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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 46 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 64 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 9 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 Publicznym Gimnazjum 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. 

Publiczne Gimnazjum w Olesznie jest publiczną placówka wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych

w Olesznie. Organem prowadzącym jest Gmina Krasocin. Do placówki uczęszczają uczniowie z Oleszna oraz

okolicznych miejscowości.

Placówka szczyci się wieloletnią tradycją rozwoju oświaty w tym regionie. Gimnazjum mieści się

w przestronnym, funkcjonalnym budynku, w centrum wsi. Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę

nauczycielską, zajęcia pozalekcyjne, opiekę świetlicową, bezpieczny dowóz i odwóz uczniów, możliwość

dożywiania w atrakcyjnych cenach. Szkołę wyróżnia aktywność i spójność działań nauczycieli ukierunkowanych

na wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów, na pomoc w osiąganiu przez nich lepszych wyników w nauce

oraz na rozwój ich zainteresowań. Do wyboru uczniowie mają szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, mogą brać

udział w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz zawodach sportowych.

Rada pedagogiczna troszczy się o uczniów w aspekcie: intelektualnym, społecznym i zdrowotnym. Wzmacniając

pożądane zachowania uczniów szkoła uczestniczy w wielu akcjach: społecznych, prozdrowotnych

i patriotycznych. Szkoła jest placówką mocno zakorzenioną w lokalnym środowisku

Nauczyciele znają środowisko oraz możliwości swoich uczniów i stwarzają im warunki do osiągania sukcesów

na miarę ich potencjału. Szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu dydaktycznego, systematyczne

podnoszenie efektów kształcenia, motywuje swoich uczniów do udziału w konkursach, projektach i programach

edukacyjnych. Wszyscy pracownicy dbają o dobrą atmosferę pracy w szkole, starając się zorganizować

każdemu uczniowi warunki niezbędne do wszechstronnego rozwoju. Dla szkoły bardzo ważnym partnerem są

także rodzice. Szkoła wykorzystuje w swojej pracy ich opinie i zgłaszane propozycje. Angażują się oni

w organizowanie uroczystości, wycieczek i wyjazdów. Lokalna społeczność ceni szkołę za jej zaangażowanie,

ambicje i kulturotwórcze znaczenie w środowisku.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Publiczne Gimnazjum w Olesznie
Patron

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Oleszno

Ulica Szkolna

Numer 34

Kod pocztowy 29-105

Urząd pocztowy Krasocin

Telefon 0413918006

Fax 0413918070

Www www.spoleszno.pl

Regon 29109740700000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 59

Oddziały 3

Nauczyciele pełnozatrudnieni 8.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.67

Średnia liczba uczących się w oddziale 19.67

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 7.38

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat włoszczowski

Gmina Krasocin

Typ gminy gmina wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

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

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

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

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

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

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

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

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki B

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

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

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

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

Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców (B)

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

B

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

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

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

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

1.W szkole funkcjonuje skuteczny system globalnego wspomagania uczniów uwzględniający indywidualną

sytuację każdego z nich.

2.Uświadomienie rodzicom możliwości podejmowania decyzji dotyczących życia szkoły jest szansą większego ich

zaangażowania w modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole oraz zgłaszaniu inicjatyw na rzecz rozwoju

dzieci i szkoły.

3.Nauczyciele wykorzystują wyniki egzaminu gimnazjalnego, ewaluacji wewnętrznej oraz prowadzonych badań

wewnętrznych do wprowadzania zmian prorozwojowych w szkole. Podejmowane działania są adekwatne

do potrzeb edukacyjnych uczniów.

4.Monitorowanie działań, podejmowanych w oparciu o sformułowane wnioski z prowadzonych analiz osiągnięć

uczniów (głównie egzaminów próbnych), pozwala szkole wprowadzić zmiany w sposobach nauczania i uczenia

się, wzmocnić motywację uczniów do uczenia się, lepiej zaplanować procesy edukacyjne w kolejnym roku

szkolnym.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

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

W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji podejmuje się

różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być one oparte na diagnozie, a

ich skuteczność poddawana refleksji. Ich elementem jest przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy

edukacyjne, nauczyciele indywidualizują nauczanie i wspierają uczniów.

