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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 22-04-2016 - 06-05-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Katarzyna Borodziuk, Jolanta Świtek. Badaniem objęto 37 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 37 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 10 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielem samorządu

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

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

działania szkoły lub placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Akusz obserwacji zajęć

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

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

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

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego

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

WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale



SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOCISZEWIE 4/70

      

Obraz placówki

    Raport, który przedstawiamy dotyczy problemowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

w Szkole Podstawowej w Kociszewie. Badanie zostało przeprowadzone w zakresie wymagań: 

• "Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.";

• "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.";

• "Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.".

W raporcie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje pozyskane od różnych grup respondentów

oraz wnioski z nich wynikające.

    Szkoła Podstawowa w Kociszewie jest szkołą wiejską, prowadzoną przez Gminę Zelów. W ramach działalności

opiekuńczej oferuje: naukę na jedną zmianę, bezpieczny dowóz dzieci, opiekę logopedyczną, zajęcia świetlicowe

przed i po zajęciach lekcyjnych, obiady w szkolnej stołówce, pomoc przy staraniach o świadczenia w opiece

społecznej. W ramach oferty edukacyjnej szkoła zapewnia prowadzenie zajęć szkolnych w dobrze wyposażonych

pracowniach ekologicznej i komputerowej, w nowoczesnej sali gimnastycznej Wiejskiego Centrum Rekreacji i na

boisku piłkarskim. Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań i predyspozycji poprzez udział

w zajęciach pozalekcyjnych koła teatralnego, dziennikarskiego, ekologicznego i sportowego. Ponadto oferuje

wychowankom uczestnictwo w szkolnych wycieczkach, półkoloniach, zimowiskach, obozach sportowych

i rekreacyjnych.

    Szkoła podejmuje działania edukacyjne adekwatnie do wcześniej rozpoznanych możliwości i potrzeb uczniów.

Organizacja procesów edukacyjnych i stosowane przez nauczycieli metody nauczania sprzyjają uczeniu się.

Informacja zwrotna o postępach w nauce, jakiej udzielają nauczyciele jest działaniem użytecznym, skutecznym,

pomagającym uczniom uczyć się. Efektem działań nauczycieli jest powszechna wśród uczniów znajomość celów

zajęć i stawianych wobec nich oczekiwań. Uczniowie uczestniczą aktywnie w zajęciach organizowanych przez

szkołę i są świadomi odpowiedzialności za własny rozwój. Nauczyciele współpracują w planowaniu,

organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych oraz wspólnie monitorują i analizują ich efektywność.

    Zaletą szkoły jest jej kameralność (mała liczebność klas) – uczniowie i nauczyciele znają się, dobrze znane

jest też środowisko rodzinne uczniów. Sytuacja ta sprzyja podejmowaniu działań wychowawczych

i profilaktycznych adekwatnych do potrzeb uczniów i specyfiki środowiska oraz pozytywnie wpływa

na zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa.

    Uczniowie szkoły odnoszą sukcesy w licznych konkursach np.: przedmiotowych, artystycznych, językowych

oraz w zawodach sportowych. Uczestniczą w licznych akcjach charytatywnych i ekologicznych oraz angażują się

w realizację szkolnych imprez i uroczystości. Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami

wspomagającymi realizację jej statutowych zadań. Dzięki realizacji licznych projektów edukacyjnych szkoła

pozyskuje środki na organizację m.in. nauki pływania i turystyki edukacyjnej.



SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOCISZEWIE 5/70

      

Informacja o placówce

Nazwa placówki SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W KOCISZEWIE

Patron Tadeusz Kościuszko

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Kociszew

Ulica

Numer 32

Kod pocztowy 97-425

Urząd pocztowy Zelów

Telefon 0446341239

Fax

Www www.kociszew.pl

Regon 00123182000000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 103

Oddziały 8

Nauczyciele pełnozatrudnieni 10.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.55

Średnia liczba uczących się w oddziale 12.88

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 10.3

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat bełchatowski

Gmina Zelów

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

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.

