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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. 

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

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

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

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

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

i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 10-09-2015 - 17-09-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Izabela Sidor, Danuta Sutkowska. Badaniem objęto:

● 74 uczniów (ankieta i wywiad grupowy),

● 37 rodziców (ankieta i wywiad grupowy),

● 13 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 (7), placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został

sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Akusz obserwacji zajęć

OS - Arkusz obserwacji szkoły

ADZ - Kwesionariusz badania "Analiza danych zastanych"

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego

WUI-III - Scenariusz wywiadu z uczniami klas I-III (szkoła podstawowa)

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

Raport, który Państwu przedstawiamy dotyczy wyników ewaluacji zewnętrznej całościowej przeprowadzonej

w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje o szkole

wynikające z przeprowadzonych badań. 

Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych jest placówką publiczną tworzącą wspólnie z Gimnazjum

i Przedszkolem Zespół Szkół im. abp. Romualda Jałbrzykowskiego. W ostatnim czasie w baza szkoły została

wzbogacona o nowy plac zabaw oraz dwie tablice multimedialne. Trzeba jednak zauważyć, że w procesie

edukacyjnym nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne, jak dotąd wykorzystywane były

w niewielkim stopniu. 

Nauczyciele angażują się w ewaluację wewnętrzną, opracowują narzędzia badawcze, analizują wyniki

i formułują wnioski. Podejmowane przez nich działania mają wpływ na sukcesy dzieci w konkursach głównie

plastycznych i zawodach sportowych, jednak nie przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia w świetle

wyników sprawdzianu zewnętrznego. Poważnym problemem szkoły są słabe wyniki uzyskiwane na przestrzeni

ostatnich kilku lat. Podejmowane przez nauczycieli i dyrektora działania nie przynoszą oczekiwanej poprawy.

Nauczyciele konstruują programy naprawcze, które także nie przynoszą pożądanej zmiany. Szkoła z uwagi

na bardzo niski wynik (1 stanin – najniższy) uzyskany w 2013 r. przez uczniów na sprawdzianie zewnętrznym

opracowała i realizuje "Program poprawy efektywności kształcenia na lata 2014 – 2015", co stanowi obecnie

najważniejsze wyzwanie dla dyrektora i nauczycieli. Ten złożony i bardzo trudny proces został w szkole

zapoczątkowany w roku szkolnym 2013/2014, ale wymaga od wszystkich, a przede wszystkim od dyrektora

większej mobilizacji i skuteczności. Niewątpliwie poważnym problemem szkoły jest to, że planując i podejmując

różnorodne przedsięwzięcia, analizując osiągnięcia uczniów szkoła nie wypracowała mechanizmów i procedur

monitorowania, oceniania ich efektywności i projektowania zmian (wnioskowania), które pozwolą na celowe

doskonalenie procesów edukacyjnych i podniesienie efektów kształcenia.  

Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami

działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej. Współpracuje z instytucjami działającymi w środowisku

lokalnym, podejmuje inicjatywy ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb mieszkańców i kształcenie postaw

prospołecznych wśród uczniów. We współpracy z różnymi podmiotami bierze udział w akcjach charytatywnych,

uroczystościach patriotycznych. 

Szkoła organizując imprezy szkolne, środowiskowe, prowadząc różnorodne projekty oraz udostępniając

pomieszczenia podmiotom zewnętrznym do realizacji przedsięwzięć, jest postrzegana jako lokalne centrum

integrujące lokalną społeczność. Na uwagę zasługuje udział uczniów w projekcie edukacyjnym "Murowany

Eko-Sukces", programie "Umiem pływać" oraz " Internetowym Teatrze TVP" rozwijających ich zainteresowania

i zdolności.

Szczegółowe informacje zgromadzone podczas badania oraz opisy wymagań zamieszczono

w opracowanym raporcie.



Zespół Szkół.Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych 5/119

      

Informacja o placówce

Nazwa placówki Zespół Szkół.Szkoła Podstawowa w Kołakach
Kościelnych

Patron

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Kołaki Kościelne

Ulica Kościelna

Numer 26

Kod pocztowy 18-315

Urząd pocztowy Kołaki Kościelne

Telefon 0862703005

Fax

Www

Regon 00026643600000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 138

Oddziały 8

Nauczyciele pełnozatrudnieni 0.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 17.25

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

Województwo PODLASKIE

Powiat zambrowski

Gmina Kołaki Kościelne

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

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Poziom podstawowy:

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

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

Poziom wysoki:

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

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Poziom podstawowy:

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

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

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

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

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.

Poziom wysoki:

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

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

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

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

Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Poziom podstawowy:

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

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

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

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

Poziom wysoki:

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

Poziom podstawowy:

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

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

Poziom wysoki:

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

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Poziom podstawowy:

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

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.

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

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

Poziom wysoki:

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

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice.

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

Poziom podstawowy:

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

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

Poziom wysoki:

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

Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej.

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

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Poziom podstawowy:

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

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.

Poziom wysoki:

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

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

Poziom podstawowy:

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

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

Poziom wysoki:

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

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

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Poziom podstawowy:

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

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

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

Poziom wysoki:

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

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

Poziom podstawowy:

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

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

Poziom wysoki:

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

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

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

Poziom podstawowy:

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

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

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Poziom podstawowy:
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Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz
zapewnieniu warunków odpowiednich do realizacji tych zadań.

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące rozwojowi szkoły lub placówki.

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

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.

Poziom wysoki:

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki oraz
uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki.

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

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

1. Nauczyciele podejmując działania naprawcze koncentrują się na trudnościach, jakie mają uczniowie,

w mniejszym stopniu na różnicowaniu metod i form pracy sprzyjających aktywizacji dzieci i wykorzystaniu

w procesie edukacyjnym nowoczesnych pomocy i technologii informacyjno - komunikacyjnych.

2. Monitorowanie programu poprawy efektywności kształcenia obejmuje jedynie stopień opanowania

wiadomości i umiejętności w jednej klasie, natomiast nie odnosi się do działań zaplanowanych w innych

obszarach pracy szkoły, co  podważa sens jego tworzenia.

3. Szkolny system wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie zapewnia każdemu

uczniowi adekwatnych do rozpoznanych potrzeb form pomocy, jak również w małym stopniu uwzględnia

działania sprzyjające indywidualizacji procesu nauczania.

4. Monitorowanie i analizowanie osiągnięć uczniów, w tym udzielanego im wsparcia dokonywane jest przez

pojedynczych nauczycieli lub kilkuosobowe zespoły nie zawsze kończy się formułowaniem wniosków i 

przyjęciem ich przez Radę Pedagogiczną jako organ szkoły.

5. Prowadzona w szkole analiza podejmowanych działań profilaktyczno – wychowawczych odnosi się przede

wszystkim do stopnia realizacji zaplanowanych działań, a nie uwzględnia efektów tych działań i nie prowadzi

do formułowania wniosków, które umożliwiałyby podejmowanie celowych działań na poziomie całej szkoły.

6. Szkoła stwarza rodzicom i uczniom możliwość współdecydowania w ważnych prawach szkolnych, jednak

stosowane sposoby są mało zróżnicowane i skuteczne. Bowiem zakres partycypacji rodziców i uczniów dotyczy

głównie działań wychowawczych, organizacji życia klasowego, szkolnego, w niewielkim zakresie spraw uczenia

się, czy też założeń zawartych w koncepcji pracy szkoły.

7. Działania podejmowane przez nauczycieli wpływające na tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się, są

pozytywnie oceniane przez większość uczniów i rodziców, jednak obie te grupy sygnalizują potrzebę zwrócenia

większej uwagi na relacje pomiędzy uczniami i równe traktowanie dzieci.

8. Uczniowie mają wpływ na działania kulturalno – artystyczne szkoły, a w bardzo małym stopniu na kwestie

dotyczące działań edukacyjnych, w tym na planowanie i prowadzenie zajęć, co nie sprzyja ich zaangażowaniu

w proces dydaktyczny i nie wzmacnia motywacji do nauki.

9. Szkoła śledzi losy swoich absolwentów, jednak w niewielkim stopniu wykorzystuje posiadaną wiedzę

do promocji wartości edukacji oraz doskonalenia procesów edukacyjnych. 

10. W szkole podejmowane są działania, które zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa, chociaż opinie

części uczniów wskazują na występowanie przypadków agresji słownej, pozasłownej.

11. Szkoła w ostatnim czasie poprawia swoje warunki bazowe do realizacji edukacji wczesnoszkolnej (nowy plac
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zabaw, sale z wyodrębnioną częścią edukacyjną i rekreacyjną, tablica interaktywna). Istnieje jednak

konieczność podjęcia działań interwencyjnych oraz doposażenia i modernizacji, ukierunkowanej

na przygotowanie pomieszczeń do zapewnienia lepszej opieki świetlicowej, organizacji stołówki i biblioteki,

co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa oraz jakość opieki i przebiegu procesów edukacyjnych.

12. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły utrudnia planowanie, wdrażanie i monitorowanie

działań podnoszących jakość pracy szkoły i ocenę ich skuteczności.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła podejmuje działania zgodne z założeniami przyjętej koncepcji pracy. Uwzględnia ona

specyfikę pracy szkoły i większość potrzeb rozwojowych uczniów. Szkoła stwarza rodzicom

i uczniom możliwość włączania się w podejmowanie decyzji dotyczących procesów edukacyjnych,

kwestii wychowawczych oraz udziału w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji szkoły. Jednak

stosowane sposoby są mało zróżnicowane i mało skuteczne. Bowiem partycypacja rodziców

i uczniów dotyczy głównie działań wychowawczych, organizacji życia klasowego, szkolnego,

w niewielkim zakresie spraw uczenia się, czy też założeń zawartych w koncepcji pracy szkoły. 

Szkoła spełnia wymaganie. 

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

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

lub placówki.

Analiza danych pokazuje, że szkoła podejmuje działania zgodne z założeniami przyjętej przez radę

pedagogiczną koncepcji pracy. Uwzględnia ona specyfikę pracy szkoły i większość potrzeb

rozwojowych uczniów. 

Koncepcja pracy szkoły opracowywana jest na okres trzech lat. Główne jej założenia to: 

● wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia

tożsamości narodowej, 

● tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju uczniów i objęcie szczególną opieką uczniów

z deficytami rozwojowymi,

●  wzbogacanie bazy szkoły,

●  wspomaganie wychowawczej roli rodziny, wzbogacać wiedzę i umiejętności rodziców,

●  budowanie życzliwych relacji międzyludzkich,

● eliminowanie agresji,

●  doskonalenie działalności Samorządu Uczniowskiego.

Misją szkoły jest, m. in.: wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzanie uczniom

optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego. Dążenie

do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej.  Wdrażanie do szacunku
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dla "Swojej małej Ojczyzny - ziemi kołakowskiej". Wychowywanie ucznia do szacunku, współpracy i otwartości

na inne narody. Ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne

do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze,

w którym żyje. Absolwent kończący Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych powinien być aktywny, ciekawy

świata, odpowiedzialny, otwarty, optymistycznie nastawiony do świata, tolerancyjny ale jednocześnie krytyczny,

świadomy swoich praw i praw innych ludzi. Zdaniem dyrektora koncepcja pracy szkoły wypełniana jest przez

działania w różnych obszarach pracy szkoły, m. in: obszarze zarządzanie i organizacja, wychowanie i opieka

oraz kształcenie uczniów. Jako przykład działań odpowiadających na potrzeby rozwojowe uczniów podał:

● opracowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogoicznej,

● udział rodziców w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego (np.: współorganizacja Dnia

Rodziny, Dnia Dziecka),

● organizacja opieki nad uczniami (opieka świetlicowa, dyżury przy przyjazdach i odjazdach uczniów

środkami komunikacji publicznej).

Działania uwzględniające specyfikę pracy szkoły lub placówki to:

● udział w lokalnych wydarzeniach historycznych, patriotycznych, kulturalnych i religijnych (np.

otwarcie izby pamięci Przemysława Gosiewskiego, uczestniczenie w 90 - leciu Ochotniczej Staży

Pożarnej). 

Uczniowie klas I-III podali, że lubią w szkole wspólne w klasie śpiewy, zajęcia komputerowe, matematykę. Nie

podoba im się to, że cyt." w szkole nie ma sklepiku, starsi uczniowie przeklinają, dokuczają. Nie lubią kiedy pani

się denerwuje."  

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

przez nich akceptowana. 

 W opinii większości uczniów w szkole toczy się dialog na temat istotnych dla szkolnej społeczności

kwestii (zasad postępowania obowiązujących w szkole, sposobów uczenia się).

Większość (30/34) uczniów na poczucie udziału w rozmowach dotyczących: zasad postępowania

obowiązujących w szkole (30/34) oraz sposobu uczenia się (wykres 1j i 2j).
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Wykres 1j Wykres 2j

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

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

działaniach szkoły/placówki:

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

potrzeby modyfikowana we współpracy z uczniami i rodzicami. 

Szkoła stwarza rodzicom i uczniom możliwość włączania się w podejmowanie decyzji dotyczących

procesów edukacyjnych, kwestii wychowawczych oraz udziału w przygotowaniu i modyfikacji

koncepcji szkoły. Jednak stosowane sposoby są mało zróżnicowane i mało skuteczne. Partycypacja

rodziców i uczniów dotyczy głównie działań wychowawczych, organizacji życia klasowego,

szkolnego, w niewielkim zakresie spraw uczenia się, czy też założeń zawartych w koncepcji pracy

szkoły. 

Według informacji od dyrektora udział rodziców i uczniów w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły

polega na tym, że: przedstawiciele rodziców wspólnie z zespołem nauczycieli tworzą projekt koncepcji, który

jest konsultowany z Radą Samorządu Uczniowskiego. Koncepcja corocznie jest przedstawiana, przypominana

rodzicom na pierwszych spotkaniach z wychowawcami lub czyni to pedagog szkolny na zebraniu ogólnym.

Rodzice mają możliwość zgłaszania wychowawcom propozycji modyfikacji koncepcji. Wspólnie z rodzicami

w tym lub poprzednim roku szkolnym zostały zostały podjęte decyzje dotyczące, m. in.: 

● zmiany lokalizacji klasy I,
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●  opracowania i uchwalenia programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły, 

● współtworzenie planów wychowawczych poszczególnych klas, 

● ustalenia propozycji dni wolnych, miejsc i terminu wycieczek, imprez klasowych i szkolnych,  

● ustaleniu miejsc i terminów - wycieczek szkolnych ( np. Centrum Nauki M. Kopernika)

●  imprez klasowych i szkolnych,

● nowelizacji Statutu Szkoły, 

● opracowania nowelizacji systemu oceniania w zakresie stosowania oceny ważonej.

Decyzje podjęte wspólnie z uczniami dotyczą: ustalanie dni wolnych w szkole, imprez szkolnych, zmiany obuwia

szkolnego, kodeksu szkolnego, korzystania z telefonów komórkowych, terminów sprawdzianów, wycieczek,

oferty zajęć pozalekcyjnych, zakupu książek do biblioteki szkolnej. Włączanie uczniów i rodziców

w podejmowanie decyzji w sprawie uczenia się i kwestii wychowawczych głównie polega na przedstawianiu

propozycji szkoły i jej akceptacji, bądź nie.
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Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

 Badanie wykazało, że procesy edukacyjne przebiegające w szkole są mało dostosowane do potrzeb

i oczekiwań uczniów. Opinie uczniów wskazują, że nauczyciele prowadzą lekcje w taki sposób,

że chce im się uczyć. Warto jednak zauważyć, że co czwarty uczeń odniósł to zaledwie do połowy

lub mniej niż połowy nauczycieli.

Nauczyciele w niewielkim stopniu dbają o to, by uczniowie znali stawiane przed nimi cele uczenia

się oraz umożliwiają im poznanie oczekiwań/kryteriów.

Warto podkreślić, że w szkole obowiązują znane uczniom zasady oceniania, ale użyteczność

informacji zwrotnej i oceniania dla nich jest mniejsza. Badanie pokazało, że ogólnie w szkole panuje

atmosfera sprzyjająca uczeniu się. Pojawiły się jednak sygnały, że uczniowie nie zawsze traktowani

są równo, i że bywają przypadki wyśmiewania niektórych osób przez kolegów lub nauczycieli. Nie

zaobserwowano tego zjawiska podczas badania, w tym podczas zajęć. Panowała na nich atmosfera

wzajemnej życzliwości.

