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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 22-09-2015 - 25-09-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Mariusz Maziarz, Aniela Kamińska. Badaniem objęto 40 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 30 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 32 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu

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

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

obszary działania szkoły.

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)

WUPO - Scenariusz wywiadu z uczniami po obserwacji

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

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wołowicach wchodzi wraz z Gimnazjum w skład Zespołu Placówek

Oświatowych. Szkoła posiada halę sportową, plac zabaw; jest ogrodzona i monitorowana.

Szkoła ma opracowaną koncepcję pracy, wedle której planuje i podejmuje działania ukierunkowane

na zaspokajania potrzeb rozwojowych uczniów, zgodne z oczekiwaniami środowiska i uwzględniające specyfikę

Szkoły. Rodzice i uczniowie są informowani o głównych założeniach koncepcji pracy, akceptują je oraz

uczestniczą w ich modyfikowaniu. Działania wynikające z przyjętej koncepcji pracy realizowane są wspólnie

przez wszystkie podmioty Szkoły.

Uczniowie są informowani przez nauczycieli o celach uczenia i oczekiwaniach. Czują się odpowiedzialni za swój

rozwój. Nauczyciele informują uczniów o postępach i brakach, motywują do aktywności i wspierają w trudnych

sytuacjach. Wszyscy pracownicy Szkoły tworzą atmosferę sprzyjającą dobrym relacjom i tym samym uczeniu

się. Nauczyciele na lekcjach w miarę możliwości stosują korelację międzyprzedmiotową oraz odwołują się

do pozaszkolnych doświadczeń uczniów. Nauczyciele stwarzają uczniom możliwość wpływu na sposób

organizowania lub przebieg procesu uczenia się oraz uczenia się od siebie nawzajem. W Szkole opracowane są

innowacje, które służą rozwojowi uczniów i odpowiadają na ich potrzeby.

W Szkole podstawa programowa realizowana jest z uwzględnieniem wyników analizy wstępnej oraz

z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Osiągnięcia wszystkich uczniów są

monitorowane i analizowane, a wnioski służą indywidualizowaniu pracy z uczniami, podejmowaniu ściślejszej

współpracy z rodzicami, modyfikowaniu metod i sposobów nauczania oraz organizacji zajęć dydaktyczno -

wyrównawczych i kół zainteresowań. Podejmowane działania mają wpływ na  uzyskiwanie przez uczniów

wysokich wyników w sprawdzianie w szóstej klasie, zwłaszcza w zakresie edukacji matematycznej.

Nauczyciele wspierają uczniów w podejmowaniu różnych aktywności, wysłuchują ich inicjatyw i pomysłów, które

dotyczą tak pracy na lekcjach, jak i czasu wolnego. Inicjatywy uczniów realizowane są z udziałem uczniów

gimnazjum, rodziców, nauczycieli i przedstawicieli lokalnego środowiska. Realizowane działania mają wpływ

na rozwój uczniów, szkoły oraz budowanie wizerunku Szkoły w środowisku.

Szkoła realizuje działania wychowawcze zgodnie z potrzebami uczniów oraz oczekiwaniami rodziców

i środowiska. Rozpoznaje potrzeby uczniów i aktualizuje tematykę podejmowanych działań profilaktycznych,

które obejmują również działania antydyskryminacyjne. Systematycznie dokonywana jest analiza skuteczności

i efektów działań, a wnioski z analiz są podstawą planowania nowych zadań. Uczniowie znają zasady

zachowania w Szkole, akceptują je; relacje między wszystkimi podmiotami Szkoły stwarzają uczniom poczucie

bezpieczeństwa i tworzą atmosferę sprzyjającą realizacji zadań edukacyjnych.

W Szkole rozpoznawane są potrzeby rozwojowe i sytuacja społeczna wszystkich uczniów. Wg potrzeb

organizowane są zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania. Nauczyciele pomagają uczniom

przezwyciężyć trudności wynikające z ich trudniejszej sytuacji społecznej, chociaż przypadki takich uczniów są

bardzo rzadkie. Nauczyciele indywidualizują procesy edukacyjne, dostosowując sposoby i metody prowadzenia

lekcji do rozpoznanych możliwości i potrzeb uczniów.

Nauczyciele współpracują i  pomagają sobie. Udzielają wzajemnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów

i doskonaleniu swojej pracy. Wprowadzanie zmian dotyczących realizowanych procesów edukacyjnych jest

uzgodnione między nauczycielami.

Szkoła promuje w środowisku wartość uczenia się, wskazuje przykłady i umożliwia uczniom osiąganie sukcesów

w różnych dziedzinach. Informacje o osiągnięciach uczniów i absolwentów skierowane są do rodziców,
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społeczności szkolnej i lokalnej.

Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. W Szkole współpracuje się z rodzicami

na rzecz rozwoju ich dzieci. Rodzice współdecydują w sprawach Szkoły i uczestniczą w podejmowanych

działaniach. Realizowane są inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz Szkoły.

W Szkole rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje

inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju. Szkoła w sposób systematyczny i celowy współpracuje z instytucjami

i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Współpraca Szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa

na ich wzajemny rozwój. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa

korzystnie na rozwój uczniów.

W Szkole analizowane są wyniki sprawdzianu w klasie szóstej, Ogólnopolskich Badań Umiejętności

Trzecioklasistów i Diagnozy Umiejętności Matematycznych. Na podstawie wyników planowane i wdrażane są

działania, których realizacja jest monitorowana w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz pracy

zespołów nauczycielskich.

Zarządzanie Szkołą służy zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji podstawy programowej,

programów nauczania oraz zadań wynikających z przyjętej koncepcji pracy Szkoły. Nauczyciele doskonalą swoje

umiejętności zawodowe na szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, a Dyrektor Szkoły umożliwia

wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce szkolnej. Dyrektor współpracując z instytucjami oświatowymi,

kulturalnymi, społecznymi, samorządowymi i kościelnymi zapewnia wspomaganie zewnętrzne, które ma wpływ

na organizację procesów edukacyjnych i wychowawczo - opiekuńczych w Szkole. Realizacja zadań wynikających

z wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego jest monitorowana.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Patron Jan Paweł II

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Wołowice

Ulica

Numer 10

Kod pocztowy 32-070

Urząd pocztowy CZERNICHÓW

Telefon 0122802206

Fax 0122802206

Www www.szkolawolowice.czernichow.pl

Regon 00069900000000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 166

Oddziały 8

Nauczyciele pełnozatrudnieni 0.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 20.75

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat krakowski

Gmina Czernichów

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. Szkoła zna specyfikę swojego funkcjonowania w określonym środowisku społecznym i temu

podporządkowuje główne założenia swojej koncepcji pracy, która jest znana i akceptowana przez

nauczycieli, rodziców i uczniów.

2. Organizacja procesów edukacyjnych ukierunkowana jest na zapewnienie uczniom postępów, rozwoju

na miarę ich potrzeb, możliwości i ambicji.

3. Nauczyciele, realizując podstawę programową oraz wprowadzone w Szkole innowacje, wykorzystują

walory środowiska naturalnego najbliższej okolicy oraz dziedzictwa kulturowego regionu.

4. W realizacji procesów edukacyjnych oraz w organizacji życia szkolnego uwzględniane są opinie rodziców

i uczniów.

5. Szkoła czyni starania, by uczniowie mieli dostęp do multimedialnych pomocy dydaktycznych

i technologii informacyjnej.

6. Nauczyciele współpracują ze sobą i pomagają sobie nawzajem.

7. Szkoła współpracuje z lokalnymi organizacjami samorządowymi, oświatowymi, kulturalnymi,

sportowymi i kościelnymi; jest otwarta na spełnianie w miarę swoich możliwości oczekiwań miejscowej

społeczności.

8. Nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów, korzystając również z możliwości, jakie daje uczestnictwo

w zewnętrznych badaniach edukacyjnych.

