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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

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

wymagań państwa.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

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

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

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

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

wymagania na pięciu poziomach:

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

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

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

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

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



Zespół Szkół. Gimnazjum w Kołakach Kościelnych 3/50

      

Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 24-03-2014 - 04-04-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Witold Gronostajski, Izabela Sidor. Badaniem objęto:

● 63 uczniów (ankieta i wywiad grupowy),

● 32 rodziców (ankieta i wywiad grupowy),

● 15 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem, grupowy z przedstawicielami samorządu

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

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

obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.

W raporcie, na wykresach, przedstawione zostały wyniki badań ankietowych, w których użyto

następujących skrótów:

KADUMD - kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień",

KADUMS - kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła",

KADN - kwestionariusz ankiety dla nauczycieli,

KADR - kwestionariusz ankiety dla rodziców.
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Obraz szkoły

 Raport dotyczy problemowej ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej w Gimnazjum Kołakach Kościelnych

w zakresie trzech wymagań: "Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się",

"Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej" i "Respektowane są

normy społeczne". Informacje o pracy szkoły uzyskaliśmy prowadząc ankietowanie oraz wywiady z uczniami,

rodzicami, nauczycielami i dyrektorem szkoły. Obserwowaliśmy zajęcia prowadzone przez nauczycieli,

rozmawialiśmy również z pracownikami niepedagogicznymi, przedstawicielami organu prowadzącego

i partnerami szkoły.

Gimnazjum w Kołakach Kościelnych jest placówką publiczną tworzącą wspólnie ze Szkołą Podstawową

i Przedszkolem Zespół Szkół im. abp. Romualda Jałbrzykowskiego. Uczęszczają tu dzieci i młodzież z Gminy

Kołaki Kościelne i Rutki Kossaki. W budynku mieści się 9 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, świetlica

szkolna, sala gimnastyczna oraz biblioteka szkolna i biblioteka gminna. Teren szkoły jest ogrodzony. Na placu

znajduje się nowo budowane boisko.

W szkole podejmuje się działania mające na celu poprawę warunków nauki i pracy. Prowadzone są prace

remontowe oraz zakupy pomocy dydaktycznych. Wiele z nich pozyskano realizując różnorodne projekty:

"Centrum aktywności", "Przyjazna szkoła", "Razem lepiej i ciekawiej", "Podróże historyczne w czasie

i przestrzeni".

Nauczyciele systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach

wewnętrznych zewnętrznych (studia podyplomowe, kursy doskonalące, konferencje, spotkania metodyczne,

warsztaty, a także formy szkoleń on-line). Większość z nich podejmuje starania, aby procesy edukacyjne były

dostosowane do potrzeb uczniów, motywuje uczniów do uczenia się, głównie poprzez udzielanie im pomocy

w sytuacjach trudnych. Nauczyciele w ograniczonym zakresie stwarzają uczniom sytuacje, w których

współpracują oni w uczeniu się podczas zajęć. Uwzględniają zalecane sposoby realizacji podstawy programowej,

kształtują kompetencje kluczowe i dążą do opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności wskazanych

w podstawie programowej w zakresie poszczególnych przedmiotów, jednak podjęte działania nie przynoszą

widocznego wzrostu efektów kształcenia. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich

oczekiwania. Najbardziej są zadowoleni ze swoich osiągnięć sportowych.

Podejmowane w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne zapewniają uczniom bezpieczeństwo. Szkoła

kształtuje szacunek do kultury i tradycji narodowych, przygotowuje do funkcjonowania we współczesnym

świecie. Sprzyja temu udział w akcjach charytatywnych, Marszu Sybiraków oraz uroczystościach religijnych.

Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i analizowane, a ich modyfikacja jest podejmowana

głównie w przypadku wystąpienia niewłaściwych zachowań, przy niewielkim udziale uczniów i rodziców.

Więcej informacji na temat działań szkoły znajdziecie Państwo w raporcie.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Zespół Szkół. Gimnazjum w Kołakach Kościelnych
Patron abp Romuald Jałbrzykowski

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Kołaki Kościelne

Ulica Kościelna

Numer 26

Kod pocztowy 18-315

Urząd pocztowy Kołaki Kościelne

Telefon 0862703481

Fax

Www http://zskolaki.superszkolna.pl/

Regon 45070170200000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 80

Oddziały 3

Nauczyciele pełnozatrudnieni 0.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 26.67

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

Województwo PODLASKIE

Powiat zambrowski

Gmina Kołaki Kościelne

Typ gminy gmina wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się D

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

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D)

Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D)

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

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

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

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

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

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B)

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

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej D

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

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

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

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

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

Respektowane są normy społeczne D

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

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

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

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

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B)
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Wnioski

1. Nauczyciele nie w pełni wykorzystują możliwości, jakie daje przekazywanie uczniom wyczerpującej

informacji zwrotnej dotyczącej realizowanych na lekcjach procesów edukacyjnych, co może mieć wpływ

na to, że część ocenianych uczniów nie jest zadowolona i nie ma ochoty się uczyć.