Poziom spełnienia wymagania: B

Szkoła wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację, systematycznie

rozpoznaje możliwości, potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego

dziecka. Podejmowane są działania stosowne do rozpoznanych potrzeb uczniów, a o adekwatności

tych działań świadczą sposoby wykorzystywania wniosków z prowadzonej diagnozy pedagogicznej

do pracy w różnych formach zajęć pozalekcyjnych. Ponadto w szkole inicjowane i realizowane są

działania antydyskryminacyjne, które dostosowane są do sytuacji środowiska szkolnego. Poruszane

są tematy w ramach edukacji antydyskryminacyjnej - świadomych działań podnoszących poziom

wiedzy, umiejętności uczniów i wpływających na ich społecznie pożądane postawy, które mają

na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Szkoła

współpracuje z podmiotami wspierającymi uczniów adekwatnie do ich potrzeb i aktualnej sytuacji

społeczno-ekonomicznej a prowadzone formy współpracy z różnymi podmiotami świadczącymi

poradnictwo i pomoc uczniom i rodzinom wynikają z systematycznie prowadzonej diagnozy. Z kolei

działania podejmowane są adekwatnie do potrzeb uczniów, wyników prowadzonych diagnoz

i powszechnie uwzględniane podczas indywidualizacji procesu edukacyjnego.
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Obszar badania:  W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W szkole systematycznie rozpoznaje się możliwości, potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz

sytuację społeczną uczniów.  Dokonując diagnozy możliwości i potrzeb uczniów nauczyciele rozmawiają

z rodzicami i korzystają z ich wiedzy (Rys. 1j). Nauczyciele deklarują, iż w celu zwiększenia efektywności

pomocy udzielanej uczniowi systematycznie rozpoznawane są zdolności, możliwości, potrzeby i osiągnięcia

edukacyjne poprzez systematyczną prowadzoną przez nich diagnozę na podstawie różnorodnych działań (Tab.

1). Tak przemyślane inicjatywy badań pedagogicznych pozwalają im na określenie katalogu najważniejszych

potrzeb uczniów ich szkoły. Dyrektor w ankiecie wskazał, że dla wszystkich uczniów, u których zdiagnozowano

potrzebę dodatkowego wsparcia, wdrożono program w celu podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Tab. 2). 

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jak Państwo rozpoznają możliwości, potrzeby i osiągnięcia edukacyjne uczniów tej klasy?

(7040)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Potrzeby, możliwosci i osiągnięcia edukacyjne uczniów

rozpoznawane są poprzez kontakt bezpośredni i

rozmowę z uczniami, obserwację i monitorowanie w

szkole i poza szkołą, uważne słuchanie ucznia, analizę

dokumentów i prowadzenie diagnozy wstępnej,

organizowane występy i obserwację w czasie prezentacji,

rozmowę z rodzicami, pozyskiwanie informacji z

zewnątrz.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Dla ilu z nich uruchomiono program wspierania uczniów ze względu na specjalne potrzeby

edukacyjne? (7289)

Tab.2

Numer Analiza

1 Program wspierania uruchomiono dla wszystkich uczniów

wymagających wsparcia ze względu na specjalne

potrzeby edukacyjne 25 uczniów. Realizują go wszyscy

nauczyciele uczący w danym zespole klasowym. Szkoła

organizuje zajęcia wspierające indywidualne potrzeby

uczniów zarówno wyrównywanie wiedzy i umiejętności

jak też koła zainteresowań. Dla 1 ucznia, który posiada

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze

względu na niepełnosprawność ruchową został

opracowany Indywidualny Program Edukacyjno –

Terapeutyczny. 24 uczniów posiadających opinię o

specyficznych trudnościach w uczeniu się typu

dyslektycznego uczęszcza na zajęcia dydaktyczno –

wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w oparciu

o plan tych zajęć oraz wspomagana pracą korekcyjno –

kompensacyjną podczas zajęć j. polskiego, poradami i

konsultacjami udzielanymi przez wychowawcę oraz

pedagoga szkolnego. 3 uczniów mających wybitne

zdolności polonistyczne i poetyckie uczęszcza na zajęcia

koła teatralnego prowadzonego w oparciu o plan pracy.



Publiczne Gimnazjum w Olesznie 11/35

      

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 

W szkole podejmowane są działania adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów. Zdaniem rodziców

i uczniów oferta zajęć pozalekcyjnych jest dostosowana do ich potrzeb (Rys. 1j, 2j, 3j, 4j). Rodzice deklarują,

że nauczyciele organizują środowisko edukacyjne tak, aby było ono sprzyjające rozwojowi ich dzieci

i uwzględniało ich indywidualne potrzeby i możliwości (Tab. 1).  O adekwatności działań szkoły do potrzeb

uczniów świadczą sposoby wykorzystywania wniosków z prowadzonej diagnozy pedagogicznej wskazane przez

dyrektora i nauczycieli (Tab. 2, 3).

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

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy w tej szkole nauczyciele traktują Państwa dzieci w sposób uwzględniający ich potrzeby i

możliwości? Proszę podać przykłady. (6565)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Tak. Wszyscy nauczyciele traktują dzieci w sposób

uwzględniający ich potrzeby i możliwości. Dzieci są

angażowane do konkursów organizowanych w szkole,

uczęszczają na dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności i

wyrównujące braki. Za sukcesy otrzymują nagrody.