9. Zarządzanie Szkołą wpływa na kulturę organizacji, co przejawia się w podejmowaniu przez nauczycieli

doskonalenia zawodowego, zespołowego działania i ewaluacji pracy.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła ma opracowaną koncepcję pracy, wedle której planuje i podejmuje działania ukierunkowane

na zaspokajania potrzeb rozwojowych uczniów, zgodne z oczekiwaniami środowiska

i uwzględniające specyfikę Szkoły. Rodzice i uczniowie są informowani o głównych założeniach

koncepcji pracy, akceptują je oraz uczestniczą w ich modyfikowaniu. Działania wynikające

z przyjętej koncepcji pracy realizowane są wspólnie przez wszystkie podmioty Szkoły.

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

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

lub placówki.

Koncepcja pracy Szkoły powstała na podstawie analizy przeprowadzonych badań wśród uczniów, rodziców,

nauczycieli i pracowników Szkoły. Główne założenia koncepcji pracy odnoszą się do zarządzania, współpracy

z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym (w tym z rodzicami), do osiągania efektów pracy

satysfakcjonujących wszystkie podmioty Szkoły. Założenia dotyczą również stworzenia uczniom bezpiecznych

warunków do pracy i nauki, aktywności, zapewnienia dostępu do nowoczesnych środków dydaktycznych

i technologii informacyjnej.Działania realizujące koncepcję pracy Szkoły są planowane. W zakresie zarządzania

ustalono stały dzień w miesiącu na spotkania wszystkich nauczycieli, opracowywany jest miesięczny

harmonogram przedsięwzięć, planowany jest nadzór pedagogiczny oraz opracowany jest system skutecznego

uzyskiwania i przekazywania informacji. W zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym podejmowane jest

systemowe i doraźne wg potrzeb współdziałanie z instytucjami wspierającymi edukację, planowane są działania

w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku Szkoły w środowisku i promowania jej. Działania

ukierunkowane na rodziców mają na celu włączanie ich do aktywnej działalności na rzecz Szkoły, pomoc

w wychowaniu dzieci. Działania zmierzające do osiągania przez uczniów jak najlepszych wyników i uzyskiwania

przez Szkołę satysfakcjonujących efektów odnoszą się do organizacji procesów kształcenia i wychowania oraz

tworzenia odpowiednich warunków do rozwoju. I tak organizowana jest działalność pozalekcyjna, podejmowane

są działania związane z wychowaniem patriotycznym, prorodzinnym, edukacją regionalną; rozwijana jest

samorządność uczniowska, promowany jest zdrowy i bezpieczny styl życia, aktywny wypoczynek. Działania

związane z tworzeniem warunków do rozwoju i aktywności uczniów podejmowane są stale i na bieżąco; to

zakup nowoczesnych środków dydaktycznych, utrzymanie odpowiedniego wyposażenia bazy sportowej,

wzbogacanie księgozbioru bibliotecznego, zakup programów multimedialnych, tablic interaktywnych. 
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Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz

przez nich akceptowana. 

Uczniowie wskazują, że nauczyciele rozmawiają z nimi o zasadach postępowania obowiązujących w Szkole,

a wynikających z koncepcji pracy i z przyjętych programów oraz o sposobach, w jaki uczą się. Również rodzice

w rozmowie wskazują, że znają i akceptują koncepcję pracy Szkoły.

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 zbiera informacje na temat ewentualnej modyfikacji koncepcji pracy poprzez rozmowy, ankiety, kontakty

z innymi szkołami. Wpływ na modyfikowanie głównych założeń i działań z nich wynikających ma również wiedza

nabywana  w czasie szkoleń i konferencji oraz informacje zawarte na stronach internetowych instytucji

oświatowych. Zarówno rodzice, jak i uczniowie uczestniczą w przygotowaniu koncepcji pracy i jej ewentualnej

modyfikacji poprzez zgłaszanie swoich opinii, uwag, wyrażania swojego zdania i udział w podejmowanych

decyzjach. 
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Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Uczniowie są informowani przez nauczycieli o celach uczenia i oczekiwaniach. Czują się

odpowiedzialni za swój rozwój. Nauczyciele informują uczniów o postępach i brakach, motywują

do aktywności i wspierają w trudnych sytuacjach. Wszyscy pracownicy Szkoły tworzą atmosferę

sprzyjającą dobrym relacjom i tym samym uczeniu się. Nauczyciele na lekcjach w miarę możliwości

stosują korelację międzyprzedmiotową oraz odwołują się do pozaszkolnych doświadczeń uczniów.

Nauczyciele stwarzają uczniom możliwość wpływu na sposób organizowania lub przebieg procesu

uczenia się oraz uczenia się od siebie nawzajem. W Szkole opracowane są innowacje, które służą

rozwojowi uczniów i odpowiadają na ich potrzeby.

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.

Zdaniem uczniów (klasy piątej) nauczyciele potrafią zainteresować ich tematem lekcji (wyk.1j), upewniają się,

czy rozumieją to, o czym była mowa na lekcji (wyk. 2j), zrozumiale tłumaczą zagadnienia (wyk. 3j) oraz

prowadzą lekcje w taki sposób, że uczniowie mają ochotę się uczyć (wyk. 4j). Uczniowie klasy najstarszej

deklarują, że lubią się uczyć na lekcjach (wyk. 5j). Najmłodsi uczniowie są zadowoleni, gdy pracują z tablicą

interaktywną, mają możliwość pomagania innym. 
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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.

Na obserwowanych zajęciach edukacyjnych uczniowie mieli możliwość poznania celów lekcji; przedstawiał je

nauczyciel bądź uczniowie samodzielnie. Nauczyciele upewniali się również, czy uczniowie znają i rozumieją cele

lekcji. Na niektórych lekcjach nauczyciele przedstawiali zamierzone osiągnięcia. Również uczniowie wskazują,

że nauczyciele proszą ich o sformułowanie celów lekcji (wyk. 1j), bądź sami je formułują (wyk. 2j). Uczniowie

deklarują, że wiedzą, dlaczego się czegoś uczą na danej lekcji (wyk. 3j) i czego mają się nauczyć (wyk. 4j). 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania: Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają

uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.

Na wszystkich obserwowanych zajęciach uczniowie otrzymywali informację zwrotną dotyczącą efektów ich

pracy. Nauczyciele oceniali sposób wykonania zadania, komentowali odpowiedzi, chwalili. Zwracali uwagę na te

elementy odpowiedzi lub działania uczniów, które były prawidłowe lub błędne. Zdaniem rodziców stosowany

przez nauczycieli sposób oceniania zachęca ich dzieci do uczenia się (wyk. 1j), a uzyskiwane od nauczycieli

informacje pomagają im wspierać ich dzieci (wyk. 2j). Uczniowie rozumieją zasady oceniania stosowane przez

większość nauczycieli (wyk. 3j). Nauczyciele informują, co będą oceniać (wyk. 4j), a w dniu badania

na zdecydowanej większości zajęć przestrzegali ustalonych zasad oceniania. Nauczyciele rozmawiają z uczniami

o postępach w nauce (wyk. 5j) oraz  o sposobach radzenia sobie z trudnościami w nauce (wyk. 6j). Dostrzegają

to, co uczniowie robią dobrze (wyk. 7j) i pomagają im odkrywać ich mocne strony (wyk. 8j). Większość uczniów

deklaruje, że ocenianie sprawia, iż chcą się uczyć (wyk.1w).

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 1w
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Obszar badania:  Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w

trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 

Na obserwowanych zajęciach wzajemna relacja miedzy nauczycielami i uczniami była życzliwa. Uczniowie mieli

możliwość wykorzystania popełnionych błędów do uczenia się. Nauczyciele rozbudzali ciekawość uczniów,

motywowali do aktywnego udziału w lekcji, zachęcali, chwalili. Inicjatywy i pomysły uczniów były akceptowane

i często wykorzystywane do pracy na lekcji. Wszyscy uczniowie mieli stworzone sytuacje, w których mogli

podejmować decyzje dotyczące ich uczenia się. Zdaniem rodziców większość nauczycieli dba o dobre relacje

między uczniami (wyk. 1j), szanują ich dzieci (wyk. 2j), traktują wszystkie równie dobrze (wyk.3j), częściej

chwalą niż krytykują (wyk. 4j) i wierzą w ich możliwości (wyk. 5j). Uczniowie deklarują, że w dniu badania

na lekcjach otrzymywali wskazówki, które pomogą się uczyć (wyk 6j). Uczniowie pomagają sobie w nauce (wyk.