Ponadto nauczyciele podejmują działania motywujące uczniów ich do pracy, aktywności w procesie

uczenia się. W mniejszym stopniu stosują działania wspierające uczniów. Nie wszyscy rodzice

podzielają przekonanie, że nauczyciele chwalą ich dziecko częściej niż krytykują oraz wierzą w jego

możliwości. Część z nich nie ma zdania w tej sprawie.

Pozytywnym aspektem organizacji procesów edukacyjnych w szkole jest stwarzanie wielu sytuacji

umożliwiających uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie w praktyce. Takie

działania pomagają w kształtowaniu odpowiedzialności uczniów za własny rozwój.

Analizując przebieg procesów edukacyjnych ustalono, że nauczyciele w niewielkim zakresie tworzą

uczniom sytuacje sprzyjające kształtowaniu umiejętności uczenia, w tym uczenia się od siebie

nawzajem się. Sporadycznie umożliwiają im wykonywanie zadań zaproponowanych przez siebie

lub swoich kolegów, wzajemne ocenianie swoich prac, dyskusję, czy też prezentowanie materiałów

przygotowanych na zajęciach. Niewiele jest sytuacji, w których uczniowie rozwiązując problem,

uczą się oraz mają możliwość podsumowania lekcji (w aspekcie tego, czego się na niej nauczyli).

Nauczyciele w zbyt małym stopniu pomagają im znaleźć sposób na to, jak mogę najlepiej się uczyć,

wskazują, jak wykorzystać swoje mocne strony do uczenia i jak zapamiętać nowe informacje.

Nauczyciele podają, że umożliwiają uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu

uczenia się, a uczniowie korzystają z tego w miarę własnych potrzeb. Natomiast obserwacje zajęć

pokazują, że uczniowie nie mają wpływu na organizację i przebieg lekcji w żadnym z podanych

przez nich zakresach. Nie mieli możliwości wyboru tematu lekcji, metod pracy, sposobu oceniania,

czy też treści zadania. Sporadycznie pozostawiono im swobodę w wyborze grupy. Dane pozyskane

w toku badania (pochodzące od dyrektora i nauczycieli) w tym zakresie, jak również stosowania

w szkole nowatorskich rozwiązań nie są spójne. Nauczyciele podają, że mają dopiero w planach

wdrożenie tego typu działań. Natomiast dyrektor jako nowatorskie rozwiązania wymienia działania,

które mają wiele pozytywnych cech i zapewne przyczyniają się do wzrostu aktywności
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i zaangażowania uczniów, ale nie wyczerpują one znamion nowatorstwa pedagogicznego. Zatem

w szkole nie są stosowane nowatorskie rozwiązania, gdyż nie wdrożono dotąd działań, które by

w sposób systemowy prowadziły do realizacji założonych celów, wynikających w wcześniej

rozpoznanych potrzeb uczniów.

Szkoła nie spełnia wymagania. 

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.

Badanie wykazało, że procesy edukacyjne przebiegające w szkole są dostosowane do potrzeb

i oczekiwań uczniów. Wypowiedzi większości uczniów świadczą o atrakcyjności wszystkich

lub większości zajęć oraz pokazują, że odpowiadają na ich oczekiwania. Większość (26/34) uczniów

przyznaję, że nauczyciele prowadzą lekcje w taki sposób, że chce im się uczyć. Warto jednak

zauważyć, że co czwarty uczeń odniósł to zaledwie do połowy lub mniej niż połowy nauczycieli.

Opinie i doświadczenia uczniów klasy V i VI wskazują, że nauczyciele podejmują działania odpowiadające na ich

oczekiwania, bowiem:

● (28/34) uczniów lubi się uczyć na lekcjach (na wszystkich lub większości) (wykres 1j),

● (21/34) uczniów twierdzi, że nauczyciele (wszyscy lub większość) upewniają się, czy zrozumieli to,

o czym była mowa na lekcji (wykres 2j), 

● (28/34) uczniów ocenia, że nauczyciele (wszyscy lub większość) potrafią zainteresować ich tematem

lekcji (wykres 3j),

● (30/34) uczniów uważa, że (wszyscy lub większość) nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia

(wykres 4j).

Większość (26/34) uczniów przyznaję, że nauczyciele prowadzą lekcje w taki sposób, że chce im się uczyć

(wykres 5j). Warto jednak zauważyć, że co czwarty uczeń odniósł to zaledwie do połowy lub mniej niż połowy

nauczycieli. Uczniowie klas I-III twierdzą, że lubią szkołę bo cyt. "można spotkać się z kolegami, koleżankami,

jest wesoło, są kółka, kąciki zabaw (których nie używamy), kiedy są mili nauczyciele, są wycieczki, mamy różne

zabawy". Zadowoleni są, gdy chodzą na kółko plastyczne, dostaną dobrą ocenę, pani czyta książki lub śpiewają

piosenki. Chcieliby, aby w ich szkole "nie było bójek, nie można było biegać po korytarzu i przeklinać". Podoba

im się plac zabaw i boisko.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j

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

nich oczekiwania.

 Opinie uczniów i obserwacje zajęć wskazują, że nauczyciele przedstawiają cele lekcji, ale nie

odwołują się do ich realizacji w tracie zajęć. Ponadto działania nauczycieli umożliwiające uczniom

poznanie oczekiwań/kryteriów, jak również służące upewnieniu się, czy znają oni stawiane przed

nimi cele nie są powszechne.

Z obserwacji zajęć (4/7) i opinii uczniów wynika, że nauczyciele przedstawiają cele lekcji (wykres 1j).

W mniejszym stopniu proszą uczniów o ich sformułowanie i nie zawsze upewniają się, czy uczniowie znają cele

lekcji (wykres 2). Uczniowie w ankiecie podają, że wiedzą, czego mają się uczyć (na większości lub wszystkich)

zajęciach (wykres 1j), w większości wiedzą także, dlaczego czegoś się uczą na tej lekcji (wykres 3j). Natomiast

na żadnych (0/7) obserwowanych zajęciach nauczyciele nie przedstawili swoich oczekiwań tj. wymagania/

kryteriów sukcesu do osiągnięć uczniów i uczniowie nie formułowali samodzielnie celów lekcji.
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Obszar badania: Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają

uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.

Wyniki badań wskazują na zgodność oceniania z przyjętymi zasadami. Zdaniem

zdecydowanej większości uczniów nauczyciele uwzględniają je na co dzień. Natomiast

użyteczność informacji zwrotnej i oceniania dla ucznia jest mała. Nieco ponad połowa

uczniów postanawia, że się poprawi i ma ochotę się uczyć, a (2/34) wie, co ma poprawić.

Większość (29/34) uczniów jest przekonana, że są oceniani według jasnych, zrozumiałych dla nich zasad

na większości lub wszystkich zajęciach (wykres 1j). Podobnie w dniu badania wszyscy uczniowie (32/34)

wskazali, że nauczyciele przestrzegali ustalonych zasad oceniania (na większości lub wszystkich zajęciach)

(wykres 2j). W opinii większości uczniów większość lub wszyscy nauczyciele (wykres 3j-6j):

● informują ich, co będą brać pod uwagę oceniając zadanie, które będą wykonać (31/34), 

● rozmawiają z nimi o postępach w nauce (30/34), 

● dostrzegają to, co robią dobrze (31/34),

● pomagają im odkrywać swoje mocne strony (31/34).

Natomiast nieco ponad połowa z nich twierdzi, że kiedy są oceniani postanawia, że się poprawić (14/34) i ma

ochotę się uczyć (15/34). Tylko (2/34) uczniów wie, co ma poprawić, a (24/34) potwierdza,

że nauczyciele rozmawiają z nimi, jak ma radzić sobie z trudnościami w nauce (wykres 8j, wykres

1w). Większość (23/27) rodziców uważa, że to, jak nauczyciele oceniają ich dziecko, zachęca je do uczenia się

(wykres 7j). Należy zauważyć, że dominantą jest odpowiedź "raczej tak". W tej samej ankiecie (19/27)

rodziców podało, że  informacja uzyskana od różnych (11/27) lub jednego (8/27) nauczyciela pomogła im

wspierać swoje dziecko (wykres 9j). Natomiast co trzeci rodzic przyznaje, że nie było takiej sytuacji, aby

otrzymał takie informacje. Udzielali informacji zwrotnej uczniom dotyczącej efektów ich pracy, ale nie była to

informacja pełna. Nauczyciele najczęściej chwalili słownie, odnosili się do całej pracy, odpowiedzi,

rzadko zwracali uwagi na te elementy odpowiedzi lub działania ucznia, które były prawidłowe i nieprawidłowe.
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Wykres 5j Wykres 6j
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Obszar badania:  Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w

trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 

Opinie przedstawicieli szkolnej społeczności (uczniów i rodziców) oraz obserwacje zajęć lekcyjnych

wskazują, że ogólnie w szkole panuje atmosfera sprzyjająca uczeniu się. Jednak pewna grupa

respondentów sygnalizuje, że nie wszyscy nauczyciele dbają o dobre relacje między uczniami, nie

traktują swoich uczniów równo. Zdarzają się też (wg opinii uczniów) przypadki wyśmiewania

niektórych osób przez kolegów, a troje uczniów potwierdziło takie działanie ze strony nauczycieli.

Nie zaobserwowano tego zjawiska podczas badania, w tym podczas zajęć. Panowała na nich

atmosfera wzajemnej życzliwości. Na części obserwowanych zajęć nie wszyscy uczniowie słuchali

siebie nawzajem, odpowiadali w tym samym czasie, niektórzy z nich rozmawiali.

Ponadto nauczyciele podejmują różne działania motywujące uczniów ich do intensywnej pracy,

aktywności w procesie uczenia się. W mniejszym stopniu stosują działania wspierające uczniów.

Wskazują na to wypowiedzi rodziców i obserwacje zajęć. Zaledwie połowa rodziców uważa,

że nauczyciele chwalą ich dziecko częściej niż krytykują oraz wierzą w jego możliwości, pozostali

nie podzielają lub nie mają zdania w tej sprawie. Obserwacje zajęć pokazują, że zbyt mało uwagi

poświęca się wykorzystaniu popełnianych przez uczniów błędów, czy też tworzeniu sytuacji,

w których mieliby oni możliwość podjęcia indywidualnej decyzje dotyczącej uczenia się.

Podczas obserwacji wszystkich zajęć lekcyjnych wzajemna relacja między nauczycielem i uczniami była

życzliwa. Nauczyciele zwracali się po imieniu do każdego dziecka, uśmiechali się, pomagali, mobilizowali

do szybszej pracy. Na części obserwowanych zajęć nie wszyscy uczniowie słuchali siebie nawzajem, odpowiadali

w tym samym czasie, rozmawiali, było brak dyscypliny, panował chaos, nauczyciel nie reagował. Podobny

wydźwięk mają wypowiedzi zebrane podczas wywiadów.

Inne dane charakteryzujące postawę nauczycieli wobec uczniów, wskazują, że większość (19/27) rodziców

uważa, że nauczyciele dbają o dobre relacje między uczniami, ale co trzeci rodzic (8/27) nie potwierdza tego

(wykres 1j). (22/27) ma poczucie, że nauczyciele szanują ich dziecko, a (20/27), że traktują wszystkich

uczniów równie dobrze. Jednak, zdaniem co czwartego rodzica, pewna część nauczycieli, tak nie postępuje

(wykres 2j i 3j). Niepokojące jest to, że (12/34) uczniów stwierdziło, że niektórzy z nich są wyśmiewani przez

innych uczniów (wykres 4j), a troje potwierdziło takie działanie ze strony nauczycieli (wykres 5j). Warto

podkreślić, że pozostali (31/34) zaprzeczyli występowaniu takiego zjawiska. Większość (29/39) uczniów

zapewniło też, że pomagają sobie w nauce (wykres 6j). Uczniom podobają się lekcje, a szczególnie to, że mogą

pracować razem z innymi (w parach lub grupach).

Nauczyciele podejmują różne działania motywujące uczniów ich do intensywnej pracy, aktywności w procesie

uczenia się. W mniejszym stopniu wykorzystują działania wspierające uczniów. Dane z obserwacji zajęć

charakteryzujące pracę nauczycieli w powyższych aspektach wskazują, że swoje opinie, czy też inicjatywy

uczniowie podali jedynie na połowie obserwowanych zajęć. Wszystkie one zostały przyjęte przez prowadzącego

zajęcia. Natomiast na pozostałych zajęciach nie wystąpiły takie sytuacje. Uczniowie mieli możliwość

wykorzystania popełnianych błędów w "niektórych sytuacjach" na (4/7) zajęć i  w "większości sytuacji" na (2/7)

zajęć. Nie na wszystkich lekcjach i nie wszystkim uczniom nauczyciele stwarzali sytuacje, w których mogli oni

podejmować indywidualne decyzje dotyczące ich ucznia się. W ankiecie większość (22/34) uczniów wskazała,

że  dostała w badanym dniu od (większości lub wszystkich) nauczycieli wskazówkę, która pomogła im się uczyć

(wykres 7j). Nauczyciele znajdują czas, aby wysłuchać ich, gdy mają potrzebę z nimi porozmawiać (28/34)

(wykres 8j).



Zespół Szkół.Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych 26/119

      

Należy również zauważyć, że w opinii zaledwie niemal połowy rodziców (15/27) nauczyciele (większość

lub wszyscy) chwalą ich dziecko częściej niż krytykują (8 nie miało zadania w tej sprawie), (wykres 9j). Ponadto

tylko (17/27) czuje, że nauczyciele wierzą w możliwości ich dziecka, a pozostali podzielają lub nie mają zdania

w tej sprawie (wykres 10j).

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 9j Wykres 10j

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.

Dane (z obserwacji zajęć, wypowiedzi uczniów) dotyczące kształtowania u uczniów

umiejętności uczenia się nie są spójne.  Obserwacje zajęć pokazały, że działania

nauczycieli podejmowane w celu rozwijania u uczniów umiejętności uczenia się nie są

powszechne. Tylko na (2/7) zajęciach nauczyciele stworzyli sytuacje, w których

uczniowie rozwiązując problem, uczą się oraz mają możliwość podsumowania lekcji (w

aspekcie tego, czego się na niej nauczyli). Ponadto obserwacje zajęć i opinie uczniów

wskazują, że nauczyciele w zbyt małym stopniu pomagają im znaleźć sposób na to, jak

mogą najlepiej się uczyć, wskazują, jak wykorzystać swoje mocne strony do uczenia i jak

zapamiętać nowe informacje.  

Większość uczniów potwierdza, że wspólnie z nauczycielem zastanawiają się, czego się nauczyli na zajęciach

(wykres 1j). Przyznali również, że nauczyciele przede wszystkim (wykres 2j-4j):

●  powtarzają ważne treści lekcji, 

●  dają wskazówki jak robić przydatne notatki,

●  pomagają znajdować najważniejsze informacje.

W mniejszy stopniu pomagają znaleźć sposób na to, jak mogę najlepiej się uczyć (28/34), wskazują, jak

wykorzystać moje mocne strony do uczenia (29/37) i jak zapamiętać nowe informacje (27/34) (wykres

5j-7j). Sytuacje sprzyjające kształtowaniu umiejętności uczenia się wystąpiły na nielicznych obserwowanych

zajęciach. Na (2/7) nauczyciele stwarzali sytuacje, w których uczniowie rozwiązując problem, uczą się oraz
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mają możliwość podsumowania lekcji (w aspekcie tego, czego się na niej nauczyli).  

Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j
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W wymaganiu "Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się" w

odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

szkoły/placówki:

Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych

dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.

W oparciu o opinie uczniów, wywiady z nauczycielami oraz obserwacje zajęć można

stwierdzić, że organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych

dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Pomaga to uczniom zrozumieć świat oraz lepiej

funkcjonować w społeczności lokalnej.

Uczniowie podają, że nauczyciele na wszystkich (lub większości) przedmiotach nawiązują do tego, czego uczą

się na innych zajęciach (29/34) oraz do aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie (26/34) (wykres 1j i 2j).

