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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

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

wymagań państwa.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

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

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

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

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

wymagania na pięciu poziomach:

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

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

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

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

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

Badanie zostało zrealizowane w dniach 03-03-2014 - 17-03-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Dariusz Nowak, Iwona Nowak. Badaniem objęto 69 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 81 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 15 nauczycieli (ankieta i wywiad

grupowy).Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami

samorządu lokalnego i partnerów szkoły,grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji,

placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje

podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.
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Obraz szkoły

Raport, który Państwu przedstawiamy dotyczy ewaluacji zewnętrznej, problemowej,

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Olesznie. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze,

płynące z badań, informacje o szkole. Wszystkie zawarte w niniejszym tekście tezy i dane znajdą

potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie

jest publiczną placówka, która w wyniku reformy ustrojowej w 1999 roku przekształcona została w Zespół

Placówek Oświatowych. W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie weszły: Szkoła Podstawowa

i Publiczne Gimnazjum. Organem prowadzącym jest Gmina Krasocin. Do placówek uczęszczają dzieci

i uczniowie z Oleszna oraz okolicznych miejscowości. Historia szkoły w Olesznie rozpoczyna się w zasadzie

od roku 1867, kiedy to powstała, w ramach popowstaniowej reorganizacji Królestwa Polskiego na wzór rosyjski,

jednoklasowa szkoła elementarna z polskim językiem nauczania zatem rozwój oświaty w tym regionie szczyci

się wieloletnią tradycją. W chwili obecnej warunki lokalowe szkoły w pełni zaspakajają potrzeby społeczności

szkolnej. Ilość pomieszczeń i ich wyposażenie umożliwiają organizację procesu edukacyjnego z zaspokojeniem

oczekiwań i potrzeb uczestników tegoż procesu. Nauczyciele w sprzyjającej atmosferze kształtują u uczniów

umiejętność uczenia się. Motywują uczniów i wspierają ich w trudnych sytuacjach zaś uczniowie znają stawiane

przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania. Prowadzone analizy osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się, a osiąganie różnorodnych sukcesów edukacyjnych przez

uczniów potwierdza skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła zapewnia

uczniom poczucie bezpieczeństwa. Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione i przestrzegane

przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są

oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa w Olesznie
Patron Armia Krajowa

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Oleszno

Ulica Szkolna

Numer 34

Kod pocztowy 29-105

Urząd pocztowy Krasocin

Telefon 0413918006

Fax 0413918070

Www www.spoleszno.pl

Regon 00117059500000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 166

Oddziały 8

Nauczyciele pełnozatrudnieni 13.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.80

Średnia liczba uczących się w oddziale 20.75

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 12.77

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat włoszczowski

Gmina Krasocin

Typ gminy gmina wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się B

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

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D)

Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D)

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

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

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

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

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

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B)

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

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B

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

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

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

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

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

Respektowane są normy społeczne B

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

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

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

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

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B)
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Wnioski

1.Zachodzące w szkole procesy edukacyjne uwzględniają potrzeby i możliwości uczniów, wszystkie

podejmowane przez nauczycieli działania ukierunkowane są na aktywizację i zmotywowanie uczniów do nauki.

2.Informacja zwrotna o postępach w nauce otrzymywana w wyniku oceniania pozytywnie wpływa na atmosferę

uczenia się i pomaga uczniom w nauce i lepszej organizacji warsztatu pracy.

3.Nauczyciele realizując podstawę programową uwzględniają wyniki diagnoz z osiągnięć uczniów z poprzedniego

etapu edukacyjnego, dostosowują formy i metody pracy do  indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

co pozwala na osiąganie przez wszystkich uczniów różnorodnych sukcesów edukacyjnych.

4.Systematyczna praca wychowawcza nauczycieli dostosowana jest do potrzeb uczniów a diagnoza i analiza

działań wychowawczych przekłada się na kształcenie integracji z osobami niepełnosprawnymi, poczucie

bezpieczeństwa w szkole oraz przestrzeganie ustalonych norm zachowania.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

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

przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana i

kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody

pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i

brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o

postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Organizacja procesów edukacyjnych jest adekwatna do potrzeb i możliwości uczniów,

wszystkie działania nauczycieli ukierunkowane są na aktywizację i zmotywowanie uczniów

do nauki. Wsparcie nauczycieli oraz przekazywanie uczniom informacji zwrotnej o postępach

w nauce oraz stosowane przez nauczycieli sposoby oceniania, pozytywnie wpływają na atmosferę

uczenia się, pomagają im w nauce i lepszej organizacji warsztatu pracy. Procesy edukacyjne są tak

organizowane, by umożliwić uczniom na poszczególnych przedmiotach łączenie wiedzy z różnych

dziedzin, a realizacja projektów, w których uczestniczą ułatwiaj im funkcjonowanie we

współczesnym świecie. Nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób organizowania

i przebieg uczenia się, dzięki czemu kształtują w nich poczucie odpowiedzialności za przebieg

i skuteczność tych działań, a tym samym za własny rozwój, podejmują działania zachęcające

uczniów do realizowania własnych pomysłów. Wykorzystywane przez nauczycieli na lekcji metody

pracy umożliwiają uczniom uczenie się od siebie nawzajem.
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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

Organizacja procesów edukacyjnych jest adekwatna do potrzeb i możliwości uczniów.  Działania

nauczycieli są powszechne i ukierunkowane na aktywizację uczniów. Sposób realizacji procesów edukacyjnych

w szkole, zdaniem uczniów powoduje, że zagadnienia poruszane przez nauczycieli są dla nich zrozumiałe (Rys.