7j), nauczyciele nie wyśmiewają się (wyk. 8j); zdarza się to uczniom (wyk. 9j). Pracownicy niepedagogiczni

uważają, że wszyscy w Szkole dbają o pozytywną atmosferę sprzyjającą nauce i bezpieczeństwu uczniów. 

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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Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.

Na obserwowanych zajęciach edukacyjnych nauczyciele stworzyli uczniom warunki do podsumowania lekcji oraz

stworzyli sytuację, w których dzieci rozwiązywały problemy poznawcze. Umiejętność uczenia nauczyciele

kształtowali, wyzwalając kreatywność dzieci, powtarzając ważne informacje, zachęcając do czytania.

Nauczyciele pokazywali dzieciom różne możliwości pracy, stosowali gry, dawali wskazówki i pozostawiali

możliwość wyboru. W dniu badania większość nauczycieli - zdaniem uczniów - pomogła zastanowić się, czego

się dzisiaj nauczyli. Również uczniowie młodszych klas deklarują, że często rozmawiają z nauczycielem o tym,

czego się nauczyli, argumentując: "bo jak było coś fajnego, to chcemy jeszcze raz". Uczniowie wskazują,

że nauczyciele pomagają, dając wskazówki, jak powtórzyć ważne treści lekcji (wyk. 1j), zapamiętać nowe

informacje (wyk. 2j), robić notatki (wyk. 3j), znajdować informacje (wyk. 4j), znaleźć sposób na to jak mogą

się najlepiej uczyć (wyk. 5j) oraz jak wykorzystać swoje mocne strony do uczenia się (wyk. 6j).

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

Wykres 5j Wykres 6j
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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.

Na obserwowanych zajęciach edukacyjnych uczniowie mieli możliwość odwołania się do wiedzy przedmiotowej,

do wiedzy z innych przedmiotów i do doświadczeń pozaszkolnych. Nauczyciele uczący w jednym oddziale

planują wspólnie treści, które będą realizowane w ramach korelacji międzyprzedmiotowej. Korelacja najczęściej

dotyczy języka polskiego i historii, przyrody i matematyki. Działania międzyprzedmiotowe realizowane są

również w czasie wycieczek. Nauczyciele na różnych zajęciach pokazują uczniom związki między tym, czego się

uczą, a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce i na świecie. Uczniowie rozumieją, iż

nauczyciele nawiązują do wiedzy z innych przedmiotów (wyk. 1j), często odwołują się do doświadczeń spoza

szkoły (wyk. 2j) i na niektórych przedmiotach nawiązują do aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie (wyk.

3j). Nauczyciele rozmawiają z uczniami, w jaki sposób to, czego się uczą, może przydać się w życiu (wyk. 4j).

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

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

się.

Na obserwowanych zajęciach nauczyciele rozmawiali z uczniami o tym, jak będzie przebiegać lekcja, co będą

robić, czego się nauczą. Uczniowie mieli możliwość wpływu na formy pracy; dzieci przygotowywały dramę,

widowisko teatralne, samodzielnie lub w parach wybierały formę prezentacji wykonanego zadania. Nauczyciele

deklarują, że dają uczniom wybór dotyczący tematu lekcji, metod pracy, sposobu oceniania, terminów

sprawdzianów raz lub kilka razy w roku. W dniu badania  uczniowie mieli wpływ na sposób, w jaki pracowali,

atmosferę w klasie, na to, czego się uczyli. Duża część nauczycieli zachęca uczniów do realizowania własnych

pomysłów (wyk. 1j), uzgadnia z uczniami sposób pracy na lekcji (wyk. 2j), zadanie domowe (wyk. 3j), termin

zadań klasowych (wyk. 4j)
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Na obserwowanych zajęciach edukacyjnych nauczyciele stwarzali uczniom możliwość uczenia się od siebie

nawzajem. Uczniowie razem przygotowywali spektakle, pracowali w parach, wspólnie prezentowali

przygotowany materiał. Wszyscy nauczyciele stosowali pracę w grupach lub w parach, niektórzy umożliwiali

uczniom realizację projektów i rozwiązywanie zadań przygotowanych przez innych uczniów, stosowali ocenę

koleżeńską, organizowali pomoc koleżeńską, wykorzystywali metody aktywizujące do umożliwienia uczniom

wzajemnego uczenia się. W dniu badania uczniowie mieli stworzone możliwości pracy w grupie. Uczniowie

deklarują, że na lekcjach w różnym stopniu mają możliwość wykonywać zadania wymyślone przez siebie

lub innych uczniów (wyk. 1j), czasem nauczyciel prosi uczniów, by wzajemnie oceniali swoje prace (wyk. 2j)

oraz daje możliwość rozmawiania ze sobą na temat związany z lekcją (wyk. 3j). Na większości lekcji pracują

w grupach lub w parach (wyk. 4j).

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

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

uczniów.

W Szkole opracowywane i realizowane są innowacje adresowane do uczniów określonych klas. I tak dla klas I -

III zaplanowano zajęcia w ramach programu "Cudze chwalicie, swego nie znacie"; dla klas IV - VI zajęcia

w ramach innowacji "Proekologiczne aspekty środowiska geograficznego"; w klasie szóstej realizowany jest

program dotyczący podstaw języka niemieckiego. Realizowane innowacje mają wpływ na rozwój zainteresowań,

propagowanie zdrowego trybu życia, rozwijanie sprawności, zaspokojenie potrzeby ruchu i wdrażanie

do uczenia się przez całe życie. Uczniowie mają możliwość zdobywać wiedzę i umiejętności wykraczającą poza

treści podstawy programowej, poznają nowy język, którego nauczanie jest kontynuowane na dalszym etapie

kształcenia. Również formy realizacji przyjętych innowacji, podobne do polecanych w podstawie programowej,

wzmacniają nabywanie określonych w podstawie programowej kompetencji. Zajęcia w terenie rozwijają

poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, prowadzenie obserwacji, opisywanie, analiza i wykrywanie

zależności wdraża do samokształcenia. Wpływ wprowadzonych innowacji na rozwój uczniów jest widoczny w ich

aktywności, zaangażowaniu w konkursy i gry dydaktyczne, u niektórych - w uzyskiwanych ocenach szkolnych.
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Obszar badania: Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.

Uczniowie wskazują, że ich osiągnięcia zależą przede wszystkim od ich zaangażowania i czasu poświęconego

na naukę (wyk. 1w). Uczą się - jak deklarują - bo wiedzą, że to ważne dla ich przyszłości (wyk.2w).

 

Wykres 1w
 



Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 32/70

      

Wykres 2w
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Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W Szkole podstawa programowa realizowana jest z uwzględnieniem wyników analizy wstępnej oraz

z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Osiągnięcia wszystkich uczniów

są monitorowane i analizowane, a wnioski służą indywidualizowaniu pracy z uczniami,

podejmowaniu ściślejszej współpracy z rodzicami, modyfikowaniu metod i sposobów nauczania oraz

organizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i kół zainteresowań. Podejmowane działania mają

wpływ na  uzyskiwanie przez uczniów wysokich wyników w sprawdzianie w szóstej klasie,

zwłaszcza w zakresie edukacji matematycznej. 

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

W Szkole prowadzona jest diagnoza wstępna dotycząca uczniów w klasie czwartej oraz uczniów nowych.

W klasie czwartej prowadzone są sprawdziany diagnozujące z matematyki, języka polskiego, języka

angielskiego. Narzędzia stosowane w diagnozie są opracowywane przez nauczycieli lub gotowe z Gdańskiego

Wydawnictwa Oświatowego. Analiza bieżących osiągnięć uczniów dotyczy ocen bieżących, wyników klasyfikacji

śródrocznej i rocznej, wyników sprawdzianów zewnętrznych oraz sukcesów w konkursach i zawodach. W wyniku

analiz podejmowane są działania dydaktyczne i organizacyjne. Działania dydaktyczne związane są

z wprowadzaniem nowoczesnych metod nauczania, wykorzystywaniem technologii informacyjnej i multimediów,

prowadzeniem projektów, indywidualizowaniem pracy z uczniem zdolnym i wymagającym wsparcia. Działania

organizacyjne dotyczą doposażania Szkoły w pomoce dydaktycznej, planowanie nowych zajęć pozalekcyjnych.

