wyposażona. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprzyjają rozwojowi

szkoły, a dyrektor skutecznie poszukuje odpowiedniego do potrzeb szkoły wspomagania

zewnętrznego , pozyskując wielu sojuszników wspierających funkcjonowanie szkoły. Działania

dyrektora są adekwatne i skuteczne w odniesieniu do podstawowych celów pracy szkoły oraz

potrzeb wychowawczych i edukacyjnych. W proces realizacji tych zadań zaangażowani są wszyscy

nauczyciele. Wprowadzane zmiany wpływają na rozwój szkoły i kształtują jej korzystny wizerunek.

W zarządzaniu szkołą uczestniczą zarówno nauczyciele, jak również pracownicy niepedagogiczni

szkoły oraz uczniowie i rodzice. Szkoła tworzy dobre warunki ku temu, aby udział wszystkich grup

społeczności szkolnej w podejmowaniu decyzji był powszechny. Rozwojowi szkoły sprzyja

zespołowo przeprowadzana ewaluacja wewnętrzna oraz przyjazna atmosfera panująca w szkole.

Szkoła umożliwia wykorzystywanie aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii, a dyrektor

stwarza dogodne warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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

uczeniu się oraz zapewnieniu warunków odpowiednich do realizacji tych zadań.

Skuteczne zarządzanie szkołą przyczynia się do zapewnienia optymalnych warunków dla procesu

kształcenia i wychowania, baza dydaktyczna jest dobrze wyposażona.

Koncepcja pracy placówki uwzględnia w swoich założeniach tworzenie właściwych warunków do realizacji zadań

szkoły. Wszystkie klasy są przestronne, ciepłe, czyste i odnowione. Pomieszczenia sa odpowiednio doświetlone,

wydzielone są w nich części z ławkami oraz wolna przestrzeni, na której uczniowie mogą wykonywać ćwiczenia

ruchowe. W klasach młodszych są wyznaczone miejsca do zabaw wraz z zabawkami oraz miejsca

do odpoczynku.

Poszczególne klasy są wyposażone w meble dostosowane do wieku rozwojowego uczniów oraz ich liczby. Na

ścianach znajdują się różne plansze, które wykorzystywane są do edukacji na różnych przedmiotach. Dzięki

realizacji projektów szkoła pozyskała szereg pomocy dydaktycznych i w efekcie w każdej z sal znajduje się

komputer, projektor multimedialny i ekran, a także mini wieżę audio.

Uczniowie mają do dyspozycji pomieszczenia, którymi się opiekują i uczą się w nim przez cały dzień

z wyjątkiem zajęć komputerowych i z wychowania fizycznego. Zajęcia komputerowe odbywają się w  pracowni

komputerowej wyposażonej w 26 stanowisk z oprogramowaniem Windows, rzutnikiem multimedialnym,

ekranem oraz nagłośnieniem i sprzętem audio. Natomiast zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w sali
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gimnastycznej, której właścicielem jest szpital. Pomieszczenie jest ciepłe i dobrze oświetlone z podłogą pokrytą

parkietem. Sala wyposażona jest w sprzęt sportowy, materace gimnastyczne, piłki oraz drobny sprzęt

sportowo-rekreacyjny. Na wyposażeniu sali znajduje się także odtwarzacz muzyki oraz zestaw skutecznie

nagłaśniający salę.

Każdy z uczniów w swojej klasie posiada indywidualna szafkę, w której może przechowywać swoje przedmioty.

Każda z klas młodszych posiada swoją szatnię, natomiast klasy starsze korzystają z jednej wspólnej szatni.

Dzieci mają zapewnioną opiekę specjalistów., tj. pedagoga i psychologa oraz pielęgniarkę, która przyjmuje

uczniów dwa razy w tygodniu. Każdy z nich ma swój gabinet.

Dzięki funkcjonowaniu dobrze wyposażonej świetlicy dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc uczniom

w odrabianiu lekcji oraz możliwość rozwijania zainteresowań. W szkole znajduje się również biblioteka, w której

oprócz korzystania z księgozbioru, uczniowie mają możliwość korzystania z centrum multimedialnego (Tab. 1).

Należy podkreślić, iż szkoła posiada kablową i bezprzewodową sieć internetową i w związku z tym, we

wszystkich pomieszczeniach szkoły dostępny jest internet.

Teren przyszkolny jest estetycznie zagospodarowany. Znajdują się na nim dwa boiska z nawierzchnią z kostki

brukowej, plac zabaw oraz plac apelowy. Wszystko to pozwala na rozwijanie różnorodnej działalności osób

uczących się.

Odpowiednia liczba pomieszczeń umożliwia właściwą pracę szkoły i uczniów. Ułożenie przedmiotów w planie

dnia sprzyjają ich uczeniu się. Uczniowie mają rozłożone zajęcia równomiernie, przedmioty

matematyczno-przyrodnicze planowane są w pierwszej części dnia, a przedmioty nie są blokowane. Jednym

dniem, w którym następuje zwiększona ilość zajęć obowiązkowych jest poniedziałek w klasie 6 nagromadzenie

siedmiu godzin. Niemniej są to lekcje zróżnicowane pod względem konieczności angażowania i skupienia

(historia, j. polski, religia, l. wychowawcza., przyroda, j. niemiecki, wychowanie fizyczne).

Starania dyrekcji w zakresie stwarzania warunków pracy doceniana jest przez wszystkich nauczycieli. W ich

opinii, dyrekcja tworzy dla nich odpowiednie warunki w zakresie dostępu do pomocy dydaktycznych (Wykres 1j)

oraz pracy własnej (Wykres 2j).

Również uczniowie dostrzegają możliwości jakie stwarza im szkoła. Podczas wywiadu wskazali oni, że poza

lekcjami w szkole spędzają czas w różny sposób, w zależności od ich zainteresowań i potrzeb: „gramy w gry

zespołowe (piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę), chodzimy do biblioteki, świetlicy, uczęszczamy na zajęcia

taneczne, plastyczne, gramy w tenisa, chodzimy na SKS”.

Niemniej uczniowie uczestniczący w wywiadzie zwrócili uwagę na braki dotyczące boiska i zgłaszali chęć

stworzenia takiego, które miałoby bardziej przyjazną nawierzchnią ze względu na bezpieczeństwo (Tab. 2).