Zorganizowano koło muzyczne, teatralne, wyrównawcze,

przygotowujące pod katem egzaminów. Dzieci mają

możliwość poprawy, nauczyciele zachęcają do poprawy.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie kryteria stosuje się w szkole, tworząc ofertę zajęć pozalekcyjnych? (7034)

Tab.2

Numer Analiza

1 Zgodność z oczekiwaniami uczniów, nauczycieli,

rodziców (treści zajęć są zgodne z zainteresowaniami

uczniów). Elastyczność tematyki i treści (możliwość

doboru i zmiany treści zgodnie z zainteresowaniami

uczniów). Powszechność udziału i dobrowolność wyboru

(w zajęciach może wziąć udział każdy uczeń, wybierając

te, które go interesują i pozwalają mu spędzić czas w

wybrany przez siebie sposób). Efektywność zajęć

(zasoby finansowe, ludzkie i czas poświęcony na

realizację działań prowadzi do osiągnięcia założonego

celu). Systematyczność i organizacja zajęć (realizacja

konkretnych planów zajęć w dostępnych ramach

czasowych). Bezpieczeństwo i higiena pracy (dbanie o

atmosferę i dobre samopoczucie uczniów).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania są podejmowane w ramach wspierania uczniów ze szczególnymi potrzebami

edukacyjnymi? (7958)

Tab.3

Numer Analiza

1 Dla uczniów tych organizowane są indywidualne zajęcia

w zależności od potrzeb, możliwości i zaleceń Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej. Zajęcia rozwijające

zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i rewalidacyjne organizowane

dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w

rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej są

odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.

Oczekiwane efekty przynosi praca z uczniem słabym na

zajęciach dodatkowych. Uczestnictwo uczniów zdolnych

w dodatkowych zajęciach edukacyjnych daje możliwość

ich rozwoju i pozwala im na osiąganie sukcesów w

konkursach i zawodach na szczeblu gminy, powiatu,

województwa. Udział uczniów w projektach

edukacyjnych rozwija ich zainteresowania, pogłębia

wiedzę i umiejętności. W szkole organizowane są zajęcia

rewalidacyjne dla ucznia objętego kształceniem

specjalnym ze względu na niepełnosprawność ruchową,

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia korekcyjno

– kompensacyjne (2012/13). Nauczyciele posiadają

uprawnia w zakresie terapii pedagogicznej. W szkole

pracują zespoły ds. pomocy psychologiczno –

pedagogicznej. Metody i formy pracy dostosowane są do

możliwości ucznia, uwarunkowanych dysfunkcjami czy

sytuacją społeczną. W trakcie zajęć nauczyciele starają

się stosować metody poglądowości – umożliwienie

poznawania wielozmysłowego, stosować dodatkowe

środki dydaktyczne. Wsparcie uczniów ze szczególnymi

zdolnościami poprzez prace na zajęciach pozalekcyjnych

(chór, zajęcia humanistyczne).
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Obszar badania:  W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki

W szkole podejmowane są działania antydyskryminacyjne adekwatnie do jej specyfiki . Zdaniem

dyrektora i nauczycieli podejmowane w szkole działania antydyskryminacyjne są dostosowane do sytuacji

środowiska szkolnego. Poruszane są tematy w ramach edukacji antydyskryminacyjnej - świadomych działań

podnoszących poziom wiedzy, umiejętności uczniów i wpływających na ich społecznie pożądane postawy, które

mają na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami (Tab. 1). Świadomi takich

inicjatyw są rodzice i uczniowie, którzy wskazują świadectwa prowadzonych działań sprzyjających równości

szans (Tab. 2). Rodzice przyznają, że nie dostrzegają przypadków dyskryminacji. Wiedzą, że szkoła podejmuje

działania zapobiegające ewentualnym przejawom niewłaściwych zachowań. Wszyscy respondenci są zgodni,

że w szkole panuje bezpieczna rodzinna atmosfera. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę podać przykłady tych działań. (7087)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 9

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 W szkole podejmuje się szereg działań mających na celu

zapobieganie dyskryminacji i zachowaniom

niepożądanym: pogadanki na godzinach

wychowawczych, rozmowy z uczniami na temat

tolerancji kulturowej podczas zajęć z języków obcych.

2 Spotkanie z osobą niepełnosprawną, głuchoniewidomym

informatykiem- prelekcja „Tolerancja wobec

niepełnosprawności” (2011/12), apele z okazji dnia

tolerancji (16 listopada).

3 Działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy

materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji

życiowej poprzez dotarcie do wszystkich rodziców z

informacją o możliwościach i procedurze uzyskania

zasiłków, stypendiów i innych form pomocy. Współpraca

i współdziałanie z organizacjami i instytucjami

pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego (np.

GOPS, Fundacja „Jesteśmy Blisko”). Akcji charytatywna:

„Świąteczna Paczka”.