Uczniowie mają możliwość odwołania się do innych, niż szkolne, doświadczeń (wykres 3j). Duże znaczenie ma

to, że nauczyciele podczas lekcji rozmawiają z nimi , jak to, czego uczą się w szkole, może im przydać się

w życiu (22/34) (wykres 4j). Nauczyciele dbają o to, by pokazywać uczniom danej klasy związki między tym,

co dzieje się na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie. Jest to

szczególnie widoczne na zajęciach związanych z różnymi działaniami np.:

●  realizacja projektu Eko - Sukces,

● obchody świat państwowych, lokalnych, religijnych,

● organizacja i udział w imprezach sportowych (np.: o Puchar Wójta, w Biegu Kurpików, wycieczkach), 

●  akcje charytatywne (zbiórka makulatury, nakrętek).

Na większości obserwowanych lekcjach nauczyciele podejmowali starania, aby uwzględniać podczas zajęć

zagadnienia poruszane wcześniej na innych przedmiotach, wiedzy przedmiotowej uczniów i ich doświadczeń

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

się.

Nauczyciele podają, że umożliwiają uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu

uczenia się, a uczniowie korzystają z tego w miarę własnych potrzeb. Natomiast na żadnych (0/7)

obserwowanych zajęciach uczniowie nie mieli wpływu na organizację i przebieg lekcji w żadnym

z podanych przez nich zakresach. Żaden nauczyciel nie dał uczniom możliwości wyboru tematu

lekcji, metod pracy, sposobu oceniania, czy też treści zadania. Sporadycznie pozostawiono swobodę

w wyborze grupy. Zatem dane z obserwacji zajęć, ankiet od uczniów i nauczycieli dotyczące wpływu

uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu ucznia się nie są spójne, co utrudnia

jednoznaczne ustalenie czy działania nauczycieli w tym zakresie są powszechne.

Wszyscy (13/13) nauczyciele zgodnie deklarują, że raz lub kilka razy w półroczu dają uczniom możliwość

wyboru: tematyki lekcji, metod pracy na lekcji, sposobu oceniania oraz terminów testów, sprawdzianów

(wykres 1j-4j).Natomiast sami uczniowie czują, że mają największy wpływ na (wykres 5j-7j :

● termin klasówki/sprawdzianu (33/34),

● sposób pracy na lekcji (29/34),

● treść zadania domowego (29/34). 

W dniu padania podczas lekcji mieli wpływ głównie na to, czego się uczyli, w mniejszym stopniu na sposób

pracy czy też atmosferę w klasie (wykres 1w).  W większości (30/34) przyznają, że nauczyciele ( wszyscy

lub większość) zachęcają ich do realizowania własnych pomysłów (wykres 8j). Natomiast na żadnej (0/7)

z obserwowanych zajęć nie wystąpiły tego typu działania. Nie dano uczniom wyboru tematu lekcji, metod pracy,

sposobu oceniania, czy też treści zadania. Sporadycznie pozostawiono swobodę w wyborze grupy. Na większości

(5/7) obserwowanych zajęć nauczyciele nie rozmawiali z uczniami, w jaki sposób będzie przebiegać lekcja (jak

będą realizowane cele). Sposób, w jaki przedstawiają cele uniemożliwia uczniom zgłaszanie pomysłów

dotyczących (np. treści lekcji, form/metod pracy).  
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Wykres 1w

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Opinie nauczycieli, uczniów i obserwacje zajęć wskazują, że nauczyciele niezbyt często, tworzą

 uczniom możliwość uczenia się od siebie nawzajem. Stosują w tym celu również mało

sposobów. Dominuje praca w parach lub grupach. Sporadycznie umożliwiają uczniom wykonywanie

zadań zaproponowanych przez siebie lub swoich kolegów, wzajemne ocenianie swoich prac,

dyskusję, czy też prezentowanie materiałów przygotowanych na zajęcia przez nich. 

Uczniowie w różnym stopniu potwierdzają pracę w grupach lub parach. (27/34) stwierdziło, że w dłuższej

perspektywie czasowej współpracują ze sobą w uczniu się na większości lub wszystkich zajęciach (wykres 1j),

a co czwarty uczeń odniósł to do połowy lub mniej niż połowy zajęć. Natomiast w konkretnym dniu taką formę

pracy wykorzystano niewielu nauczycieli. Nieco ponad połowa uczniów (20/34) potwierdza współpracę

w uczeniu się głównie na większości bądź wszystkich zajęciach. Co drugi uczeń wskazuje, że ta forma pracy

wystąpiła na połowie (7/34), mniej niż połowie (4/34) lub na żadnych (4/34) lekcjach (wykres 2j). Również

nieco ponad połowa (24/34) deklaruje wykonywanie zadań zaproponowanych przez siebie lub swoich kolegów,

wzajemne ocenianie swoich prac oraz dyskusję na temat związany z lekcją (wykres 3j-5j).Nauczyciele

w ankiecie zgodnie podali, że na lekcjach wykorzystują do tego, głównie (wykres 1o): pracę w grupach,

parach, metodę projektów, metody aktywizujące.Tak działo się również na obserwowanych zajęciach.

Najczęściej stosowano pracę w grupach, parach. Na żadnych zajęciach lub sporadycznie zaproponowano

uczniom wykonywanie zadań zaproponowanych przez siebie lub swoich kolegów, wzajemne ocenianie swoich

prac oraz dyskusję (wyrażanie opinii przez uczniów), metodę projektu, czy też prezentowanie materiałów

przygotowanych na zajęcia przez uczniów.
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Wykres 5j

 

Wykres 1o
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Obszar badania: W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi

uczniów.

W szkole nie są stosowane nowatorskie rozwiązania, gdyż nie wdrożono dotąd działań, które by

w sposób systemowy prowadziły do realizacji założonych celów, wynikających w wcześniej

rozpoznanych potrzeb uczniów. Nauczyciele podają, że mają w planach wdrożenie tego typu działań.

Natomiast dyrektor jako nowatorskie rozwiązania wymienia działania, które mają wiele

pozytywnych cech i zapewne przyczyniają się do wzrostu aktywności i zaangażowania uczniów,

ale nie wyczerpują one znamion nowatorstwa pedagogicznego. Zwraca uwagę fakt, że dane

uzyskane w toku badania od dyrektora i nauczycieli w tym zakresie nie są spójne. 

Nauczycieli podają, że w tym lub poprzednim roku szkolnym nie podjęto w szkole działań nowatorskich.

Wskazują natomiast, że w planach jest wdrożenie projektu "Spotkania z ciekawymi ludźmi", który obejmie

nowatorskie rozwiązania. 

Natomiast dyrektor w ankiecie, jako działania nowatorskie podjęte w roku szkolny 2014/2015 podał, bez opisu:

● "Festiwal Nauki", 

● wprowadzenie dziennika elektronicznego, oceny ważonej, 

● realizację projekt edukacyjnego "Murowany Eko-Sukces",

● program "Umiem pływać" - nauka pływania dla małych dzieci,

●  uczestnictwo w Internetowym Teatrze TVP dla szkół,

●  udział w interaktywnych warsztatach telewizyjno-teatralnych "Jak powstaje film", których efektem

był film "Tajemnicza księga przygód".

W opinii dyrektora najbardziej znaczące i widoczne efekty tych przedsięwzięć to: wzrost zainteresowania

techniką, zjawiskami technicznymi zachodzącymi w najbliższym otoczeniu, nabycie umiejętności wykorzystania

surowców wtórnych, bezpiecznego zachowania w wodzie i pływania, przyjemne i racjonalne spędzenie czasu,

podniesienie frekwencji oraz wzrost tolerancji wobec inności, podniesienie poczucia własnej wartości

i zwiększenie umiejętności korzystania ze środków multimedialnych. Ponadto wymienił: wyższe osiągnięcia

w konkursach przedmiotowych, wyższe wyniki na sprawdzianach uczniów słabych, wzrost aktywności

na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych, jak również udział w imprezach i projektach organizowanych przez

szkołę "Murowany Eko-Sukces", "Umiem pływać", możliwość obcowania ze sztuką poprzez oglądanie spektakli

w ITVP dla szkół.
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Obszar badania: Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.

Działania nauczycieli w kształtowaniu odpowiedzialności uczniów za własny rozwój są skuteczne.

Wypowiedzi większości uczniów wskazują, że ich osiągnięcia i motywacja do uczenia się zależą

najbardziej od czynników wewnętrznych (ich zaangażowania, czasu poświęconego na naukę, chęci

zdobycia wiedzy). Niewielka grupa uczniów wskazała czynniki zewnętrzne (atmosfera w klasie,

pomoc kolegów/ koleżanek, praca nauczycieli, czy też chęć spełnienia oczekiwań rodziców, dostania

dobrej oceny lub pieniędzy od rodziców).

Opinie uczniów wskazują na to, że czują się oni odpowiedzialni za swój rozwój. Podkreślają, że ich osiągnięcia

zależą najbardziej od (wykres 1w): 

● ich zaangażowania (25/34),

● czasu, jaki poświęcają na naukę (18/34),

● obecności na zajęciach (10/34),

● ich uzdolnień (14/34).

Są również głosy, świadczące o potrzebie uzyskania wsparcia od rodziców (8/34), nauczycieli (6/34), kolegów

(5/34). Swoją chęć uczenia się uzasadniają tym, że (wykres 2w):

● jest to ważne dla ich przyszłości (24/34),

● lubią się uczyć (16/34),

● chcą wiedzieć więcej (13/34),

● w ten sposób rozwijają swoje zainteresowania (12/34).

Nieliczni podają, że uczą się bo tego oczekują od nich rodzice, dorośli, żeby dostać dobrą ocenę lub pieniądze

od rodziców. 
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Wykres 1w
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Wykres 2w
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Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Prowadzone w szkole diagnozy wstępne oraz analizy wyników sprawdzianów pozwalają określić

potrzeby edukacyjne uczniów rozpoczynających naukę w klasie I i IV oraz ustalić, w jakim stopniu

opanowali oni wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Wyniki tych diagnoz

umożliwiają nauczycielom wyznaczanie konkretnych działań z każdą klasą w zakresie realizacji

podstawy programowej. Nie wskazano wyników diagnozy wstępnej, jako elementu planowana

wspólnych działań przez nauczycieli uczących w jednym oddziale.

Wdrażając podstawę programową nauczyciele starają się uwzględniać zalecane warunki i sposoby

jej realizacji, jednak szkoła ma ograniczone możliwości korzystania z nowoczesnych technologii

komunikacyjno-informatycznych i innych pomocy. Nauczyciele, nie zawsze w równym stopniu,

przyjmują na siebie odpowiedzialność za kształtowanie kluczowych kompetencji. Ponadto zadania

wykonywane przez uczniów na bazie nabytych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie

programowej nie są różnorodne. Pozwalają głównie na zapamiętywanie faktów, wykonywanie

powtarzalnych procedur, czy też stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych. W małym stopniu

nauczyciele tworzą sytuacje, w których uczniowie rozwiązują problemy poznawcze. Nauczyciele

monitorują nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności. Należy jednak zauważy,

że w szkole na podstawie zebranych przez nauczycieli danych nie są formułowane i zatwierdzane

przez Radę Pedagogiczną wnioski z analizy osiągnięć uczniów, zarówno na poziomie poszczególnych

klas, jak i szkoły. Zatem trudno ustalić adekwatność wdrażania wniosków z analiz.

Warto podkreślić, że szkoła z uwagi na bardzo niski (1 stanin – najniższy) wynik uzyskany w roku

2013 przez uczniów na sprawdzianie zewnętrznym opracowała i realizuje „Program poprawy

efektywności kształcenia na lata 2014 – 2015”. Dokumentacja przedłożona przez dyrektora

pokazuje, że szkoła gromadzi dużą ilość danych ze sprawdzianu zewnętrznego. Analizy tych danych

prowadzone przez nauczycieli określają, w jakim stopniu uczniowie poradzili sobie z wymaganiami

egzaminacyjnymi i wskazują , że w ostatnich trzech latach nastąpił wzrost poziomu opanowania

tych wiadomości i umiejętności. Średni wynik szkoły w skali staninowej przedstawia się

następująco: 2012/2013 – 1 stanin (najniższy), 2013/2014 – 5 stanin (średni), 2014/2015 – 4

stanin (niżej średni). Nastąpił wzrost średniego wyniku szkoły w kolejnych latach w stosunku

do roku 2013. Nadal jednak jest on niższy niż średni wynik w kraju, województwie. Należy jednak

zauważyć, że nauczyciele dokonują głównie analizy statystycznej wyników sprawdzianów, ich

interpretacji. Nie ma analizy kontekstowej, a sformułowane wnioski odnoszą się jedynie do procesu

nauczania w kontekście doskonalenia umiejętności słabej opanowanych. Nie odnoszą się

do skuteczności działań wyznaczonych w programie naprawczy. Taki sposób analiz nie pozwala

ocenić, czy uzyskany wynik jest zadawalający, jak również odpowiedzieć, jakie działania szkoły

przyczyniły się do wzrostu wyników kształcenia.  

Szkoła nie spełnia wymagania.
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Obszar badania:  W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

W szkole diagnozy osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego prowadzone są w sposób

celowy, w dwóch etapach (klasa I i IV), a wyniki tych diagnoz wykorzystywane są do planowania

pracy nauczycieli i podejmowania działań z każdą klasą w zakresie realizacji podstawy

programowej. Diagnoza (przedmiotowa), w mniejszym stopniu jest wykorzystana do ustalania

wspólnych działań nauczycieli uczących w jednym oddziale. W opinii nauczycieli skuteczność

podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych potwierdzają przede wszystkim sukcesy

uczniów w konkursach plastycznych na szczeblu szkolnym i wojewódzkim oraz ich udział

w rozgrywkach sportowych. Natomiast w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych

(podniesienie umiejętności czytania oraz komunikowania się w języku - swobodnego wypowiadania

się i zasobu słownictwa). Uczniowie szczególnie cieszą się ze swoich osiągnięć sportowych oraz

wyników w nauce/dobrych ocen. Natomiast co trzeci uczeń, nie potrafi wymienić swoich osiągnięć,

z których jest zadowolony. Dyrektor nie podał przykładów świadczących o skuteczności działań

wynikających z analiz osiągnięć uczniów poprzedniego etapu edukacyjnego.

Diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności uczniów prowadzone są w dwóch etapach. Pierwszy

etap: diagnoza w klasach pierwszych. Etap drugi: sprawdziany diagnostyczne prowadzone w klasach IV

z przedmiotów (język polski, matematyka). Ponadto nauczyciele analizują opinie i orzeczenia poradni

psychologiczno-pedagogicznej, informacje uzyskane od rodziców, wychowawców i nauczycieli pracujących

z dzieckiem. Na podstawie wyników diagnoz poszczególni nauczyciele, formułują wnioski do dalszej pracy.