Mocne i słabe strony bazy dydaktycznej dostrzegane są także przez organ prowadzący szkołę (Tab. 3).
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Wykres 1j Wykres 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób organizacja pracy biblioteki sprzyja uczeniu się uczniów? [OS] (10766)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Biblioteka szkolna wspomaga uczniów w pozyskiwaniu

potrzebnych wiadomosci. Jest dostępna dla uczniów

każdego dnia. Pełni funkcje interdyscyplinarnej pracowni

w której dzieci uczą się zdobywać wiedzę. Uczniowie

mogą swobodnie korzystać z jej zasobów.Prowadzony

jest elektroniczny wykaz ewidencji posiadanych książek

(3638 woluminów) wykorzystujący funkcjonalność

programu Librus. W bibliotece zatrudniony jest

nauczyciel bibliotekarz na 0,5 etatu. W bibliotece działa

centrum informacji multimedialnej wyposażone w 4

stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Na

wyposażeniu świetlicy znajduje się: urządzenie

wielofunkcyjne ze skanerem i kserokopiarką, zestaw kina

domowego sprzed audio z dwoma głośnikami. Jest

wydzielony podręczny księgozbiór dla młodszych dzieci.

Działa uczniowski aktyw biblioteczny, którego zadaniem

jest wspomaganie pracy nauczyciela bibliotekarza i

dbałość o aktualizacje gazetek ściennych.

Biblioteka szkolna pracuje według określonego

harmonogramu: poniedziałek 8.45 – 11.50, wtorek 8.45

- 12.35, środa 8.45 – 11.50 i 12.45 – 13.30, czwartek

7.30 – 9.40 i 10.35- 10.55, piątek 9.40 – 11.50. Zbiory

są wypożyczane do domów uczniów oraz

wykorzystywane są na miejscu. Systematycznie

wzbogacany jest księgozbiór. Szkoła wzięła udział w

programie "Książka naszych marzeń", który jest w

trakcie realizacji. Szkoła złożyła również wniosek w

ramach "Narodowego programu rozwoju czytelnictwa" w

celu pozyskania dodatkowych środków na wzbogacenie

księgozbioru. Dodatkowym wsparciem jest

przekazywanie książek do biblioteki przez rodziców.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób organizacja pomieszczeń do zajęć świetlicowych, miejsc rekreacji, terenu wokół

szkoły itp., sprzyja potrzebom i różnorodnej aktywności rozwojowej osób uczących się? [OS] (10767)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 W szkole działa świetlica szkolna, która ma do dyspozycji

dwie sale pobytu dziennego oraz możliwość korzystania

z salki przeznaczonej na działalność plastyczną. Jedna z

sal przeznaczona jest jako miejsce zabaw i odpoczynku,

w drugiej części jest miejsce przeznaczone do odrabiania

lekcji. W świetlicy znajduje się sprzęt audio oraz

telewizor z odtwarzaczem DVD, gry planszowe, drobny

sprzęt sportowy, stoliki do gry w piłkarzyki oraz

cymbergaja.Świetlica działa w dogodnych dla rodziców

godzinach, dzieci mogą w niej przebywać przed lekcjami

jak i nich. Dzieci przebywając w świetlicy mogą rozwijać

swoje zainteresowania, zjeść posiłek, odrobić lekcje z

pomocą nauczycieli lub kolegów. Przy szkole znajduje się

rozległy teren zieleni, dwa boiska wielofunkcyjne z kostki

brukowej, plac zabaw wyposażony w sprzęt dla dzieci

młodszych. Szkoła może korzystać z sali gimnastycznej

znajdującej się przy szkole, której właścicielem jest

szpital. Teren przy szkole został w ostatnim roku

wyposażony w nową nawierzchnię,wokół placu

apelowego zagospodarowano zielenią, stworzono miejsca

odpoczynku. Wymieniono oświetlenie przed budynkiem

oraz odnowiono schody wejściowe do budynku

Świetlica działa od godziny 7.00 do godziny 8.00 do

której uczęszczają dzieci z klas młodszych oraz od 11.00

do 16.00 z której mogą korzystać wszyscy uczniowie. W

świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczne, teatralne,

gry na gitarze, ortograficzne. Dzieci mogą odrobić lekcje

korzystając z pomocy dwóch nauczycieli oraz starszych

kolegów z samorządu uczniowskiego. W szkole

funkcjonuje stołówka spełniająca wszystkie wymogi

żywieniowe. Stosowane są zasady zdrowego żywienia,

dzieci mogą korzystać z bezpłatnych śniadań

sponsorowanych przez prywatnych sponsorów oraz

parafialny "Caritas". Z dwudaniowych obiadów korzysta

około 80 uczniów w tym 19 fundowanych przez OPS w

Międzyrzeczu.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Przejdźmy teraz do warunków lokalowych szkoły. Jak Państwo je oceniają? Co jest pod

względem warunków lokalowych i wyposażenia mocną, a co słabą stroną szkoły? [WPOP] (7829)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 warunki lokalowe Placówka dysponuje 9 salami lekcyjnymi, w tym 1

pracownią komputerową, świetlicą, biblioteką i stołówką.

Szkoła jest systematycznie modernizowana,

2 pomoce dydaktyczne zaplecze dydaktyczne jest wzbogacane w nowe pomoce i

sprzęt multimedialny. Znaczna część środków

finansowych na zakup pomocy naukowych pochodzi z

realizacji programów unijnych i rządowych oraz wsparcia

finansowego rodziców (program Blu-Sky, festyny,

sponsorzy).

3 funkcjonowanie pomieszczeń dodatkowych w szkole funkcjonuje sala informatyczna, multimedialne

centrum informatyczne, biblioteka, świetlica, stołówka,

gabinet psychologa, gabinet pedagoga, gabinet

logopedy,

4 teren wokół szkoły teren zieleni wokół szkoły, plac apelowy, boiska, plac

zabaw.

5 droga do szkoły dojazd do szkoły przez teren szpitala

6 ogrzewanie szkoły budynek wymaga termomoderniazcji

Obszar badania:  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki.

W szkole formułowane i wdrażane są wnioski z nadzoru pedagogicznego, które następnie są

podstawą do prowadzenia skutecznych działań w obszarze pedagogicznym, wychowawczym

i organizacyjnym. W proces realizacji tych ustaleń zaangażowani są wszyscy nauczyciele.

Wprowadzane zmiany wpływają na rozwój szkoły i kształtują jej korzystny wizerunek. 

W ramach wdrażania wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły, w szkole

powszechnie stosuje się badanie stylów uczenia się, prowadzenie różnego rodzaju diagnoz, wprowadzanie

elementów oceniania kształtującego w szczególności podawanie celów lekcji, organizowanie dodatkowych zajęć

(Tab. 1).

Według wypowiedzi nauczycieli, w szkole istnieje system wdrażania wniosków z nadzoru pedagogicznego.

Wnioski są wpisywane do planów pracy oraz monitorowane w trakcie ich realizacji. Dyrektor szkoły na bieżąco

kontroluje ich przebieg. Wdrażanie wniosków zakłada zaangażowanie wszystkich nauczycieli, którzy komunikują

się między sobą podczas spotkań oraz za pośrednictwem sprawnie działającego dziennika elektronicznego (Tab.

2).