4 Działania podejmowane w ramach szkolnych programów

profilaktyki, np. organizacja Szkolnego Dnia Bez

Przemocy w ramach Szkolnego Dnia Dziecka i Sportu.
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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? (7045)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 w szkole podejmuje się działania mające na celu

zapobieganie dyskryminacji i zachowaniom

niepożądanym, np. pogadanki na godzinach

wychowawczych, rozmowy z uczniami na temat

tolerancji kulturowej podczas zajęć z języków obcych,

spotkania z osobami niepełnosprawnymi. Szkoła

podejmuje działania na rzecz zorganizowanej opieki i

pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej

sytuacji życiowej poprzez dotarcie do wszystkich

rodziców z informacją o możliwościach i procedurze

uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy,

współpracę z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi

udzielającymi wsparcia materialnego (np. Gminny

Osrodek Pomocy Społecznej, Fundacja "Jesteśmy

Blisko").

W szkole nie ma przejawów czy przypadków

dyskryminacji, wszyscy uczniowie są traktowani

jednakowo. Uczniowie w zdecydowanej większości

prezentują pozytywne zachowania, są tolerancyjni i

otwarci, wykazują się kulturą osobistą i kulturą słowa,

przejawiają postawy patriotyczne i szacunek dla symboli

narodowych oraz drugiego człowieka. Uczniowie

niepełnosprawni ruchowo w naszej społeczności szkolnej

otrzymują pomoc ze strony swoich młodszych i starszych

kolegów. Ponadto uczniów naszej szkoły cechuje

wrażliwość społeczna.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy w Waszej szkole wszyscy uczniowie są traktowani tak samo? Jeżeli nie, to kto (jakie grupy)

traktowany jest inaczej? Jak myślicie, z czego to wynika? (6962)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Tak, wszyscy jesteśmy traktowani tak samo. Nikt nie

jest dyskryminowany ani lekceważony w szkole. Osoby

niepełnosprawne nie są traktowane inaczej, są bardzo

dobre relacje koleżeńskie, wszyscy są tak samo oceniani,

nauczyciele zwracają się do nas tylko po imieniu, każdy

ma szanse występu na akademii, czy na apelu,

występuje równość pod kątem wyznań oraz płci.

Nauczyciele są wymagający ale sprawiedliwi, są

obiektywni w ocenianiu, przestrzegają zasad zapisanych

w WSO. W szkole najgorsze są poniedziałki a później już

jakoś leci.
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Obszar badania: Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc

uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną

Szkoła współpracuje z podmiotami wspierającymi uczniów adekwatnie do ich potrzeb i aktualnej

sytuacji społeczno-ekonomicznej.  Prowadzone formy współpracy szkoły z różnymi  podmiotami

świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom i rodzinom wynikają z systematycznie prowadzonej diagnozy (Tab.

1). Dyrektor oraz nauczyciele wskazali zakres świadczeń i wsparcia płynącego z instytucji lokalnych,

powiatowych i krajowych, które są adekwatne do potrzeb ich środowiska szkolnego (Tab. 2).  

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić instytucje odpowiedzialne za wspomaganie dzieci i młodzieży, z którymi

współpracuje szkoła. (7049)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Dom Dziecka w Nagłowicach, Fundacja Misiek- Zdzisiek

–" Błękitny promyk nadziei", Poradnia Psychologiczno –

Pedagogiczna we Włoszczowie, Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Krasocinie, Sąd Rejonowy we Włoszczowie,

Powiatowa Komenda Policji we Włoszczowie, Gminna

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie,

Ochotnicza Straż Pożarna, Ośrodek Zdrowia, Parafia,

Światowy Związek AK Zarząd Główny, Okręg Kielce, Koło

w Olesznie i we Włoszczowie, Stowarzyszenie Szkół

Bohaterów Armii Krajowej, Stowarzyszenie "Olcha", Chór

"Melodia", Fundacja Klub 4 H, Agencja Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa, Dom Kultury we Włoszczowie,

Agencja Krak i Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia,

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Gmina Krasocin,

Klub turystyki pieszej " Dreptak" ze Świeszyna koło

Koszalina, Sanepid, Basen Nemo we Włoszczowie,

Fundacja "VIVE Serce Dzieciom", Fundacja "Jesteśmy

blisko", Komenda ZHP Hufca Włoszczowsko -

Szczekocińskiego, Gminna Biblioteka w Krasocinie i w

Olesznie, Szkoły ponadgimnazjalne we Włoszczowie
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Na czym ta współpraca polega? Czy Państwa zdaniem jest adekwatna do potrzeb uczniów?