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.

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

1. Proces edukacyjny jest tak planowany i realizowany aby zapewnić uczniom prawidłowy

rozwój oraz aby zapewnić młodzieży możliwość wpływania na jego przebieg. Uczniowie mają

poczucie własnej odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki w nauce.

2. Podczas zajęć nauczyciele stwarzają uczniom możliwości uczenia się od siebie nawzajem

oraz w czytelny dla uczniów sposób przedstawiają cele zajęć i stawiane wobec nich

oczekiwania.

3. Nauczyciele stosują nowatorskie rozwiązania w zakresie działań dydaktycznych oraz

wychowawczych. Rozwiązania te nakierowane są na uzyskiwanie przez uczniów coraz

lepszych osiągnięć edukacyjnych oraz na kształtowanie właściwych postaw i zachowań

uczniów.

4. W szkole podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne, które odpowiadają

na potrzeby uczniów i są dostosowane do potrzeb środowiska lokalnego.

5. Uczniowie i rodzice mają wpływ na zasady zachowania w szkole oraz na ustalanie praw

uczniów. Uczniowie mają poczucie sprawiedliwości.

6. Nauczyciele (w tym nauczyciele uczący w jednym oddziale) prowadzą ewaluację własnej

pracy, współpracując przy tym z innymi nauczycielami, pomagają sobie nawzajem oraz

wspierają się w rozwiązywaniu problemów.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Badanie pokazuje, że szkoła podejmuje działania edukacyjne, dostosowując je do możliwości

i potrzeb uczniów. Nauczyciele w trosce o prawidłowy rozwój uczniów - wspierają i motywują ich,

udzielają pomocnych wskazówek, aktywizują podczas zajęć, łączą treści międzyprzedmiotowe,

wykorzystują wiedzę i umiejętności uczniów zdobyte poza szkołą oraz są zaangażowani w realizację

działań nowatorskich. Realizowane rozwiązania nowatorskie mają na celu zarówno poprawę

efektywności nauczania, jak i dbałość o kształtowanie u wychowanków właściwych postaw

i zachowań - widoczna jest ich skuteczność. Efektem działań nauczycieli jest również powszechna

wśród uczniów znajomość celów zajęć i stawianych wobec nich oczekiwań. Nauczyciele stwarzają

uczniom możliwości uczenia się od siebie nawzajem, a opinie uczniów potwierdzają, że są to

powszechne działania. Proces edukacyjny jest tak planowany i realizowany aby zapewnić uczniom

możliwość wpływania na jego przebieg, tym samym dając uczniom poczucie odpowiedzialności za

własny rozwój.

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.

Podejmowane działania edukacyjne są adekwatne do potrzeb uczniów, widoczna jest ich

powszechność. Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do rozpoznanych potrzeb uczniów oraz

prowadzą zajęcia w sposób atrakcyjny i motywujący uczniów. Wszyscy lub większość ankietowanych uczniów

twierdzi, że wszyscy lub większość nauczycieli:

● upewnia się, czy zrozumieli to, o czym była mowa na lekcji (12 z 12);

● potrafi zainteresować tematem lekcji (12 z 12);

● zrozumiale tłumaczy zagadnienia (12 z 12);

● prowadzi lekcje w taki sposób, że mają ochotę się uczyć (11 z 12), (Wykresy 1j - 4j).

Ponadto większość ankietowanych uczniów (5 z 9) stwierdziła, że w dniu przeprowadzonego badania - lubiła

uczyć się na wszystkich lub większości lekcji (Wykres 5j), a uczniowie kl. I- III stwierdzili, że lubią szkołę (Tab.

1) i są zadowoleni gdy "dostają dobre oceny, jeżdżą na basen, chodzą na wycieczki, grają na instrumentach,

sadzą kwiaty, przynoszą zwierzęta".
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe: Zabawmy się w ruchomą tarczę. Waszym zadaniem jest przemieszczanie się po sali w

zależności od Waszego stosunku do stwierdzeń, które przedstawię:
Treść pytania: Lubię szkołę [WUI-III] (7620)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Dzieci lubią szkołę. Lubię szkołę ponieważ są fajni nauczyciele, możemy się

dużo nauczyć, np.: poznawać mapę, świat, instrumenty.