Wnioski przedstawione w analizach (wskazujące na dobrze i słabo opanowane umiejętności) są uwzględniane

przy wyborze programów nauczania i planowaniu pracy z każdą klasą. W opinii dyrektora wnioski wynikające ze

wstępnej diagnozy stanowią podstawę, m.in. do: organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

w ramach zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, przygotowania uczniów do konkursów oraz ukierunkowania

współpracy z rodzicami. Nauczyciele dokonują analizy statystycznej wyników sprawdzianów, ich interpretacji,

nie ma natomiast analizy kontekstowej i jakościowej. Dominują wskazania typu: powtórzyć, utrwalić,

rozwiązywać. Dane pokazują, które umiejętności zostały opanowane dobrze, które słabo, jakie trudności

napotkali uczniowie. Nie wskazano wyników diagnozy wstępnej, jako elementu planowana wspólnych działań

przez nauczycieli uczących w jednym oddziale.Nauczyciele podają, że skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych potwierdzają przede wszystkim sukcesy uczniów w konkursach plastycznych

na szczeblu szkolnym i wojewódzkim oraz ich udział w rozgrywkach sportowych i zaangażowanie

w przygotowywanie uroczystości klasowych, szkolnych i pozaszkolnych. Podkreślają również udział uczniów

w pozaszkolnych formach rozwijania zainteresowań i talentów, np.: grupa tańca nowoczesnego w Miejskim

Ośrodku Kultury w Zambrowie, zajęcia z kolarstwa w Kołakach, nauka gry na instrumencie. Natomiast

w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, wskazują na podniesienie umiejętności czytania oraz

komunikowania się w języku (swobodnego wypowiadania się, zasobu słownictwa). Uczniowie szczególnie cieszą

się ze swoich osiągnięć sportowych oraz wyników w nauce/dobrych ocen. Natomiast co trzeci uczeń, nie potrafi

wymienić swoich osiągnięć, z których jest zadowolony (wykres 1o). Dyrektor nie podał przykładów

świadczących o skuteczności działań wynikających z analiz osiągnięć uczniów poprzedniego etapu

edukacyjnego.
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Wykres 1o

Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Zadania wykonywane przez uczniów na bazie nabytych wiadomości i umiejętności określonych

w podstawie programowej nie są różnorodne. Pozwalają głównie na zapamiętywanie faktów,

wykonywanie powtarzalnych procedur, czy też stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych. W małym

stopniu nauczyciele tworzą sytuacje, w których uczniowie rozwiązują problem, dokonują uogólnień,

formułują opinie, stosują wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych. Na większości (5/7)

obserwowanych zajęciach zadania wykonywane przez uczniów pozwalały im przede wszystkim

na zapamiętywanie faktów, definicji, wykonywanie powtarzalnych procedur (np. demonstrowanie nabytej

wiedzy, przywoływanie z pamięci pojęć, faktów, terminów, metod, modeli) oraz zastosowanie umiejętności

i pojęć (np. wyjaśnianie własnymi słowami omawianych pojęć, porównywanie i wnioskowanie na bazie

zapamiętywanych informacji, stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych) (tab.1). 
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

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

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 7

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zapamiętywanie faktów, definicji, wykonywanie powtarzalnych procedur

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

faktów, terminów, metod, modeli),

5 / 2 71.4 / 28.6

2 zastosowanie umiejętności i pojęć (np. wyjaśnianie własnymi słowami

omawianych pojęć, porównywanie i wnioskowanie na bazie

zapamiętywanych informacji, stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych),

5 / 2 71.4 / 28.6

3 rozumowanie, używanie dowodów, argumentowanie na podstawie analizy

faktów (np. rozwiązywanie problemów, dokonywanie uogólnień,

rozwiązywanie problemów),

0 / 7 0 / 100

4 złożone rozumowanie, dokonywanie analizy struktury ze wskazaniem na

związki pomiędzy jej poszczególnymi elementami (np. stosowanie wiedzy

i umiejętności w sytuacjach nietypowych, budowanie teorii, formułowanie

sądów i opinii wraz z uzasadnieniem odnoszący

0 / 7 0 / 100

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Wdrażając podstawę nauczyciele starają się uwzględniać zalecane warunki i sposoby jej realizacji,

jednak szkoła ma ograniczone możliwości korzystania z nowoczesnych technologii

komunikacyjno-informatycznych i innych pomocy. Nauczyciele, nie zawsze w równym stopniu,

przyjmują na siebie odpowiedzialność za kształtowanie kluczowych kompetencji.

Wszyscy nauczyciele w ankiecie deklarują, że najwięcej uwagi poświęcają kształtowaniu u uczniów takich

kluczowych kompetencji, jak: umiejętność czytania (wykorzystania i przetwarzania tekstów), myślenia

naukowego, matematycznego, uczenia się, pracy zespołowej oraz komunikowania się w języku ojczystym

i wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji (wykres 1j-7j). W mniejszym stopniu w szkole

w szkole dba się o rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi (wykres 8j). Natomiast obserwacje lekcji pokazują, że nauczyciele, nie zawsze

w równym stopniu, przyjmują na siebie odpowiedzialność za  kształtowanie kluczowych kompetencji

(tab.1). Jak pokazują wypowiedzi nauczycieli spośród zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy

programowej nauczyciele w miarę posiadanych możliwości dbają oni głównie o (wykres 1o):

● celowe wykorzystywanie różnych źródeł informacji i środków dydaktycznych,

● zajęcia w terenie, wycieczki edukacyjne,

● stosowanie metod i form pracy wspomagających uczenie się.
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W mniejszym stopniu uwzględniają: korzystanie ze sprzętu informacyjnego (tablica interaktywna, rzutnik,

komputer z dostępem do internetu),

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 1o
 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Które z najważniejszych umiejętności, opisanych w podstawie programowej dla danego etapu

kształcenia, były kształtowane u uczniów podczas lekcji? [OZ] (10391)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 7

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 czytanie 6 / 1 85.7 / 14.3

2 myślenie matematyczne 3 / 4 42.9 / 57.1

3 myślenie naukowe 0 / 7 0 / 100

4 umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym,

zarówno w mowie, jak i piśmie

5 / 2 71.4 / 28.6

5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i

korzystania z informacji

1 / 6 14.3 / 85.7

6 umiejętność uczenia się 3 / 4 42.9 / 57.1

7 umiejętność pracy zespołowej 6 / 1 85.7 / 14.3

8 umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy

informacji

1 / 6 14.3 / 85.7
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Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,

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

Nauczyciele monitorują nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności. Należy jednak zwrócić

uwagę, że w szkole na podstawie zebranych przez nauczycieli danych nie są formułowane

i zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną wnioski z analizy osiągnięć uczniów, zarówno na poziomie

poszczególnych klas, jak i szkoły. Zatem trudno ustalić adekwatność wdrażania wniosków z analiz.

Stosowane przez nauczycieli sposoby monitorowania osiągnięć uczniów ilustrują dane zebrane w ankiecie dla

nauczycieli oraz wywiadzie (wykres 1w) oraz (tab.1). Natomiast obserwacje zajęć pokazują, że nauczyciele

głównie sprawdzają, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania, zadają pytania. Nieliczni sprawdzali, czy

uczniowie właściwie zrozumieli lub prosili ich o podsumowanie. Nie pytano uczniów, co sądzą o ich sposobie

przekazywania wiedzy, nie wykorzystywano technik badawczych oraz nie stwarzano uczniom możliwości

zadawania pytań (tab.2). Nauczyciele w ankiecie i wywiadzie zgodnie podali, że wnioski z prowadzonych analiz

osiągnięć uczniów nauczyciele wykorzystują głównie do: modyfikacji planów dydaktycznych, indywidualizacji

nauczania, organizacji zajęć dodatkowych, planowania swojego doskonalenia zawodowego oraz dostosowania

metod, form pracy do potrzeb i możliwości uczniów. Należy zwrócić uwagę, że analiza przedłożonej

dokumentacji (protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej) pokazuje, że nie są przez nauczycieli formułowane

i zatwierdzane wnioski z analizy osiągnięć uczniów na poziomie poszczególnych klas, jak i szkoły. 
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób monitorują Państwo osiągnięcia uczniów w tej klasie? [WNO] (9903)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 ocenianie bieżące (cząstkowe – odpowiedzi, prace

domowe, kartkówki),

2 stosowanie testów diagnozujących w klasie IV z j.

polskiego, matematyki i j. angielskiego,

3 porównywanie wyników diagnozy z wynikami końcowym,

4 stosowanie elementów oceniania kształtującego,

5 zbieranie informacji zwrotnych od uczniów,

6 prowadzenie indywidualnej dokumentacji każdego ucznia

w teczkach wychowawcy, gromadzenie dyplomów,

zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia ( monitoring

osiągnięć w konkursach),

7 zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji

o osiągnięciach uczniów w konkursach,

8 monitoring frekwencji: raz w roku obliczanie średniej

frekwencji dla całej klasy oraz rozmowy na temat

zmniejszenia absencji na zajęciach podczas spotkań z

rodzicami.

 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  W jaki sposób nauczyciel monitoruje nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia

podczas lekcji? Proszę zaznaczyć wszystkie zachowania nauczyciela, które wystąpiły na tej lekcji. [OZ] (6884)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 7

Tab.2

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 Sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli. 3 / 4 42.9 / 57.1

2 Sprawdza, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania. 6 / 1 85.7 / 14.3

3 Zadaje pytania. 6 / 1 85.7 / 14.3

4 Prosi uczniów o podsumowanie. 2 / 5 28.6 / 71.4

5 Wykorzystuje techniki badawcze. 0 / 7 0 / 100

6 Pyta uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy. 0 / 7 0 / 100

7 Stwarza uczniom możliwość zadania pytania. 0 / 7 0 / 100

8 Inne, jakie? 0 / 7 0 / 100
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W wymaganiu "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

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

działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych.

Szkoła z uwagi na bardzo niski (1 stanin – najniższy) wynik uzyskany w roku 2013 przez uczniów

na sprawdzianie zewnętrznym opracowała i realizuje „Program poprawy efektywności kształcenia

na lata 2014 – 2015”. Analizy tych wyników ze sprawdzianu zewnętrznego prowadzone przez

nauczycieli określają, w jakim stopniu uczniowie poradzili sobie z wymaganiami egzaminacyjnymi

i wskazują, że w ostatnich trzech latach nastąpił wzrost poziomu opanowania tych wiadomości

i umiejętności. Nastąpił wzrost średniego wyniku szkoły w kolejnych latach w stosunku do roku

2013. W skali staninowej przedstawia się następująco: 2012/2013 – 1 stanin (najniższy),

2013/2014 – 5 stanin (średni), 2014/2015 – 4 stanin (niżej średni). Nadal jednak jest on niższy niż

średni wynik w kraju, województwie. Należy zauważyć, że nauczyciele dokonują głównie analizy

statystycznej wyników sprawdzianów, ich interpretacji. Nie ma analizy kontekstowej,

a sformułowane wnioski odnoszą się jedynie do procesu nauczania w kontekście doskonalenia

umiejętności słabej opanowanych. Nie odnoszą się do skuteczności działań wyznaczonych

w programie naprawczy. Taki sposób analiz nie pozwala ocenić, czy uzyskany wynik jest

zadawalający, jak również odpowiedzieć, jakie działania szkoły są skuteczne i przyczyniły się

do wzrostu wyników kształcenia. W opinii nauczycieli, na poprawę wyników miała wpływ

intensywna praca na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, stosowanie różnych metod i form pracy,

motywowanie uczniów do osiągania jak najlepszych wyników. 

Analiza wyników uzyskiwanych przez uczniów na sprawdzianie zewnętrznym w ostatnich trzech latach pokazuje,

że średni wynik szkoły w skali staninowej przedstawia się następująco: 

● 2012/2013 – 1 stanin (najniższy),

● 2013/2014 – 5 stanin (średni),

● 2014/2015 – 4 stanin (niżej średni). 

Nastąpił wzrost średniego wyniku szkoły w kolejnych latach w stosunku do roku 2013. Nadal jednak jest on

niższy niż średni wynik w kraju, województwie. Dyrektor i nauczyciele mają przekonanie, że podejmowane

przez nich działania przyczyniają się podnoszenia efektów kształcenia i osiągania różnorodnych sukcesów

edukacyjnych. Dokumentacja przedłożona przez dyrektora pokazuje, że szkoła gromadzi dużą ilość danych ze

sprawdzianów zewnętrznego, jednak ich analiza danych ze sprawdzianu zewnętrznego zawiera ustalenia wprost

wynikające z tych danych, pomija czynniki kontekstowe, a sformułowane wnioski odnoszą się jedynie

do procesu nauczania w kontekście doskonalenia umiejętności słabej opanowanych. Brakuje także analiz

odnoszących się do oceny efektywności zmian wprowadzanych w ramach realizacji wniosków i rekomendacji

i wynikających np. z monitorowania osiągnięć uczniów oraz programu naprawczego. Taki sposób analiz nie
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pozwala ocenić, czy uzyskany wynik jest zadawalający. W ocenie nauczycieli cyt. „Wynik sprawdzianu w roku

2015 można traktować jako zadawalający". 
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Wymaganie:

Uczniowie są aktywni

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają większość lub połowę uczniów do aktywnego

uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych. Służą temu głównie zachęty słowne, udzielanie pochwał,

zadawanie pytań. W mniejszym stopniu uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, brania udziału

w dyskusji, czy też pomagania innym. W szkole samorząd uczniowski postrzegany jest jako forma

społecznego współdziałania i dzielenia się odpowiedzialnością. Zarówno przedstawiciele samorządu

uczniowskiego, jak i uczniowie spoza grupy wybranej jako reprezentacja ogółu uczących się

zgłaszają pomysły na to, co chcieliby robić w szkole, współpracują ze sobą w ich realizacji, a szkoła

buduje dla nich pozytywny klimat. Zgłoszone przez nich i w większości podjęte inicjatywy dotyczą

głównie organizacji życia klasowego, szkolnego, rozwoju zainteresowań, w mniejszym stopniu

procesów uczenia się, programów nauczania, czy też koncepcji pracy szkoły. Uczniowie nie są

również inicjatorami różnorodnych działań na rzecz środowiska lokalnego, a jedynie aktywnie

uczestniczą w ich realizacji.

Szkoła spełnia wymaganie.

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

podejmowania różnorodnych aktywności. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w

szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą. 

Nauczyciele podejmują działania motywujące uczniów do aktywnego ucznia się głównie zachęcając

słownie, udzielając pochwał, zadając pytania oraz dając im możliwość słuchania i notowania.

Natomiast w niewielkim stopniu uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, brania udziału

w dyskusji, czy też pomagania innym. W efekcie powyższych działań większość lub połowa z nich

aktywnie uczestniczyła w zajęciach. 

Wskazują na to opinie większości uczniów, którzy w ankiecie wskazali, że w dniu badania przede wszystkim

(wykres 1j-3j):

● pracowali samodzielnie (33/34),

● notowali (29/34),

● słuchali (31/34).

W mniejszym stopniu mieli możliwość zadawania pytań (26/34), brania udziału w dyskusji (26/34), pracy

w grupach lub parach, czy też pomagania innym (wykres 4j i 6j). Podobne sposoby angażowania uczniów

wystąpiły na obserwowanych zajęciach. Nauczyciele zachęcali słownie, udzielali pochwał, organizowali pracę

samodzielną i w grupach, zadawali pytania. Większość uczniów przyznała, że to co robili w danym dniu
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na większości i wszystkich na lekcjach, było dla nich ciekawe (30/34) i angażowało ich (29/34), (wykres 7j i 8j).

Na (6/7) obserwowanych zajęciach większość lub połowa uczniów aktywnie uczestniczyła w zajęciach.

 

Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego. 

W szkole samorząd uczniowski postrzegany jest jako forma społecznego współdziałania i dzielenia

się odpowiedzialnością. Działania przedstawicieli samorządu uczniowskiego z perspektywy

większości uczniów uznane są za istotne. Zgłoszone i podjęte w tym i poprzednim roku szkolnym

inicjatywy dotyczą głównie organizacji życia klasowego, szkolnego, rozwoju zainteresowań,

w mniejszym stopniu procesów uczenia się, programów nauczania, czy też koncepcji pracy

szkoły. Nauczyciele w zdecydowanej większości je dostrzegą i wspólnie realizują. 

Uczniowie realizują różnorodne działania wynikające z ich inicjatyw, dla których szkoła buduje pozytywny

klimat.

Większość uczniów (28/34) zadeklarowała, że przedstawiciele samorządu uczniowskiego robią dużo fajnych

rzeczy (wykres 1j), w tym:

● realizują nasze (32/34) i nauczycieli (31/34) pomysły (wykres 2j i 3j),

● zajmują się sprawami, które są dla nas interesujące (29/34) i  ważne ((29/34) (wykres 4j i 5j).

Również uczniowie spoza grupy wybranej jako reprezentacja ogółu uczących się podają, że realizują swoje

i nauczycieli pomysły, zajmują się tym, co ich interesuje i jest dla nich ważne (wykres 6j-9j). Uczniowie

współpracują ze sobą w realizacji różnorodnych przedsięwzięć. Dyrektor w ankiecie i nauczyciele w wywiadzie

podali, że uczniowie zgłaszają pomysły na to, co chcieliby robić w szkole. Wskazane przez nich przykłady

uczniowskich inicjatywy zgłoszonych w tym lub poprzednim roku szkolnym dotyczyły:

● działań wychowawczych (opracowanie "Kodeksu Zachowań"),

● oceniania (np. zmiany przedziału punktowego przypisanego ocenom),

● organizacji życia szkolnego (rozgrywki sportowe w czasie przerw, zabawy podczas pobytu w świetlicy,

wycieczki, konkursy, imprez klasowe i szkolne - ognisko, dyskoteka, wigilia klasowa),

● rozwoju zainteresowań (zgłoszenie chęci udziału w różnych konkursach, wybór rodzaju zajęć

w ramach 2 godzin wychowania fizycznego piłka nożna i zajęcia taneczne),

● ogólnie wyboru opiekuna samorządu.