3j), a tematyka lekcji interesująca (Rys. 4j) sposób, w jaki nauczyciele uczą powoduje, że chce się uczyć (Rys.

5j). Potwierdzają to obserwacje lekcji. Młodzież ceni też możliwość pracy w grupie (Rys. 2j) i sposób, w jaki

nauczyciele prowadzą zajęcia zawsze zachęca ich do nauki (Rys. 1j).

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

Wykres 5j
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Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się . Ankietowani uczniowie klas V i VI wskazali,

że nauczyciele dają im wskazówki dotyczące uczenia się (Rys. 1j, 2j). Podczas obserwowanych lekcji

nauczyciele tworzyli uczniom sytuacje, w których mogli wyrażać opinie, podejmować decyzje dotyczące uczenia

się, poszukiwać rozwiązań, podsumowwywać zajęcia. Dzieci korzystały z wcześniej nabytych wiadomości

i umiejętności, pracowały w grupach, wyrażały własne zdanie, korzystały z pomocy dydaktycznych, odnosiły

teorię do praktyki. Ankietowani nauczyciele i uczniowie stwierdzili, że uczniowie potrafią się uczyć (Rys. 3j,4j).

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

Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

W szkole panuje atmosfera sprzyjająca uczeniu się . Uczniowie twierdzą, że większość czasu na lekcji

wykorzystują na uczenie się (Rys. 5j). Uważają, że dzieci odnoszą się do siebie przyjaźnie, pomagają sobie

w nauce, a nauczyciele pomagają im, kiedy mają problemy i dają wskazówki pomagające w nauce (Rys. 1-4j).

Rodzice i uczniowie wyrazili opinię, że nauczyciele szanują dzieci, traktują je równie dobrze i dbają o dobre

relacje między nimi (Rys. 6j, 7j). Rodzice sądzą, że dzieci chętnie chodzą do szkoły. Atmosfera sprzyjająca

uczeniu się była widoczna również podczas obserwowanych lekcji.
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j
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Obszar badania:  Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec

nich oczekiwania

Uczniowie znają cele uczenia się i stawiane przed nimi wymagania . Podczas obserwowanych lekcji

nauczyciele przedstawiali cele lekcji i upewniali się, czy uczniowie rozumieją jej założenia. Podczas ankietowania

dzieci stwierdziły, że wiedzą dlaczego się czegoś uczą, a nauczyciele przedstawiają im swoje oczekiwania

(Rys.1-3j)

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

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

trudnych sytuacjach

Nauczyciele skutecznie motywują uczniów do aktywnego uczenia się . Uczniowie lubią się uczyć, są

zaangażowani i czują wsparcie nauczycieli (Rys. 1j,2j). Uważają, że podczas lekcji najbardziej pomaga im się

uczyć praca w grupach, gry i zabawy dydaktyczne, pomoce dydaktyczne, praktyczne wykorzystanie wiedzy.

Rodzice sądzą, że nauczyciele chwalą dzieci i wierzą w ich możliwości (Rys. 3j,4j). Nauczyciele mają poczucie,

że ich działania motywują uczniów do nauki (Rys. 5j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j

Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Informacja zwrotna o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się. Ankietowani uczniowie stwierdzili,

że zasady oceniania są dla nich jasne (Rys. 3j). Ich zdaniem nauczyciele przestrzegają ustalonych zasad

oceniania uzasadniają oceny, rozmawiają z dziećmi o postępach i trudnościach w nauce, o przyczynach

sukcesów edukacyjnych (Rys. 1,2,4-6j). Uczniowie stwierdzili, że w sytuacji oceniania są zadowoleni, mają

ochotę się uczyć (Rys. 1w). Rodzice uważają, że sposób oceniania przez nauczycieli raczej zachęca dzieci

do nauki. Podczas obserwowanych lekcji nauczyciele dawali uczniom informację zwrotną, która motywowała ich

do dalszych działań.
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Wykres 1j Wykres 2j

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

 

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

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

zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej

Nauczyciele stwarzają uczniom sytuacje do wykorzystywania i łączenia wiedzy z różnych dziedzin

. Ankietowani uczniowie stwierdzili, że mają możliwość sięgania do tego, czego nauczyli się na innych

przedmiotach lub poza szkołą, a to czego się uczą na lekcjach, przydaje się w codziennym życiu (Rys.1j,2j).

Nauczyciele włączają uczniów w działania ze środowiskiem i na rzecz środowiska, nawiązują do bieżących

wydarzeń, sięgają do wiedzy i umiejętności uczniów, łączą wiedzę z różnych przedmiotów. Prowadzone są

również działania międzyprzedmiotowe, takie jak wycieczki edukacyjne, przygotowanie uczniów do konkursów,

organizowanie warsztatów, imprez i uroczystości. Podczas obserwowanych zajęć uczniowie mieli możliwość

wykorzystywać wiedzę zdobytyą na innych przedmiotach i sięgać do własnych doświadczeń

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

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

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój

Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój i mają wpływ na organizację procesu uczenia

się. Ich zdaniem mają wpływ na atmosferę w klasie, omawiane tematy i treści oraz na sposób uczenia się (Rys.