Dyrektor szkoły wskazuje na konieczność modyfikowania przez nauczycieli planów nauczania w trakcie ich

realizacji. Za istotną czynność w procesie nauczania należy zwrócić szczególną uwagę na formułowanie celów

lekcji. Wprowadzić zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, opracować zasady informowania uczniów

i rodziców o postępach w nauce i wskazaniu dalszego kierunku rozwoju. Prowadzić indywidualizację w procesie
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nauczania. W procesie nauczania zwróci uwagę na rozwiązywanie testów. Po obserwacji zajęć ze specjalistami –

na pierwsze zajęci należy zaprosić rodziców i nawiązać kontrakt, który określi zasady pracy z dzieckiem również

w domu. Zdaniem dyrektora należy rozpoznawać style uczenia się (Tab. 3).

Partnerzy szkoły dostrzegają szereg pozytywnych zmian w jej funkcjonowaniu. Wskazano m.in. na podniesienie

estetyki szkoły i komfortu uczniów, dzięki przeprowadzonym pracom remontowym i doposażaniu w różne

przedmioty. W szkole zwraca się uwagę na losy absolwentów, bardzo dobrze panującą atmosferę. W ostatnim

czasie znacznie wzrosło zainteresowanie rodziców udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez

specjalistów z poradni. Prowadzone są liczne działania wspólne szkoły z jej partnerami (Tab. 4).

Pracownicy administracyjni, wśród dostrzegalnych pozytywnych zmian w szkole, wskazują na przeprowadzone

prace remontowe, powstanie nowej kuchni i stołówki, zagospodarowanie terenu przyszkolnego, zakup rzutników

multimedialnych i ekranów do wszystkich klas, przeprowadzenia remontu sali komputerowej, zakup nowego

sprzętu dla pracowników obsługi. Pracownicy niepedagogiczni wskazują na duże zaangażowanie rodziców

w życie szkoły (Tab. 5). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

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

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 badanie stylów uczenia się uczniów jednym z wniosków było zbadanie stylów uczenia się

uczniów

2 diagnozowanie uczniów ustalenie planu diagnozowania uczniów w większości są

wzrokowcy, kilku słuchowców

3 podawanie celów lekcji dyrektor zwróciła uwagę na konieczność podawania

celów lekcji

4 wdrożenie dodatkowych zajeć wdrożenia dodatkowych zajęć z j. polskiego i

matematyki

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób odbywa się wdrażanie wniosków, zwłaszcza wniosków z nadzoru? [WN] (9897)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Wnioski są wpisywane do planów pracy wpisujemy do planów pracy i monitorujemy jak to idzie

w realizacji

2 Nauczyciele wspólnie ustalają działania. wspólnie ustalamy działania np. na wszystkich

przedmiotach dbamy o poprawność językową

3 Systematyczne prowadzenia dokumentacji dziennik elektroniczny zmusza nas do wypełniania luk,

nie wiemy, kiedy jest sprawdzany
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę o wskazanie wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego. Jakie działania podjęto

na ich podstawie? [WD] (7184)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 Nauczyciele powinni modyfikować plan nauczania w

trakcie jego realizacj. Za istotną czynność w procesie

nauczania należy zwrócić szczególną uwagę na

formułowanie celów lekcji. Wprowadzić zmiany w

wewnątrzszkolnym systemie oceniania, opracować

zasady informowania uczniów i rodziców o postępach w

nauce i wskazaniu dalszego kierunku rozwoju. Prowadzić

indywidualizację w procesie nauczania. W procesie

nauczania zwrucię uwagę na rozwiązywanie testów. Po

obserwacji zajęć ze specjalistami – na pierwsze zajęci

należy zaprosić rodziców i nawiązać kontrakt, który

określi zasady pracy z dzieckiem również w domu.

Zdaniem dyrektora należy rozpoznawać style uczenia

się.

Na każdej jednostce lekcyjnej wskazywać cele lekcji, aby

wskazać uczniom praktyczne zastosowanie wiedzy w

życiu codziennym i na lekcjach. Zalecenie objęcia

szczególną opieką uczniów zdolnych (powrót do

programu pracy z uczniem zdolnym). Uruchomić

dodatkowe godziny z języka polskiego i matematyki w

klasie V i VI w celu lepszego przygotowania uczniów do

sprawdzianu. Wnioski opracowane na podstawie

wyników sprawdzianu nauczyciele koniecznie muszą

wprowadzić do pracy na lekcji zespoły przedmiotowe

miały opracować plan badań edukacyjnych począwszy od

klasy pierwszej, poprzez klasę IV do VI (np. badać

poszczególne umiejętności) doszliśmy do wniosku, ze

testy stosowane przez nauczycieli nie zawsze są dobrze

przygotowane - zaplanowaliśmy szkolenia w tym

zakresie).Do 3 tygodnia października wychowawcy są

zobowiązani do przeprowadzenia rozpoznania stylów

uczenia się uczniów w klasach pierwszych i czwartych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Współpracując ze szkołą, mają Państwo możliwość ją obserwować. Jakie najważniejsze zmiany

w jej funkcjonowaniu dostrzegli Państwo w tym lub poprzednim roku szkolnym? [WP] (7185)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Duże zainteresowanie losami absolwentów Wielka zmiana, jeśli chodzi o dyrekcję jest duże

zainteresowanie losami absolwentów. Robią badania

absolwentów i to jest bardzo cenne i świadczy o

zainteresowaniu szkoły tym co się dzieje z uczniami

dalej.

2 Atmosfera panująca w szkole Ta szkoła to drugi dom dla tych dzieci, atmosfera jest

fajna, rodzinna

3 Poprawa stanu technicznego szkoły Widoczna jest poprawa stanu technicznego, rozdzielona

została szatnia i osobna jest dla dzieci starszych i dla

tych młodszych. Świeże nasadzenia i kwietniki

4 Aktywna współpraca z poradnią

psychologiczno-pedagogiczną

Ważna jest też współpraca rodziców z ppp – ja mam w

tym kontekście dłuższe doświadczenia – wcześniej

rodzice byli niechętni do współpracy, a w tej chwili nie

ma z tym problemu, poradnia nie jest postrzegana jako

coś złego i chętnie korzystają ze wsparcia, uczestniczą

zajęciach specjalistach.

5 Wspólne działania rodziców i nauczycieli Mamy wspólne działania, dzieciaki do nas przychodzą a z

kolei my przychodzimy na spotkania do szkoły, również z

rodzicami – te działania są bardzo widoczne. My jak

możemy korzystamy z doświadczeń, a chęć i szczerość z

jaką dzielą się wiedzą robi wrażenie.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę podać najważniejsze zmiany, które zaszły w Waszej szkole w tym lub poprzednim roku

szkolnym. [WPN] (6823)

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 powstanie nowej kuchni i stołówki Od lat mieliśmy katering i dzięki rodzicom i sanepidowi

mamy teraz własną kuchnię, przedtem jadło ok. 30

dzieci a teraz 80

2 otoczenie szkoły Zaczęło się od remontu placu przy szkole i potem

zrobiliśmy nasadzenia. Był czyn społeczny, doszliśmy do

wniosku, skoro pani dyrektor zdobyła kostkę, to my

zrobiliśmy resztę, każda z nas lubi kwiatki, a rodzic też

się zaangażowali.