2. Nauczyciele starają się angażować uczniów podczas lekcji, jednak działań umożliwiających im

wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się nie można uznać za regularne,

systemowe i w pełni skuteczne, ponieważ nie znajdują potwierdzenia w wypowiedziach młodzieży

i obserwacjach zajęć.

3. Nauczyciele nie w pełni wykorzystują możliwości, jakie w procesie edukacyjnym i wychowawczym

wynikają z organizowania pracy w grupach lub innych sposobów umożliwiających uczenie się.

4. Nauczyciele prowadzą analizy osiągnięć uczniów, starają się, aby nabywali oni wiadomości

i umiejętności określone w podstawie programowej, jednak realizowane przez nich działania nie

przekładają się na wzrost wyników egzaminu zewnętrznego.

5. Modyfikacja działań wychowawczych prowadzonych w szkole, dotycząca głównie działań

organizacyjnych (w mniejszym stopniu pożądanych zachowań) jest dokonywana przez dyrektora

i nauczycieli, przy niewielkim udziale rodziców i uczniów.

6. Uczniowie pozytywnie oceniają poziom bezpieczeństwa i relacje panujące między nimi, jednak wskazują

na występowanie przypadków lekceważenia przez innych i przemocy słownej dotyczącej używania

przezwisk.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

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

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

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

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

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

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

Poziom spełnienia wymagania: D

Nauczyciele podejmują starania, aby procesy edukacyjne były dostosowane do potrzeb uczniów, jednak

działania te, nie są realizowane przez wszystkich nauczycieli w takim samym stopniu i zakresie. Kształtowanie

u uczniów umiejętności uczenia się nie jest w szkole powszechne, a tylko część spośród podejmowanych działań

sprzyja uczeniu się podczas zajęć (gimnazjaliści rzadko podejmują decyzje, wyrażają opinie i poszukują różnych

rozwiązań). Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania. Nauczyciele

motywują uczniów do uczenia się, głównie poprzez udzielanie im pomocy w sytuacjach trudnych (udzielają im

dodatkowych wyjaśnień, zadają pytania naprowadzające) lecz nie wszyscy z nich, dostarczają im wyczerpującej

informacji zwrotnej zawierającej odniesienie do tego, co uczeń wykonał dobrze, jakie popełnił błędy i w jaki

sposób powinien dalej pracować. Działania nauczycieli podejmowane w celu łączenia przez uczniów różnych

dziedzin wiedzy i nauczanych przedmiotów nie mają powszechnego charakteru. Działań umożliwiających

uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się, nie można uznać za regularne,

systemowe i w pełni skuteczne, ponieważ nie znajdują potwierdzenia w obserwacjach zajęć i w wypowiedziach

młodzieży. Nauczyciele w ograniczonym stopniu stwarzają uczniom sytuacje, w których współpracują oni

w uczeniu się podczas zajęć.
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Obszar badania:  Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi

uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i

oddziału

Nauczyciele podejmują starania, aby procesy edukacyjne były dostosowane do potrzeb uczniów, jednak

działania te nie są w szkole stosowane powszechnie, to znaczy realizowane przez wszystkich nauczycieli

w takim samym stopniu i zakresie. 82% ankietowanych uczniów deklaruje, że w dniu badania współpracowało

z innymi uczniami na wszystkich (14,3%), na większości (46,4%) lub na połowie zajęć (rys. 1j). 79% uczniów

uważa, że nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia - rys. 2j (w tym 51% wskazało, że dotyczy to

większości nauczycieli, a 28% tylko połowy). Co trzeci uczeń potwierdził, że nauczyciele na wszystkich

lub większości zajęć potrafią zainteresować ich tematem lekcji (rys. 4j). Tylko jedna trzecia gimnazjastów

wskazała, że na większości lekcji nauczyciele uczą w taki sposób, że chce im się uczyć (rys. 3j). Uczniowie po

zakończeniu każdej lekcji (z 6 obserwowanych przez wizytatorów), stwierdzili, że (w 4 przypadkach) zajęcia nie

różniły się od innych z tego przedmiotu, bądź (w 2 przypadkach) różniły się tym, że uczniowie mieli więcej

możliwości wypowiadania się niż zazwyczaj, tempo lekcji było bardziej wyrównane, a także tym, że nauczyciel

zastosował metodę pracy w grupach, podał cele lekcji, wykorzystał tablicę multimedialną. Podobała im się

możliwość: wykazania się swoją wiedzą, korzystania ze słownika, tablicy interaktywnej, a także stosowane

przez nauczycieli metody i formy (praca w parach, grupach, prezentacja multimedialna, karty

pracy). Obserwacje zajęć oraz wypowiedzi uczniów wskazują na to, że nie zawsze na lekcjach panuje

atmosfera sprzyjająca efektywnej edukacji. Zdaniem nauczycieli (wyrażonym w wywiadach po każdej

obserwowanej lekcji), ich zajęcia nie różniły się znacząco od innych. Różnice zdaniem rozmówców dotyczyły

wykorzystania tablicy interaktywnej. Według większości nauczycieli zastosowane przez nich metody z reguły

wynikały z celów lekcji i specyfiki tematu. W opinii dwóch osób, zastosowane metody pozwoliły na dostosowanie

stopnia trudności zadań do możliwości uczniów. 