Proszę uzasadnić. (7649)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Współpraca z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami

świadczącymi poradnictwo i pomoc jest adekwatna do

potrzeb uczniów otrzymują wsparcie emocjonalne w

sytuacji problemów rodzinnych (przemoc w rodzinie,

alkoholizm, zdarzenie losowe), pomoc

psychologiczno-pedagogiczną, pomoc materialną,

możliwość rozwoju zdolności i zainteresowań poprzez

udział w projektach, wyjazdach, wycieczkach,

imprezach, zlotach, występach i konkursach.

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia

W szkole podejmowane są działania adekwatnie do potrzeb uczniów i powszechnie uwzględniane

podczas indywidualizacji procesu edukacyjnego.  Zdaniem nauczycieli adekwatnie do wyników

prowadzonych diagnoz organizowane i inicjowane są zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach

edukacyjnych, a ponadto prowadzone są różne formy wsparcia dla ich rodziców (Tab. 1). Prowadzone

obserwacje zajęć lekcyjnych potwierdzają różnorodność oddziaływań edukacyjnych podczas realizowanego

procesu edukacyjnego, wyzwalajacych aktywność  przy zmaganiach z różnymi zainicjowanymi problemami.

Uczniowie uczą się oceniania własnych postępów dzięki pozostawieniu im odpowiedzialności za umiejętność

radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami - sprzyja to ich motywacji do coraz bardziej efektywnej pracy,

bo są świadomi swych możliwości osiągania sukcesu (Rys. 1j).
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób indywidualizują Państwo proces nauczania? Proszę podać przykłady. (7960)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Dostosowanie tempa do potrzeb i możliwosci uczniów,

organizowanie pracy w grupach, zespołach (

zróżnicowanych pod względem intelektualnym),

różnicowanie wymagań, tresci, stopniowanie trudności,

ocenianie ucznia zgodnie z możliwosciami ucznia,

uwzględnianie zaleceń poradni, informowanie ucznia o

specjalnych potrzebach edukacyjnych o wymaganiach

edukacyjnych stosownie do jego możliwości (zdolny,

mający trudności), motywowanie poprzez pochwały,

organizujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

indywidualna praca z uczniem zdolnym.
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Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce

odpowiada ich potrzebom

Udzielane uczniom w szkole wsparcie jest adekwatne do ich potrzeb . Deklaracje uczniów i rodziców

wskazują na powszechność podejmowanych w szkole działań, które sprzyjają pokonywaniu trudności

i rozwijaniu ich zainteresowań. Świadectwami potwierdzającymi takie inicjatywy są wskazania uczniów

w ankiecie "Moja szkoła" i "Mój dzień" o przejawach zrozumienia, akceptacji i motywacji nauczycieli

w możliwościach edukacyjnych uczniów (Rys. 1j, 2j, 3j). Sprzyja to w ich opinii, możliwości rozwijania swoich

pasji i zainteresowań w szkole (Rys. 4j).

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

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

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

Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny pozytywnie wpływa na rozwój uczniów, dlatego szkoły zachęcają

rodziców do udziału w tym procesie. Celem organizowanych przez szkołę działań powinno być włączanie

rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych aspektów pracy szkoły.

Poziom spełnienia wymagania: B

Gimnazjum gromadzi informacje uwzględniające opinie rodziców i wykorzystuje je w procesie

podejmowania decyzji w szkole. Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły, opinie te są

brane pod uwagę przez nauczycieli. Działania podejmowane przez szkołę mają wpływ na rozwój

dzieci. Rodzice aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły, wychodzą

z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły, ich inicjatywy są realizowane.

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

swojej pracy

Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy . Zdaniem dyrektora

i nauczycieli szkoła zbiera opinie o swojej pracy podczas spotkań z rodzicami, rozmów nieformalnych przy okazji

spotkań, ankietowania wywiadów indywidualnych z rodzicami oraz przy okazji uroczystości i imprez szkolnych.

Nauczyciele deklarują, że przede wszystkim opinii rodziców zasięgają przy rozwiązywaniu konfliktów, organizacji

zajęć pozalekcyjnych i wycieczek oraz realizacji planu wychowawczego (Rys. 1w). Rodzice w zdecydowanej

większości wiedzą jak mogą się zaangażować w pracę szkoły (Rys. 1j)). Zdaniem nauczycieli ostatnio

wprowadzone zmiany pod wpływem opinii rodziców dotyczyły: 

● zmieniono czas dowozu uczniów,

● zmieniono miejsca przystanków w Świdnie, 

● dokonywanie kontroli stanu technicznego autokarów i trzeźwości kierowcy przez Policję przed

wyjazdem na wycieczki, 

● zamykanie szatni, 

● organizacja wyjazdów na basen oraz na mecze piłki ręcznej. .