1w). Uważają, że nauczyciele zachęcają ich do realizowania własnych pomysłów, a ich wyniki w nauce

najbardziej zależą od własnego zaangażowania i czasu, jaki poświęcają na naukę (Rys. 1j, 2j, 2w). Podczas

obserwowanych lekcji uczniowie największy wpływ mieli na organizację pracy w grupach.
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Wykres 1j Wykres 2j

 

Wykres 1w
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Wykres 2w

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem. Pracują w grupach lub parach, wykonują zadania wymyślane przez

siebie lub innych uczniów (Rys.1-3j). Nauczyciele tworzą również uczniom sytuacje do wyrażania opinii, dyskusji

na forum, przedstawiania prezentacji (Rys. 1o).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Wykres 1o

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

rozwojowi uczniów

Szkoła realizuje wiele działań służących rozwojowi uczniów, które biorąc

pod uwagę uwarunkowania oraz możliwości szkoły można uznać za nowatorskie . Dyrektor oraz

wszyscy nauczyciele twierdzą, że wprowadzili w ciągu 12 miesięcy nowatorskie rozwiązania ,a dotyczyły one

przede wszystkim metod pracy, wykorzystania środków dydaktycznych, komunikacji z rodzicami, uczniami,

współdziałania z innymi nauczycielami, korzystania z nowoczesnych terchnologi w dydaktyce, realizacja

projektu eTwinning, powołanie stowarzyszenia szkół noszących imię Armii Krajowej (Rys.1j). Dyrektor

w ankiecie wskazał szereg działań podjętych w szkole, które uznał za nowatorskie między innymi: 

● realizacja międzyszkolnego projektu edukacyjnego "Śladami Bohaterów Armii Krajowej"
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● internetowy konkurs ortograficzny "Młody torreador" dla uczniów klas I-III i "Ortograficzna corrida"

dla klas IV-VI.

● maratony matematyczne prowadzone cyklicznie przez cały rok w soboty.

W szkole rozwiązania nowatorskie mają wpływ na rozwój uczniów

Wykres 1j
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Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej

rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać

kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności

monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Poziom spełnienia wymagania: B

W szkole wdraża się i realizuje podstawę programową z wykorzystaniem wiedzy o osiągnięciach

uczniów w poprzednim etapie edukacyjnym. Prowadzone w szkole procesy edukacyjne są spójne

z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej. W szkole monitoruje się

i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe oraz formułuje się

i wdraża wnioski z tych analiz. Działania podejmowane przez szkołę wskazują na skuteczność

wdrażania wniosków z monitorowania i prowadzonej analizy osiągnięć uczniów. Podejmowane

w szkole działania są adekwatne do możliwości kontynuacji kształcenia na kolejnych etapach

edukacyjnych i funkcjonowania na rynku pracy.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

W szkole wdraża się i realizuje podstawę programową z wykorzystaniem wiedzy o osiągnięciach

uczniów w poprzednim etapie edukacyjnym oraz adekwatnie do realizowanych w szkole procesów

edukacyjnych.  Wiedza na temat rzeczywistych umiejętności uczniów uzyskana przez nauczycieli w toku

prowadzonej diagnozy pedagogicznej pozwala na optymalną organizację procesu edukacyjnego (Tab. 1).

Wnioski wynikające z prowadzonych diagnoz służą planowaniu i projektowaniu zmodyfikowanych działań

w ramach realizowanych zajęć edukacyjnych oraz tworzeniu nowych form wsparcia, m.in. organizacji zajęć

dodatkowych, aktywnego uczestnictwa i prezentacji w formach artystycznych (Tab. 2).   
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób w szkole prowadzi się diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności

nowych uczniów? Jak uwzględnia się w działaniach szkoły nabytą w ten sposób wiedzę? (7397)

Tab.1

Numer Analiza

1 Nauczyciele zbierają informacje o uczniach od

nauczycieli z poprzedniego etapu edukacyjnego. W

okresie adaptacyjnym wychowawcy poprzez własne

obserwacje, rozmowy prowadzone z uczniami i rodzicami

pozyskują informacje na temat potrzeb i zainteresowań

dzieci. Analizują wydane opinie i orzeczenia przez

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Rozmawiają z

pedagogiem szkolnym na temat możliwości objęcia

uczniów zalecanym wsparciem

psychologiczno-pedagogicznym. Dokonują diagnoz

wstępnych z wszystkich przedmiotów w formie testów

mających na celu sprawdzenie stopnia opanowania przez

poszczególnych uczniów wiadomości i umiejętności

ujętych w podstawie programowej, a ważnych z punktu

widzenia dalszej edukacji. Po przeprowadzonej diagnozie

formułuje się wnioski i wytycza działania do realizacji:

modyfikuje się plany dydaktyczne, metody, formy pracy,

proponuje się uczniom udział w zajęciach

wyrównawczych oraz w kołach zainteresowań.

Współpracuje się w tym zakresie z rodzicami, a także

dobiera się tematykę godzin wychowawczych do

zdiagnozowanych potrzeb i zainteresowań uczniów.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę przeanalizować wnioski wynikające ze wstępnej diagnozy (o ile taka istnieje) z

poprzedniego etapu kształcenia (dla klasy IV szkoły podstawowej lub I klasy gimnazjum lub I klasy szkoły

ponadgimnazjalnej) oraz jakiekolwiek dostępne dokumenty opisujące sposób ich uwzględniania. Czy widać

wpływ sformułowanych wniosków na działanie nauczycieli? (7815)

Tab.2

Numer Analiza

1 W wyniku przeprowadzonych diagnoz wstępnych do

klasy IV nauczyciele poszczególnych przedmiotów

sformułowali wnioski. Pod wpływem sformułowanych

wniosków nauczyciele podjęli następujące działania: 1.