Skuteczne są wszystkie podejmowane działania; każde z nich ma wpływ na rozwój uczniów. Świadczą o tym

wyniki zewnętrznych sprawdzianów, stuprocentowa promocja, duża liczba świadectw z wyróżnieniem. Uczniowie

najbardziej zadowoleni są ze swoich osiągnięć w nauce, uzyskiwanych dobrych ocen, osiągnięć w konkursach

i zawodach sportowych.
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Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Na obserwowanych zajęciach uczniowie wykonywali zadania, które pozwalały im na zastosowanie umiejętności

i pojęć, argumentowanie, analizę faktów, demonstrowanie nabytej wiedzy, formułowanie sądów i opinii,

porównywanie i wnioskowanie.

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Na obserwowanych lekcjach nauczyciele w różnym stopniu kształcili umiejętności wpisane w podstawę

programową. Nauczyciele deklarują, że na swoich zajęciach kształcą powszechnie umiejętność uczenia się (wyk.

1j), rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów (wyk. 2j), komunikowania się w języku ojczystym

(wyk. 3j). W różnym stopniu kształcą takie umiejętności jak: umiejętność formułowania wniosków opartych

na obserwacjach (wyk. 4j), umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym (wyk. 5j),

pracy zespołowej (wyk.6j), umiejętność posługiwania się technologiami informacyjno - komunikacyjnymi (wyk.

7j) oraz wyszukiwania informacji (wyk. 8j). Na wszystkich lekcjach nauczyciele uwzględniają zalecane warunki

i sposoby realizacji podstawy programowej; niektóre z nich wykorzystywane są systematycznie, m.in.:

kształtowanie dojrzałości do nauki czytania, rozbudzanie ciekawości świata, komunikowanie się, posługiwanie

się mapą, wyciąganie wniosków, wyszukiwanie informacji. 

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

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

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.

Osiągnięcia uczniów są monitorowane poprzez ocenianie bieżące, podsumowujące, analizę wyników

w konkursach i zawodach; w bieżącej pracy nauczyciele sprawdzają sposób wykonania zadania, zadają pytania

i stwarzają uczniom możliwość zadawania pytań, sprawdzają zrozumienie omawianych tematów, zbierają

informacje zwrotne od uczniów. Wnioski z analizy osiągnięć uczniów wykorzystywane są do motywowania

uczniów do udziały w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych i w kołach zainteresowań; podejmowana jest

współpraca ze specjalistami i z rodzicami. Część nauczycieli wprowadza zmiany w sposobach i metodach

nauczania, modyfikuje treści nauczania i indywidualizuje pracę z uczniem. Na obserwowanych zajęciach

nauczyciele monitorując osiągnięcia uczniów, najczęściej sprawdzali stopień wykonania zadania, stwarzali

uczniom możliwość zadawania pytań oraz sami zadawali pytania.
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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.

Wyniki uczniów w sprawdzianie w klasie szóstej mieszczą się w wysokich staninach; średnie wyniki Szkoły są

wyższe niż średnie wyniki w gminie, w powiecie i w województwie. Szczególne sukcesy uczniów odnotowano

w kształceniu matematycznym. W ostatnim sprawdzianie uczniowie uzyskali 90% punktów.
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Wymaganie:

Uczniowie są aktywni

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele wspierają uczniów w podejmowaniu różnych aktywności, wysłuchują ich inicjatyw

i pomysłów, które dotyczą tak pracy na lekcjach, jak i czasu wolnego. Inicjatywy uczniów

realizowane są z udziałem uczniów gimnazjum, rodziców, nauczycieli i przedstawicieli lokalnego

środowiska. Realizowane działania mają wpływ na rozwój uczniów oraz budowanie wizerunku

Szkoły w środowisku. 

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. 

Na obserwowanych zajęciach nauczyciele tak prowadzili lekcje, by zaangażować całą klasę w realizację zajęć.

Wybór sposobu i metod pracy wynikał ze znajomości zespołu klasowego i preferencji uczniów. Uczniowie

motywowani byli poprzez interesujące zadania, nagradzanie, chwalenie, zaciekawienie tematem. W opinii

zdecydowanej większości uczniów klasy najstarszej to, co robili w dniu badania na zajęciach, było ciekawe

(wyk.1j). Mieli możliwość zadawania pytań, brali udział w dyskusji, pracowali samodzielnie, notowali, słuchali,

pomagali innym. Uznali, że byli zaangażowani podczas zajęć w tym dniu (wyk. 2j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego. 

Uczniowie Szkoły zgłaszają inicjatywy dotyczące koncepcji pracy Szkoły, działań wychowawczych, procesów

uczenia, oceniania, rozwoju zainteresowań. Uczniowie wnioskowali w sprawie unowocześnienia Szkoły, zmiany

kryteriów ocen zachowania, wyjazdów, wycieczek i konkursów, informacji o ocenach zamieszczanej w zeszycie

przedmiotowym, ogłaszania wyników konkursów w gazetce klasowej i zorganizowania koła matematycznego.

Uczniowie  zgłaszali inicjatywy dotyczące imprez szkolnych i organizacji kół zainteresowań. Pomysły i inicjatywy

uczniów są realizowane, często z udziałem uczniów gimnazjum, rodziców, nauczycieli i osób i instytucji

pozaszkolnych. Uczniowie pozytywnie oceniają działania organów przedstawicielskich samorządu uczniowskiego

(wyk. 1j); ich zdaniem przedstawiciele samorządu uczniowskiego realizują pomysły uczniów, często także

nauczycieli, zajmują się tym, co interesuje uczniów i sprawami dla nich ważnymi (wyk. 2j).

Wykres 1j Wykres 2j
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W wymaganiu "Uczniowie są aktywni" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano

następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

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

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

Uczniowie na miarę swoich doświadczeń zgłaszają pomysły dotyczące czasu po lekcjach w Szkole, jak i poza

Szkołą, Inicjują akcje charytatywne i pomocowe w środowisku lokalnym. Proponują tematy lekcji

wychowawczych,wyjazdy do kina i wycieczki. Uważają, że "nauczyciele zawsze są za naszymi pomysłami".
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Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła realizuje działania wychowawcze zgodnie z potrzebami uczniów oraz oczekiwaniami

rodziców i środowiska. Rozpoznaje potrzeby uczniów i aktualizuje tematykę podejmowanych

działań profilaktycznych, które obejmują również działania antydyskryminacyjne. Systematycznie

dokonywana jest analiza skuteczności i efektów działań, a wnioski z analiz są podstawą planowania

nowych zadań. Uczniowie znają zasady zachowania w Szkole, akceptują je; relacje między

wszystkimi podmiotami Szkoły stwarzają uczniom poczucie bezpieczeństwa i tworzą atmosferę

sprzyjającą realizacji zadań edukacyjnych. 

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

są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.

Szkoła realizuje zadania wynikające z opracowanego Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego

Programu Profilaktyki. Na początku każdego roku szkolnego Rada Rodziców uchwala programy po

wcześniejszym zapoznaniu się z propozycjami Szkoły, po wniesieniu własnych wniosków i dyskusji. Rodzice

mają wpływ na realizowane zadania; wnioskowali np. o wprowadzenie tematyki związanej z cyberprzemocą,

bezpieczeństwem w sieci, netykietą oraz o przypominanie uczniom zasad bezpieczeństwa na drodze.