Rodzice współdecydują w sprawie szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
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Wykres 1j

 

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

dzieci

W szkole współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci, nauczyciele rozmawiają

o możliwościach i potrzebach dzieci  przynajmniej kilka razy w roku (Rys. 1j). Rodzice w zdecydowanej

większości deklarują, że nauczyciele wskazują możliwości rozwoju dziecka i służą pomocą wszystkim tym,

którzy zgłaszają problem, a wychowawcy służą rodzicom wsparciem w sytuacjach trudnych dla dziecka (Rys. 2j,

3j). Wspólnie z nauczycielami uzgadniają wycieczki, udział w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach oraz

organizację imprez klasowych, wyjazdy na basen,rajdy piesze, spotkanie z kombatantami, z potomkami byłych

właścicielami majątku ziemskiego. Ich zdaniem formami najbardziej wspierającymi rozwój dzieci są konkursy,

zajęci pozalekcyjne, wycieczki i imprezy klasowe, bo wpływają na rozwój, poszerzają wiedzę, uczą

kultywowania tradycji.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

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

podejmowanych działaniach

Rodzice biorą udział w działaniach i decyzjach realizowanych przez szkołę a Rada Rodziców

przekazuje informacje na temat podejmowanych decyzji z ich udziałem (Rys. 1j, 2j). W wywiadzie

wskazują, że podejmowane decyzje dotyczą zmian w statucie szkoły, tworzenia regulaminów – np. świetlicy

i regulaminu dla uczniów dojeżdżających, zmiany w programie profilaktycznym i wychowawczym, wybór

ubezpieczyciela, ustalanie wysokości składek, dofinansowanie wycieczek, dofinansowanie zakupów do szkoły –

sprzęt audio, uczestnictwo i w komisjach konkursowych, zwiększenie ilość nagród do dzieci. W ostatnim czasie

pod wpływem opinii rodziców w szkole zmieniono godziny dowozu i odwozu uczniów, - zmieniono miejsca

przystanku w Świdnie oraz dobrano tematykę zagadnień realizowanych na zajęciach WDŻ. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania: Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły

Rodzice zgłaszają inicjatywy dotyczące rozwoju uczniów i szkoły  (Rys. 1j, 2j). Zdaniem dyrektora

propozycje jakie wnieśli dotyczyły:

● zmiany organizacji dowozów (dodatkowy bus),

● obecność wszystkich nauczycieli na wywiadówkach,

● zamontowania kaloryfera na świetlicy szkolnej w celu docieplenia pomieszczenia,

● zainstalowania żaluzji w dwóch salach lekcyjnych,

● przeznaczania znacznych kwot na zakup nagród książkowych,

● dofinansowania wycieczek, wyjazdów na basen, na mecze piłki ręcznej. 

Nauczyciele zachęcają rodziców do zgłaszania propozycji działań w szkole poprzez forum szkoły na stronie

internetowej szkoły, kontakty e-mailowy, podanie osobistych numerów telefonów (wychowawcy) oraz

na pierwszym zebraniu z rodzicami, wskazują również, że najwięcej propozycji rodziców dotyczy organizacji

pracy szkoły, zarządzania finansami,wycieczek oraz działań wynikających z realizacji prawa oświatowego (Rys.

1o). 
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Wykres 1j Wykres 2j

 

Wykres 1o
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Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców

Szkoła realizuje inicjatywy rodziców. Rodzice występują z inicjatywami i włączają się w ich organizowanie

a większość ich propozycji została zrealizowana (Rys. 1j). Dyrektor i nauczyciele deklarują, że wspólnie z

rodzicami podjęli działania na rzecz uczniów i szkoły. Były to: ,

● zorganizowanie ślubowania uczniów, imprezy klasowej (Andrzejki, Mikołajki, Wigilia),

● zorganizowanie dowozu uczniów w czasie późniejszym - budowa zadaszenia dla dzieci oczekujących

na przystanku,

● organizowanie wycieczek, imprez szkolnych, biwaków, wyjazdów na mecze ligi piłki recznej,

● przygotowanie wigilii oraz choinki, pomoc w przygotowaniu i podaniu dzieciom poczęstunku,

● pomoc przy organizacji akademii z okazji rocznicy bitwy pod Chodowem i Lipnem, w czasie której

uczniowie klasy I złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

Wykres 1j
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym elementem zarządzania na

poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych szkołach decyzje podejmuje

się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie udostępniając dane służące refleksji nad

efektywnością i planowaniem dalszych działań. Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z

analizy danych pochodzących z różnych źródeł.

Poziom spełnienia wymagania: B

W Gimnazjum w Olesznie dokonuje się analizy wyników egzaminów po klasie III. Zaangażowani są

w nią wszyscy nauczyciele, którzy stwierdzili, że podstawą do wyciągania wniosków

wykorzystywanych w praktyce są przede wszystkim analizy, które pomagają ustalić, na jakie treści

należy położyć nacisk i co należy poprawić w zakresie oferty edukacyjnej oraz stosowanych form

i metod pracy. Nauczyciele uczestniczą w badaniach zewnętrznych i wewnętrznych, które maja

wpływ na planowanie ich działań. W szkole prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły,

w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów.