3 pozyskanie nowego sprzętu i pomocy Rodzice pomagają i też dokupują pomoce. My też

dostałyśmy nowy sprzęt sprzątający.Przy remoncie

stołówki przewodniczący rady załatwił nam kafelki.

4 wyposażenie klas w sprzęt IT do każdej klasy zostały zakupione rzutniki i ekrany, a

rodzic w czynie montował

5 remont sali komputerowej Był remont sali komputerowej

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

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. 

Nauczyciele powszechnie biorą udział w różnych formach doskonalenia swoich kompetencji

i współpracują ze sobą w tym zakresie. Działania dyrektora szkoły na rzecz organizowania pracy

nauczycieli wykazują wysoką skuteczność. Nauczyciele powszechnie włączają się w prace

zespołową i  komunikują się miedzy sobą.

Według informacji uzyskanych od dyrektor szkoły, mniej niż 1/4 nauczycieli skorzystało w ciągu ostatnich 12

miesięcy ze studiów podyplomowych/uzupełniających jako formy doskonalenia zawodowego oraz kursów

kwalifikacyjnych. Więcej niż połowa nauczycieli uczestniczyło w kursach lub szkoleniach zewnętrznych. Mniej niż

1/4 grona pedagogicznego brała udział w konferencjach i seminariach. Mniej niż 1/4 nauczycieli wzięła udział

w wizytach obserwacyjnych/studyjnych w innych szkołach lub instytucjach. Doskonalenie zawodowe w formie

szkoleń internetowych realizowało więcej niż 3/4 nauczycieli. Więcej niż połowa nauczycieli uczestniczyło

w obserwacjach koleżeńskich zajęć. Więcej niż 1/4 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach zespołów

zadaniowych Więcej niż 3/4 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach rady pedagogicznej. Mniej niż 1/4

nauczycieli skorzystała z możliwości indywidualnego doskonalenia (coaching, mentoring, tutoring). Podobnie

informację ta potwierdzają nauczyciele w ankiecie (Wykres 1).

Z danych przedstawionych przez dyrektora wynika, iż w ostatnim czasie nauczyciele uczestniczyli w 24 różnych

formach doskonalenia dotyczących różnych sfer życia szkoły, tj. zarządzania, organizacji pracy, metodyki,

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierania i wspomagania uczniów, bezpieczeństwa oraz

aspektów prawnych, a także w formach nadających dodatkowe kwalifikacje lub uprawnienia (Tab. 1).

Dyrektor dba o to, aby wiedza i umiejętności, które nauczyciele zdobywają podczas różnych form doskonalenia

zawodowego wykorzystywane były na lekcjach, a nauczyciele dzielili się nimi z innymi (Tab. 2). W tym celu
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w szkole organizowane są z różną częstotliwością spotkania działania i dyskusje, na których poruszane są różne

zagadnienia związane z jej funkcjonowaniem. W ankiecie nauczyciele wskazują ich częstotliwość. (Wykresy 1j

do 8j). Wymianie doświadczeń sprzyja praca zespołowa, o której mówili nauczyciele uczący w jednej klasie

podczas (Tab. 3).

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j



Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu 143/158

      

Wykres 5j Wykres 6j

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić tematy szkoleń, warsztatów lub innych form doskonalenia zawodowego oraz

wskazać, jakie grupy pracowników brały w nich udział? Ilu pracowników z danej grupy brało w nich udział a ilu

nie? [AD] (6903)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 1. Od badania do działania, czyli 3P - prosta, potrzebna i

praktyczna ewaluacja w szkole – wszyscy nauczyciele

przedmiotów, nauczania wczesnoszkolnego oraz pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, wychowawcy świetlicy. 2.

Teatr w edukacji szkolnej i przedszkolnej – warsztaty

teatralne – wychowawcy świetlicy – 1. 3. Kurs

kierownika wycieczek szkolnych i wypoczynku dla

młodzieży – n-le przedmiotów – 1, edukacji

wczesnoszkolnej – 1, wychowawcy świetlicy – 2, pomocy

psychologiczno-pedagogicznej – 2. 4. Twórcze

rozwiązywanie problemów – metoda Światowej

Olimpiady Kreatywności Destination ImagiNation –

warsztaty - wychowawcy świetlicy – 1. 5. Zmiany w

Ustawie o Systemie Oświaty i praktyczne sposoby

wdrażania ich w organizację pracy szkoły/ przedszkola.

Statut szkoły/przedszkola wg stanu prawnego na

01.09.2015 – n-le przedmiotu (zespół do spraw statutu)

– 2. 6. Jak przygotować uczniów do nowej formuły

sprawdzianu w zakresie matematyki? – warsztaty – n-le

przedmiotu -2. 7. Metodyka pracy z uczniem młodszym

na drugim etapie edukacyjnym – szkolenie – n-le

przedmiotu – 2. 8. Nowy sprawdzian 2015. Jak

przygotować uczniów do nowej formuły sprawdzianu w

szóstej klasie? – spotkanie szkoleniowe – n-l przedmiotu

– 1. 9. Szkolenie egzaminatorów systemu zewnętrznego

oceniania n-le przedmiotów – 3. 10. Ogólnopolski

program Edukacyjny "Twoje dane – twoja sprawa.

Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa

edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli –

szkolenie – n-l przedmiotu – 1. 11. Mistrzowie

Kodowania – szkolenie – 2. 12. XII ogólnopolska

Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty – kdra

kierownicza – 2.

13. Informacja publiczna i prawo dostępu do informacji.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – obowiązek

posiadania i prowadzenia. Nowe zadania i obowiązki

dyrektora po zmianie ustawy o ochronie danych

osobowych – kadra kierownicza – 1. 14.

Międzynarodowy program promocji zdrowia

psychicznego "Przyjaciele Zippiego" – warsztaty – pomoc

psychologiczno-pedagogiczna – 2. 15. Praca z uczniem

zdolnym – warsztaty - pomoc

psychologiczno-pedagogiczna – 2. 16. Integracja dla

edukacji. Łagodne przejście z przedszkola do szkoły.

Rola nauczyciela w kształtowaniu wszechstronnego

rozwoju dziecka – konferencja - pomoc

psychologiczno-pedagogiczna – 1. 17. Zagrożenia w

Internecie – Jak edukować dzieci i młodzież? Nowe

zjawiska, nowe zagrożenia i sposoby reagowania

–seminarium szkoleniowe - pomoc

psychologiczno-pedagogiczna – 1. 18. Wojewódzkie

forum na rzecz bezpieczeństwa w szkole – wzmocnienie

systemu współpracy z placówkami oświatowymi - pomoc

psychologiczno-pedagogiczna – 1 19. Wychowanie

przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – studia

podyplomowe – 1. 20. Ogólnopolski projekt edukacyjny

"Lepsza Szkoła" – n-l przedmiotu -1. 21. Interaktywny

sześciomodułowy kurs e-learningowy (85 godz.) –

Aktywna edukacja – n-le przedmiotu – 2. 22.