W programach uwzględniana jest specyfika środowiska, w którym funkcjonuje Szkoła; przewidziane są wyjazdy

do teatru, do miejsc ważnych w okolicy, planowane są konkursy z udziałem rodziców, edukacja regionalna

i organizacja imprez integracyjnych zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami okolicznych mieszkańców. Zdaniem

rodziców programy dostosowane są do potrzeb ich dzieci; dzięki realizacji określonych działań dzieci zdobywają

dyplomy teatromaniaka, poznają okolicę i ważne miejsca, odbywają lekcje muzealne, spotykają się

z pracownikami policji, uczestniczą w życiu społecznym miejscowości. Realizowane programy wychowawczy

i profilaktyki uwzględniają potrzeby uczniów i środowiska. Potrzeby uczniów rozpoznawane są na podstawie

rozmów, wywiadów z uczniami, rodzicami, nauczycielami, na podstawie obserwacji zachowań uczniów

na lekcjach, podczas przerw, zajęć świetlicowych, wycieczek, na imprezach. Służą temu również wyniki analizy

sukcesów i niepowodzeń szkolnych, dokumentacji oraz protokołów posiedzeń zespołu wychowawców i pedagoga

szkolnego. Wśród uczniów i rodziców prowadzone są badania ankietowe. Potrzeby środowiska rozpoznawane są

poprzez rozmowy z rodzicami, księżmi z Parafii, władzami samorządowymi. Najważniejsze działania wynikające

z realizowanych programów wychowawczego i profilaktyki to: motywowanie uczniów do podejmowania wyzwań,

promowanie osiągnięć i sukcesów, pomoc w nauce, diagnozowanie trudności szkolnych, zapobieganie przemocy

i kształtowanie dobrych relacji interpersonalnych i społecznych.   
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Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i

psychiczne.

Szkoła jest bezpieczna i - zdaniem partnerów - uczniowie czuja się w niej dobrze i chętnie chodzą do Szkoły.

Nauczyciele pełnią dyżury, budynek i plac zabaw są ogrodzone i zabezpieczone; zainstalowany jest monitoring

wizyjny; przy wejściu jest portiernia. O bezpieczeństwo dbają również pracownicy - konserwator, woźna,

sprzątaczki. W Szkole podejmuje się akcje prewencyjne - prowadzona była próbna ewakuacja budynku

i ćwiczenia przeciwpożarowe. Dzieci klas niższych deklarują, że w Szkole obowiązują regulaminy zachowania,

a nauczyciele pilnują na przerwach. W Szkole nie występuje zjawisko zmuszania do kupowania czegoś za nie

swoje pieniądze czy zmuszanie do oddawania swojej rzeczy(wyk. 1j), kradzieży (wyk. 2j), niszczenia cudzej

rzeczy (wyk. 3j). W opinii uczniów występują czasem przypadki obrażania (wyk.4j), niemiłego zachowania

(wyk. 5j), celowego wykluczenia z grupy (wyk. 6j) lub obrażanie za pomocą internetu lub telefonu

komórkowego (wyk. 7j).

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j

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

W Szkole obowiązują wartości i normy spójne z realizowanym programem wychowawczym i koncepcją pracy

Szkoły. Ważna jest kultura osobista, stosowanie form grzecznościowych, pomoc koleżeńska, obowiązkowość

i wartości chrześcijańskie związane z Patronem. Szkoła promuje postawy otwartości na potrzeby innych.

Zarówno rodzice (wyk. 1j), jak i uczniowie (wyk. 2j) mają wpływ na to, jakie zasady zachowania obowiązują

w Szkole. Jako przykład rodzice podają wybór Patrona i zaakceptowanie wartości chrześcijańskich,,

wprowadzenie większej liczby zajęć związanych z tolerancją oraz decyzję o jednoliceniu stroju szkolnego.

w czasie obserwowanych lekcji nauczyciele kształtowali społecznie pożądane postawy, przypominając zasady

zachowania, zwracając uwagę na bezpieczeństwo, odwołując się do podpisanego przez uczni ów kontraktu

klasowego.



Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 45/70

      

Obszar badania:  W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki.

Wszystkie podmioty wskazują, że zjawisko dyskryminacji nie występuje w Szkole. Nauczyciele na swoich

lekcjach przedmiotowych oraz na godzinach wychowawczych podejmują tę tematykę, szczególnie sprawę

tolerancji; dbają, by język stosowany przez uczniów nie dyskryminował. W edukacji antydyskryminacyjnej

wykorzystują filmy edukacyjne, gazetkę szkolną, angażują dzieci do akcji pomocowych, m.in. "Wyślij paczkę

do Afryki". 

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

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

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

profilaktyczne oraz modyfikuje je w razie potrzeb.

Działania wychowawcze są analizowane przez: zespół wychowawczy, indywidualnie przez wychowawców, Radę

Pedagogiczną i pedagoga szkolnego. W omawianiu efektów podejmowanych działań biorą udział również rodzice

i uczniowie. Prowadzone są rozmowy, ankiety, analizowane są dokumenty. Analiza efektów wychowawczych

podejmowana jest okresowo i w razie potrzeb. Szczególnie analizowana jest skuteczność działań dotyczących

wzajemnych relacji uczniów, wywiązywania się z obowiązków, przestrzegania regulaminu w zakresie

korzystania z telefonów komórkowych. Wnioski z analizy dotyczyły ostatnio wprowadzenia działań związanych

z zapobieganiem cyberprzemocy, uzależnienia od komputera, bezpieczeństwa w sieci i netykiety. 

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice.

Zarówno uczniowie, jak i rodzice mają możliwość zgłaszania propozycji dotyczących zasad postępowania

w Szkole, praw i obowiązków. Uczniowie wskazują, że przyjęte zasady są wg nich jasne i nie zgłaszali propozycji

zmian; rodzice natomiast wskazali na konieczność uwzględnienia działań profilaktycznych związanych

z cyberprzemocą, uzależnienia od komórek, komputera, korzystania z profili społecznościowych

i bezpieczeństwa na drodze do Szkoły. Zagadnienia te zostały uwzględnione w planach pracy wychowawczej. 
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W Szkole rozpoznawane są potrzeby rozwojowe i sytuacja społeczna wszystkich uczniów. Wg

potrzeb organizowane są zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania. Nauczyciele

pomagają uczniom przezwyciężyć trudności wynikające z ich trudniejszej sytuacji społecznej,

chociaż przypadki takich uczniów są bardzo rzadkie. Nauczyciele indywidualizują procesy

edukacyjne, dostosowując sposoby i metody prowadzenia lekcji do rozpoznanych możliwości

i potrzeb uczniów.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe i społeczne rozpoznawane są w Szkole poprzez analizę

dokumentów uczniowskich, obserwacje, konsultacje, ankietowanie uczniów i rodziców, analizę prac

uczniowskich. Grupa uczniów rozpoznanych jako potrzebujących wsparcia nie jest duża, to ok. 8%. Przyczyny to

problemy w nauce i zachowaniu. Uczniowie ci mają pomoc w postaci zajęć wyrównawczych. Zdaniem

nauczycieli najważniejsze potrzeby rozwojowe uczniów to potrzeby społeczne - potrzeba akceptacji,

bezpieczeństwa), poznawcze (rozwój zainteresowań), emocjonalne (stworzenie odpowiedniej atmosfery,

empatii i partnerstwa). Rodzice deklarują, że nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach i/lub potrzebach

ich dziecka (wyk. 1j).
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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.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowane są zajęcia wyrównawcze, koła rozwijające

i wzmacniające ich zainteresowania. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do możliwości i potrzeb

uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach. Wszyscy uczniowie biorą udział w jakiś zajęciach

pozalekcyjnych. Wg uczniów w Szkole są zajęcia, które ich interesują (wyk.1j) oraz pomagają w nauce (wyk.

2j). Także rodzice uznają, że zajęcia edukacyjne są dostosowane do potrzeb ich dzieci (wyk. 3j). Na

obserwowanych lekcjach nauczyciele stosowali sposoby pracy, dostosowując je do potrzeb uczniów. Pomagali

indywidualnie uczniom słabszym, stwarzali możliwości wzajemnego uczenia się, różnicowali trudność zadań,

motywowali do aktywności. Na bieżąco monitorowali stopień realizacji zadań.
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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.

Na obserwowanych lekcjach nauczyciele indywidualizowali proces edukacyjny w zależności od potrzeb uczniów:

nauczycielka angażowała w specjalny sposób dziecko szczególnie ruchliwe, słabsi uczniowie mogli pracować

w parze i mieli ograniczoną liczbę zadań do wykonania; dostosowywane było tempo pracy do możliwości ucznia

i wydłużony czas pracy. 

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

społecznej.

W Szkole nie występuje szczególne zróżnicowanie społeczno - ekonomiczne; sytuacja materialna rodzin jest

dobra. Pojawiają się sporadycznie przypadki konieczności wsparcia finansowego (wyprawka, wyżywienie)

i Szkoła kwalifikuje ucznia do pomocy finansowej ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a  Rada

Rodziców dofinansowuje wycieczki, wyjazdy. Dotyczy to najczęściej rodzin wielodzietnych. 