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

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Działania nauczycieli mające na celu kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się nie są w szkole

powszechne. Ponad połowa gimnazjalistów wskazała, że w dniu badania ktoś pomógł im się zastanowić, czego

się nauczyli na większości lub na mniej niż połowie zajęć (rys. 1j). Według połowy uczniów nauczyciele

wyjaśniają im, jak się uczyć (zdaniem jednej trzeciej badanych żaden bądź mniej niż połowa nauczycieli udziela

takich wyjaśnień) - rys. 2j. 93% ankietowanych uczniów uważa, że potrafi się uczyć (rys. 3j). Według opinii

nauczycieli dotyczy to większości uczniów (rys. 4j). Podczas 3 z 6 obserwowanych zajęć nauczyciele stworzyli

małej grupie uczniów możliwość podejmowania indywidualnych decyzji dotyczących ich uczenia się,

sporadycznie tworzyli sytuacje sprzyjające poszukiwaniu przez uczniów różnych rozwiązań. Podczas lekcji

nauczyciele podejmowali starania w celu kształtowania u uczniów umiejętności uczenia się: zadawali pytania,

zapewnili pomoce dydaktyczne, karty pracy, organizowali pomoc koleżeńską, doświadczenia, pracę w parach

i grupach. 
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Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

Spośród podejmowanych w szkole działań, cześć z nich sprzyja uczeniu się podczas zajęć. Nieco ponad połowa

ankietowanych rodziców uważa, że nauczyciele: dbają o dobre relacje miedzy ich dziećmi, a innymi uczniami,

traktują wszystkich uczniów równie dobrze, dzieci chętnie chodzą do szkoły. Większość ma przekonanie, że:

nauczyciele szanują uczniów (rys. 9j,10j,11j,12j). Nieco ponad połowa gimnazjalistów deklaruje, że w dniu

badania nauczyciele dali im wskazówkę, która pomogła im się uczyć i wysłuchała ich, gdy mieli potrzebę

porozmawiać (rys. 1j, 2j). Połowa uczniów uważa, że na wszystkich lub na większości zajęć czas

wykorzystywany jest na uczenie się oraz nauczyciel upewnia się, czy właściwie rozumieją to, o czym mówi się

na lekcji (rys. 3j). Na większości zajęć, uczniowie odnoszą się do siebie przyjaźnie (rys. 4j). Co trzeci

gimnazjalista jest zdania, że na wszystkich lub większości zajęć uczniowie pomagają sobie w uczeniu się (rys.

5j). Ponad połowa ankietowanych uczniów uważa, że większość czasu wykorzystują na uczenie się (rys. 6j),

ale ma to miejsce tylko na połowie lub na mniej niż połowie zajęć. Jedna trzecia badanych uczniów twierdzi,

że nauczyciele traktują ich równie dobrze (rys. 7j); według większości - niektórzy uczniowie są lekceważeni

przez innych (rys. 8j). Na większości obserwowanych lekcji panowała spokojna atmosfera - nauczyciele udzielali

wyjaśnień, sprawdzali jak uczniowie wykonali zadania, zwracali się do uczniów po imieniu, ale też po

nazwisku. Na ogół sami decydowali o przebiegu zajęć i sposobach pracy. Były również zajęcia, na których

uczniowie prowadzili rozmowy zupełnie nie związane z tematem, nie uważali i nie kryli swojego braku

zainteresowania lekcją. Sporadyczne inicjatywy uczniowskie nauczyciele wykorzystywali do pracy na lekcji.

Pracownicy niepedagogiczni dostrzegają wartość dobrych relacji pomiędzy członkami społeczności szkolnej, ich

korzystny wpływ na realizację zadań, a także pozytywną rolę rodziców w życiu szkoły.  

 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 11j Wykres 12j

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

nich oczekiwania

Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania. Większość ankietowanych

uczniów deklaruje, że wie, co było celem lekcji i jakie były wobec nich oczekiwania (rys. 1j,2j). W opinii

większości gimnazjalistów, nauczyciele wyjaśniają im jakich działań oczekują od uczniów na lekcjach (rys. 3j).