Dostosowanie edukacji do indywidualnych możliwości i

potrzeb młodszych uczniów szkolenie – n-le edukacji

wczesnoszkolnej – 2. 23. Diagnoza rozwojowych i

edukacyjnych potrzeb i możliwości ucznia kl. I szkoły

podstawowej przy pomocy Skali Funkcjonowania

Pierwszoklasisty (SFP) – warsztaty – n-le edukacji

wczesnoszkolnej – 1. 24. Zmiany prawa oświatowego od

1 września 2015 roku – e-szkolenie - wszyscy

nauczyciele przedmiotów, nauczania wczesnoszkolnego

oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

wychowawcy świetlicy.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób dba Pan/i o oto aby wiedza i umiejętności zdobyte w procesie doskonalenia

nauczycieli wdrażane były w ich pracy na lekcji? [AD] (10673)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Nauczyciele przekazuja zdobytą wiedzę podczas różnego

rodzaju realizowanych form doskonalenia innym

pracownikom szkoły. Dyrektor zobowiazuje nauczycieli

do podjecia odpowiednich działań po przeprowdzonej

formie doskonalenia: przekazania nabytych umiejętności

i wiedzy innym nauczycielom szkoły lub przygotowanie

zestawu materiałów możliwych do wykorzystania w

procesie edukacyjnym placówki: - w czasie pierwszej

rady pedagogicznej po odbytym szkoleniu, - w ramach

zespołów zadaniowych, - podczas spotkań zespołu

przedmiotowego, - w trakcie lekcji koleżeńskich podczas,

których wykorzystuje nabyte umiejętności. -

gromadzenie materiałów szkoleniowych w bibliotece.

Nauczyciele mają wykorzystywać nabytą wiedzę do

prowadzenia działań edukacyjnych i

opiekuńczo-wychowawczych,

Nauczyciele wykorzystują nabytą wiedzę w praktyce

szkolnej na skutek podejmowanych działań dydaktyczno

– wychowawczych lub opiekuńczych: - obserwacja lekcji

koleżeńskich - obserwacja lekcji w ramach nadzoru

pedagogicznego, - wspólne omawianie ciekawych lekcji,

wykorzystywanych metod pracy, - motywowanie

nauczycieli do doskonalenia zawodowego, -

upowszechnianie dobrych praktyk.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jaką wiedzą/umiejętnościami dzielili się Państwo w tym zespole? Jak to przełożyło się na pracę z

uczniami tej klasy? [WNO] (10676)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Spotkania zespołu nauczycieli Zespół spotyka się regularnie, kiedy mamy jakieś

znaczące wnioski, przekazujemy je nauczycielom

2 Podejmowanie wspólnych działań Rozmawiamy często, podejmujemy potem wspólne

działania

3 Wymiana informacji Wymiany informacji, przypominania sobie o ważnych

rzeczach.

4 Analiza lekcji Analizujemy swoje lekcje temat każdego dnia, dosłownie

każdej przerwy, dyskusja o lekcjach.
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Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.

Ewaluacja wewnętrzna w szkole jest zorganizowana jako zespołowe i zaplanowane działanie

angażujące wszystkich nauczycieli. Do dużego zaangażowania w procesy ewaluacyjne przyczynia

się korzystna atmosfera w szkole.

Wszyscy nauczyciele (13 na 13 osób) podają, że systematycznie uczestniczą w działaniach służących realizacji

ewaluacji wewnętrznej szkoły, podają zadania, które w tym zakresie realizują (Wykres 1o).

Ewaluacje wewnętrzną w szkole zarządza dyrektor wraz z powołanym do tego celu zespołem, wszyscy

nauczyciele są zaangażowani w jej przebieg. Nauczyciele opracowują harmonogram działań oraz narzędzia

do przeprowadzenia badań. Dyrektor wskazuje, jakie czynności są w tym zakresie realizowane (Tab. 1).

Dyrektor szkoły zachęca nauczycieli do włączania się w prace związane z realizacją ewaluacji poprzez

prowadzenie form doskonalących w tym zakresie oraz stosując nagradzania (Tab. 2).

 

Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób zorganizowana jest w szkole ewaluacja wewnętrzna? [WD] (9587)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 W prowadzenie procesu ewaluacji zaangażowani są

wszyscy nauczyciele, wiedzą oni, że ich udział jest

obowiązkiem, angażują się, znają wpływ ewaluacji na

życie szkoły, sami proponują tematy, które należy

zbadać. Opracowują harmonogram działań, opracowują

narzędzia do badania. Dyrektor nadzoruje działania

nauczycieli, tworząc plan nadzoru ustala razem z gronem

zakres i przebieg ewaluacji uwzględniają przebieg i

przedmiot z ubiegłego roku i wynikające wnioski,

uwzględnia się tez kierunki polityki państwa priorytety

na dany rok szkolny. Działania koordynowane są przez

zespół ds. ewaluacji. Wyniki ewaluacji przedstawiane są

radzie pedagogicznej i rodzicom.

Zespół ds. ewaluacji – 2 osoby koordynują działania, a

wszyscy uczestniczą, dzielą się obowiązkami, opracowują

narzędzia, albo modyfikują, zgodnie z potrzebami.

Nauczyciel uczą się, doskonalą swoja pracę z uczniami,

jest to system zorganizowany, jeśli zdarzają się jakieś

przesunięcia w terminie, to jest uzasadnione, kończy się

opracowaniem raportu, który przedstawiony jest RP i

rodzicom

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób zachęca Pani/Pan nauczycieli do udziału w ewaluacji wewnętrznej? Jaki jest efekt

tych starań? [WD] (6712)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Nauczyciele przygotowywani są do prowadzenia

ewaluacji poprzez prowadzone w tym zakresie szkolenia.

Informowani są jak działać, szkolenia pokazały jak

wykorzystać wiedzę z ewaluacji w pracy własnej i szkoły.

Dyrektor zachęca nauczyciela pochwala na forum RP,

dodatkowo są doceniani finansowo, dodatki

motywacyjne, nagroda dyrektora, nagroda burmistrza.

Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach NAUCZYCIEL

BADACZ, potem, w ubiegłym roku odbyło się szkolenie

RP w zakresie ewaluacji wewnętrznej w formie

warsztatowej.
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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.

W procesie zarządzania szkołą uczestniczą zarówno nauczyciele, jak również pracownicy

niepedagogiczni szkoły oraz uczniowie i rodzice. Szkoła stwarza dobre warunki ku temu, aby udział

wszystkich grup społeczności szkolnej w podejmowaniu decyzji był powszechny. Wyniki badania

wykazują, że uczestnicy tego procesu mają świadomość podmiotowego traktowania

i współkształtowania rzeczywistości szkolnej. Dyrektor szkoły uwzględnia wnioski i opinie różnych

grup środowiska szkolnego.