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

odpowiada ich potrzebom.

Rodzice wskazują, że pomoc i wsparcie otrzymywanie od nauczycieli i Szkoły jest wystarczające. Uczniowie

uważają, że nauczyciele wierzą w ich możliwości (wyk. 1j) oraz mówią im, że mogą nauczyć się nawet trudnych

rzeczy (wyk.2j).
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Wykres 1j Wykres 2j
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Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele współpracują i  pomagają sobie.  Udzielają wzajemnego wsparcia w rozwiązywaniu

problemów  i doskonaleniu swojej pracy. Wprowadzanie zmian dotyczących realizowanych

procesów edukacyjnych jest uzgodnione między nauczycielami.

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

planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

Wszyscy nauczyciele są zaangażowani w pracę stałych zespołów: nauczycieli uczących w jednym oddziale,

edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotowych, wychowawczego i doraźnych, np. do spraw ewaluacji wewnętrznej,

ekologiczno - zdrowotnego, organizacji imprez dla uczniów, rodziców lub nauczycieli. Praca zespółów

przedmiotowych jest planowa; terminy spotkań są stałe; nauczyciele uczący w jednym oddziale spotykają się

w zależności od potrzeb. Wszystkie zespoły prowadzą protokoły spotkań i dwa razy w roku opracowują

sprawozdania okresowe. Nauczyciele wspólnie planują m.in. pracę z uczniem zdolnym, konkursy, pracę

z uczniem wymagającym wsparcia, ustalają korelację międzyprzedmiotową w celu zapewnienia spójności

w realizacji treści nauczania. Planowane jest prowadzenie diagnoz, terminy próbnych sprawdzianów i lekcji

koleżeńskich. W ramach pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele planują i realizują wspólnie

imprezy, wycieczki, diagnozują osiągnięcia uczniów. 

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

Nauczyciele korzystają z pomocy innych nauczycieli przy planowaniu korelacji międzyprzedmiotowej,

prowadzeniu próbnych sprawdzianów, organizowaniu wycieczek, imprez środowiskowych i szkolnych

uroczystości oraz lekcji koleżeńskich. Pomoc innych nauczycieli to również przekazywanie wiedzy zdobytej

na szkoleniach, informowanie się wzajemnie o uczniach, wypracowanie wspólnie pomocy i materiałów

dydaktycznych oraz wymiana doświadczeń.   
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W wymaganiu "Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych "

w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

szkoły/placówki:

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

pracy. 

Nauczyciele deklarują prowadzenie ewaluacji swojej pracy, wskazując obszary dotyczące metod nauczania,

efektów kształcenia i wychowania, zasad oceniania. Współpraca w tym zakresie obejmuje przede wszystkim

formułowanie ankiet. Wzajemną pomoc oceniają jako przydatną.

Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

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

nauczycielami.

Wprowadzane zmiany sugerowane są przez nauczycieli, Dyrektora Szkoły, czasem rodziców i uczniów. Zmiany

w procesach edukacyjnych są wprowadzane na podstawie ustaleń między nauczycielami. Ostatnio dotyczyły one

zmian w systemie oceniania zachowania, organizacji próbnych sprawdzianów oraz udziału w projektach, akcjach

i obozach językowych. 
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Wymaganie:

Promowana jest wartość edukacji

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła promuje w środowisku wartość uczenia się, wskazuje przykłady i umożliwia uczniom

osiąganie sukcesów w różnych dziedzinach. Informacje o osiągnięciach uczniów i absolwentów

skierowane są do rodziców, społeczności szkolnej i lokalnej.

Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat

sprzyjający uczeniu się. 

O pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się dbają wszyscy pracownicy Szkoły. Dyrektor Szkoły stwarza

nauczycielom możliwości organizacyjne, by mogli dzielić się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, odbywać

lekcje koleżeńskie i ze sobą współpracować. Na bieżąco również nauczyciele i Dyrektor Szkoły dowiadują się

o losie absolwentów.

Obszar badania:  W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia

się przez całe życie.

Nauczyciele, by kształtować u uczniów postawę uczenia się przez całe życie, wskazują przykłady i postawy

innych oraz stwarzają uczniom możliwość np. zgłaszania pomysłów na lekcjach (wyk.1j), wyrażania własnego

zdania (wyk.2j), pokazywania rezultatów ich pracy (wyk.3j). Uczniowie deklarują, że nie boją się pytać (wyk.

4j), popełniać na lekcji błędów (wyk. 5j) i są zachęcani do rozwiązywania zadań różnymi sposobami (wyk. 6j).
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Wykres 1j Wykres 2j

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

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.

Zdecydowana większość absolwentów Szkoły kontynuuje naukę w Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych

w Wołowicach. Nauczyciele Gimnazjum informują nauczycieli Szkoły Podstawowej o mocnych i słabych stronach

ich absolwentów, o ich osiągnięciach i ewentualnych brakach. Informacje te służą Szkole do oceny efektów 

pracy, do wprowadzania zmian, np. w wyborze podręczników, w organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz

w doskonaleniu pracy. Na korytarzach Szkoły, na stronie internetowej są informacje o sukcesach

gimnazjalistów, którzy w zdecydowanej większości są absolwentami Szkoły Podstawowej w Wołowicach.
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Wykres 1j

Obszar badania: Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w

społeczności lokalnej.

Szkoła, organizując różne koła zainteresowań oraz wskazując przykład dorosłych, pokazuje uczniom sens

uczenia się dzieci i dorosłych. Wartość uczenia jest promowana poprzez pokazywanie osiągnięć dzieci w różnych

dziedzinach. Informacje te skierowane są do uczniów, rodziców i społeczności lokalnej. Szkoła wydaje biuletyn

informacyjny, źródłem informacji jest również gazeta lokalna "Orka" i strona internetowa Szkoły. 
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Wymaganie:

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. W Szkole współpracuje się

z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. Rodzice współdecydują w sprawach Szkoły i uczestniczą

w podejmowanych działaniach. Realizowane są inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz

Szkoły.

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

swojej pracy.

Rodzice mają możliwość wyrażania swoich opinii i uwag na temat Szkoły. W miejscu przeznaczonym dla

rodziców wywieszane są informacje między innymi o koncepcji pracy Szkoły, programie wychowawczym

i programie profilaktyki, zajęciach pozalekcyjnych oraz innych wydarzeniach szkolnych. Informacje te są

również zamieszczane na stronie internetowej Szkoły. Dyrektor spotyka się z Radą Rodziców na początku roku

szkolnego i w zależności od potrzeb. Na tych spotkaniach omawiane są potrzeby uczniów i  Szkoły. Nauczyciele

planując działania w Szkole, biorą pod uwagę opinie rodziców w sprawach dotyczących koncepcji pracy Szkoły,

działań wychowawczych, procesów uczenia się, programów nauczania, oceniania, organizacji życia szkolnego

oraz rozwoju zainteresowań dzieci. Nauczyciele zasięgają opinii również w sprawach wyjazdów na "białe"

i "zielone szkoły", organizacji akcji charytatywnych, organizacji wypoczynku na terenie Szkoły oraz

uczestniczenia dzieci w imprezach wyjazdowych i miejscowych. Rodzice wiedzą, w jaki sposób mogą

współpracować ze Szkołą na rzecz rozwoju swoich dzieci ( wyk. 1j). Pod wpływem opinii rodziców zostały

uruchomione dodatkowe zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne. Zmieniła się również organizacja

przygotowywania i wydawania posiłków dla uczniów. Rodzice zainicjowali organizację pikników rodzinnych oraz

organizację loterii na rzecz Szkoły. Z inicjatywy rodziców w klasie szóstej na pierwszej lekcji raz w tygodniu

odbywają się dodatkowe zajęcia przygotowujące do sprawdzianu z języka angielskiego, matematyki i języka

polskiego.  Na życzenie rodziców uruchomiono dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, miedzy innymi szachy, taniec,

tenis stołowy oraz karate.
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Wykres 1j

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

dzieci. 