Zmodyfikowali plany dydaktyczne. 2. Dostosowywali

wymagania, formy i metody pracy do indywidualnych

możliwości uczniów. 3. Indywidualizowali pracę uczniów

podczas wszystkich zajęć. 4. Opracowali IPETY dla

uczniów objętych kształceniem specjalnym. 5. Objęli

szczególnym wsparciem uczniów szczególnie

uzdolnionych, planując zajęcia rozwijające

zainteresowania w ramach art. 42 KN. 6. Angażowali

wszystkich uczniów do udziału w konkursach, apelach,

akademiach i uroczystościach szkolnych. 7. Kształcili

wiadomości i umiejętności uczniów , które zostały

opanowane najsłabiej na I etapie edukacyjnym. Wszyscy

uczniowie klas czwartych osiągnęli pozytywne wyniki

nauczania na pierwsze półrocze.

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Prowadzone w szkole procesy edukacyjne są spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji

podstawy programowej.  W toku prowadzonego procesu edukacyjnego nauczyciele umożliwiają uczniom

kształtowanie kluczowych kompetencji. Najwięcej wskazań nauczycieli świadczących o częstotliwości

umożliwiania uczniom nabywania kompetencji kluczowych dotyczy: umiejętności uczenia się, rozumienia,

wykorzystywania i przetwarzania tekstów,umiejętności komunikowania się w języku ojczystym, odkrywania

swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji, pracy zespołowej,  formułowania wniosków opartych

na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa i kształtowanie myślenia matematycznego

 (Rys. 1j, 2j, 3j, 4j). Deklaracje nauczycieli dotyczące kształtowania kompetencji kluczowych są spójne

z obserwacjami prowadzonych przez nich zajęć, na których realizowane są treści podstawy programowej

z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji (Tab.1, Rys. 1o).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 1o
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej wykorzystał/a Pan/i

podczas tej lekcji? (7650)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Nauczyciele w procesie edukacyjnym wykorzystują

zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy

programowej.

Nauczyciel dąży do rozwijania myślenia twórczego

uczniów poprzez odpowiednio dobrane metody

przygotowuje ich do uczestnictwa w kulturze i do

stosowania nabytych umiejętności w życiu codziennym.

Sala lekcyjna składa się z dwóch części: edukacyjnej

(wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej

(odpowiednio do tego przystosowanej) i jest wyposażona

w pomoce dydaktyczne i przedmioty niezbędne do zajęć

(kolorowe patyczki, gry dydaktyczne -Logiko, oraz

komputer z dostępem do internetu). Rozwijanie

umiejetności komunikacyjnych języka ojczystego i

języków obcych, zaspokojenie ciekawości. Umiejętność

pracy zespołowej. Każdy uczeń w pracowni ma do

dyspozycji stanowisko komputerowe z dostępem do

internetu.
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Obszar badania:  W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

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

W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości

rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.  Zdaniem nauczycieli najczęstszymi sposobami

wykorzystywania w pracy wniosków analizy osiągnięć uczniów jest: zwracanie uwagi na zagadnienia

sprawiające uczniom trudności, indywidualizacja nauczania, modyfikacja zakresu wprowadzonego materiału

zwiększanie roli aktywizacji uczniów oraz modyfikacja dotychczasowych metod pracy oraz ćwiczenie strategii

rozwiazywania testów i zadań egzaminacyjnych (Tab. 1). Wszyscy nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów

(Rys. 1w).

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób wykorzystuje Pan/i w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów? (7596)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 13

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 modyfikacja kryteriów oceniania

2 modyfikacja zakresu wprowadzanego materiału

3 modyfikacja warsztatu pracy

4 indywidualizacja nauczania

5 kładę nacisk na ćwiczenie strategii rozwiązywania testów

i zadań egzaminacyjnych

6 modyfikuję dotychczasowe metody pracy i/lub metody

wychowawcze

7 zwiększam intensywność konsultacji z rodzicami uczniów

8 zwiększam nacisk na rozwiązywanie zadań praktycznych

(wykorzystanie przez uczniów wiedzy w praktyce)

9 zwiększam rolę aktywizacji uczniów (motywuję do

zwiększenia indywidualnego zaangażowania uczniów)

10 zwracam większą uwagę na zagadnienia, które sprawiają

uczniom trudność

Obszar badania:  Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych

Działania podejmowane przez szkołę wskazują na skuteczność wdrażania wniosków

z monitorowania i prowadzonej analizy osiągnięć uczniów.  Dostrzega się wzrost efektów uczenia się

i osiągania sukcesów na płaszczyźnie edukacyjnej. Uczniowie wskazują na obszary ich funkcjonowania w szkole,

które dostarczają im najwięcej satysfakcji. Cenią sobie uzyskane oceny, osiągnięcia w konkursach i zawodach

sportowych, rozwijanie swoich talentów i zainteresowań, realizację własnych zamierzeń i pomysłów w szkole,

relacje z nauczycielami, relacje z rówieśnikami, realizację własnych zamierzeń i pomysłów, poszerzenie

wiadomości i umiejętności (Rys.1o). Zdaniem dyrektora i nauczycieli widoczny jest wzrost skuteczności

podejmowanych w szkole działań, które przekładają się na aktywność uczniów w różnych formach zajęć

dodatkowych, organizowanych konkursach oraz stoprocentowej obecności na zajęciach dodatkowych z przyrody

i wzrost frekwencji na zajęciach dydaktycznych (Tab. 1). Uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne np.: wysokie

średnie ocen na semestr, udział i nagrody w konkursach szkolnych przedmiotowych oraz artystycznych

i sportowych. Widoczny wzrost efektów kształcenia potwierdza wynik sprawdzianu szóstoklasistów.  . 
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Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę podać przykład skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych lub

wychowawczych wynikających z bieżących analiz osiągnięć uczniów. (7659)

Tab.1

Numer Analiza

1 Szkoła zapewnia każdemu uczniowi możliwość

uczestnictwa w zajęciach dodatkowych organizowanych

zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i

zainteresowaniami. Każdy uczeń naszej szkoły bierze

udział w co najmniej 2 formach zajęć pozalekcyjnych.