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

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

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania

W szkole prowadzi się analizę ilościową i jakościową wyników egzaminu gimnazjalnego w celu:

poprawy jakości pracy szkoły, określenia jej słabych stron wzmocnienia efektywności kształcenia,

monitorowania efektów realizowanych programów oraz ukierunkowania pracy nauczycieli

na osiąganie możliwie najwyższych wyników . Wnioski sformułowane przez nauczycieli po analizie

egzaminu gimnazjalnego dotyczyły:

1. Systematycznego kształcenia tych umiejętności, które na egzaminie wypadły najsłabiej. 

2. Kontynuowania prowadzenia lekcji powtórzeniowych opartych na rozwiązywaniu

testów gimnazjalnych. 

3. Przygotowania oferty zajęć wyrównawczych i rozwijających. 

4. Rozbudzania wśród uczniów ambicji uczenia się i osiągania sukcesów.

5. Doskonaleniu czytania ze zrozumieniem. 

Przykłady działań wynikających z wniosków z analiz wyników egzaminów oraz ewaluacji wewnętrznej:



● rozwiązywanie na zajęciach edukacyjnych zadań z egzaminów z lat wcześniejszych w celu

zrozumienia przez uczniów, jakie umiejętności sprawdzane są na egzaminach oraz jakie są przyczyny

ewentualnych trudności,

●  zwiększenie liczby ćwiczeń polegających na wykorzystaniu wiedzy w praktyce, mobilizowanie uczniów

do konkretnych odpowiedzi oraz efektywniejszego i samodzielnego wykonywania zadań,

● zorganizowanie zajęć dodatkowych przez większość nauczycieli dla uczniów klas trzecich w celu

uzupełniania braków w wiadomościach i umiejętnościach,

● rozszerzenie zakresu zajęć, których charakter jest dla uczniów atrakcyjny, np. konkursy szkolne

i pozaszkolne, projekty edukacyjne realizowane przez dłuższy czas i uroczyście podsumowywane,

● na bieżąco analizować wyniki zajęć edukacyjnych, prowadzić indywidualne rozmowy z uczniami

i rodzicami , rzetelna i obiektywna informacja skierowana do uczniów i ich rodziców o mocnych

i słabych stronach pracy uczniów,

● wykorzystanie wycieczek szkolnych jako "materiału dydaktycznego" do przeprowadzenia zajęć

z różnych przedmiotów lub zaplanowania zadnia domowego dla ucznia.

Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy różne źródła informacji (Rys.1w) i na ich podstawie tworzą wnioski

do dalszej pracy, króre 

 

Wykres 1w
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Obszar badania: Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Szkoła w swojej pracy wykorzystuje wyniki monitorowania działań realizowanych na podstawie

wniosków z analiz egzaminów w klasie III oraz innych badań edukacyjnych i w razie potrzeby

dokonuje ich modyfikacji.  Ankietowani nauczyciele oraz dyrektor wymienili najważniejsze wyniki

monitorowania działań prowadzonych przez szkołę podkreślając, że egzaminy wewnętrzne dobrze przygotowują

uczniów do egzaminów zewnętrznych. Zadania , z którymi uczniowie mieli problemy w trakcie pisania testów

próbnych są wyjaśniane, analizowane i rozwiązywane podczas lekcji oraz na zajęciach dodatkowych. Efektem

tego jest fakt, że z tymi zadaniami na egzaminie zewnętrznym nasi uczniowie nie mają większych kłopotów.

Szczególnie dotyczy to zadań otwartych.W opinii dyrektora wyrażonej w ankiecie w oparciu o wyniki

monitorowania:

● zwiększono ofertę zajęć dodatkowych.

● rozszerzono zakres zajęć, których charakter jest dla uczniów atrakcyjny, np. konkursy szkolne

i pozaszkolne, projekty edukacyjne realizowane przez dłuższy czas, 

● dopracowano sposoby mobilizowania uczniów do konkretnych odpowiedzi oraz do efektywniejszego

i samodzielnego wykonywania zadań,

● wprowadzono bieżącą analizę wyników zajęć edukacyjnych, indywidualne rozmowy z uczniami

i rodzicami, 

Nauczyciele podając w ankiecie najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone w ich pracy

pod wpływem monitorowania działań prowadzonych przez szkołę (Tab.1o) potwierdzili informacje przekazane

przez dyrektora.
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Wykres 1o

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

Szkoła i nauczyciele uczestniczą w badaniach zewnętrznych i wewnętrznych, które maja wpływ na

planowanie ich działań.  W szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. Podczas planowania działań

nauczyciele wykorzystują następujące badania zewnętrzne: analizę egzaminów zewnętrznych - raporty