Na obserwowanych zajęciach nauczyciele przedstawili cele lekcji (ustnie, na prezentacji lub tablicy).
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Obszar badania:  Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w

trudnych sytuacjach

Nauczyciele motywują uczniów do uczenia się, głównie poprzez udzielanie im pomocy w sytuacjach trudnych

(udzielanie dodatkowych wyjaśnień, zadawanie pytań naprowadzających). Motywowanie uczniów na lekcji

poprzez udzielanie im wyczerpującej informacji zwrotnej nie jest działaniem powszechnym. Około dwie trzecie

uczniów deklaruje, że lubi się uczyć na większości lub połowie lekcji, nauczyciele pomagają im jeśli potrzebują

wsparcia (rys. 1j,2j). Potwierdzają to wypowiedzi uczniów po obserwowanych lekcjach. Według rozmówców

w uczeniu się pomagały im: wyjaśnienia nauczyciela, zastosowane pomoce dydaktyczne, praca w grupach,

dobra atmosfera, większy spokój, prowadzone doświadczenia). Według nieco połowy ankietowanych rodziców,

wszyscy bądź większość nauczycieli częściej chwali uczniów niż krytykuje (blisko jedna trzecia rodziców nie ma

na ten temat zdania lub ma odmienne) i nauczyciele wierzą w możliwości ich dziecka (rys. 4j,5j). Zdaniem

ankietowanych nauczycieli informacje udzielane przez nich uczniom działają motywująco na zdecydowaną

większość uczniów (rys. 3j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Nauczyciele uzasadniają wystawiane oceny, jednak nie wszyscy udzielają uczniom wyczerpującej informacji

zwrotnej, zawierającej odniesienie do tego, co uczeń wykonał dobrze, jakie popełnił błędy i w jaki sposób

powinien dalej pracować. Według ankietowanych uczniów nauczyciele w większości lub połowie

przypadków uzasadniają wystawiane oceny (rys. 1j), dostrzegają to, co robią dobrze (rys. 6j), a pomoc jaką

uzyskują od nauczycieli jest raczej wystarczająca (rys. 7j). Z opinii uczniów wynika, że nauczyciele rozmawiają

z nimi o ich postępach w nauce (w większości dotyczy to połowy i mniej niż połowy nauczycieli), dzięki czemu

wiedzą jak się uczyć (rys. 3j). Nie wszyscy nauczyciele rozmawiają z nimi na temat przyczyn trudności w nauce

lub co wpłynęło na ich sukces (rys. 4j,5j). Zdaniem ankietowanych uczniów nauczyciele oceniają ich według

ustalonych, jasnych zasad oceniania (rys. 2j). Odczucia uczniów podczas oceniania przez nauczycieli ilustruje

rys. 1w. Ponad połowa ankietowanych rodziców (69%) uważa, że to jak nauczyciele oceniają ich dziecko,

zachęca je do uczenia się. Podczas obserwowanych lekcji nauczyciele w większości lub w niektórych sytuacjach

zwracali uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania uczniów, które były prawidłowe bądź nieprawidłowe;

gimnazjaliści otrzymywali krótki komunikat na temat wykonanej pracy (akceptację lub pochwałę).  

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych

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

zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej

W szkole podejmowane są działania mające na celu powiązanie różnych dziedzin wiedzy i nauczanych

przedmiotów, co nie ma jednak powszechnego charakteru (rys. 1j). W opinii większości ankietowanych

gimnazjalistów mają oni możliwość korzystania z tego, czego nauczyli się na innych przedmiotach lub poza

szkołą, ale ma to miejsce tylko na mniej niż połowie lub połowie lekcji (rys. 2j). Większość uczniów dostrzega

życiową przydatność edukacji szkolnej (rys. 3j). Podczas obserwowanych lekcji uczniowie w niewielkim stopniu

mieli możliwość odwołania się do innych doświadczeń. Według nauczycieli uczących w jednym oddziale dbają

oni o to, by pokazywać uczniom tej klasy związki miedzy tym, co dzieje się na lekcji, a wydarzeniami

lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie poprzez: wykorzystanie wiedzy w praktyce (prasówki,

rozmowy na zajęciach WOS, rozmowy na godzinach wychowawczych na tematy aktualne, bliskie uczniom -

edukacja na świecie, ochrona środowiska), organizowanie wyjazdów do kina, na wystawy oraz sprawowanie

opieki nad grobem marynarzy na miejscowym cmentarzu.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

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

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój

Uczniowie mają niewielki wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się (rys.1j). Nauczyciele

podejmują działania w tym kierunku, jednak nie można uznać je za powszechne i w pełni skuteczne, ponieważ

nie znajduje to potwierdzenia w wypowiedziach uczniów i w obserwacjach zajęć. Większość uczniów upatruje