Wielu uczniów uczestniczy nawet w 5 lub 6 rodzajach

zajęć. Wszyscy uczniowie o specjalnych potrzebach

edukacyjnych otrzymali wsparcie. Prowadzone są zajęcia

socjoterapeutyczne, wyrównawczo-kompensacyjne,

rewalidacyjne oraz logopedyczne zgodnie z opinią lub

orzeczeniem PPP. Nauczyciele ukończyli studia

podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne (Logopedia,

Oligofrenopedagogika, Terapia Pedagogiczna,

Surdopedagogika) przygotowujące ich do pracy z

uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Dzięki temu uczniowie wyrównują szanse edukacyjne i

rozwijają się na miarę swoich możliwości. Otrzymują

pozytywne oceny i promocję do klas programowo

wyższych lub kończą szkołę. W naszej szkole nie ma

uczniów drugorocznych. Zapewnienie wysokiego

poziomu kształcenia jest możliwe dzięki zastosowaniom

metody projektu pozwalającej uczniom słabszym

odnoszenie sukcesów zarówno w pracy zespołowej jak i

podejmowanych w ramach tego zespołu działań

indywidualnych zapewnieniu pomocy w odrabianiu prac

domowych na świetlicy szkolnej. Pozytywny wpływ na

osiągane efekty mają także organizowane dodatkowe

zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty,

zwane popularnie maratonami. Pozwalają one na

rozwiązanie dużej ilości zadań, przyzwyczajają do

dłuższej koncentracji i wysiłku oraz niwelują

egzaminacyjny stres. Skutecznym sposobem lepszego

przygotowania się do sprawdzianu szóstoklasisty jest

organizowanie próbnych sprawdzianów w oparciu o

materiały diagnostyczne opracowywane przez

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
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Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku

pracy

Podejmowane w szkole działania są adekwatne do możliwości kontynuacji kształcenia na kolejnych

etapach edukacyjnych i funkcjonowania na rynku pracy.  Zdaniem dyrektora i nauczycieli w szkole

uczniowie nabywają, kształcą i rozwijają umiejętności, które są przydatne w dalszym kształceniu się,

funkcjonowaniu w życiu codziennym, a w przyszłości na rynku pracy (Tab. 1).  

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Które umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia i/lub rynku pracy rozwija u

uczniów Państwa szkoła? (7069)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Umiejetności rozwijane w szkole przydatne na kolejnym

etapie kształcenia i rynku pracy.

Komunikacja w języku ojczystym, umiejętność pracy

zespołowej i organizacji pracy, umiejętność

gospodarowania własnym czasem, komunikacja w

języku obcym, samodzielność, umiejętność

wykorzystywania technologii infoirmatycznych,

umiejetność uczenia się, przedsiębiorczość, umiejętność

wartościowania, autoprezentacji (na akademiach, w

szkole i poza szkołą).
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Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.

Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa stanowi

element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o

sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a

także klimatu sprzyjającego uczeniu się. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Działania szkoły zapewniają powszechne poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów. Uczniowie

współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem ich pomysłów. Przyjęte

w szkole zasady postępowania i wzajemnego współżycia oparte są na wzajemnym szacunku

i zaufaniu oraz są przestrzegane przez całą społeczność szkolną. Prowadzone w szkole analizy

i podejmowane działania wychowawcze są celowe i angażują wszystkie podmioty w szkole. Szkoła

jako społeczność ucząca się i wychowująca sprzyja partycypacji rodziców i uczniów w modyfikacji

działań.

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

psychiczne

Działania szkoły zapewniają powszechne poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów.  Odpowiedzi

uczniów w ankietach (Rys. 1j -12j) zapewniają o zagwarantowanym poczuciu bezpieczeństwa fizycznego i

psychicznego w różnych sytuacjach (lekcja, przerwa, boisko). W wywiadzie: uczniowie, pracownicy,

przedstawiciel organu prowadzącego zwrócili uwagę na panującą tu atmosferę, przyjazne relacje

pomiędzy dziećmi, a także dziećmi i nauczycielami. Dostrzegają również troskę o dzieci niepełnosprawne, o to

aby zapewnić im poczucie bezpieczeństwa. Swoje oceny popierają przykładami: wejście do szkoły jest

nadzorowane, założony monitoring wewnętrzny, pełnione dyżury nauczycieli oraz pracowników szkoły (Tab.1,

2). Organ prowadzący na bieżąco monitoruje budynek i otoczenie szkoły pod względem bezpieczeństwa.
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 9j Wykres 10j

Wykres 11j Wykres 12j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób w szkole dba się o bezpieczeństwo uczniów? (6374)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów monitorując ich

pobyt, zapewniając opiekę dorosłych w czasie przerw i

na placu szkolnym oraz utrzymując dobry stan

techniczny urządzeń i sprzętu szkolnego.