Dostajemy nagrody, poznajemy pracę innych, np.

leśniczego i policjanta, bierzemy udział w

przedstawieniach, np. "Czerwony Kapturek".
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Obszar badania:  Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec

nich oczekiwania.

Efektem działań nauczycieli jest powszechna wśród uczniów znajomość celów zajęć i stawianych

wobec nich oczekiwań. Uczniowie na wszystkich lub większości lekcji wiedzą czego uczą się (8 z 9) i czego

mają się nauczyć (9 z 9). Na wszystkich lub większości zajęć nauczyciele proszą uczniów, by sformułowali cele

lekcji (12 z 12) lub przedstawiają je uczniom sami (12 z 12), (Wykres 1j - 4j). Powyższe opinie znalazły

potwierdzenie na wszystkich obserwowanych zajęciach - uczniowie poznali cele lekcji, nauczyciele sprawdzali

czy uczniowie je zrozumieli i czy wiedzą dlaczego omawiane treści są warte zapamiętania.

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

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

uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.

Informacja zwrotna o postępach w nauce, jakiej udzielają nauczyciele jest działaniem

powszechnym, użytecznym i skutecznym - pomagającym uczniom uczyć się.  Podczas obserwowanych

zajęć nauczyciele zwracali uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania ucznia, które były prawidłowe

i nieprawidłowe. Uczniowie otrzymywali informację zwrotną od nauczycieli dotyczącą efektów ich pracy.

Informacja ta pozytywnie wpływa na ich uczenie się na lekcji - motywuje uczniów do aktywności tj.: podjęcie

próby wykonania zadania, chęć zakończenia zadania i wykonanie kolejnego, poprawianie własnych błędów,

poszukiwanie innych rozwiązań lub informacji (Tab. 1). Wszyscy lub większość nauczycieli: rozmawia z uczniami

o ich postępach w nauce (11 z 12) i o tym, jak mają radzić sobie z trudnościami w nauce (11 z 12); dostrzega,

to co uczniowie robią dobrze (12 z 12) i wskazuje na ich mocne strony (10 z 12). Wszyscy uczniowie uważają,

że są oceniani według jasnych dla nich zasad (9 z 9), a zdecydowana większość z nich (11 z 12) podczas

oceniania odczuwa ochotę do nauki lub chęć poprawy (Wykres 1j - 7j; Tab. 2). Pozytywną opinię wyrazili

również wszyscy ankietowani rodzice stwierdzając, że sposób oceniania przez nauczycieli zachęca ich dziecko

do uczenia się (30 z 30), a informacja uzyskana od nauczycieli pomaga im wspierać ich dziecko, (Wykres 8j

i 9j).
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 9j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, w jaki sposób nauczyciel udziala informacji zwrotnej uczniom. [OZ] (7560)

Tab.1

Numer Analiza

1 Informacja zwrotna, której nauczyciel udziela uczniom

przekazywana jest w spokojny, życzliwy sposób.

Stosownie do sytuacji kierowana jest indywidualnie do

ucznia, grupy uczniów lub całej klasy. Korzystnie wpływa

na proces uczenia się ponieważ: • motywuje uczniów do

zakończenia zadania/ćwiczenia, poszukiwania innych

sposobów rozwiązań, wykonania kolejnego zadania/

ćwiczenia, • zachęca do wyszukiwania i podawania

przykładów w oparciu o zdobytą wiedzę oraz własne

obserwacje i doświadczenia, • zaciekawia omawianymi

treściami, • inspiruje do argumentowania, analizowania i

wyciągania wniosków, • zachęca do poszukiwania

informacji.
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  Jak się zazwyczaj czujesz, kiedy jesteś oceniana/y? Wybierz opisy, które najlepiej pasują do