Zdecydowana większość tych pomysłów została zrealizowana. Nie organizowano zajęć tanecznych z uwagi

na małą liczbę chętnych.
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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

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

następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

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

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

Uczniowie nie są inicjatorami różnorodnych działań na rzecz środowiska lokalnego, a jedynie

aktywnie uczestniczą w ich realizacji.

Podane przez uczniów, jak i nauczycieli przykłady uczniowskich inicjatyw dotyczą: działań

wychowawczych, organizacji  wycieczek, imprez klasowych i szkolnych. Natomiast zarówno jedni, jak i drudzy

wśród podanych przykładów uczniowskich inicjatyw nie podali działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
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Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Zgromadzone podczas badania informacje wskazują, że szkoła realizuje działania wychowawcze

i profilaktyczne, które są adekwatne do potrzeb uczniów i dostosowane do specyfiki środowiska,

w którym funkcjonuje. Zapewniają one większości uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne,

chociaż części z nich podaje, że doświadcza w szkole agresji i przemocy, głównie słownej

i pozasłownej. Respondenci zwrócili również uwagę na mało dbałość dyrektora o infrastrukturę

szkolną i szybkie eliminowanie wszelkich potencjalnych zagrożeń.

Oceniając działania antydyskryminacyjne podejmowane w szkole zwraca uwagę brak spójności

danych pochodzących od uczniów i nauczycieli, a informacjami dyrektora, który w ankiecie nie podał

przykładów takich działań. Natomiast nauczyciele wskazują, że podejmują działania

antydyskryminacyjne, które polegają zarówno na reagowaniu na zidentyfikowane przypadki

dyskryminacji, jak również na prowadzeniu edukacji antydyskryminacyjnej służącej podnoszeniu

poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz kształtują ich postawy wobec różnorodności.

Adekwatnie do specyfiki i potrzeb szkoły dotyczą one głównie statusu ekonomicznego, wyglądu

zewnętrznego oraz niepełnosprawności. Ponadto profilaktyczne działania antydyskryminacyjne

obejmują zagadnienia dotyczące akceptacji różnic narodowościowych, czy rasowych. Pomijane są

przesłanki dotyczące religii i orientacji seksualnej.

Analiza działań wychowawczych i profilaktycznych prowadzona zarówno na poziomie klas, jak

i szkoły odnosi się do realizacji zaplanowanych działań, a nie oceny ich skuteczności. Ponadto

z prowadzonych analiz nie są sformułowane i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną wnioski.

Zatem podejmowane modyfikacje, rozwiązania nie można uznać, jako systemowe działania

na poziomie całej szkoły. Jak również stwierdzić jednoznacznie, czy wnioski z prowadzonych analiz

zostały - wykorzystane. Badanie wykazał również brak spójności wypowiedzi dyrektora i nauczycieli

w tym zakresie.

Zarówno rodzice, jak i uczniowie deklarują, że mają wpływ na kształt zasadach postępowania

i współżycia, które obowiązują w szkole. Zarówno jedni i drudzy sygnalizują również, iż są świadomi

możliwości wnoszenia propozycji zmian oddziaływań wychowawczych, ale w małym stopniu z tego

korzystają. Ich partycypacja dotyczy głównie organizacji dowozu, opieki świetlicowej oraz zajęć

pozalekcyjnych (wyjazdów na basen, wycieczek, konkursów), czy też przerw. Szkoła wszystkie je

dostrzega i w większości realizuje.

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

są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.

Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są adekwatne  do potrzeb uczniów

i dostosowane do specyfiki środowiska, w którym funkcjonuje.

Według dyrektora źródłem danych o potrzebach uczniów i specyfice środowiska lokalnego są, m. in.:  wnioski

wypływające z realizacji  programu profilaktycznego i wychowawczego, informacje od rodziców, doświadczenia

i obserwacje poczynione przez nauczycieli i wychowawców oraz wnioski z ankiet przeprowadzonych wśród

uczniów. Do najważniejszych działań realizujących założenia programów dyrektor wymienił: kultywowanie

tradycji szkolnych, państwowych, religijnych, kształtowanie umiejętności bezpiecznego funkcjonowania w szkole

oraz w środowisku rodzinnym i społecznym (przeciwdziałanie zagrożeniom w gospodarstwie rolnym),

rozbudzanie zachowań prozdrowotnych, wykształcenie właściwych nawyków dotyczących zdrowego stylu

życia oraz budowanie poprawnych relacji z innymi ludźmi i dbałość o czystość i kulturę języka. Dyrektor

i rodzice do działań szkoły uwzględniających specyfikę środowiska wymienili: wspólne organizowanie imprez

szkolnych i gminnych (patriotycznych, religijnych). Dyrektor dodatkowo podał, że w odpowiedzi na potrzeby

środowiska szkoła, m. in.: udostępniania bazę szkoły ( pracownię komputerową na kursy dla mieszkańców, salę

gimnastyczną do uprawiania różnych form aktywności, organizowania imprez, spotkań

 środowiskowych). Ponadto szkoła umożliwienie zakupu obiadów dla osób szczególnie potrzebujących pomocy,

niezaradnych życiowo. Uczniowie szkoły aktywnie uczestniczą w "Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej", chórze

 kościelnym i uświetniają zarówno imprezy szkolne, jak i parafialne czy samorządowe. Reprezentowali gminę

na gali z okazji 25 lat samorządów lokalnych. Uczestniczą w "Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru". Szkoła

umożliwia zakupu obiadów dla osób szczególnie potrzebujących pomocy, niezaradnych życiowo. W odpowiedzi

na potrzeby uczniów szkoła realizuje, np.: spotkania edukacyjne z przedstawicielami KRUS-u i policji na temat

bezpiecznych wakacji, drogi do szkoły oraz zagrożeń podczas prac polowych oraz zagadnień dotyczących

dopalaczy, zdrowego odżywiania, czy też uzależnienia od komputera.

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

psychiczne.

Prowadzone w szkole działania zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, chociaż z

wypowiedzi części uczniów wynika, że doświadczają oni w szkole agresji i przemocy,

głównie słownej i pozasłownej. Respondenci zwrócili uwagę na mało dbałość dyrektora

o infrastrukturę szkolną i szybkie eliminowanie wszelkich potencjalnych zagrożeń.

Z wypowiedzi części uczniów w badaniu ankietowym wynika, że doświadczali oni w szkole, w ostatnim roku

szkolnym agresji i przemocy, głównie:

● słownej (nieprzyjemne przezwiska (13/34), obrażanie za pomocą Internetu lub telefonów

komórkowych (4/34), (wykres 1j,2j),

● fizycznej (wykluczenie z grupy (7/34), umyślne uderzenie (5/34), zmuszanie ich do kupowania czegoś

lub oddawania swoich rzeczy (3/34), (wykres 3j,4j,5j),

● pozasłownej (nieprzyjemne kawały, dowcipy (11/34), kradzież przedmiotu lub pieniędzy (4/34),

umyślnie zniszczenie ich rzecz (5/34), (wykres 6j,7j,8j).

Uczniowie klas I-III stwierdzili podczas wywiadu, że w szkole czują się bezpiecznie, ponieważ cyt. "mamy
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własne klasy, są dyżury nauczycieli". Zdaniem  partnerów szkoły i pracowników niepedagogicznych szkoła jest

bezpieczna dla uczniów. Służą temu działania prewencyjno - kontrolne (np.: dyżury pełnione przez nauczycieli

w czasie przerw oraz pracowników obsługi przy wejściu do szkoły, monitoring, próbne ewakuacje z budynku,

zatrudnienie nauczyciela asystenta) oraz działania profilaktyczne (np. pogadanki na temat bezpiecznych ferii,

wakacji, pokazy udzielania pierwszej pomocy, program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”, akcja „Owoce

w szkole”, „Mleko w szkole"). Dodatkowo organ prowadzący w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole,

zamierza zainstalować  monitoring przy nowo powstałym placu zabaw oraz dodatkowe oznakowanie przy szkole

,,Uwaga dzieci na drodze". W szkole,  w niektórych pomieszczeniach zauważono  zniszczenia (np. :elementów

wyposażenia klas, podłogi, kontaktów, obudowy grzejników, ławek szkolnych, ścian).

Wykres 1j Wykres 2j



Zespół Szkół.Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych 65/119

      

Wykres 3j Wykres 4j

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

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

Zarówno rodzice, jak i uczniowie deklarują, że mają wpływ na kształt zasadach postępowania

i współżycia, które obowiązują w szkole. Jednak część rodziców sygnalizuje, że w mniejszym

stopniu korzysta z tej możliwości w klasie. Normy i wartości obowiązujące w szkole są znane

i przestrzegane przez większość członków społeczności szkolnej. Opinie rodziców wskazują,

że ogólnie relacje pomiędzy poszczególnymi członkami społeczności szkolnej oparte są

na wzajemnym szacunku i życzliwości.

W badaniu ankietowym zarówno większości (29/34) uczniów, jak i rodziców deklaruje, że ma wpływ na kształt

zasad postępowania, współżycia oraz wartości obowiązujące w szkole (24/27), (wykres 1j-2j). Należy jednak

zauważyć, że dominantą w ankiecie do uczniów jest odpowiedź „zdecydowanie tak”, a w ankiecie do rodziców

„raczej tak”.   W tej samej ankiecie tylko ponad połowa (16/27) rodziców wypowiedziało się, że ma wpływ

na kształt zasad postępowania, współżycia oraz wartości obowiązujące  w klasie (wykres 3j). 

Wszyscy respondenci (uczniowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni) są zgodni, że w szkole

najważniejsza jest  troska o kulturę osobistą uczniów (negowanie wulgaryzmów) oraz troska o mienie

szkoły. Obserwacje zajęć pokazują, że nauczyciele i uczniowie w większości sytuacji dbają o przestrzeganie

przyjętych w szkole zasad. Większość uczniów  słucha uważnie tego co dzieje się na lekcji, zgłaszają się

do odpowiedzi podnosząc rękę, a nauczyciele swoją postawą, kształtują pożądane społecznie postawy. Ponadto

przypominają o właściwym umieszczeniu plecaków, prawidłowej postawie podczas siedzenia. jednak na części

zajęć panował chaos, niektórzy uczniowie byli rozproszeni. Niektórzy nauczyciele zwracali uwagę, uciszali. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania:  W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki.

Oceniając działania antydyskryminacyjne podejmowane w szkole zwraca uwagę brak spójność

danych pochodzących od uczniów i nauczycieli, a informacjami dyrektora, który w ankiecie nie podał

przykładów takich działań. Natomiast prawie wszyscy nauczyciele wskazują, że podejmują działania

antydyskryminacyjne, które polegają zarówno na reagowaniu na zidentyfikowane przypadki

dyskryminacji, jak również na prowadzeniu edukacji antydyskryminacyjnej służącej podnoszeniu

poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz kształtują ich postawy wobec

różnorodności. Profilaktyczne działania antydyskryminacyjne dotyczą głównie akceptacji różnic

narodowościowych, rasowych, czy niepełnosprawności. Pomijane są przesłanki dotyczące religii

i orientacji seksualnej. Adekwatnie do specyfiki i potrzeb szkoły dotyczą one statusu

ekonomicznego, wyglądu zewnętrznego oraz niepełnosprawności. 

Prawie wszyscy (12/13) nauczyciele podejmują działania antydyskryminacyjne przygotowujące uczniów głównie

do akceptacji różnic narodowościowych, rasowych, wynikających z statusu ekonomicznego, niepełnosprawności

 (wykres 1w). W mniejszym stopniu uwzględnianie są przesłanki dotyczące płci, pochodzenia społecznego,

poglądu politycznego, czy wieku. Całkowicie pomijane są przesłanki dotyczące religii i orientacji seksualnej.

Powyższe działania realizowane są w trakcie: pogadanek na godzinach wychowawczych, zajęciach

 świetlicowych, rozmów indywidualnych z uczniami i rodzicami oraz zabaw i gier integracyjnych (wykres 1o). W

szkole odbywają się również  projekcje filmów edukacyjnych z pakietu „Lekcje przestrogi” oraz wyjazd

na przedstawienia dotyczące tolerancji. Zdaniem nauczycieli występujące przypadki dyskryminacji wśród

uczniów, dotyczą głównie zamożności lub wyglądu zewnętrznego. Dokonując triangulacji, zwraca uwagę brak

spójność danych pochodzących od uczniów i nauczycieli, a informacjami dyrektora, który w ankiecie nie podał

przykładów działań antydyskryminacyjnych, które były prowadzone w tym i poprzednim roku szkolnym. Nie

podał, czy w działania te były dostosowane do sytuacji w szkole. 

 

Wykres 1o
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Wykres 1w

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

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

profilaktyczne oraz modyfikuje je w razie potrzeb.

Analiza działań wychowawczych i profilaktycznych prowadzona zarówno na poziomie klas, jak

i szkoły odnosi się do realizacji zaplanowanych działań, a nie oceny ich skuteczności. Wnioski z tych

analiz formułowane przez poszczególnych wychowawców nie są przedstawiane na zebraniu rady

pedagogicznej. Nie są  formułowane i zatwierdzane również wnioski na poziomie szkoły. Zatem

podejmowane modyfikacje, rozwiązania nie można uznać, jako systemowe tj. celowe działania

na poziomie całej szkoły. Nie można również stwierdzić jednoznacznie, czy wnioski z prowadzonych

analiz zostały wykorzystane. Badanie wykazał  również brak spójności wypowiedzi dyrektora

i nauczycieli, w tym zakresie. 

Wypowiedzi nauczycieli i dyrektora dotyczące działań wychowawczych, w tym ich analizy nie są

spójne. Zdaniem nauczycieli analiza działań wychowawczych odbywa się dwa razy w roku, na zebraniu rady

pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły oraz w miarę potrzeb na spotkaniach zespołów

wychowawczych. Ponadto wychowawcy klas analizują zaplanowane działania wychowawcze i profilaktyczne

w swoich klasach oraz podejmują zadania naprawcze w stosunku do ucznia, klasy. Prowadzone analizy dotyczą

głównie: frekwencji, kultury słowa, przemocy słownej, wagarów, relacji koleżeńskich. Natomiast dyrektor

podała, że raz w roku na zebraniu Rady Pedagogicznej przedstawiane jest sprawozdanie z realizacji Szkolnego

Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktycznego, jak również na bieżącą nauczyciele,

wychowawcy klas dzielą się uwagami na temat zachowań uczniów i w razie potrzeby kontaktują się

z rodzicami. Z przedłożonej dokumentacji, jak i wypowiedzi  dyrektora wynika, że przygotowane sprawozdanie

jest opisem zrealizowanych działań, nie obejmuje oceny efektywności i skuteczności podejmowanych

działań. Nie są również sformułowane i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną wnioski, umożliwiające celowe

planowanie dalszych działań na poziomie szkoły. Nauczyciele podali, że w wyniku prowadzonych analiz

w ostatnim czasie, m.in.:

● klasa 4 przystąpiła do programu „Bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu i bezpieczeństwo

w Internecie-Pierwszy mail”,

●  wprowadzono do "Szkolnego Programu Profilaktyki" zagadnienia związane z bezpiecznym

korzystaniem z Internetu,

● zwiększono ilość dyżurów w szkole i podczas dowożenia,

● przeprowadzono lekcję pt. "Jak motywować uczniów do pracy" – klasa 5,

● przeprowadzono pedagogizację rodziców przez pracownika poradni psychologiczno - pedagogicznej

nt. „Zaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka warunkiem harmonijnego rozwoju”.

Dyrektor, jako przykład modyfikacji działań wprowadzonych na podstawie analiz podała jedynie zorganizowanie

nauczania indywidualnego z uwagi na stan zdrowia uczennicy. 
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Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice.

W szkole umożliwia się uczniom i rodzicom udział w analizie i modyfikacji systemu oddziaływań

wychowawczych. Zarówno jedni i drudzy deklarują, iż są świadomi możliwości wnoszenia propozycji

zmian oddziaływań wychowawczych, ale w małym stopniu z tego korzystają. Ich partycypacja

dotyczy głównie organizacji dowozu, opieki świetlicowej oraz zajęć pozalekcyjnych (wyjazdów

na basen, wycieczek, konkursów), czy też przerw. Szkoła wszystkie je dostrzega i w większości

realizuje. 