Dyrektor oraz nauczyciele współpracują z rodzicami na rzecz rozwoju swoich uczniów. Nauczyciele rozmawiają

z rodzicami o możliwościach rozwoju ich dzieci (wyk. 1j), służą radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla

dziecka (wyk. 2j), podobnie wychowawcy służą radą i pomocą (wyk. 3j). Wspólnie z nauczycielami rodzice

organizują imprezy klasowe, wyjazdy na wycieczki, "zielone" i "białe szkoły",organizują pikniki rodzinne oraz

Dni Seniora. Rodzice uczestniczą jako goście i prowadzący w zajęciach z zakresu zawodoznawstwa.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania: Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w

podejmowanych działaniach.

Rodzice współdecydują w sprawach Szkoły w ramach Rady Rodziców oraz Stowarzyszenia Rodziców. Decyzje

podejmowane są na spotkaniach i przekazywane Dyrektorowi Szkoły. Decyzje dotyczą przede wszystkim

uchwalenia programu wychowawczego i profilaktyki, podejmowania działań remontowych, doposażenia Szkoły

w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz spraw związanych z  organizacją zajęć dodatkowych. W Szkole nie działa

Rada Szkoły, żaden z zainteresowanych podmiotów nie wystąpił o powołanie Rady. Opinie rodziców mają wpływ

na organizację zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. Rodzice uczestniczą w uroczystościach i imprezach

szkolnych, wyjeżdżają na imprezy integracyjne, wycieczki i "zielone szkoły". Uczestniczą w warsztatach

prowadzonych w Szkole.

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.

Dyrektor i nauczyciele zachęcają rodziców do podejmowania działań w Szkole poprzez rozmowy na spotkaniach,

dniach otwartych, imprezach szkolnych. Wykorzystuje się kontakty mailowe oraz ankiety do zainteresowania

rodziców problemami, które później  wspólnie są rozwiązywane. W poprzednim roku szkolnym rodzice zgłaszali

między innymi propozycję  zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, przygotowania przedstawienia na piknik

"Rodzina Razem", pomoc w zakupie pomocy dydaktycznych, kontynuowanie zajęć przygotowujących

do sprawdzianu w szóstej klasie  oraz podjęcie starań o wymalowanie pasów na drodze w okolicy Szkoły

(wyk.1j). Na spotkaniach ogólnych oraz klasowych rodzice są zachęcani do współpracy ze Szkołą i zgłaszania

swoich propozycji. 
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Wykres 1j
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Wymaganie:

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

rozwoju

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W Szkole rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie

podejmuje inicjatywy. Szkoła w sposób systematyczny i celowy, współpracuje z instytucjami

i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Współpraca Szkoły ze środowiskiem lokalnym

wpływa na ich wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów.

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 prowadzi rozpoznanie potrzeb  środowiska lokalnego. Rozpoznane potrzeby dotyczą  przede wszystkim

organizacji imprez środowiskowych oraz włączania się Szkoły w imprezy organizowane w Gminie. Mieszkańcy

Wołowic korzystają z bazy Szkoły, szczególnie z sali gimnastycznej i sprzętu sportowego. Użyczana jest sala

na turniej tańca towarzyskiego, tenisa stołowego, imprez o szerokim zasięgu, takich jak Dzień Seniora czy

piknik "Rodzina razem". W podejmowanych działaniach Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami, które

wspierają edukację.

Obszar badania:  Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem

specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym.

Szkoła współpracuje systematycznie w ciągu całego roku szkolnego z wieloma instytucjami, korzystając z ich

wsparcia i pomocy.  Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Czernichowie polega

na wspomaganiu uczniów, organizowaniu warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej umożliwia pomoc w dożywianiu dla dzieci z rodzin uboższych. Gminna Biblioteka Publiczna

organizuje lub współorganizuje liczne konkursy, lekcje biblioteczne oraz spotkania z autorami książek.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wołowicach pomaga Szkole w organizowaniu festynów, konkursów, imprez oraz

promocji Szkoły. Przedszkole Samorządowe w Wołowicach szczyci się wieloletnią współpracą, która opiera się

na kontakty bezpośrednich. Jest to korzystanie z sali gimnastycznej i placu zabaw Szkoły. Nauczyciele prowadzą

wspólne zajęcia, wspólne teatrzyki i formy zabawowe. Organizowane  są wspólne wyjazdy do kina i teatru,

wspólne zebrania  Rady Pedagogicznej. Wykorzystywana jest informacja o losach absolwentów do podnoszenia

jakości pracy Przedszkola i Szkoły. Szkoła w Nowej Wsi Szlacheckiej współpracuje przy wspólnej organizacji

projektów (np. wyjazd na narty do Kościeliska), wspólnych wycieczek, wyjazdów do teatru,  wyjazdów

na basen. GZEAS  finansowo i księgowo wspiera Szkołę oraz opracowuje projekty. Ludowy Klub Sportowy

prowadzi dla młodzieży szkolnej sekcje sportowe, np. tenisa ziemnego, turnieje sportowe oraz wspomaga

sędziowaniem w czasie imprez sportowych.
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W wymaganiu "Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego

na rzecz wzajemnego rozwoju" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój

środowiska.

Korzyścią dla środowiska lokalnego wynikające  ze współpracy ze Szkołą, jest włączanie społeczeństwa

w działania Szkoły oraz organizowane imprezy i uroczystości dla społeczeństwa.  Młodzież szkolna uświetnia

swoimi występami uroczystości wiejskie, gminne i powiatowe. Młodzież, która nie uczęszcza do tej Szkoły może

korzystać ze szkolnych obiektów sportowych oraz placu zabaw. Rodzice i organizacje społeczne działające

w środowisku korzystają z zasobów szkolnych. Szkoła często jest prekursorem działań, które skierowane są

do społeczeństwa Wołowic np. porządkowanie okolicy, zbieranie  śmieci, dbanie o otoczenie Szkoły,ukwiecanie

otoczenia oraz organizowanie działań charytatywnych na rzecz rodzin potrzebujących.

Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w

środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów

Nauczyciele bardzo często prowadzą zajęcia poza budynkiem szkolnym, wykorzystując środowisko lokalne.

Lekcje takie odbywają się w okolicznych rezerwatach przyrody, w dolinie Wisły, w lesie, oczyszczalni ścieków.

Wyjazdowe lekcje prowadzone są między innymi w Krakowie i Tyńcu. Uczniowie uważają, że dużo się mogą

na nich nauczyć (wyk. 1j). Uczniowie biorą udział w licznych szkoleniach i konkursach organizowanych przez

Ochotniczą Straż Pożarną, Policję, Bibliotekę Gminną. Szkoła organizuje lekcje i spotkania, na które zaprasza

różne osoby, np. wójta gminy, nadleśniczego, autora książek, przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej oraz

Ludowych Zespołów Sportowych.
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Wykres 1j
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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 analizowane są wyniki sprawdzianu w klasie szóstej, Ogólnopolskich Badań Umiejętności

Trzecioklasistów i Diagnozy Umiejętności Matematycznych. Na podstawie wyników planowane

i wdrażane są działania, których realizacja jest monitorowana w ramach sprawowanego nadzoru

pedagogicznego oraz pracy zespołów nauczycielskich. 

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.

Na podstawie analizy wyników sprawdzianu w klasie szóstej sformułowane zostały wnioski dotyczące

kształtowania określonych umiejętności; w ostatnich dwóch latach dotyczyły one umiejętności czytania tekstu

ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji w tekście i wykorzystania wiedzy w praktyce. Wskazano konieczność

wyrabiania czujności ortograficznej, doskonalenia poprawności językowej oraz ćwiczenia prawidłowego układu

graficznego w krótkich i długich formach wypowiedzi. W ramach prowadzonej ewaluacji wewnętrznej

wnioskowano w sprawie kontynuacji dotychczasowych kółek zainteresowań i zajęć nadobowiązkowych,

ale także poszerzenie oferty o nowe zajęcia. Zwrócono także uwagę na konieczność wzmocnienia motywacji

do nauki oraz pomoc uczniom z trudnościami w nauce i zachowaniu. W wyniku realizacji wniosków z analizy

sprawdzianu np. w klasie piątej wprowadzono prace pisemne o formie zbliżonej do egzaminacyjnej,

wprowadzono pomoce interaktywne -  "Władcy słów" oraz "Między nami słuchaczami". 