Ciebie. [AMS] (10036)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 12

Tab.2

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 mam ochotę się uczyć 6 / 6 50 / 50

2 postanawiam, że się poprawię 5 / 7 41.7 / 58.3

3 nie chce mi się uczyć dalej 0 / 12 0 / 100

4 nie wiem, co dalej robić 0 / 12 0 / 100

5 wiem, co mam poprawić 1 / 11 8.3 / 91.7

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

trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 

Nauczyciele podejmują działania, które wspierają uczniów, a także przyczyniają się do stworzenia

właściwej atmosfery, sprzyjającej uczeniu się - widoczna jest powszechność tych działań. Uczniowie

twierdzą, że w dniu badania:

● byli wysłuchiwani przez wszystkich lub większość nauczycieli, kiedy mieli potrzebę z nimi porozmawiać

(6 z 8);

● dostali od wszystkich lub większości nauczycieli wskazówki, które pomagają im się uczyć (6 z 8),

(Wykres 1j i 2j).

Wszyscy uczniowie z innej grupy badawczej (12 z 12) zgodnie stwierdzili, że:

● uczniowie w ich szkole nie są wyśmiewani przez innych uczniów i nie są wyśmiewani przez

nauczycieli;

● uczniowie pomagają sobie w nauce (Wykres 3j - 5j).

Większość rodziców uważa, że wszyscy lub większość nauczycieli:

● dba o dobre relacje między ich dzieckiem a innymi uczniami (29 z 30);

● szanuje ich dziecko (29 z 30);

● traktuje wszystkich uczniów równie dobrze (28 z 30);

● chwali ich dziecko częściej niż krytykuje (27 z 30);

● wierzy w możliwości ich dziecka (29 z 30), (Wykres 6j - 10j).

Obserwacje zajęć potwierdzają, że wzajemne relacje między nauczycielami i uczniami są życzliwe. Nauczyciele

motywują wszystkich uczniów do angażowania się w proces uczenia się oraz z akceptacją przyjmują opinie
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i inicjatywy uczniów, które wykorzystują do pracy na lekcji. Uczniowie w każdej sytuacji mają możliwość

wykorzystania popełnionych błędów do uczenia się. Atmosfera podczas zajęć sprzyja uczeniu się (Tab. 1).

W szkole panuje wzajemny szacunek i partnerstwo między pracownikami. Pracownicy niepedagogiczni mają

wpływ na kształtowanie właściwej atmosfery (Tab. 2).

Wykres 1j Wykres 2j

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

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

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, jaka jest atmosfera uczenia się i podaj przykłady działań (nauczyciela i uczniów), które

ją tworzą. [OZ] (7550)

Tab.1

Numer Analiza

1 Atmosfera podczas zajęć sprzyjała uczeniu się.

Nauczyciel i uczniowie w przyjazny sposób zwracali się

do siebie. Nauczyciele udzielali pochwał uczniom za

prawidłowo wykonane ćwiczenia, doceniali pomysłowość

uczniów. Cierpliwie i spokojnie wyjaśniali uczniom gdzie i

dlaczego popełnili błędy, zachęcali do aktywności.

Uczniowie byli aktywni, chętnie wykonywali ćwiczenia,

chętnie prezentowali wyniki pracy grupowej, zgodnie

pracowali zespołowo, okazywali duże zainteresowanie

zajęciami. Mała liczebność klasy sprzyjała tworzeniu

dobrej, przyjaznej atmosfery.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jaka jest atmosfera w Państwa szkole? Jaka jest Państwa rola w kształtowaniu tej atmosfery?

[WPN] (6815)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Atmosfera miła, oparta na wzajemnym szacunku,

partnerstwie, przyjaźni, równym traktowaniu.

2 Rola pracowników niepedagogicznych w kształtowaniu

atmosfery jest duża, oparta jest na koleżeńskich

relacjach, współpracy i współdziałaniu ze wszystkim

pracownikami szkoły.

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.