Zarówno uczniowie, jak i rodzice deklarują, iż są świadomi możliwości wnoszenia propozycji zmian oddziaływań

wychowawczych, ale w małym stopniu z tego korzystają. Propozycje zmian wnoszonych przez rodziców podane

zarówno przez dyrektora, jak i nauczycieli dotyczą: organizacji dowozu, uwzględnienia w tematyce godzin

wychowawczych zagadnień związanych z zachowaniem wobec ludzi dotkniętych chorobą (cukrzyca, uraz

kręgosłupa), (tab.1 i 2). Rodzice wymienili propozycję wyjazdów na basen, zajęć pozalekcyjnych (tanecznych,

muzycznych). Dyrektor, nauczyciele i uczniowie zgodnie podali, że uczniowie opracowali kodeks zachowań,

uczestniczyli w ustalaniu stref korzystania z telefonów komórkowych. Dodatkowo nauczyciele wymienili

propozycję dotyczącą aktywnego spędzania przerwy (organizowania rozgrywek międzyklasowych w piłkę

nożną). Większość  tych propozycji została uwzględniona. Nie zostały zorganizowane zajęcia taneczne.  

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Które z nich zostały uwzględnione? [AD] (7443)

Tab.1

Numer Analiza

1 - zmiana miejsca wysiadania dzieci z autobusu – w

trakcie realizacji -wydzielenie miejsc parkingowych

przeznaczonych dla rodziców przywożących dzieci do

placówki – w trakcie realizacji - zwiększenia czasu opieki

świetlicowej nad uczniami (od godziny 7.00), -

organizacji wycieczek, wyjazdów, - organizacji

konkursów, - zasad postepowania połączonych z akcją

informującą o problemie w przypadku choroby dziecka, –

cukrzyca, uraz kręgosłupa
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 W przypadku zaistniałych chorób dzieci(cukrzyca, uraz

kręgosłupa), rodzice prosili o uwzględnienie w tematyce

godzin wychowawczych zagadnień związanych z

zachowaniami wobec ludzi dotkniętych tymi

schorzeniami.

2 Uwzględniono(na prośbę rodziców) w tematyce lekcji

wychowawczych klasy 5 problematykę cyberprzemocy.
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Badanie pokazało, że prowadzone w szkole rozpoznanie możliwości psychofizycznych, zdolności

oraz sytuacji społecznej każdego ucznia odbywa się na poziomie klas. Nie obejmuje diagnozy

sposobów uczenia się uczniów i nie ma systemowego charakteru. Działania szkoły podejmowane

w ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie są adekwatne

do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. Ponadto nie są one analizowane i monitorowane

na poziomie szkoły (na zebraniach Rady Pedagogicznej), co uniemożliwia jednoznaczne ustalenie

ich rodzaju, ilości i adekwatności do rozpoznanych potrzeb.

Szkoła nie spełnia wymagania.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W szkoła rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, zdolności oraz sytuację społeczną każdego

ucznia na poziomie klas. Nie jest prowadzona diagnoza sposobów uczenia się uczniów. Brak również

danych świadczących o systemowości prowadzonej diagnozy. 

Nauczyciele w wywiadzie podali, że rozpoznanie tych potrzeb odbywa się na poziomie klasy, m. in. poprzez:

ukierunkowaną obserwację uczniów, analizę ich dokumentacji, rozmowy z nimi i ich rodzicami, analizę wyników

sprawdzianów kompetencji prowadzonych na zakończenie I etapu edukacyjnego i na początku II etapu

edukacyjnego, konsultacje z wychowawcami klas, pedagogiem. (20/27) nauczycieli korzysta również

z kluczowego źródła informacji o uczniu tj. wiedzy rodziców o możliwościach i potrzebach ich dzieci (wykres

1j). Zdaniem dyrektora z przeprowadzonego rozpoznania wynika, że w roku szkolnym 2014/2015 - 62 uczniów

wymagało wsparcia. Nie podał liczby uczniów wymagających pomocy w bieżącym roku szkolnym 2015/2016

oraz nie wymienił powodów dla których wymagali oni pomocy. Wskazał natomiast, że wsparcie zostało

udzielone na postawie cyt. "orzeczenia i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, na wniosek nauczyciela

i rodzica, udzielane jest również uczniom w celu umożliwienia im rozwijania uzdolnień". Natomiast nauczyciele,

jak również analiza dokumentacji wskazuję, że w roku szkolnym 2014/2015 pomocy psychologiczno -

pedagogiczne wymagają uczniowie z uwagi na: niepełnosprawność intelektualną (upośledzenie umysłowe

stopnia lekkiego), specyficzne trudności w nauce, trudności z opanowaniem treści programowych, trudną

sytuację rodzinną (np.:rodzina niepełna), różnorodne zdolności i zainteresowania. 
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Wykres 1j

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.

Szkolny system wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w opinii

co trzeciego rodzica oraz analizy dokumentacji nie jest on adekwatny do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia. Ponadto działania szkoły podejmowane w ramach wspierania uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie są analizowane i monitorowane na poziomie szkoły (na

zebraniach Rady Pedagogicznej), co uniemożliwia ustalenie ich rodzaju i adekwatności

do rozpoznanych potrzeb.  

Dyrektor w ankiecie podał, że tworząc ofertę zajęć szkoła chce zapewnić uczniom wszechstronny rozwój, pomoc

psychologiczno - pedagogiczną. Wymienił, że w ramach wspierania uczniów ze specjalnymi i potrzebami

edukacyjnymi szkoła podejmuje następujące działania: organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną

w ramach zajęć specjalistycznych (korekcyjno - kompensacyjnych) oraz dydaktyczno - wyrównawczych.

Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, opracowują indywidualne

programy edukacyjno - terapeutyczne, motywują rodziców do badania dziecka w poradni psychologiczno -

pedagogicznej. Większość uczniów podaję, że zajęcia pozalekcyjne ich interesują i pomagają im w nauce

(wykres 1j, 2j). Natomiast w ocenie tylko (17/27) rodziców są one dostosowane potrzeb ich dziecka (wykres

3j). W  toku czynności ewaluacyjnych stwierdzono, że roku szkolnym 2015/2016 nie wszystkim uczniom

z rozpoznanymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (niepełnosprawność intelektualna - upośledzenie

umysłowe stopnia lekkiego oraz specyficzne trudności edukacyjne) zapewniono adekwatną pomoc, m. in.:
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w ramach zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno - kompensacyjnych.

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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W wymaganiu "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich

indywidualnej sytuacji " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.

Nauczyciele w niewielkim stopniu podejmują działania uwzględniające indywidualizację procesu

edukacyjnego adekwatnie do potrzeb każdego ucznia.

Obserwacje zajęć pokazały, że nie wszyscy nauczyciele w równym stopniu indywidualizowali proces nauczania,

uwzględniając potrzeby każdego ucznia. Przez większość czasu przeznaczonego na lekcje wszyscy uczniowie

wykonywali taką samą ilość zadań i o takim samym stopniu trudności. Na nielicznych zajęciach zastosowano

zróżnicowany dobór uczniów do grupy, a uczniom mającym trudność z wykonaniem zadania nauczyciel udział

dodatkowych wskazówek. Nie zróżnicowano prac domowych. Uczniów w ankiecie deklarują, że mogą

uczestniczyć we wszystkich zajęciach, na których chcę być (wykres 1j).

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

społecznej.

Szkoła uwzględnia zróżnicowaną sytuację społeczno - ekonomiczną, stan zdrowia uczniów

i podejmuje adekwatne działania służące przezwyciężaniu trudności (dożywianie, wyprawki,

dodatkowe zajęcia).

Nauczyciele w wywiadzie podali, że szkoła na rzecz przezwyciężania trudności wynikających ze zróżnicowanej

sytuacji społeczno - ekonomicznej, stanu zdrowia uczniów podejmuje następujące działania, m. in.: organizuje

dożywianie, wyprawki, dodatkowe zajęcia,  nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych

potrzeb i możliwości, zachęcają i motywują do nauki i aktywności na rzecz klasy, szkoły. 

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

odpowiada ich potrzebom.

Adekwatność otrzymanego w szkole wsparcia do swoich potrzeb deklaruje większość

uczniów. Natomiast tego stanowiska nie podzielają rodzice. Tylko nieco ponad ponad

połowa z nich uważa, że nauczyciele służą im radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla

ich dziecka.

Uczniowie podają, że nauczyciele mówią im, że mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy, mają poczucie,

że wierzą w ich możliwości (wykres 1j-3j). (18/27) rodziców deklaruje, że nauczyciele służą im radą

i wsparciem w sytuacjach trudnych dla ich dziecka, jednak co trzeci rodzic nie podziela tego (wykres 4j).

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

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

 Nauczyciele współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

Wypracowane zmiany dotyczące planowania i organizacji, następują w wyniku wspólnych ustaleń

między nauczycielami, w mniejszym stopniu w samej realizacji, analizie i doskonaleniu. Nauczyciele

wspierają się wzajemnie, doskonalą metody i formy pracy, wymieniają się doświadczeniami,

opracowują materiały dydaktyczne. Wspólnie realizują przedsięwzięcia szkolne. Pomagają sobie

wzajemnie w prowadzeniu ewaluacji własnej pracy. 

Szkoła spełnia wymaganie.

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

planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

 Nauczyciele angażują się w pracę zespołów i współpracują ze sobą. Wspólnie podejmowane

działania uwzględniają elementy planowania i realizowania procesów edukacyjnych.

Nauczyciele wskazują, że wszyscy są zaangażowani w pracę zespołów funkcjonujących w szkole (wykres 1j).

Najczęściej są to zespoły: przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy, wychowawczy i profilaktyczny, ds.

organizacji imprez, ds. ewaluacji wewnętrznej (wyk. 1w). W ramach współpracy między innymi: dzielą się

wiedzą pozyskaną podczas szkoleń i warsztatów, podejmują wspólne aktywności (wycieczki biwaki, udział

w imprezach kulturalnych na terenie szkoły i poza nią), wymieniają się doświadczeniem, pomocami

dydaktycznymi, dzielą się informacją o uczniach, rozwiązują konflikty. Ponadto planują i przygotowują różne

konkursy, przeprowadzają sprawdziany próbne dla szóstoklasistów, opracowują regulaminy konkursów, ustalają

terminy prac klasowych tak, by się nie pokrywały. Nauczyciele tego samego przedmiotu często ujednolicają

przedmiotowe systemy oceniania oraz wymagania edukacyjne, wspólnie ustalają kontrakty z uczniami,

wymieniają się swoimi uwagami, spostrzeżeniami na temat klasy, informują o stopniu opanowania różnych

umiejętności i skorelowania realizacji danych zagadnień z innymi przedmiotami.   
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Wykres 1j
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Wykres 1w

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

 Nauczyciele współpracują ze sobą w rozwiązywaniu różnorodnych problemów (organizacyjnych,

dydaktycznych i wychowawczych), a efekty tych działań wskazują na ich przydatność.

Nauczyciele w ankiecie potwierdzili, że prawie w 100% uzyskują w pracy pomoc od swoich kolegów i koleżanek

(wykres 1w), oraz wymieniają konkretne sytuacje, w których najczęściej została ona udzielona (wykres 1o).

Do problemów, które są wskazywane w ankiecie przez nauczycieli uznanych przez nich jako wspólnie

rozwiązywane i dominujące, można zaliczyć: organizację imprez uroczystości, wycieczek, akcji charytatywnych

(zbieranie nakrętek, makulatury, WOŚP, Szlachetna Paczka, kiermasze organizowane przez Dom Dziecka

w Zambrowie), wystrój klas i korytarzy, pracę nad dokumentami szkolnymi, pomoc w rozwiązywaniu

problemów wychowawczych. W wymienianych przez nauczycieli przykładach zastosowania konkretnej pomocy

polegającej głównie na współpracy, najczęściej wskazywanymi jej efektami jest: rozwijanie u dzieci wrażliwości

i potrzeby niesienia pomocy potrzebującym, estetyczne klasy i korytarze.
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Wykres 1o
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Wykres 1w

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

w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

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

pracy. 

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że regularnie prowadzą ewaluację swojej pracy we współpracy

z innymi nauczycielami (wykresy 1j, 2j). W ciągu ostatniego roku najczęściej nauczyciele poddawali ewaluacji,

między innymi: metody nauczania, plany dydaktyczne, zasady oceniania (wykres 1o). Wszyscy nauczyciele

uważają współdziałanie z innymi nauczycielami za przydatne (wykres 3j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

 

Wykres 1o
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Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

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

nauczycielami.

 Wypracowane zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych (planowania, organizacji),

następują w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami, w mniejszym stopniu w samej

realizacji, analizie i doskonaleniu.

Podane przez nauczycieli przykłady takich modyfikacji, to m.in. zmiany: w zasadach oceniania, w zasadach

oceniania zachowania, zmiana podręcznika (wykres 1o). Ponadto z informacji uzyskanych od dyrektora wynika,

że nauczyciele wspólnie opracowują przedmiotowy system oceniania, programy i plany nauczania, dostosowują

stopień trudności zadań do wymagań egzaminacyjnych oraz możliwości uczniów, opracowują Program Poprawy

Efektów Kształcenia, współpracują ze środowiskiem lokalnym podczas organizacji imprez. Nauczyciele

współpracują ze sobą nad doskonaleniem i wprowadzaniem zmian w procesach edukacyjnych: wymieniają się

doświadczeniem, współpracują ze sobą w zespołach przedmiotowych, rozwiązują problemy edukacyjne, planują

pracę, tworzą narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów (opracowywanie testów), pełnią rolę opiekuna stażu.

Nauczyciele dokonują analizy wyników nauczania, wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, ale są to

przeważnie analizy ilościowe. W mniejszym stopniu i nie przez wszystkich nauczycieli prowadzone są analizy

jakościowe.

 

Wykres 1o
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Wymaganie:

Promowana jest wartość edukacji

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła tworzy klimat sprzyjający zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz prowadzi działania

kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. Nauczyciele pozyskują informacje o losach

absolwentów, jednak podczas badania nie uzyskano jednoznacznych danych potwierdzających

systemowe wykorzystanie zgromadzonej wiedzy. Organizowane są konkursy, uroczystości,

spotkania dla rodziców, szkoła współpracuje z instytucjami. Nauczyciele, dzieląc się

doświadczeniami i udzielając pomocy koleżeńskiej, dbają o rozwijanie swojego warsztatu pracy. 

Szkoła spełnia wymaganie.

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

sprzyjający uczeniu się. 

 W szkole podejmuje się działania zmierzające do stworzenia pozytywnego klimatu dla uczenia się

wśród uczniów. Brak powszechności działań prowadzonych przez nauczycieli i uczniów.

Zdaniem dyrektora nauczyciele dzielą się swoją zdobytą wiedzą między innymi podczas: spotkań (zespołów

przedmiotowych, z opiekunem stażu), planowania lekcji otwartych. Szkoła dokonuje rozpoznania do jakich

placówek uczęszczają jej absolwenci, uczniowie podejmują wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego

poprzez organizację imprez i uroczystości.

W opinii większości uczniów pomagają sobie w nauce i dotyczy to większości lekcji (wykres 1j), nauczyciele

słuchają ich (gdy maja potrzebę rozmowy z nim), udzielają wskazówek, które pomagają się uczyć (wykres

2j-3j). Z obserwacji zajęć wynika, że wzajemna relacja między nauczycielem i uczniami jest życzliwa,

przyjazna, oparta na wzajemnej pomocy, podpowiedzi. Na 4/7 obserwowanych zajęciach nauczyciel był osobą

dominującą, przekazywał bardzo dużo informacji, a uczniowie byli pogubieni, często nie rozumieli poleceń, nie

przejawiali inicjatywy do pracy, wprowadzało to dużo chaosu, nieuporządkowania i brak dyscypliny, nie wszyscy

słuchali uważnie siebie, nie odnosili się do wypowiedzi innej grupy. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia

się przez całe życie.

Szkoła prowadzi działania kształtujące u uczniów postawę uczenia się przez całe życie. 

Nauczyciele w wywiadzie do działań kształtujących u uczniów postawy uczenia się przez całe życie zaliczyli:

● promowanie czytelnictwa – kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”,

● umiejętność korzystania z technologii informacyjnych,

● rozwijanie potrzeby uczestnictwa w kulturze poprzez oglądanie spektakli teatralnych,

filmów,

● nagradzanie uczniów zdolnych, docenianie ich sukcesów (eksponowanie dyplomów,

pucharów, pochwały na apelach).