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

Realizacja zadań wynikających z analizy wyników sprawdzianu i z ewaluacji wewnętrznej monitorowana jest

w ramach sprawowanego przez Dyrektora Szkoły nadzoru pedagogicznego oraz w ramach prac poszczególnych

zespołów nauczycielskich. Dyrektor przeprowadza kontrole, obserwacje, analizuje plany pracy i sprawozdania.

Wnioski z monitorowania służą do oceny pracy nauczycieli i pracy Szkoły, do planowania doskonalenia

zawodowego lub modyfikacji działań. I tak np. w klasie piątej rozpoczęto realizację projektu językowego. 
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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.

Nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych, które również przeprowadzają w swojej Szkole. Oprócz

sprawdzianu w klasie szóstej w Szkole wprowadzono badanie kompetencji matematycznych uczniów klas

piątych (DUMa) oraz umiejętności trzecioklasistów (OBUT).  

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

Nauczyciele planując realizację treści nauczania, uwzględniają badania wyników nauczania trzecioklasistów,

sześcioklasistów oraz wyniki badań kompetencji matematycznych pięcioklasistów. Korzystają także

z publikowanych wyników badań prowadzonych przez instytucje oświatowe, a dotyczące spraw

wychowawczych, dydaktycznych, np. pracy z uczniem z dysfunkcjami. Wyniki badań posłużyły do organizacji

zajęć dydaktyczno - wyrównawczych wg potrzeb, stały się podstawą udziału w projektach, w konkursach oraz

organizacji dodatkowych kół zainteresowań np. "Główka pracuje".

Obszar badania: 

Szkoła posiada informacje o absolwentach, których większość uczęszcza do Gimnazjum wchodzącego w skład

Zespołu. Informacje te wykorzystywane są do promocji Szkoły, upowszechniania wartości edukacji, rozwijania

pasji oraz doskonalenia procesów edukacyjnych.
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Wymaganie:

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Zarządzanie Szkołą służy zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji podstawy

programowej, programów nauczania oraz zadań wynikających z przyjętej koncepcji pracy Szkoły.

Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe na szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,

a Dyrektor Szkoły umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce szkolnej. Dyrektor

współpracując z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, społecznymi, samorządowymi,

kościelnymi zapewnia wspomaganie zewnętrzne, które ma wpływ na organizację procesów

edukacyjnych i wychowawczo - opiekuńczych w Szkole. Realizacja zadań wynikających z wniosków

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego jest monitorowana.

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i

uczeniu się oraz zapewnieniu warunków odpowiednich do realizacji tych zadań.

Szkoła posiada odpowiednie warunku do realizacji procesów edukacyjnych. Sale są przestronne, klasy I - III

posiadają miejsca do pracy i zabawy; stoliki są dostosowane do wieku uczniów. W klasach są pomoce

dydaktyczne, sprzęt multimedialny i tablice interaktywne. Nauczyciele mają zapewnione warunki do pracy

własnej oraz korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych. Mocną stroną jest dobrze

wyposażona hala sportowa, a potrzebą jest doprowadzenie internetu do starszej części budynku Szkoły.

Korytarze są przestronne i jasne. Nauczyciele systematycznie i planowo spotykają się na zebraniach Rady

Pedagogicznej i zespołów nauczycielskich, w czasie których omawiane są sprawy związane z edukacją

i wychowaniem, doskonaleniem zawodowym, organizacją pracy. Ułożenie przedmiotów w planie dnia jest

celowe i sprzyja uczeniu. 

Obszar badania:  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego dotyczyły w ostatnich latach podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Szkole,

organizacji zajęć pozalekcyjnych, wdrażania innowacji. Podjęte działania to wzmocnienie dyżurów

nauczycielskich, utworzenie zajęć z karate, szachów oraz wprowadzenie innowacji zarówno w klasach niższych,

jak i wyższych. Partnerzy Szkoły zwracają uwagę na zmiany, które są widoczne i obserwowalne. Zmieniło się

otoczenie Szkoły, powstał plac zabaw, z którego korzystają nie tylko uczniowie, zakupiono dużo nowych pomocy

dydaktycznych, w tym tablice interaktywne. Podkreślają inicjatywę Dyrektora Szkoły i nauczycieli

w występowaniu o środki dodatkowe. Pracownicy niepedagogiczni wskazują na inwestycje związane

z remontami i wyposażeniem. 
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Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. 

Najwięcej nauczycieli uczestniczyło w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, takich jak

szkolenia (prowadzone dla wszystkich nauczycieli lub zespołu) i obserwacje lekcji. Indywidualnie nauczycieli

uczestniczyli w zewnętrznych formach doskonalenia takich jak: konferencje, seminaria, wizyty obserwacyjne

w innych placówkach, szkolenia internetowe. Wszyscy nauczyciele brali udział w szkoleniach na temat: metod

aktywnych, pracy z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi, przetwarzania danych osobowych. Nauczyciele

edukacji wczesnoszkolnej poznali zagadnienie wspierania dziecka sześcioletniego. Indywidualnie nauczyciele

wybierali m.in. doskonalenie z zakresu terapii pedagogicznej, animacji ruchowych, wsparcia uczniów

z trudnościami w czytaniu i pisaniu, edukacji dla bezpieczeństwa, tworzenia indywidualnego programu

eddukacyjno - terapeutycznego.

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.

Wszyscy nauczyciele w różnym stopniu i zakresie uczestniczą w czynnościach związanych z prowadzeniem

ewaluacji wewnętrznej. Wszyscy mają wpływ na ustalony obszar ewaluacji, wielu zaangażowanych jest

w prowadzenie badań; członkowie zespołu do spraw ewaluacji ustalają metody badawcze, opracowują

narzędzia, analizują wyniki, wyciągają wnioski i przedstawiają Radzie Pedagogicznej. 

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.

Dyrektor Szkoły pokazując efekty wspólnie podjętych decyzji, nagradzając rodziców listami gratulacyjnymi za

ich aktywności, przekazując informacji o możliwościach spotkań z Dyrektorem, tworzy szkołę otwartą

i sprzyjającą współudziałowi wszystkich podmiotów w podejmowaniu decyzji dotyczących różnych obszarów

pracy Szkoły. Nauczyciele współdecydują o organizacji i o rodzaju zajęć pozalekcyjnych, organizacji szkolnych

uroczystości, konkursów szkolnych i gminnych; mają swój udział w decydowaniu o zakupach środków

dydaktycznych, proponowaniu nauczycieli i rodziców do nagród i listów gratulacyjnych. Pracownicy

niepedagogiczni wyrażają swoje opinie w sprawach organizacyjnych, porządkowych i zakupowych. Decyzje

konsultowane są z organem przedstawicielskim uczniów i Radą Rodziców.
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Obszar badania: Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb.

Zarówno nauczyciele, jak i rodzice zauważają, że Dyrektor Szkoły pozyskuje zewnętrzne zasoby służące

rozwojowi uczniów. Rada Sołecka dofinansowuje prace remontowo - malarskie; udział w różnego rodzaju

projektach MEN-owskich pozwolił np. na zakup tablic interaktywnych. Współpraca ze szkołami, biblioteką,

Domem Ludowym, Ludowym Klubem Sportowym "Piast" pozwala na zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć,

konkursów, zawodów sportowych, wyjazdów na narty i surfing. Szkoła otwarta jest również na przyjmowanie

praktyk studenckich; stała współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami pozwala na uświetnienie szkolnych

uroczystości. Wspólnie z Parafią Rzymsko - Katolicką organizowane są wyjazdy wakacyjne dla uczniów.

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z

zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.

Dyrektor organizując doskonalenie zawodowe nauczycieli, wspierając inicjatywy oraz informując o najnowszych

możliwościach edukacyjnych umożliwia nauczycielom nabywanie aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki,

psychologii. Nauczyciele w ostatnich latach wykorzystali zdobytą wiedzę do opracowywanie innowacji,

projektów, wprowadzenia elementów oceniania kształtującego oraz prawidłowego organizowania pracy

sześciolatków w Szkole. 
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