OKE i CKE, próbne egzaminy gimnazjalne - OPERON, WSiP (Rys. 1w).Wyniki badań wykorzystywane są do: 

● monitorowania realizacji podstawy programowej,

● sprawdzania ile uczniowie się nauczyli, na jakim poziomie są ich umiejętności, 

● sprawdzania w jakim zakresie i obszarach wymagają uczniowie pomocy, 

● planowania pracy ucznia, aby sam potrafił zaplanować dalszą pracę, 

● analizowania poziomu osiągnięć uczniów w odniesieniu do osiągnięć uczniów innych szkół,

województw, 

● weryfikowania stosowanych przez siebie metod nauczania oraz programu nauczania, 

● rozpoznawania indywidualnych zdolności 

● stworzenia systemu pomocy (objęcia dodatkowymi zajęciami) uczniów z niepowodzeniami

edukacyjnymi,

● stworzenia programu naprawczego.

W wyniku tych analiz zwiększono ilość zajęć pozalekcyjnych, zwiększono ilość rozwiązywanych zadań według

wymagań egzaminacyjnych. Przy współpracy z rodzicami podjęto szereg działań mających w większym
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stopniu mobilizować uczniów do nauki. Na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznej podjęto

działania profilaktyczne, organizowane są imprezy okolicznościowe, akcje charytatywne, apele tematyczne. 

 

Wykres 1w

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

lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów

W szkole prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów. 
Zdaniem dyrektora w szkole prowadzone są następujące badania wewnętrzne:

● próbne (przynajmniej dwa) egzaminy dla uczniów klas trzecich,

● diagnozy wstępne „na wejściu” dla uczniów klas pierwszych,

● sprawdziany kompetencji na zakończenie danej klasy,

● badanie wyników egzaminu gimnazjalnego,

● ewaluacja wewnętrzna.

Zakres badań obejmuje wszystkich uczniów gimnazjum w każdym roku. Wykorzystanie badań służy do:

● doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,

● wdrażania nowych metod i form pracy,
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● indywidualizacji pracy z uczniami podczas zajęć,

● oceny efektywności nauczania,

● oceny poziomu umiejętności radzenia sobie przez uczniów z obszarami egzaminacyjnymi,

● oceny poziomu wiedzy w zakresie wiadomości z poszczególnych przedmiotów,

● określenia stopnia zaawansowania uczniów z języka obcego.

Wnioski płynące z prowadzonego rozpoznania potrzeb, możliwości uczniów dla pracy z klasą (Tab. 1).

Szkoła gromadzi informacje o losach swoich absolwentów poprzez monitorowanie realizacji obowiązku nauki,

zamieszczanie na stronie internetowej informacje ilu absolwentów i do jakich szkół się dostali oraz na podstawie

rozmów z samymi uczniami i ich rodzicami.W czasie rozmów opowiadają o szkołach do których uczęszczają oraz

o obowiązujących w nich poziomach wymagań. Byli uczniowie odbywają w szkole praktyki pedagogiczne, staże,

biorą udział w zajęciach sportowych organizowanych na terenie placówki. W gimnazjum podkreśla się

osiągnięcia absolwentów i stawia ich za wzór. Informacje o losach absolwentów wykorzystuje się do motywacji

aktualnych uczniów do wzmożonej pracy, aby dostali się do dobrych szkół, świadomie wybrali profil szkoły

i klasy 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie wnioski płyną z prowadzonego przez Państwa rozpoznania potrzeb, możliwości uczniów dla

pracy z klasą? Jak te wnioski wykorzystują Państwo? (7042)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Wnioski z rozpoznania potrzeb i możliwości uczniów. Organizowanie i włączanie uczniów do prezentacji na

akademiach, przeglądach artystycznych, występach

zarówno w szkole jak również poza nią.

Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych, stosowanie

różnorodnych metod i form pracy. Organizowanie zajęć

dodatkowych rozwijających zainteresowania oraz

wyrównujących braki edukacyjne, prowadzenie

indywidualizacji w procesie dydaktycznym (zarówno

uczeń zdolny i majacy problemy). Różnicowanie tempa

pracy uczniów. Objąć dodatkowym wsparciem uczniów w

zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej oraz w

zakresie edukacji polonistycznej. Wspierać uczniów

uzdolnionych przedmiotowo i artystycznie - cały zespół

klasowy. Poznać obszary osiągnięć edukacyjnych

uczniów, które zostały opanowane na dobrym poziomie

oraz na niższym poziomie. Poznać potencjał uczenia się

uczniów. Zaplanować pracę z zespołami uczniów oraz

konkretnymi uczniami z uwzględnieniem poznanych

czynników. Opracować procedury monitorowania

osiągnięć edukacyjnych uczniów na potrzeby

wewnątrzszkolnych badań związanych z podnoszeniem

wyników pracy szkoły.
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