W dniu badania na większości zajęć uczniowie zgłaszali pomysły dotyczące tego, jak chcieliby pracować, mieli

możliwość pokazania innym uczniom rezultaty swojej pracy, to co robili na lekcjach było dla nich ciekawe

i nauczyciele zachęcali ich do wyrażania własnego zdania na tematy poruszane na zajęciach (wykresy 1j- 4j). W

opinii większości ankietowanych uczniów: nie boją się na lekcjach popełniać błędów, zadawać pytania,

nauczyciele chwalą, zachęcają do wyrażania własnego zdania, rozwiązywania zadań różnymi sposobami (wykres

5j-9j).  

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

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

Wykres 9j
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W wymaganiu "Promowana jest wartość edukacji" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano

następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

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

promowania wartości edukacji.

Szkoła pozyskuje informacje o losach absolwentów, nauczyciele wykorzystują je w pracy z uczniami

w celu promowania wartości uczenia się, wzmocnienia wiary w sukces.

Dyrektor podczas wywiadu podał, że w szkole odbywają się praktyki studenckie byłych absolwentów. Ponadto

szkoła:

● zaprasza absolwentów do udziału w uroczystościach i imprezach szkolnych, wycieczkach, dyskotekach

oraz działalności społecznej i charytatywnej,

● umożliwia korzystanie z boiska szkolnego, sali gimnastycznej,

● organizuje spotkania z absolwentami, którzy wybrali kierunki nauki stanowiące ciekawą propozycję

wyboru, w trakcie których absolwenci promują swoją nową szkołę, przekazując jednocześnie

informacje o swojej ścieżce rozwoju (Szkoła Lotnicza w Dęblinie),

● motywuje uczniów do nauki oraz doskonalenia własnych umiejętności, odwołując się do przykładu

absolwentów, którzy odnoszą sukcesy, jako wzorów do naśladowania,

● promuje się w środowisku, bowiem absolwenci, są licznymi uczestnikami przedsięwzięć i działań

podejmowanych poprzez lokalne organizacje i instytucje oświatowe,

● informuje na stronie internetowej szkoły - sukcesy i wywiady absolwentów.

Podczas ankietowania większość uczniów wskazała, że nauczyciele często rozmawiają z nimi o tym, co robią

uczniowie, którzy skończyli szkołę (wykres 1j).



Zespół Szkół.Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych 93/119

      

Wykres 1j

Obszar badania: Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w

społeczności lokalnej.

 W szkole prowadzi się działania promujące wartość edukacji skierowane

do przedstawicieli lokalnej społeczności. Podczas badania nie uzyskano jednoznacznych

danych potwierdzających udział różnych przedstawicieli.

Przykłady przedstawiane podczas wywiadów przez dyrektora, organ prowadzący szkołę, rodziców

i przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą wskazują na podejmowanie działań, np.:

upowszechnianie sukcesów uczniów (podsumowanie konkursów) oraz prezentowanie ich umiejętności

w środowisku lokalnym, przyznawanie nagród, spotkania z kombatantami, promowanie działań szkoły, akcji,

projektów, poprzez plakaty, ulotki, artykuły, strony internetowe, wykorzystywanie informacji o sukcesach

(losach) absolwentów szkoły w pracy wychowawczej, propagowanie w środowisku pozytywnych przykładów

osób z osobistym sukcesami, związanych z kształceniem (spotkania, artykuły), jednak nie wskazano do kogo są

one skierowane, kto bierze udział w tych działaniach. 
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Wymaganie:

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła zbiera opinie rodziców na temat swojej działalności. Rodzice współpracują z nauczycielami

na rzecz rozwoju ich dzieci, uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę,

w działaniach obligatoryjnych dla szkoły, rzadziej biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących

jej życia. Incydentalnie inicjują działania na rzecz rozwoju swoich dzieci i szkoły, ponieważ nie

wiedzą w jaki sposób mogą współpracować ze szkołą. Sytuacje stwarzane przez szkołę nie sprzyjają

zgłaszaniu przez rodziców inicjatyw.

Szkoła spełnia wymaganie.

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

swojej pracy.

W szkole zbiera się oraz uwzględnia opinie rodziców na temat jej działalności.

Zarówno dyrektor i nauczyciele podali, że szkoła zbiera opinie rodziców poprzez: ankiety, bezpośrednie

rozmowy, spotkania z rodzicami i Radą Rodziców. 60% rodziców wie, w jaki sposób może współpracować ze

szkołą na rzecz rozwoju swojego dziecka (wykres 1j). Rodzice podali przykłady działań podjętych pod wpływem

ich opinii, np: pomalowanie sali oddziału przedszkolnego, zmiana sali dla klasy I na większą, zmiana miejsca

odjazdu autobusów. Nie wskazali działań inicjowanych wspólnie z innymi rodzicami na rzecz rozwoju uczniów.

Nauczyciele najczęściej wykorzystują opinie rodziców w sprawach: dotyczących koncepcji pracy, działań

wychowawczych, procesów uczenia się, programów nauczania, oceniania, organizacji życia szkolnego, rozwoju

zainteresowań (wykres 2j-7j) oraz organizacji dowozów, pracy świetlicy, zajęć pozalekcyjnych, wyboru zajęć

religii, etyki.
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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: W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich

dzieci. 

Współpraca szkoły z rodzicami odpowiada potrzebom rozwojowym uczniów.

Większość ankietowanych rodziców zgadza się ze stwierdzeniem, że nauczyciele/wychowawcy rozmawiają

z nimi na temat możliwości rozwoju i potrzebach dzieci, służą im radą i wsparciem w sytuacjach trudnych

(wykresy 1j- 3j). Zdaniem rodziców, rozwój dzieci wspierają przede wszystkim poprzez: organizowane

wycieczki, wyjazdy na basen, imprezy szkolne i klasowe, uczestnictwo w konkursach. Wszystkie wskazane przez

respondentów działania realizowane są wspólnie z nauczycielami lub w uzgodnieniu z nimi. 

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 partycypują w procesach decyzyjnych i realizowanych działaniach.

W opinii rodziców są oni informowani o podjętych decyzjach, uczestniczą w imprezach szkolnych. Wśród

przykładów decyzji i działań podejmowanych w szkole z udziałem rodziców wskazano: zatrudnienie asystenta

w kl. II, zakup mikrofonu do nagłośnienia, ustalenie kalendarza dni wolnych, zmiana postoju

autobusów, wykorzystania środków finansowych Rady Rodziców, zajęcia dodatktowe - humanistyczne, zmiana

sali dla kl. I, remont (malowanie) oddziału przedszkolnego.W opinii dyrektora działania, które zostały podjęte

lub zmienione przez szkołę pod wpływem opinii rodziców to, m.in.: wprowadzenie dodatkowych dyżurów przed

szkoła w rannych godzinach w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przyjeżdżającym do szkoły. Nie

dokonywania podziału klasy II w związku z przekroczeniem ilości uczniów powyżej 25. Organizacja pracy

świetlicy szkolnej. Zmian kierunku kursów autobusów komunikacji publicznej i zorganizowanie dodatkowego

kursu w celu zapewnienia możliwości dojazdu wszystkim uczniom. Zmiana przydziału sali lekcyjnej dla klasy II.
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W wymaganiu "Rodzice są partnerami szkoły lub placówki" w odniesieniu do poziomu wysokiego

zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

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

uczniów oraz szkoły lub placówki.

Szkoła mało skutecznie podejmuje działania zachęcające rodziców do zgłaszania inicjatyw

dotyczących uczniów i szkoły.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli w szkole podejmowane są działania aby zachęcić rodziców do wychodzenia

z inicjatywami (zamieszczanie informacji na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń, rozmowy na zebraniach

ogólnych i klasowych, ankietowanie rodziców, zapraszanie na uroczystości i imprezy szkolne, wskazywanie

potrzeb szkoły). Rodzice zgłaszali propozycje działań, które dotyczyły rozwoju uczniów i szkoły (zachęcanie

i mobilizowanie uczniów do udziału w uroczystościach, zorganizowanie dowozu na próby, np. występy taneczne

współorganizowanie imprez, zgłaszanie propozycji dodatkowych zajęć z matematyki, zwiększenia ilości

zadawanych prac domowych z matematyki dla chętnych uczniów). Większość ankietowanych rodziców

przyznała, że w tym lub poprzednim roku szkolnym nie zgłaszała propozycji działań, które dotyczyły uczniów

i szkoły (wykres 1j), 40% rodziców nie wie w jaki sposób może współpracować ze szkołą na rzecz rozwoju

swojego dziecka (wykres 2j). 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wymaganie:

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

rozwoju

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła podejmuje działania adekwatne do potrzeb środowiska. Są one prowadzone

cyklicznie, wspierają rozwój uczniów, zarówno w sferze intelektualnej jak i społecznej.  Szkoła

spełnia funkcję centrum integrującego lokalną społeczność, co ma korzystny wpływ na rozwój

uczniów i środowiska.

Szkoła spełnia wymaganie. 

Obszar badania:  Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz

środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego

rozwoju.

 Szkoła podejmuje działania adekwatne do potrzeb środowiska lokalnego.

W opinii partnerów szkoły i przedstawiciela organu prowadzącego najważniejsze potrzeby lokalnego środowiska

to: zapewnienie bezpieczeństwa, organizowanie uroczystości, podniesienie jakości pracy, nauczania, wspieranie

rodziców w edukacji, w opiece i wychowaniu, udzielanie pomocy materialnej uczniom oraz innym osobom

potrzebującym. Odpowiadając na zdiagnozowane potrzeby szkoła: prowadzi działalność profilaktyczną,

organizuje zajęcia pozalekcyjne, imprezy okolicznościowe (Gminny Festyn Dożynkowy, Choinka szkolna, Wigilia,

Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, 25-lecie samorządności, 90-lecie Staży Pożarnej, Powiatowe Dni

Strażaka, festyn ekologiczny, program ”Ćwicz i żyj zdrowo”, uroczystość Św. Stanisława Kostki, Patronalne

Święto Szkoły, występy grupy tanecznej podczas Dni Zambrowa), pozyskiwanie środków unijnych, prelekcje dla

rodziców. Szkoła wspiera osoby potrzebujące poprzez: organizowanie na ich rzecz akcji charytatywnych

i zbiórek, udostępnianie bazy szkoły (sali gimnastycznej i sal lekcyjnych).
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Obszar badania:  Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem

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

Działania podejmowane przez szkołę we współpracy z instytucjami i organizacjami środowiska

są prowadzone cyklicznie.

Szkoła organizuje imprezy środowiskowe (Festyny, Dzień Dziecka), zajęcia pozalekcyjne, profilaktyczne,

realizuje projekty edukacyjne, wyjazdy (na basen, zawody sportowe) i wycieczki szkolne. Podejmuje działania

mające na celu zaspokajanie potrzeb uczniów (pomoc psychologiczno- pedagogiczna),

dożywianie. Wspiera także osoby potrzebujące poprzez organizowanie akcji charytatywnych, zbiórek.

W wymaganiu "Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego

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

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

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

środowiska.

Działania podejmowane przez szkołę i instytucje środowiska lokalnego wpływają na ich

wzajemny rozwój.

Zdaniem nauczycieli, partnerów oraz rodziców szkoła we współpracy ze środowiskiem ma możliwość,

m.in.: współorganizowania uroczystości z instytucjami i organizacjami współpracującymi z placówką, promocji

w środowisku (Parafia - Święty Stanisław Kostka, Dzień Papieski, 90-lecie istnienia Straży Pożarnej, Powiatowy

Dzień Strażaka), akcja czytania dzieciom, Festyn ekologiczny Murowany Eko-sukces, Święto Rodziny,

otrzymywania wsparcia rzeczowego oraz merytorycznego od specjalistów zatrudnionych w instytucjach,

z którymi współpracuje (np: prelekcje dla rodziców prezentowane przez pracowników z Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej z Zambrowa), uatrakcyjnianie działań o charakterze profilaktycznym (program

,,Ćwicz i żyj zdrowo"), patriotycznym, religijnym. 

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

środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów

Organizowane przez szkołę zajęcia z udziałem osób i instytucji z zewnątrz wspierają

rozwój uczniów zarówno w sferze intelektualnej jak i społecznej.

Ankietowani uczniowie wskazali, że organizowane były spotkania z udziałem zaproszonych osób (wykres 1j).

Jednocześnie większość dzieci korzystnie oceniła te zajęcia, stwierdzając, że dużo się na nich nauczyli (wykres

2j). Nauczyciele i rodzice podczas wywiadów do najważniejszych korzyści, jakie odnoszą uczniowie, zaliczyli:

wszechstronny rozwój dzieci (zajęcia w terenie, wizyty w muzeach i Izbach Historycznych, wystawach  Żołnierze

Wyklęci), rozwijanie talentów i zainteresowań (nauka gry w tenisa i udział w turniejach z organizacją RuRoRe),

udział w konkursach, możliwość prezentacji talentów (podczas udziału w 25-leciu samorządności i Dniach
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Zambrowa uczniowie szkoły mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności tanecznych). Realizacji

celów określonych w podstawie programowej służą: wyjazdy edukacyjne (rowerowe), wycieczki, wyjścia (do

lasu, na cmentarz), udział w spektaklach teatralnych, żywe lekcje historii (spotkania z kombatantami).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań

zewnętrznych i wewnętrznych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu zewnętrznego i ewaluacji wewnętrznych, które

prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji. Wszyscy nauczyciele znają wyniki

zewnętrznych badań i analiz ale dotyczą one jedynie wyników sprawdzianu szóstoklasisty (analizy

Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej). Szkoła nie korzysta z wyników innych badań

zewnętrznych.  

Szkoła spełnia wymaganie.

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 analizuje się wyniki sprawdzianu oraz ewaluacji wewnętrznej. Analizy prowadzą

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

Nauczyciele znają i korzystają z najważniejszych wniosków wynikających z analizy danych egzaminu

zewnętrznego, ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Dotyczą one m.in. opracowania i wdrożenia programu

poprawy efektywności kształcenia, umiejętności, które sprawiały uczniom trudności, wzbogacenia słownictwa

u uczniów, zachęcania uczniów do uczęszczania na zajęcia dodatkowe, usprawniania komunikacji na linii

nauczyciel – uczeń – rodzic, uzupełniania (w miarę możliwości) bibliotekę szkolną o zasoby anglojęzyczne

dostosowane do poziomu uczniów szkoły podstawowej.

Nauczyciele wykorzystują wnioski:

● do poprawy efektywności kształcenia w ramach wdrożonego w szkole programu,

● modyfikowania metod i form pracy z uczniem,

● indywidualizacji pracy z dziećmi,

● organizowania konkursów, zajęć dodatkowych,

● doskonalenia współpracy z rodzicami (częstsze kontakty z rodzicami m.in. poprzez wprowadzenie

dziennika elektronicznego ze stałym dostępem rodziców do ocen i uwag, rozmowy telefoniczne,

zapisywanie uwag w dzienniku, kontakty indywidualne, zapraszanie rodziców na rozmowy, informacje

w zeszytach przedmiotowych).
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Dyrektor wymieniając wnioski związane z procesem uczenia się dodał, że nauczyciele powinni częściej

motywować i zachęcać uczniów do działania, uwzględniać opinie uczniów szczególnie w sprawie wycieczek

i wyjść (np. do kina czy teatru oraz rodzaju zajęć wychowania fizycznego w ramach 2 godzin do wyboru), zasad

oceniania w szkole oraz opracowania propozycji kodeksu postępowania i zachowań w szkole.

 

Obszar badania: Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i egzaminów

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

placówkę monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Szkoła wykorzystuje wnioski z monitorowania podejmowanych przez nią działań do ich modyfikacji.

W szkole prowadzi się monitoring działalności dydaktycznej, w tym wyników diagnoz, egzaminów

zewnętrznych, ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Działania te realizuje się poprzez: badanie osiągnięć

uczniowskich ze szczególnym uwzględnieniem obszarów słabo opanowanych, przegląd kart czytelniczych dzieci

(raz na kwartał), ankiety do uczniów na temat zainteresowań czytelniczych, ewaluację efektów prowadzonych

zajęć dodatkowych, diagnozy końcoworoczne (analiza ocen). W oparciu o uzyskane wyniki, m.in. planowana

jest organizacja zajęć dodatkowych, modyfikowane są metody i formy pracy, plany dydaktyczne, organizowane

są zajęcia wyrównawcze, wprowadzane są elementy ocenienia kształtującego.