Wszyscy nauczyciele (13) wskazali, że uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania szkołą.

Decyzje dotyczą przede wszystkim konstruowania programów wychowawczego i profilaktyki oraz opiniowania

budżetu szkoły tak wskazali wszyscy nauczyciele. 12 z 13 nauczycieli wskazało, że uczestniczą w podejmowaniu

decyzji odnoście oceniania i promowania uczniów oraz przydziału obowiązków dla nauczycieli. 9 z 13 nauczycieli

przyznało, iż uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawie tworzenia arkusza organizacyjnego szkoły (Wykres

1o).

Udział nauczycieli w podejmowaniu decyzji polega przede wszystkim na podejmowaniu uchwał 13 wskazań

na 13, składaniu propozycji do planów 12 wskazań na 13, wyrażanie opinii 11 wskazań na 13 i uczestnictwie

w głosowaniach w ważnych kwestiach 10 wskazań na 13 (Wykres 2o).

Dyrektor szkoły podkreślił, że konsultuje z przedstawicielami samorządu uczniowskiego ważne dla uczniów

decyzje dotyczące ich potrzeb i pomysłów dotyczących organizacji pracy szkoły. Z inicjatywy uczniów wybrano

Rzecznika Praw Dziecka, organizowane są imprezy szkolne. (Tab. 1).

Dyrektor szkoły podejmuje lub modyfikuje działania szkoły pod wpływem opinii rodziców, uczniów i nauczycieli.

Zasięga ich opinii i w stosunku do poszczególnych zainteresowanych stosuje system motywacyjny w postaci

pochwał, dyplomów, medali, statuetek. Dyrektor podkreśla wagę, jaka przywiązuje do partycypacyjnego

zarządzania i dbałości o obecność głosów grona pedagogicznego, uczniów i rodziców przy podejmowaniu

decyzji. (Tab. 2). W wyniku inicjatywy rodziców wprowadzono lub zaproponowano do realizacji kolka działań:

- Rodzice zwrócili się z wnioskiem, żeby zaostrzyć nieco system oceny zachowania – w efekcie powstał

regulamin nagród i kar, został wdrożony i przynosi pożądane efekty.

- Pojawiła się propozycja organizacji w tym roku festynu bożonarodzeniowego.

- Zmiana czasu pracy świetlicy szkolnej wydłużenie w godzinach 7.00 – 16.00.

- Dofinansowanie wyjazdu na wycieczki dla uczniów mniej zamożnych.

- Organizacja zajęć na basenie jako postulat, który powinien objąć wszystkie klasy

Pracownicy niepedagogiczni w wywiadzie potwierdzili, że biorą udział w procesie konsultowania kwestii

związanych z wyrażaniem swoich opinii na temat życia szkoły. Są pytani o: ocenę prowadzenia koła teatralnego,

doświadczenia z innych miejsc, które można przenieść do szkoły, wydatkowanie finansów (zakupy potrzebnego

sprzętu, środków czystości), funkcjonowanie szkolnego zeszytu życzeń, w którym mogą zapisywać swoje

spostrzeżenia i prośby, prowadzenie wspólnych działań z rodzicami, utworzenie ogródka przyszkolnego oraz

organizacja akcji szkolnych.
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Wykres 1o
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Wykres 2o
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym konsultowano z uczniami jakieś ważne decyzje

dotyczące szkoły? Proszę podać przykłady. [WD] (7068)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 1. Samorząd Uczniowski działa aktywnie w szkole.

Uczniowie za ich posrednictwem przedstawili swoje

propozycje. Dotyczyły one: wyboru Rzecznika Praw

Ucznia, organizacji konkursu "Mam Talent", proponowali

wprowadzenie akcji "szczęśliwego numerka",

wnioskowali o organizacje wycieczek poznawczych,

proponują "korepetycje uczniowskie". 2. Samorząd

proponuje organizacje pomocy koleżeńskiej. ustalenia

"dnia bez kartkówki", proponują wspólne wyjazdy,

wycieczki. 3. Dzieci z klas I-III pragna rozwijać sie

teatralnie. 4. Samorząd wystąpił z propozycją organizacji

akcji charytatywnych.

1.W tym roku były wybory do samorządu – tworzą go

uczennice klasy piątej i czwartej – okazało się, że to

bardzo aktywna grupa, złożyły wniosek o udział w RP,

przedstawili swoje propozycje pierwsza rzecz, która była

charakterystyczna, to chcieli wyboru Rzecznika Raw

Ucznia – dokonano wyboru takiej osoby, są teraz akcje

dotyczące samorodności, przedstawiciele samorządu

chcieli wprowadzenia konkursu "Mam Talent",

proponowali wprowadzenia "szczęśliwego numerka",

wnioskowali o organizacje wycieczek – chcą pojechać do

Centrum Nauki Kopernik, 2.Samorząd ma wejść z

pomocą koleżeńską, proponują też wejście "dnia bez

kartkówki" proponują wspólne wyjazdy, wycieczki, 3.

Dzieci z klas I-III chciały rozwijać swoje zainteresowania

związane z teatrem, realizujemy wspólnie z telewizja i

teatrem projekt "teatr internetowy" , (...) jest Teatrzyk

na 102 młodsze dzieci też chętnie korzystają z "nocki z

bajkami" grupa teatralna ma "noc teatrzykową" 4. (...)

samorząd wystąpił z inicjatywą "Ratuj serce Olgi" –

dzieci organizowały w szkole imprezę, zachęcały

społeczność szkolną do zbiórki na rzecz chorej

dziewczynki.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób zachęca Pan/i uczniów, nauczycieli, rodziców do udziału w podejmowaniu decyzji

dotyczących szkoły? [WD] (9588)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 1. Dyrektor szkoły zacheca rodziców do włączenie się w

życie szkoły poprzez nagłaśnianie inicjatyw rodziców,

wagradzanie dyplomami, przekazywaniem informacji na

stronioe internetowej, nagradzaniem rodziców statuetką

"Przyjaciel szkoły" oraz medalem "Przyjaciel Szkoły

Podstawowej nr 4" . 2. Uczniowie zachecani są do pracy

poprzez włączanie do realizacji ich własnych pomysłów,

stosowane są również nagrody, przyznawany jest tytuł

"Ucznia na medal", tworzone są zespoły, w których

uczniowie mogą się realizować. 3. Nauczyciele zachecani

są do dalszego rozwoju poprzez doskonalenie zawodowe,

nabywanie przez nich nowych umiejetnosci i

wykorzystywanie ich w codziennej pracy. Istotne jest

również udzielanie pochwał.