źródeł swoich wyników w nauce głównie w czynnikach zależnych od nich samych (ich zaangażowania i czasu,

jaki poświęcają na naukę, uzdolnień). Przeciętnie co trzeci gimnazjalista uważa, że wyniki zależą od atmosfery

w klasie, a także od pracy nauczycieli (rys. 2w). Według nieco ponad połowy uczniów nauczyciele zachęcają ich

do wymyślania i realizowania własnych pomysłów (rys. 2j), jedna trzecia badanych jest odmiennego

zdania. Największy wpływ (w dniu badania) mieli uczniowie na atmosferę w klasie (rys. 1w). Zatem wymiar

stwarzanych uczniom w tym zakresie możliwości nie jest powszechny i nie może kształtować u nich

odpowiedzialności za własny rozwój. Podczas obserwowanych lekcji nauczyciele powiedzieli uczniom o tym, w

jaki sposób będzie przebiegać lekcja; umożliwili uczniom zastanowienie się, czego się nauczyli. Na większości

lekcji nauczyciele nie stworzyli uczniom możliwości wpływania na sposób organizowania i przebieg procesu

uczenia się. W opinii wszystkich ankietowanych nauczycieli dają oni uczniom wybór dotyczący metod pracy

na lekcji (raz lub kilka razy w roku, półroczu) - rys. 3j. Według zdecydowanej większości dotyczy to: tematyki

lekcji (rys. 4j), terminów testów, sprawdzianów (rys. 5j), zajęć pozalekcyjnych (rys. 6j). 64% nauczycieli

wskazało, że dotyczy to sposobu oceniania (rys. 7j). Podczas obserwowanych lekcji dominowała metoda

podająca - pogadanka i wykład; uczniowie przez niewielką cześć lekcji pracowali w parach lub w grupach, nie

zgłaszali pomysłów dotyczących tego, jak chcieliby pracować na zajęciach. 
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Wykres 2w

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Współpraca uczniów w procesie uczenia się nie jest powszechna. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują,

że opinie gimnazjalistów, związane z ważnymi elementami szkolnych procesów edukacyjnych są dość

zróżnicowane. 76% gimnazjalistów deklaruje, że pracuje w grupach lub parach, ale odbywa się to na połowie

lub mniej niż połowie lekcji (rys. 2j). W dniu prowadzenia badań, praca w grupach i/lub w parach była bardzo

rzadką praktyką pedagogiczną stosowaną przez nauczycieli, natomiast z opinii uczniów (rozmowa po obserwacji

lekcji), w szerszej perspektywie czasowej nauczyciele robią to znacznie rzadziej (rys. 1j). Większość uczniów

jest zdania, że nie wykonują oni zadań wymyślonych przez siebie lub innych uczniów (rys. 3j). Podczas

obserwowanych lekcji sporadycznie miały miejsce sytuacje, w których uczniowie pracowali w parach (cała klasa

nad takim samym zadaniem), jednak trudno uznać to za uczenie się od siebie nawzajem. Wypowiedzi

nauczycieli odnośnie stosowanych w szkole sposobów sprzyjających wzajemnemu uczeniu się uczniów (rys. 1o)

nie znajdują potwierdzenia w zaprezentowanych powyżej (zebranych podczas badań w szkole) informacjach.

 



Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Wykres 1o

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

rozwojowi uczniów

Szkoła poszerza swoją ofertę edukacyjną, nauczyciele wzbogacają swoje doświadczenie, jednak podejmowane

przez nich działania nie mają charakteru nowatorstwa, o jakim mowa w literaturze pedagogicznej. Prawie

wszyscy nauczyciele deklarują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadzili nowatorskie rozwiązania, które

dotyczyły przede wszystkim: metod pracy, komunikacji z rodzicami, uczniami i wykorzystania środków

dydaktycznych (rys. 1j,1w). Dyrektor i nauczyciele uznali je za nowatorskie głównie dlatego, że przyczyniają się

do rozwoju uczniów. Rozwijają ich zainteresowania, aktywność społeczną, postawę otwartości na nowe

wyzwania i doświadczenia. Według dyrektora, w działania nowatorskie angażuje się od  51% do 75%

nauczycieli i do takich działań należą, m.in.: zorganizowanie Święta Patrona, Dnia Kreatywności, Dnia

Otwartego Gimnazjum, uczestnictwo w programie LEPSZA SZKOŁA (który pomaga w weryfikacji wiedzy

matematycznej uczniów, w badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniu do egzaminów

zewnętrznych), współpraca z Placówką Terenową KRUS. Zaledwie połowa nauczycieli dostrzega ciekawość

poznawczą uczniów, natomiast większość nie zauważa innych potrzeb rozwojowych, w odniesieniu do których

mogłaby zaproponować nowatorskie rozwiązania (rys. 1o).

. 
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Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej

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

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

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

Poziom spełnienia wymagania: D

Nauczyciele uwzględniają zalecane sposoby realizacji podstawy programowej, kształtują kompetencje kluczowe

i dążą do opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności wskazanych w podstawie programowej

w zakresie poszczególnych przedmiotów. Na zajęciach edukacyjnych wykorzystywane są różne źródła

informacji, pomoce dydaktyczne i metody pracy. Nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia uczniów.