 

W wymaganiu "Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski

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

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

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

zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

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

Wszyscy nauczyciele znają wyniki zewnętrznych badań i analiz ale dotyczą one jedynie wyników

sprawdzianu szóstoklasisty. Nauczyciele i dyrektor podali, że do planowania pracy wykorzystywane są dane

z egzaminu zewnętrznego - sprawdzianu szóstoklasisty. Informację wstępną o wynikach przekazuje dyrektor -

wychowawcy i nauczycielom. Zespół nauczycieli uczących dane przedmioty analizuje wyniki na podstawie

dostępnych raportów i danych (OKE, CKE). Raport zawierający tę analizę oraz wnioski i rekomendacje

przedstawiany jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym pracę szkoły. Z wnioskami zapoznają

się wszyscy nauczyciele. Dotyczą one: ewaluacji planów dydaktycznych i uwzględnienia w nich treści

(wiadomości i umiejętności), które sprawiły największe trudności i wymagają utrwalenia, kontynuowania

przeprowadzania sprawdzianów próbnych, uwzględniania w pracy z uczniami różnych typów zadań

dostosowanych do nowej formuły sprawdzianu (wykres 1o). Wszyscy ankietowani nauczyciele przyznali,

że w tym i w poprzednim roku poznali wyniki badań zewnętrznych - dotyczą one jedynie wyników sprawdzianu

szóstoklasisty (wykres 1j).



Wykres 1j

 

Wykres 1o
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Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.

W szkole podczas planowania działań edukacyjnych wykorzystuje się przede wszystkim

wyniki badań wewnętrznych.   Nauczyciele korzystają w swojej pracy z badań dotyczących

wyników egzaminów zewnętrznych.

Wśród badań zewnętrznych wymienili raporty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Na podstawie wyników z tych

badań nauczyciele m.in.: doskonalą technikę czytania ze zrozumieniem, modyfikują plany nauczania,

identyfikują braki oraz mocne i słabe strony uczniów (wykres 1o). Nauczyciele wykorzystują wyniki tych badań

w celu przygotowania do sprawdzianu. Pomimo deklaracji nie wymienili innych badań edukacyjnych. 

 

Wykres 1o
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Obszar badania: 

Szkoła prowadzi badania wewnętrzne, w tym pozyskuje informacje o dalszych losach swoich

absolwentów poprzez:

● zapraszanie ich na spotkania do szkoły,

● śledzenie informacji na stronie internetowej, w czasopismach, gazetach lokalnych,

● utrzymywanie kontaktów z absolwentami, którzy wracają do szkoły jako wolontariusze oraz osoby

odbywające praktyki pedagogiczne,

● przeprowadzenie ankiet wśród absolwentów (ankieta wypełniana pod koniec klasy pierwszej

gimnazjum).

Pozyskane informacje są wykorzystywane do:

● promocji szkoły w lokalnym środowisku,

● wzmacniania poczucia wspólnoty ze społecznością szkolną,

● organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli znaczący sukces, prezentowanie ich sylwetek

i wykorzystywanie tego do pracy wychowawczej (motywowanie uczniów do osiągnięcia sukcesu),

pozyskiwania sponsorów.
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Wymaganie:

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Sposób zarządzania szkołą ma wpływ na realizację podstawowych celów pracy szkoły, w mniejszym

stopniu służy ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

szkoły i nauczycieli oraz analizowaniu i ocenianiu jej efektów. Szkoła zapewnia warunki w celu

realizacji koncepcji pracy szkoły, jednak respondenci wskazali na brak odpowiednich warunków

lokalowych ze względu na niewystarczającą liczbę sal i ciasne pomieszczenia. Wnioski z nadzoru

pedagogicznego nie są wykorzystywane w planowaniu pracy szkoły, nie przynoszą efektów

i poprawy funkcjonowania placówki. Udział nauczycieli w pracy zespołowej i inicjatywach z zakresu

doskonalenia zawodowego nie jest powszechny. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana

wspólnie z nauczycielami. Dyrektor umożliwia wykorzystywanie aktualnej wiedzy z zakresu

pedagogiki, psychologii, nauk pokrewnych oraz podejmuje działania, które zapewniają szkole

wspomaganie zewnętrznych instytucji i organizacji.  

 Szkoła nie spełnia wymagania.

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

uczeniu się oraz zapewnieniu warunków odpowiednich do realizacji tych zadań.

 Warunki jakie stwarzane są do prawidłowego procesu edukacyjnego i wychowania uczniów są

odpowiednie i zaspakajają potrzeby w tym względzie.

Z przeprowadzonych badań wynika, że warunki, w jakich odbywa się nauczanie i uczenie się uczniów w szkole

są dobre. Lekcje prowadzone są w salach wyposażonych w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne

do zajęć, gry i zabawki dydaktyczne. Słabą stroną szkoły jest za mała liczba pomieszczeń i zbyt małe sale

(biblioteka, świetlica). Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowej oraz na boisku. W opinii

przedstawiciela organu prowadzącego , ,warunki szkoła ma dobre, pomieszczenia wykorzystane w 100%, brak

jest 2 sal lekcyjnych i mało wykorzystana siłownia ". Zdaniem nauczycieli szkoła zapewnia im możliwość

korzystania z potrzebnych pomocy dydaktycznych (wykres 9j) i stwarza warunki do pracy własnej (wykres 10j).

Z różną częstotliwością organizowane są w szkole spotkania nauczycieli dotyczące nauczania i uczenia się

(wykres 1j), doskonalenia zawodowego (wykres 2j), relacji z uczniami (wykres 4j), organizacji pracy (wykres

5j), rozwiązywania problemów wychowawczych (wykres 6j), współpracy pomiędzy nauczycielami (wykres 7j)

oraz spraw administracyjnych (wykres 8j). Według dyrektora i analizy danych zastanych ułożenie przedmiotów

w planie lekcji sprzyja uczeniu się, ponieważ zajęcia edukacyjne zaplanowane są tak, aby były różnorodne

i równomiernie obciążały uczniów każdego dnia tygodnia. Zajęcia z przedmiotów ścisłych planowane są

w godzinach rannych. Starano się nie łączyć zajęć w kilkugodzinne bloki z tego samego przedmiotu. Wyjątek

stanowią lekcje języka polskiego, które prowadzone są w blokach dwugodzinnych dla umożliwienia uczniom

pisania dłuższych prac klasowych. Liczba godzin lekcyjnych jest rozłożona równomiernie na poszczególne dni
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tygodnia, dostosowana jest również do planu dowozu uczniów. Szkoła umożliwia każdemu uczniowi spożycie

posiłku. 

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

Obszar badania:  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki.

W szkole na podstawie nadzoru pedagogicznego formułowane są wnioski, które nie są

wykorzystywane w planowaniu pracy szkoły, nie przynoszą efektów i poprawy funkcjonowania

placówki (zauważane przez społeczność szkolną, rodziców oraz partnerów). 

 

Na podstawie wywiadu z nauczycielami dowiadujemy się, że w szkole nie ma systemu wdrażania wniosków.

Dyrektor zgłasza wnioski na radach pedagogicznych, a nauczyciele odpowiedzialni realizują je. Z analizy

dokumentów wynika, że wnioski z nadzoru nie znajdują odzwierciedlenia w planach pracy szkoły.

Respondenci podają przykłady wdrożonych wniosków. Nauczyciele mówią o stosowaniu na lekcjach elementów

oceniania kształtującego (na obserwowanych lekcjach nie wystąpiły), dostosowaniu zasad oceniania do nowego

systemu oceniania, dokumentowanie pracy wychowawcy klasy w teczce wychowawcy, zaangażowaniu rodziców

w organizację imprez i uroczystości szkolnych. Dyrektor potwierdza zdanie nauczycieli oraz dodaje:

organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej (każdemu uczniowi zagwarantować dostęp do zajęć

dydaktyczno-wychowawczych, zajęć specjalistycznych), więcej uwagi poświęcić na diagnozowanie talentów

i zdolności uczniów i odpowiednio przeznaczać więcej czasu na rozwijanie zainteresowań, mobilizować uczniów

do wychodzenia z inicjatywą organizacji imprez, uroczystości.   

Pracownicy niepedagogiczni, a także partnerzy szkoły wskazują na zmiany jakie zauważyli w ostatnim czasie:

przedszkole jest przeniesione z Urzędu Gminy do szkoły, powstał nowy plac zabaw dla dzieci (głównie za sprawą

organu prowadzącego), do kuchni zakupiono kuchnię gazową z dużym piekarnikiem.
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Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. 

Udział nauczycieli w pracy zespołowej i inicjatywach z zakresu doskonalenia zawodowego nie jest

powszechny.

Dyrektor podejmuje działania w organizowaniu pracy nauczycieli, a udział nauczycieli w pracy zespołowej

i inicjatywach z zakresu doskonalenia zawodowego nie jest powszechny. Dyrektor  wskazał, że w ciągu

ostatnich 12 miesięcy:

● mniej niż 1/4 nauczycieli korzystała ze studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, wizyt

obserwacyjnych w innych szkołach,

● więcej niż 1/4, do połowy włącznie - z obserwacji koleżeńskich,

● 3/4 kursów lub szkoleń zewnętrznych, konferencji i seminariów, szkoleń internetowych,

● więcej niż połowa, do 3/4 włącznie - szkoleń zespołów zadaniowych, doskonalenia dzięki

indywidualnemu wsparciu,

● więcej niż 3/4 - szkoleń rad pedagogicznych.

Z rozmowy z dyrektorem oraz ankiet nauczycieli wynika, że w ostatnim roku korzystali oni z dokształcania

w formie kursów kwalifikacyjnych, szkoleń zewnętrznych, konferencji i seminariów, szkoleń internetowych,

koleżeńskich obserwacji zajęć, szkoleń zespołów zadaniowych, szkoleń organizowanych w ramach rady

pedagogicznej (wykres 1w). Nie wszystkie wymienione przez nauczycieli formy doskonalenia znalazły swoje

potwierdzenie w analizie danych zastanych. Tematy szkoleń (w 2013/2014) - "Odpowiedzialność prawna

nauczycieli", "Pomoc uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi", w roku 2014/2015 -"Ocenianie

Kształtujące", "Skuteczna komunikacja z uczniem". 
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Wykres 1w

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. Wszyscy nauczyciele biorą

udział w ewaluacji wewnętrznej, wiedzą, jakie obszary były jej poddawane i zapoznają się

z wynikami.

Wszyscy nauczyciele uczestniczą w działaniach służących realizacji ewaluacji wewnętrznej (wykres 1j). Jako

przykłady działań ewaluacyjnych pedagodzy wymienili zadania związane z przeprowadzeniem badania

ankietowego, opracowaniem wyników, tworzeniem raportu z ewaluacji (wykres 1o). Dyrektor poinformował,

że na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawiany jest plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

i dokonuje się wyboru obszarów, w których przeprowadzana będzie ewaluacja wewnętrzna. Powoływany jest

zespól ds. ewaluacji i określony harmonogram ewaluacji. Zadaniem zespołu jest opracowanie pytań kluczowych,

narzędzi badawczych i wyłonienie grupy badawczej. Badanie przeprowadzają nauczyciele nie wchodzący w skład

zespołu. Oni opracowują wyniki badania. Zespół zbiera wyniki i tworzy raport, który jest przedstawiany

dyrektorowi do analizy, a następnie całej Radzie Pedagogicznej. Raport kończy się wnioskami
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i rekomendacjami.

Wykres 1j

 

Wykres 1o
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W wymaganiu "Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi" w odniesieniu do poziomu

wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych

pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji

dotyczących szkoły lub placówki.

 Uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły uczestniczą w procesie podejmowania

decyzji dotyczących szkoły. 

Wszyscy ankietowani nauczyciele wskazali, że uczestniczą w podejmowaniu decyzji (wykres 1j), które

najczęściej dotyczą: dni wolnych od zajęć dydaktycznych, planu lekcji, kalendarza imprez i uroczystości

szkolnych, prowadzenie dziennika elektronicznego (wykres 1o). Dyrektor (w zależności od przedmiotu decyzji)

preferuje styl zarządzania konsultacyjny: zachęca do udziału w podejmowaniu decyzji poprzez bezpośredni

i stały kontakt, jest otwarty na propozycje, konsultacje. Podał przykłady działań, które zostały podjęte

lub zmienione przez szkołę pod wpływem opinii rodziców: wprowadzenie dodatkowych dyżurów przed szkołą

w rannych godzinach w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przyjeżdżającym do szkoły, nie dokonywania

podziału klasy II (w związku z przekroczeniem ilości uczniów powyżej 25) i zmiana przydziału sali lekcyjnej dla

tej klasy, organizacja pracy świetlicy szkolnej, zmiana kierunku kursów autobusów komunikacji publicznej

i zorganizowanie dodatkowego kursu w celu zapewnienia możliwości dojazdu wszystkim uczniom. Sposób

zarządzania szkołą umożliwia udział uczniów, nauczycieli i rodziców w podejmowaniu decyzji.

Wykres 1j
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Wykres 1o

Obszar badania:  Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb.

 Dyrektor podejmuje działania, które zapewniają szkole wspomaganie zewnętrznych instytucji

i organizacji. Działania te są skuteczne. Świadczy o tym współpraca z różnymi organizacjami

pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi, instytucjami edukacyjnymi, religijnymi i innymi.

Uzyskane wsparcie jest również użyteczne, o czym świadczą korzyści jakie otrzymuje szkoła

odpowiednio do potrzeb.

Wszyscy ankietowani nauczyciele i 72% rodziców zadeklarowało, że dyrektor szkoły pozyskuje zewnętrzne

zasoby służące rozwojowi uczniów (wykres 1j, 2j). Dyrektor podejmuje działania w poszukiwaniu wsparcia. Są

one skuteczne, o czym świadczą korzyści jakie otrzymuje szkoła ze współpracy, a także instytucje i organizacje

współpracujące z nią w różnych obszarach. Szkoła współpracuje z organizacjami pozarządowymi, podmiotami

gospodarczymi, instytucjami edukacyjnymi, instytucjami centralnymi, szkołami wyższymi, organizacjami

religijnymi, nieformalnymi zrzeszeniami oraz pojedynczymi osobami. Badani respondenci (dyrektor, rodzice

i partnerzy) stwierdzili, że szkoła odnosi korzyści dzięki współpracy, co świadczy o użyteczności uzyskanego

wsparcia dla szkoły. Korzyści te dotyczą wielu płaszczyzn: w zakresie bezpieczeństwa, organizacji konkursów,

uczestnictwa w kulturze, współorganizowania imprez środowiskowych, akcji profilaktycznych, charytatywnych,

wsparcia dla dzieci (objecie uczniów opieką stomatologiczną, pomocą socjalną), współpraca w realizacji projektu

"Ćwicz i żyj zdrowo" – pozyskanie sprzętu rekreacyjno-sportowego. Dyrektor utrzymuje stały kontakt i dobre

relacje z zewnętrznymi instytucjami i organizacjami lokalnymi, zachęca do współpracy i podejmowania
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wspólnych działań na rzecz szkoły i środowiska. Przedstawiciele instytucji lokalnych zapraszani są na imprezy

i uroczystości szkolne.

Wykres 1j Wykres 2j

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

zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.

Dyrektor umożliwia wykorzystywanie aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk

pokrewnych.

Ankietowani nauczyciele wskazali na działania wynikające z najnowszej wiedzy z zakresu pedagogiki,

psychologii i nauk pokrewnych, które zostały wprowadzone w pracy (wykres 1o). Dyrektor miał na nie wpływ

(wykres 2o) i wspierał wprowadzanie działań, poprzez: podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców (prelekcje,

pogadanki, warsztaty wychowawcze "Szkoła dla rodziców i wychowawców", prowadzonych przy udziale

specjalistów), włączanie rodziców w organizowanie imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, akcji itp.),

współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną (rozpoznawanie trudności szkolnych, kierowanie uczniów

na badania, realizacja zaleceń poradni, organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej i materialnej dla

rodzin niewydolnych wychowawczo lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, diagnozowanie sytuacji

rodzinnej uczniów, prowadzenie wywiadów środowiskowych), współpraca z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej), organizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych lub mających

trudności w nauce.
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Wykres 1o
 

Wykres 2o
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