1. Nasz system nagłaśniania inicjatyw rodziców (...)

rodzice są nagradzania dyplomami, są informacje na

stronie internetowej, ponadto rodzice byli nagradzani

statuetką "Przyjaciel szkoły", w tej chwili jest to medal

"Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 4", planujemy pod

koniec roku spotkanie dla rodziców, którzy aktywnie w

ciągu całego roku szkolnego angażowali się w życie

szkoły, 2. Jeśli chodzi o uczniów, to nauczyciel pokazują

co można zrobić nowego, ciekawego, działania uczniów

są również nagradzane – przyznajemy tytuł "Ucznia na

medal", wyróżnienia przyznaje się za szczególne

osiągnięcia, inne sukcesy nagradzane są książkami,

dyplomami, w tym roku np. w bibliotece powstał

kolektyw biblioteczny – jest to również zachęta do

działania dla innych uczniów. 3. Nauczyciele, są chętni

do udziału w doskonaleniu zawodowym, ja 3 lata temu

wzięłam udział w szkoleniu nt. ewaluacji w Warszawie,

dowiedziałam się o projekcie NAUCZYCIEL BADACZ,

dzięki temu mamy zupełnie inny obraz ewaluacji, udało

się nam upowszechnić wiele działań w zakresie

ewaluacji, w ubiegłym roku realizowaliśmy działania,

zaprosiliśmy trenerów z projektu, przeprowadziliśmy

ewaluację w zakresie indywidualizacji często pochwała

zachęca nauczycieli do działania.

Obszar badania:  Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb.

Dyrektor skuteczne podejmuje działania w celu zapewnienia szkole wsparcia zewnętrznych

instytucji, organizacji oraz pojedynczych osób. Uzyskiwane wsparcie od podmiotów publicznych,

organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych charakteryzuje się wysoką użytecznością

i umacnia pozycję szkoły w środowisku lokalnym, uatrakcyjniania oferty zajęć pozalekcyjnych

i podnosi jakości wyposażenia szkoły.

W opinii nauczycieli dyrektor szkoły dobrze pozyskuje zewnętrzne zasoby służące rozwojowi uczniów (13

wskazań na 13 uczestników badania).

Zdaniem dyrektora szkoły współpraca ze środowiskiem może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać

różnych zadań. W zależności od charakteru owych zadań współpraca może przybierać rozmaite formy. Szansą

dla rozwoju szkoły jest doborze przygotowana i zorganizowana promocja szkoły. Do tego celu wykorzystywana
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jest strona internetowa szkoły, plakaty przygotowywane przez uczniów i prasa lokalna oraz bardzo skuteczna

metoda bezpośrednich spotkań z poszczególnymi partnerami. Przedstawiciele szkoły, rodzice i uczniowie

przygotowują spotkanie z potencjalnym partnerem do współpracy (tu szuka się kontaktów wśród rodziców

i znajomych, którzy mogliby ułatwić pierwszy kontakt). Przygotowywane jest pismo – rekomendacja (samorząd

uczniowski, dyrektor, rodzice) do instytucji, organizacji, osoby prywatnej - w rozmowie z potencjalnym

partnerem sojusznikiem uwzględnia się elementy negocjacji:

• dlaczego ten właśnie podmiot został wybrany na partnera

• na czym ma polegać współpraca (przekonanie, że nie tylko chodzi o pozyskanie pieniędzy ale przede

wszystkim o podjęcie wspólnych działań, dyskusja, co strony mogą wnieść do działania)

• jakie będą korzyści ze wspólnych działań dla każdej ze stron

• prezentacja już pozyskanych partnerów i jaki jest ich udział w podjętym przedsięwzięciu.

Celem takiego działania jest integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym. To także okazja do uatrakcyjnienia

edukacji i wychowania uczniów oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz szkoły.

Dyrektor szkoły informuje, że współpraca z innymi placówkami edukacyjnymi przynosi pożądane efekty. Szkoła

współpracuje z licznymi placówkami oświatowymi szkołami, przedszkolami. Organizowane są konkursy gminne

i powiatowe - spektakle teatralne dla dzieci z przedszkoli - konkursy plastyczne dla przedszkoli - ,,Dzień

Otwarty Szkoły" - dzieci z przedszkoli zapraszane są na prezentacje multimedialne przygotowane przez szkołę.

W ten sposób pozyskiwani są potencjalni uczniowie szkoły. Szczególnie owocna jest współpraca realizowana

z Gimnazjum nr 1 z Międzyrzecza. Prowadzona jest obserwacja postępów absolwentów szkoły w Gimnazjum.

Gimnazjum zaprasza uczniów szkoły do udziału w programach artystycznych, zapraszanie absolwentów

na spotkanie z najstarszymi klasami, organizuje wizyty przedstawicieli gimnazjum w 6 klasie, promuje szkołę.

Uczniowie uczestniczą w licznych w imprezach organizowanych przez gimnazjum. Do współpracy przez

nauczycieli gimnazjum zapraszani są rodzice dzieci oraz nauczyciele szkoły podstawowej. Efektywniej niż

w latach ubiegłych rozwija się współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Międzyrzeczu. Rozwija się

stała współpraca pedagoga i psychologa szkolnego z pracownikami poradni. Pracownicy poradni udzielają

konsultacji i doradztwa, zachęcają do udział pedagoga w pracach Grupy Wsparcia Pedagogów Szkolnych

na terenie poradni, prowadzą szkolenia dla nauczycieli i rodziców, wspierają szkołę w rozwiązywaniu trudnych

przypadków, w ostatnim roku realizowali blok dotyczący pracy z uczniem zdolnym, zapoznają rodziców

i nauczycieli z ofertą poradni. Na skutek tych działań nie ma problemów z kierowaniem uczniów na badania

do poradni.

Szkoła pozyskuje do współpracy lokalnych przedsiębiorców Piekarnia Radziszewscy, Masarnia Karatysz. Dzięki

pozyskiwanemu wsparciu przez wspomnianych przedsiębiorców w szkole można zapewnić potrzebującym

dzieciom nieodpłatne drugie śniadania.

Caritas Parafia Rzymsko-Katolicka w Bobowicku udziela wsparcia w zakresie dożywiania "Drugie śniadanie

w szkole" przekazując na ten cel wsparcie finansowe pomaga w zorganizowaniu wigilii w szkole włącza się

do udziału w uroczystościach szkolnych, organizuje rekolekcje.

Dyrektor szkoły wskazuje, że wymierne efekty współpracy osiągane są poprzez liczne działania z instytucjami

działającymi w środowisku lokalnym. (Tab. 1.)