Prowadzą diagnozy wstępne i analizy egzaminów zewnętrznych, na podstawie których formułują wnioski

do dalszej pracy. Podjęte działania nie przynoszą  widocznego wzrostu efektów kształcenia. Trzyletni wskaźnik

edukacyjnej wartości dodanej w części humanistycznej jest ujemny i gimnazjum znajduje się w grupie szkół

wymagających pomocy, a w części matematyczno-przyrodniczej na pograniczu grupy szkół sukcesu

i wspierających.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

W szkole realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu

edukacyjnego. Informacje te czerpie się z prowadzonych w szkole diagnoz i analiz:

● diagnoza z matematyki w klasie VI szkoły podstawowej testem z programu ,,Lepsza Szkoła",

● diagnoza uczniów klas pierwszych gimnazjum testem z programu ,,Lepsza Szkoła",

● analiza sprawdzianu po szkole podstawowej,

● diagnoza umiejętności z języka obcego,

● analiza opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,

● analiza wyników prowadzonej diagnozy wewnętrznej „na wejściu” z poszczególnych przedmiotów.

Uzyskane wyniki oraz wnioski z badania omawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych nauczycieli

oraz na zebraniu Rady Pedagogicznej. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystuje się do  organizacji zajęć

dydaktyczno-wyrównawczych w klasie I (język polski, matematyka), zorganizowania pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, pomocy koleżeńskiej wśród uczniów, dostosowania wymagań edukacyjnych

i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych zgodnie
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z zainteresowaniami uczniów. 

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

W szkole, kształtuje się umiejętności czytania ze zrozumieniem i komunikowania w języku ojczystym, uczenia

się, a także odkrywania swoich zainteresowań (rys. 1j, 5j, 6j, 8j).  Nauczyciele wskazali, że na większości zajęć

kształtują umiejętność pracy zespołowej myślenia naukowego i matematycznego, a na mniej niż połowie

prowadzonych zajęć umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi

(rys. 2j, 3j, 4j, 7j). Sposób organizacji lekcji, przyjęte rozwiązania metodyczne oraz wykorzystywane pomoce

dydaktyczne zapewniają realizację podstawy programowej. Spośród zalecanych warunków jej realizacji

nauczyciele najczęściej wskazywali na dbałość o infrastrukturę do uczenia się i zapewnienie bezpieczeństwa,

wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce (rys. 1o).

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 1o
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Obszar badania:  W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

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

W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając możliwości rozwojowe, formułuje się

i wdraża wnioski z tych analiz. Nauczyciele monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów:

obserwują postępy i trudności, obserwują tempo i poprawność wykonywania zadań, stosują ocenianie bieżące

i podsumowujące, sprawdzają czy uczniowie rozumieją pytania, czy osiągają założone cele lekcji, rozmawiają,

proszą uczniów o podsumowanie, stwarzają możliwość zadawania pytań (rys. 1w). Wszyscy nauczyciele

wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć uczniów (rys. 1o) najczęściej do modyfikacji dotychczasowych metod

pracy, planów i warsztatu pracy.

 

Wykres 1o
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Wykres 1w
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Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych

Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów nie zawsze przyczyniają się do wzrostu

wyników egzaminów gimnazjalnych. W ostatnich trzech latach wyniki z egzaminów zewnętrznych oscylują

na poziomie wyników niskich i niżej średnich.

Analizując wyniki egzaminów zewnętrznych na przestrzeni trzech lat zauważa się:

● z przedmiotów humanistycznych utrzymujący się wynik poniżej średniej krajowej i wojewódzkiej.

Jedynie w roku 2012 z historii i wiedzy o społeczeństwie wynik przewyższył średnią krajową

i wojewódzką. Wyniki edukacyjnej wartości dodanej plasują placówkę w grupie szkół wymagających

pomocy;

● z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych utrzymujący się ogólny wynik poniżej średniej

krajowej i wojewódzkiej. Z matematyki w roku 2012 wynik przewyższył średnią krajową

i wojewódzką, a w 2013 był niewiele niższy. Wyniki edukacyjnej wartości dodanej pozwalają umieścić

szkołę na pograniczu szkoły sukcesu i szkoły wspierającej;

● z języków obcych (języka rosyjskiego i angielskiego) utrzymujący ogólny wynik poniżej średniej

krajowej i wojewódzkiej, zarówno z części podstawowej jak i rozszerzonej. Jedynie z języka

rosyjskiego w 2012 roku z części podstawowej były wyższe od średniej krajowej, a niższe

od wojewódzkiej. Z części rozszerzonej były wyższe od średniej krajowej i wojewódzkiej.