Widoczna jest powszechność działań nauczycieli mających na celu kształtowanie u uczniów

umiejętności uczenia się. Uczniowie twierdzą, że wszyscy lub większość nauczycieli daje im wskazówki, jak:

● powtórzyć ważne treści lekcji (11 z 12);

● zapamiętać nowe informacje (11 z 12);

● robić przydatne notatki (10 z 12);

● znajdować najważniejsze informacje (11 z 12);

● znaleźć sposób na to, jak mogę najlepiej się uczyć (11 z 12);

● wykorzystać swoje mocne strony do uczenia się (11 z 12), (Wykres 1j - 6j).

Na wszystkich obserwowanych zajęciach nauczyciele stwarzali sytuacje, w których uczniowie rozwiązywali

problemy poznawcze oraz mieli możliwość zastanowić się nad tym, czego nauczyli się na lekcji. 
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Wykres 1j Wykres 2j

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

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.

Powszechnym działaniem nauczycieli jest uwzględnianie w planowaniu i realizowaniu procesu

edukacyjnego łączenia wiedzy przedmiotowej z innymi przedmiotami oraz z różnymi dziedzinami

wiedzy pozaszkolnej.  Podczas lekcji uczniowie mają możliwość odwołania się do wiedzy przedmiotowej

i innych doświadczeń tj. pozaszkolnych, wiedzy z innych przedmiotów, wydarzeń w Polsce i na świecie,

własnych obserwacji życia codziennego (Tab.1 i 2). Nauczyciele pokazują uczniom związki między tym,

co dzieje się na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w kraju lub na świecie - realizują to

najczęściej poprzez nawiązanie do realizowanych przedmiotowych treści programowych oraz programów

wychowawczego i profilaktyki, np. w zakresie treści społecznych, zdrowotnych, regionalnych, kulturowych,

patriotycznych. Nawiązują również współpracę w zakresie harmonijnego realizowania treści

międzyprzedmiotowych zarówno w ramach nauczanych przedmiotów, jak i podczas realizacji różnych projektów

edukacyjnych (Tab. 3). Na skutek tych działań uczniowie na lekcji mają możliwość korzystania z tego, czego

nauczyli się na innych przedmiotach lub poza szkołą i uczą się w szkole tego, co przydaje się w życiu (Wykres 1j

- 4j).
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Wykres 3j Wykres 4j
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Uczniowie mają możliwość odwołania się do: [OZ] (7681)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 wiedzy przedmiotowej 6 / 0 100 / 0

2 wiedzy z innych przedmiotów 6 / 0 100 / 0

3 doświadczeń pozaszkolnych 4 / 2 66.7 / 33.3

4 wydarzeń w Polsce i na świecie 4 / 2 66.7 / 33.3

5 inne, jakie? 0 / 6 0 / 100

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę podać przykłady świadczące o tym, że pokazują Państwo uczniom tej klasy związki

między tym, co dzieje się na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie?

[WNO] (10377)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Podczas zajęć wychowania fizycznego nawiązywanie do

wydarzeń i imprez sportowych o zasięgu krajowym oraz

światowym.

2 Na języku polskim i historii omawianie wydarzeń

historycznych związanych z obchodami świąt i rocznic

narodowych oraz omawianie wydarzeń o zasięgu

światowym np. Światowy Dzień Ziemi.

3 Na historii korelowanie treści programowych z

wydarzeniami najbliższej okolicy i gminy, np. Święto

Patrona Parafii.

4 Na przyrodzie nawiązywanie do ogólnopolskich akcji

ekologicznych, np. Dzień Ochrony Środowiska.

5 Na informatyce poruszanie kwestii związanych z

obchodami Tygodnia Bezpiecznego Internetu.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania międzyprzedmiotowe były realizowane, są planowane w tej klasie? [WNO]

(6115)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Międzyprzedmiotowe działania realizowane są zarówno w

zakresie treści programowych, jak i w zakresach

wykraczających poza ramy programowe.