Jest monitoring, który śledzi pani dyrektor..... pełnione

są dyżury przez nauczycieli oraz przez pracowników w

miejscach najbardziej niebezpiecznych (łazienki, klatka

schodowa), w okresie zimowym dbamy o posypywanie

chodników, schodów, dbamy o utrzymanie ładu,

porzadku w szkole na korytarzach, dyżurujemy przy

wejsciach do szkoły.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Co Państwo wiedzą o bezpieczeństwie w tej szkole? Na ile uczniowie czuję się dobrze i

bezpiecznie Państwa zdaniem? Na jakiej podstawie tak Państwo sądzą? (6373)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Z obserwacji i rozmów wiemy, że dzieci w szkole czują

sie bezpiecznie, jest monitoring. Dowóz jest sprawowany

pod opieką nauczycieli, uczniowie niepełnosprawni mają

zapewnioną opiekę, mają zapewnione miejsca i pomoc

kolegów lub nauczyciela. Jest dodatkowy dowóz, aby

dzieci najmłodsze miały komfort, by bezpiecznie opusciły

szkołę i wróciły do domu pod opieką nauczycieli. Dzieci

wyjeżdżają na różnego rodzaju uroczystości

patriotyczne: Wykus, pod pomnik w Chotowie, zawsze

mają zapewnioną opiekę (dwóch nauczycieli) lub więcej,

każdy wyjazd lub wyjście dzieci odbywa się pod opieką

nauczycieli. W szkole wg grafiku są pełnione dyżury,

dyżurują również pracownicy i osoby na stażu,

legitymuje się osoby wchodzące do szkoły. Dzieci mają

zagwarantowane bezpieczeństwo, sprzęt szkolny jest z

atestami, kontrolowany, stan techniczny budynku też

jest sprawdzany. W ramach zapewnienia poczucia

bezpieczeństwa psychicznego w szkole dzieci

niepełnosprawne oraz dzieci borykające się z

trudnościami (typu komunikacja społeczna,

funkcjonowanie w grupie) są otoczone opieką pedagoga i

pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W szkole

prowadzi się działania profilaktyczne -spotkania,

pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym

"Koziołek Spoko", na temat zagrożeń: w sieci, kontaktów

z obcymi. Z przedstawicielami Policji organizujemy

wspólnie wycieczki np. rowerowe, spotkania przed

czasem wolnym (ferie, wakacje) uświadamiamy jakie są

zagrożenia i jak zachować się w sytuacjach zagrożenia.

Do sądu też nie trafiły informacje dotyczące zagrożenia

poczucia bezpieczeństwa dziecka.
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Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego

Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem ich pomysłów.

Zdaniem nauczycieli i uczniów w szkole jest sprzyjający klimat do podejmowanej przez nich samorządności.

Inicjatywy uczniowskie wspierane są poprzez współdziałanie od momentu planowania przez ustalenie liderów

do koordynacji i nadzorowania realizacji inicjatyw, opracowania harmonogramu i jego realizację (Tab. 1).

Uczniowie organizują samodzielnie lub z nauczycielami różne działania dla innych (Rys. 1w) i potrafią dzielić się

odpowiedzialnością w realizacji wspólnie podejmowanych działań (Tab. 2).

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

będące wynikiem działań samorządu uczniowskiego? (8028)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Nauczyciele motywują uczniów do podejmowania

inicjatyw poprzez nagradzanie i umożliwiają im

prezentowanie ciekawych, zrealizowanych pomysłów w

środowisku poprzez media.

Zachęcamy, popieramy, akceptujemy ich propozycje.

Doceniamy ich inicjatywę i zaangażowanie wpisując

punkty na plus z zachowania. Nagradzamy w

konkursach: dyplom, upominek. Nagradzamy ciekawe

inicjatywy: udzielamy pochwał za ciekawe pomysły i

udane, zrealizowane zadania. Prezentujemy twórczość

dzieci, wykorzystujemy ich pomysły, przy opracowaniu

np. scenariuszy przedstawień/ prezentujemy ich sukcesy

i działania w gazetce SOS, na stronie www szkoły, klasy

. Pomagamy w przygotowaniu się do konkursów

indywidualnych i zespołowych Umożliwiamy

prezentowanie swojego ciekawego hobby i podzielenia

się nim z innymi np. uczennica utalentowana tanecznie

prowadziła zajęcia dla swoich koleżanek z klasy, z

własnej inicjatywy zgłosiła się do urozmaicenia programu

artystycznego. Wychowawca wspólnie z klasą ustala

miejsce i czas wycieczek klasowych, ognisk, wyjazdu na

basen oraz rajdów pieszych i rowerowych. (bierze pod

uwagę klasowe inicjatywy: gdzie?, kiedy? jak?).

Uczniowie mają wpływ na rodzaje imprez planowanych w

danym roku szkolnym np.: Dzień Chłopaka, Dzień

Kobiet, Walentynki, wieczorek andrzejkowy, itp. Z

inicjatywy uczennicy zostało zorganizowane spotkanie z

żołnierzem z Afganistanu.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Samorząd poznaje demokratyczne normy współżycia,

uczy się podejmowania decyzji. Uczniowie współpracują

w działaniach: prezentowanie dorobku na stronie

internetowej, aktualizacje strony, informacje do prasy,

redagowanie gazetki "Sami o Sobie". Zespół redagujacy

artykuły promujące działania szkolne dokonuje podziału

zadań (tekst, oprawa artystyczna/plastyczna,

zredagowanie i tworzenie tekstu na komputerze).

Działalność i zaangażowanie się w akcjach

charytatywnych, np.:wsparcie dla chorego absolwenta

(zakup protezy), uczestnictwo w akcjach krajowych

(kwesty, WOŚP), opieka nad miejscami pamieci

narodowej są efektem pracy zbiorowej.