Dyrektor szkoły w wywiadzie wskazuje, że uczniowie odnoszą wymierne korzyści dzięki współpracy szkoły

z organizacjami i instytucjami w lokalnym środowisku. Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym,

pozyskiwanie środków materialnych, stymulowanie rozwoju uczniów, promowanie uczniów w środowisku,

poszukiwanie funduszy na rozwój placówki, poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu poruszanych tematów –

zdrowie, ochrona środowiska, poszanowanie pracy, godności drugiego człowieka, wyrabianie nawyku obcowania

z kulturą, wyrabianie umiejętności zachowani podczas imprez kulturalnych, kształcenia u uczniów chęci
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poznania świata, umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe: Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i organizacjami?

Treść pytania: Inne, jakie? [WD] (7814)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 1. Bardzo ważną instytucją wspierającą działania szkoły

jest Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i

Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu: Korzystanie z

pomieszczeń na zbiórki harcerskie, Korzystanie z sali

widowiskowej na koncerty muzyczne i przedstawienia

e-teatru, Udostepnianie sali gimnastycznej na potrzeby

szkoły. Szkoła wspomaga szpital: Pomoc przy

organizowaniu obchodów uroczystości w szpitalu

(honorowa warta przy pomniku, porządkowanie dawnego

cmentarza), Pomoc podczas Pikniku Zdrowia,

Przekazywanie kartek świątecznych dla pensjonariuszy.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu udziela

wsparcia uczniom szkoły i ich rodzinom. 3. Komenda

Powiatowa Policji w Międzyrzeczu w ramach długofalowej

pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja

utrzymują stałą, bieżącą współpracę. 4. Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie: współpraca w zakresie -

pomocy społecznej mająca na celu poprawę

funkcjonowania rodziny. 5. Sąd Rejonowy w M-czu

Wydział Rodzinny i Nieletnich: współpraca z kuratorami

sądowymi. 6. Powiatowa Stacja Sanitarno –

Epidemiologiczna w Międzyrzeczu realizacja programów

zwiazanych z ochroną zdrowia. 7. Międzyrzecki Ośrodek

Kultury i Biblioteka Miejska: zajęcia, warsztaty

rozwijające zainteresowania uczniów, udział uczniów w

organizowanych konkursach i przedsięwzieciach. 8. PTTK

Oddział Ziemia Międzyrzecka.udział uczniów w rajdach 9.

Dom Pomocy Społecznej w Kęszycy Leśnej - odwiedzanie

ludzi starszych organizowanie spotkań z uczniami szkoły.

10. Koło Łowieckie Jeleń: organizowanie leśnych lekcji,

dokarmianie zwierząt i ptaków, zajęcia dotyczące

ekologii.

2. OPS rozpoznanie środowiska ucznia – współpraca z

pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny,

finansowanie obiadów najbardziej potrzebującym,

udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej,

wspieranie rodzin potrzebujących pomocy, współpraca z

zespołem interdyscyplinarnym w ramach Niebieskiej

Karty. konsultacje w przypadku podejrzenia o tzw.

niewydolność wychowawczą rodziny, udział w pracach

Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie. 3. Dyrektor i pedagog, psycholog

szkolny w miarę potrzeb utrzymują kontakt z

dzielnicowym oraz powiatowym koordynatorem ds.

Niebieskiej Karty, specjalistą ds. nieletnich. Na bieżąco

wymieniane są informacje i rozwiązywane problemy

związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów. W

ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:

spotkania tematyczne dla rodziców z udziałem

policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich

za popełniane czyny karalne itp. oraz uczniami na temat

zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz

sposobów unikania zagrożeń, informowanie policji o

zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i

zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i

młodzieży, szkolenia dla pedagogów, psychologów –

Komenda Wojewódzka Policji– Gorzów, konkursy dla

dzieci na tematy związane z bezpieczeństwem

"Bezpieczne wakacje z Lupo", udzielanie przez policję

pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących

mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na

terenie szkoły, przeprowadzenie rozmów

dyscyplinujących uczniów. Nawiązane dobre relacje z

Dzielnicowym – efektywna współpraca, udział szkoły w

konkursach organizowanych przez Policję, korzyści

ugruntowanie wiedzy, nawiązanie dobrych relacji z

policjantami przydają się w sytuacjach interwencji w

rodzinach dzieci. Bezpieczna droga do szkoły z policją i

Mrówką – wrześień 2015.
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Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z

zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.

Zarządzanie szkołą stwarza dla nauczycieli możliwość pozyskiwanie oraz wykorzystywanie

aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.

Nauczyciele wykazują, że wykorzystuje w swojej pracy zdobywaną wiedzę i umiejętności nabyte podczas

licznych form doskonalenia zawodowego. Dane pozyskane w ankiecie wskazują, że dostosowują wymagania dla

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 12 wskazań na 13, wprowadzają elementy oceniania

kształtującego 11 wskazań na 13. 4 z 13 nauczycieli wskazuje, iż wprowadza zajęcia twórcze oraz pracuje

z uczniami przejawiającymi zachowania agresywne. (Wykres 1o).

Dyrektor wspomaga nauczycieli we wprowadzaniu działań wynikających z najnowszej wiedzy pedagogicznej,

psychologicznej i nauk pokrewnych zapewniając dobre warunki pracy, dostęp do różnych form doskonalenia

zawodowego, literatury fachowej i pomocy dydaktycznych. (Wykres 2o).

Dyrektor wspiera wprowadzanie działań zwracając uwagę na: diagnozowanie stylów uczenia się wywodzące się

z nowych stylów uczenia się i doboru metod nauczania, wprowadzenie elementów oceniania kształtującego,

motywowanie nauczycieli do stałego doskonalenia warsztatu pracy, znajduje środki na doskonalenie nauczycieli,

planowane są szkolenia rad pedagogicznych zgodnie z zapotrzebowaniem i zainteresowaniem nauczycieli,

wzbogaca bibliotekę szkolną w materiały dla nauczycieli.

Dyrektor dba o to, aby wiedza i umiejętności zdobyte przez nauczycieli wdrażane były w ich pracy na lekcji.

Uczestnik zewnętrznego szkolenia jest zobowiązany do jednego z poniższych działań: przekazania nabytych

umiejętności i wiedzy innym nauczycielom szkoły lub przygotowanie zestawu materiałów możliwych

do wykorzystania w procesie edukacyjnym. Zdobytą wiedzę podczas doskonalenia przekazuje: w czasie

pierwszej rady pedagogicznej po odbytym szkoleniu, w ramach zespołów zadaniowych, podczas spotkań zespołu

przedmiotowego, w trakcie lekcji koleżeńskich, podczas których wykorzystuje nabyte umiejętności, przekazanie

materiałów szkoleniowych do biblioteki szkolnej. Nauczyciele wykorzystują nabytą wiedzę w praktyce szkolnej

na skutek podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych. Uczestniczą w obserwacjach

lekcji koleżeńskich. Dyrektor prowadzi obserwację lekcji w ramach nadzoru pedagogicznego. Zachęca

do wspólnego omawiania ciekawych lekcji, wykorzystywanych metod pracy, upowszechniania dobrych praktyk.
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Wykres 1o
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Wykres 2o
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