Gimnazjaliści w niewielkim stopniu są zadowoleni ze swoich sukcesów w szkole. Najbardziej są dumni

z osiągnięć sportowych (rys. 1o). Szkoła podejmuje działania, mające na celu wzrost wyników kształcenia (m.

in.: udział w projekcie edukacyjnym „LEPSZA SZKOŁA”, zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

wykorzystywanie infrastruktury sportowej, wprowadzenie „kontraktów” pomiędzy szkołą, rodzicami i uczniem,

rozwijanie zainteresowań sportowo-artystycznych, zmiana metod pracy), jednak nie zawsze przynoszą one

spodziewane rezultaty.
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Wykres 1o

Obszar badania:  Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku

pracy

Szkoła rozwija u uczniów umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia i rynku pracy, m.in.:

umiejętność komunikowania się, wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, rozpoznawania

własnych potrzeb edukacyjnych, autoprezentacji, kompetencje językowe, rachunkowe, planowanie pracy,

wyznaczanie sobie celów. W mniejszym zakresie umiejętność pracy w zespole i posługiwania się technologią

komputerową. Wśród działań najbardziej efektywnych w kształtowaniu powyższych umiejętności nauczyciele

wymienili: promowanie postaw autonomicznych u uczniów, diagnozowane i analizowane osiągnięć

z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, stosowanie elementów oceniania kształtującego, realizację

projektów edukacyjnych, doskonalenie umiejętności najsłabiej opanowanych oraz modyfikację metod i form

pracy. Podejmowane przez szkołę działania nie przekładają się jednak na sukcesy osiągane przez uczniów

w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz inne instytucje. Nie

wpływają również na wysokie wyniki uczniów na egzaminie zewnętrznym, co nie przyczynia się to do osiągania

przez uczniów sukcesów na kolejnych etapach kształcenia.
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Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

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

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

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

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

także klimatu sprzyjającego uczeniu się. 

Poziom spełnienia wymagania: D

Podejmowane w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne zapewniają uczniom bezpieczeństwo. Uczniowie

biorą udział w imprezach organizowanych przez samorząd przy wsparciu pracowników szkoły, czego efektem

jest m. in. integracja młodzieży, pomoc koleżeńska, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka. Rodzice

i uczniowie mają wpływ na zasady obowiązujące w szkole, a społeczność szkolna dba o przestrzeganie

przyjętych zasad i zachowań. Szkoła kształtuje szacunek do kultury i tradycji narodowych, przygotowuje

do funkcjonowania we współczesnym świecie. Sprzyja temu udział w akcjach charytatywnych, Marszu

Sybiraków oraz uroczystościach religijnych. Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane

i analizowane, a ich modyfikacja jest podejmowana głównie w przypadku wystąpienia niewłaściwych zachowań

przy niewielkim udziale uczniów i rodziców.

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

psychiczne

Prowadzone w szkole działania zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Uczniowie wskazują,

że na lekcjach, podczas przerw, także po zajęciach w większości czują się bezpiecznie (rys. 1j - 3j). Wyrażają

przekonanie, że w szkole sporadycznie zdarzają się niepożądane zachowania dotyczące agresji fizycznej

lub pozawerbalnej (rys. 4j - 6j, 9j-12j). Co trzeci uczeń wskazuje na agresję lub przemoc słowną dotyczącą

używania przezwisk oraz zachowania odbierane jako nieprzyjemne (rys. 7j, 8j).

Zdaniem pracowników niepedagogicznych, przedstawicieli partnerów oraz organu prowadzącego, w szkole

podejmuje się szereg działań zapewniających uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Wśród nich

wymienili:

● monitorowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole (dyżury nauczycieli i pracowników,

monitoring, opieka podczas dowozu),

● współpracę z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (rozmowy z rodzicami),

● organizację spotkań uczniów z policjantem, pedagogiem, strażakiem,

● dyżury nauczycieli przy wsiadaniu do autobusów, przeniesienie przystanku w bezpieczne miejsce

(obok szkoły),
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● zagospodarowanie terenu szkolnego (ogrodzenie placu, wykonanie boiska i chodnika),

● dokonanie remontu szkoły (wymieniono dach, wykonano elewacje, przeprowadzono remont ciągów

komunikacyjnych).

Dodatkowo zdaniem organu prowadzącego w szkole prowadzi się działania profilaktyczne oraz ewakuacje

budynku (raz w roku) z udziałem OSP w Kołakach Kościelnych. Zdaniem respondentów w szkole zdarzają się

pojedyncze przypadki niewłaściwych zachowań, jednak nauczyciele i dyrektor zawsze reagują i podejmują

właściwe działania. 