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

Przyjęte w szkole zasady postępowania i wzajemnego współżycia oparte są na wzajemnym

szacunku i zaufaniu oraz są przestrzegane przez całą społeczność szkolną.  Zdaniem respondentów:

nauczycieli, rodziców i uczniów, pracowników niepedagogicznych codzienne wzajemne współdziałanie

wszystkich podmiotów szkoły wynika z przestrzegania przyjętych zasad i dobrej współpracy (Rys.1j, 2j,

Tab.1,2). Priorytetową zasadą postępowania i współżycia w szkole jest powszechna znajomość wartości i norm

obowiązujacych w szkole, jak: wzajemny szacunek, troska o zdrowie i bezpieczeństwo, wartości patriotyczne,

wdrażanie do kultywowania tradycji, propagowanie zdrowego trybu życia, indywidualizacja, wszechstronny

rozwój dziecka, rozwijanie zainteresowań i pasji ucznia. Zasady i normy dobrego zachowania, dobrych manier

są kultywowane na zajęciach, spotkaniach w szkole i poza nią (Tab. 3). Nauczyciele poprzez swój osobisty

przykład kształtują pożądane społecznie postawy, podkreślają, że w szkole panuje przyjazna atmosfera.

Zaobserwowane relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu

a zasady isniejące w szkole obowiązują wszystkich tak samo.
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Wykres 1j Wykres 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jaki wpływ na zasady zachowania i wartości obowiązujące w szkole mają Państwo, jako

rodzice? Proszę podać przykłady. (8032)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Tak mamy wpływ, dajemy dobry przykład. Troszczymy

się o systematyczne uczęszczanie, reagujemy na złe

zachowanie dziecka i sytuacje trudne dla dzieci. Dla

dziecka niepełnosprawnego w szkole zmieniono miejsce

spotkań/dyskotek (na parter). Udział wszystkich

najmłodszych dzieci w spotkaniach z babciami,

dziadkami organizowany jest na wniosek rodziców.

Zgłaszamy propozycje tematów do omówienia na

wywiadówkach.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy rozmawiacie z nauczycielami o tym, jak należy się zachowywać? Czego dotyczą te

rozmowy? Jak wyglądają? (6376)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Rozmowy dotyczą bezpieczeństwa, zachowania się w

drodze do szkoły, w szkole, w czasie ferii, na korytarzach

w czasie przerw. Rozmawiamy o bezpiecznym

wypoczynku. Spotykamy się z nauczycielami w ramach

zajęć swietlicy lub są organizowane spotkania z osobami

z zewnątrz, np.: z policjantami (rozmawialiśmy o

konsekwencjach spożywania alkoholu, używania

nikotyny, narkotyków i innych środków.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Porozmawiajmy o zachowaniu uczniów w szkole/placówce. Jakich zachowań się od nich

oczekuje? (5717)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 W szkole od ucznia oczekuje się kulturalnego zachowania

oraz obdarowywania się wzajemnym szacunkim.

Oczekuje się: kulturalnego zachowania, szacunku

wzajemnego, by nie niszczyli mienia, aby byli uczynni i

posłuszni. Uczą się ładu i porządku. Wszyscy uczniowie

raczej się starają okazywać szacunek sobie i wszystkim

pracownikom. W szkole, na spotkaniach i wyjazdach

nabywają umiejętności prawidłowego zachowania się w

różnych okolicznościach

Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje

je w razie potrzeb

Prowadzone w szkole analizy i podejmowane działania wychowawcze są celowe i angażują

wszystkie podmioty w szkole. Zdaniem dyrektora i nauczycieli w szkole prowadzona jest systemowa analiza

podejmowanych działań wychowawczych oraz działań celem respektowania norm społecznych (Tab 1). Analiza

i podejmowane wnioski  prowadzą do modyfikacji działań  w zakresie bezpieczeństwa i wzmacniania

pozytywnych zachowań (Tab. 2, 3).  
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań? Jakich zachowań i zagrożeń dotyczą te analizy? Jak często

prowadzone są takie analizy? (5840)

Tab.1

Numer Analiza

1 Bieżąca analiza kart zachowania uczniów. Obserwacja

uczniów podczas wycieczek, w kinie, na uroczystościach,

w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

Rozmowa z rodzicami. Wymiana informacji między

nauczycielami uczącymi w tym samym oddziale i

pracownikami niepedagogicznymi. Ocena sytuacji

wychowawczej na zebraniach rady pedagogicznej,

zwłaszcza półrocznej i końcoworocznej. Analiza

frekwencji.

 

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. (5841)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Po likwidacji placówki w Świdnie zaistniała potrzeba

zorganizowania opieki i zapewnienia bezpieczeństwa

dzieciom dowożonym z tej placówki (zwiększona ilość

godz. świetlicy, dodatkowe dyżury, odwóz dzieci

młodszych). Przed wycieczką normą stała się kontrola

autokaru i kierowcy (w celu zapewnienie

bezpieczeństwa). Korzystając z technologi

informatycznej poszerzono zakres tematyki o

bezpieczeństwo w sieci, zwiększono ilość spotkań z

policjantem, przeprowadzono pedagogizację rodziców w

tym temacie. W trosce o zdrowie i sprawność fizyczną

zorganizowano wyjazdy na basen, zwiększono

częstotliwość wyjazdów na mecze VIVE Kielce (dzieci

uczą się kultury zachowania, tolerancji, zasad FAIR

PLAY). Obecnie zwiększyła się liczba uczniów/ dzieci

młodszych i zaistniała potrzeba zmodernizowania szatni.

Zorganizowano kąciki dla dzieci (ławeczki, klasy są

zamykane). Realizowany projekt "Nie pal przy mnie

proszę" wywarł bardzo pozytywny skutek.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

zostały zmodyfikowane lub są modyfikowane. Proszę podać przykłady. (5841)

Tab.3

Numer Analiza

1 Wychowawcy i nauczyciele częściej prowadzą rozmowy

indywidualne i pogadanki na lekcjach wychowawczych, w

których komunikują uczniom, jakich zachowań się od

nich oczekuje oraz ukazują konsekwencje niewłaściwych

zachowań . W przypadku nieznanej przyczyny

nieobecności ucznia na lekcji wychowawca kontaktuje się

telefoniczne z rodzicami, informuje nauczycieli uczących

w tej klasie o przyczynach absencji. Pozytywne

zachowania uczniów są dostrzegane i nagradzane.

Wzmacnianie pozytywnych zachowań odbywa się

poprzez pochwały słowne na forum klasy i szkoły,

prezentowanie sukcesów uczniowskich na stronie

internetowych szkoły, wręczanie nagród książkowych na

koniec roku szkolnego. Podczas przerw w celu

zwiększenia bezpieczeństwa zamykane są sale lekcyjne.

Zwiększono ilość godzin przeznaczonych na opiekę w

świetlicy szkolnej oraz zwiększono liczbę opiekunów nad

dziećmi dojeżdżającymi. Profilaktycznie poszerzono

zakres działań wychowawczych o tematykę związaną z

zagrożeniami w sieci – spotkanie z policjantem.

Zamieszczono informację na temat bezpieczeństwa w

sieci na stronie internetowej szkoły dla uczniów i

rodziców. Zorganizowano szkolne dni profilaktyki pod

hasłem ".Stop cyberprzemocy" oraz szkolną akcję

profilaktyczną " Zagrożenia w sieci".

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

Szkoła jako społeczność ucząca się i wychowująca sprzyja partycypacji rodziców i uczniów

w modyfikacji działań.  Zdaniem różnych interesariuszy (dyrektor, nauczyciele, rodzice, uczniowie) wszelkie

sugestie i  inicjatywy zgłaszane przez rodziców i uczniów są dostrzegane i uwzględniane w projektowanych

działaniach oraz sukcesywnie wdrażane (Tab. 1, 2, 3). Zdaniem dyrektora uczestnictwo i zgłaszane propozycje

rodziców i uczniów w modyfikacji oddziaływań wychowawczych dotyczą poczucia bezpieczeństwa, organizacji

zajęć rekreacyjno-sportowych z możliwością wyjazdów do miejsc kultury i sportu.  
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy macie możliwość zgłaszania propozycji dotyczących zasad postępowania w szkole, praw i

obowiązków uczniów? Jeśli tak, to podajcie przykłady zgłoszonych propozycji. Które z nich zostały zrealizowane?

Jeśli nie, to jak myślicie, jakie są tego przyczyny? (3392)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Uczniowie korzystają z możliwosci zgłaszania propozycji

dotyczących zasad postępowania w szkole.

Tak, np. rozmawiamy o postępowaniu w szkole.

Zgłaszamy propozycje nagradzania. Oceniamy

zachowanie uczniów, zgłosiliśmy potrzebę organizacji

dyskotek na parterze ze względu na uczniów

niepełnosprawnych. Nie chcemy, aby oceny z diagnozy

były wpisane do dziennika (bo po wakacjach możemy

zapomnieć i nie chcemy, żeby nauczyciel pytał).

Diagnoza wstępna jest prowadzona na każdym

przedmiocie. W szkole raczej nam wszystko pasuje.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy - a jeśli tak - jakie propozycje zmian w działaniach wychowawczych zgłaszali rodzice? Które

z nich zostały uwzględnione? (7443)

Tab.2

Numer Analiza

1 Na prośbę rodziców przeniesiono termin ślubowania

uczniów klasy I z lutego (Święto Patrona Szkoły) na

miesiąc październik. Nauczanie w klasie I powierzono

nauczycielowi prowadzącemu oddział przedszkolny w

celu skrócenia okresu adaptacji. Wprowadzono

późniejsze godziny przyjazdu uczniów do szkoły. Organ

Prowadzący uruchomił dodatkowy dowóz dla uczniów

klas najmłodszych o godz. 13.00. Zaproponowano

dogodniejsze miejsce przystanku w Świdnie. Rodzice

występują do Policji Powiatowej we Włoszczowie o

skontrolowanie stanu technicznego autokarów wiozących

dzieci na wycieczkę. Z inicjatywy rodziców odbyło się

spotkanie z żołnierzem uczestniczącym w misji

pokojowej w Afganistanie. Na wniosek rodzica

wprowadzono osobę wspierającą dla ucznia klasy IV.

Rodzice mają wpływ na przebieg i sposób organizacji

wielu uroczystości. Byli pomysłodawcami wystawienia

przez siebie spektaklu z okazji Dnia Dziecka. Proponują

dogodne dla rodziców terminy wywiadówek. Wspólnie z

wychowawcami decydują o terminie i kosztorysie

planowanych wycieczek tak, aby dzieci pochodzące z

rodzin o niższym statusie ekonomicznym mogły wziąć w

nich udział. Rodzice byli inicjatorami charytatywnej

zbiórki pieniędzy na terenie szkoły na leczenie dla byłego

absolwenta szkoły. Ponadto rodzice podejmują się

pomocy w organizowaniu wyjazdów na basen. Na prośbę

rodziców i za zgodą organu prowadzącego w klasach

IV-VI wprowadzono dodatkowo język niemiecki.
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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? (7510)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Na wniosek rodziców uruchomiono dodatkowy odwóz

dzieci (od 2 lat) dla klas I-III. Ślubowanie jest

przesunięte z terminu luty na wrzesień. Zorganizowano

spotkania i prelekcje na tematy wychowawcze.

Organizowane są wyjazdy na mecze „VIVE” Kielce,

rodzice pełnią role opiekunów. Wszystkie propozycje

rodziców zrealizowano.
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