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 Wykres 10j
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Wykres 11j Wykres 12j

Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego

Ankietowani uczniowie zadeklarowali, że w ramach współdziałania z nauczycielami, bądź innymi uczniami oraz

w ramach działań Samorządu Szkolnego, wzięli udział w imprezach szkolnych, konkursach lub zawodach oraz

współorganizowali takie przedsięwzięcia. Co ósmy badany uczeń pracuje w zarządzie Samorządu Szkolnego

(rys. 1w). Zdaniem nauczycieli, uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem

działań Samorządu Uczniowskiego. Przykładami ilustrującymi tę współpracę są:

● integracja społeczności szkolnej poprzez organizację imprez klasowych i szkolnych (dyskoteki szkolne,

obchody „Dnia Wiosny”, otrzęsiny klasy pierwszej, mikołajki, Wigilia klasowa, ogniska, rajdy

rowerowe),

● dbanie o wystrój klas,

● organizacja rozgrywek sportowych,

● udział w akcjach charytatywnych (Szlachetna Paczka, WOŚP, Pola Nadziei, pomoc na Dom Dziecka,

zbiórka zakrętek),

● zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce,

● przeprowadzenie apelu dla społeczności szkolnej (temat: „Zakażenia wirusem HIV i rozwoju choroby

AIDS”).
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Wykres 1w

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

Większość uczniów jest zdania, że ma wpływ na zasady obowiązujące w szkole (rys. 1j). Rozmowy na ten temat

są prowadzone często z wychowawcą, rzadziej z nauczycielami, dyrektorem i pedagogiem. Dotyczą głównie

zachowania, a ostatnio zmiany zasad oceniania zachowania. Duża grupa uczniów zgłosiła przykłady pomysłów,

które nie zostały w szkole zrealizowane, m. in.: zmiana obuwia (zniesienie obowiązku noszenia kapci

wsuwanych), ustawienie ławek na korytarzach. Rodzice w ankiecie podali, że mają wpływ na to, jakich

zachowań oczekuje się od ich dziecka w szkole oraz na zasady zachowania obowiązujące w klasie ich dziecka

(rys. 2j, 3j). W wywiadzie pozytywnie oceniają działania szkoły w tym zakresie, podkreślają dobrą współpracę

ze szkołą. Ich zdaniem nauczyciele szanują uczniów, ale nie zawsze traktują ich w równy sposób (rys. 4j, 6j).

Większość ma możliwość współdecydowania w ważnych sprawach szkoły (rys. 5j) współuczestnicząc

w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły (rys. 7j). Zdaniem rodziców, nauczycieli i pracowników

niepedagogicznych szkoła kształtuje szacunek do kultury i tradycji narodowych, przygotowuje

do funkcjonowania we współczesnym świecie. Wpływa również na rozwój zainteresowań. Sprzyja temu udział

w akcjach charytatywnych, Marszu Sybiraków oraz uroczystościach religijnych. Na większości (4 z 6)

obserwowanych lekcji można było zaobserwować szacunek i zaufanie w relacjach uczeń – nauczyciel. Na

pozostałych uczniowie byli mało aktywni, komentowali działania nauczyciela lub rozmawiali.
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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 analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz

modyfikuje je w razie potrzeb

W szkole prowadzi się analizę podejmowanych działań wychowawczych. Analiza bieżąca w ciągu roku dotyczy

indywidualnych przypadków: kradzieży i niszczenia zeszytów uwag, palenia papierosów i picia alkoholu,

wulgaryzmów, agresji fizycznej, wagarów, korzystania z telefonów komórkowych na lekcji. Analiza sytuacji

wychowawczej w szkole jest prowadzona dwa razy w roku na zebraniach rady pedagogicznej: sprawozdanie

pedagoga, sprawozdanie wychowawcy klasy. Analizowane są zeszyty uwag w czasie spotkań z rodzicami,

pod koniec pierwszego półrocza i na koniec roku szkolnego przy wystawianiu oceny z zachowania. Wychowawca

analizuje na bieżąco ilość uwag i po każdej piątej informuje rodziców.

Wypowiedzi uczniów i rodziców oraz analiza danych zastanych potwierdza podejmowanie przez szkołę działań,

głównie w przypadku wystąpienia niewłaściwych zachowań, a w małym stopniu systemowych działań

na poziomie całej szkoły. W wyniku modyfikacji działań wprowadzono następujące zmiany:

● dyżury przy szatniach pracowników niepedagogicznych,

● zamykanie szatni po rozpoczęciu się pierwszej lekcji,

● modyfikacja zasad oceniania zachowania,

● zorganizowanie warsztatów dla dzieci przez pedagoga szkolnego, poradnię

psychologiczno-pedagogiczną i Policję,

● zawieranie kontraktów między uczniami, rodzicami, a szkołą.

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

W szkole realizuje się pomysły zgłaszane przez rodziców i uczniów, ale ich inicjatywy w niewielkim zakresie

dotyczą spraw związanych z modyfikacją oddziaływań wychowawczych. Uczniowie zgłaszają propozycje

dotyczące organizowanych na terenie szkoły imprez, uroczystości, akcji charytatywnych i społecznych. Rodzice

wnioskowali o zmianę zasad oceniania zachowania. Zarówno uczniowie jak i rodzice utożsamiają się

z większością ustalonych w szkole zasad i norm zachowania tworzonymi głównie przez nauczycieli i dyrektora.

Sami w niewielkim zakresie biorą udział w modyfikacji oddziaływań wychowawczych.
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