1. Korelowanie treści programowych w ramach

realizowania tematów lekcyjnych na poszczególnych

przedmiotach. 2. Prowadzenie wspólnych lekcji -

wychowanie fizyczne i język angielski (zajęcia rytmiczno-

ruchowe do tekstu w języku angielskim). 3. Realizowanie

edukacyjnych projektów międzyprzedmiotowych: •

teatrzyk szkolny (korelacja w zakresie języka polskiego,

muzyki, plastyki), • "Ligii Przedmiotowe" (korelacja w

zakresie przyrody, historii, matematyki), • "Projekt Boże

Narodzenie" (korelacja w zakresie wszystkich

przedmiotów).

2 Określanie i uzgadnianie zakresu korelacji treści

programowych polega na:

• analizie treści programowych z poszczególnych

przedmiotów i określaniu zakresu korelacji, • ustalaniu

harmonogramu i form realizacji korelacji

międzyprzedmiotowej, • ewaluacji korelacji

międzyprzedmiotowej.

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

się.

Powszechne są działania nauczycieli umożliwiające uczniom wpływanie na sposób organizowania

i przebieg procesu uczenia się . Nauczyciele rozmawiają z uczniami w jaki sposób będą przebiegać zajęcia

i umożliwiają im wpływanie na sposób ich realizowania, np. na: omawiane tematy i treści, sposób uczenia się,

atmosferę w klasie. Ponadto uczniowie mają wpływ na wybór metod pracy, sposobów oceniania, terminów

sprawdzianów, sposobu wykonania zadania oraz są zachęcani przez nauczycieli do realizowania własnych

pomysłów (Wykres 1j - 8j i 1w). Podczas zajęć stwarzane są sytuacje, w których uczniowie mogą przedstawiać

własne argumenty i opinie, prowadzić dyskusje oraz uzgadniać wspólne stanowisko z innymi uczniami.
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Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j Wykres 6j

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 1w

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Nauczyciele stwarzają uczniom możliwości uczenia się od siebie nawzajem - są to powszechne

działania.  W opinii nauczycieli uczniom umożliwiane są tego typu sytuacje m.in. poprzez: pracę w grupach

i parach, pracę metodą projektów, burzę mózgów, zabawy integracyjne (Wykres 1o). Podczas obserwowanych

zajęć uczniowie mieli możliwość wspólnego planowania i wykonywania pracy w grupie, słuchania

i obserwowania siebie nawzajem – przekazywania wiedzy szkolnej i pozaszkolnej, analizowania i podsumowania

rezultatów indywidualnej lub zespołowej pracy (Tab. 1). Opinie uczniów pozyskane w badaniach ankietowych

potwierdzają powszechności powyższych działań. Pracę w grupach na wszystkich lub większości zajęć

potwierdza 14 z 21 uczniów (dwie grupy badawcze), wykonywanie zadań wymyślonych przez uczniów

potwierdza 10 z 12 (jedna grupa badawcza), wzajemne ocenianie prac przez uczniów 10 z 12, możliwość

porozmawiania ze sobą na temat związany z lekcją 12 z 12 (Wykres 1j - 5j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j

 

Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, jak uczniowie uczą się od siebie nawzajem. [OZ] (7561)

Tab.1

Numer Analiza

1 Uczniowie uczyli się od siebie nawzajem poprzez: •

wspólne planowanie i wykonywanie pracy w grupie, •

słuchanie i obserwowanie siebie nawzajem - przekazując

wiedzę szkolną i pozaszkolną oraz demonstrując swoje

umiejętności, • słuchanie siebie nawzajem podczas

udzielania odpowiedzi, • analizowanie i podsumowywanie

rezultatów indywidualnej lub zespołowej pracy, •

obserwowanie procesu analizowania i dochodzenia do

wniosków przez kolegów, • obserwowanie siebie

nawzajem podczas pracy zespołowej, • poznawanie

doświadczeń, opinii, refleksji kolegów.

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

uczniów.

Nauczyciele współpracują w zakresie wdrażania nowatorskich rozwiązań, które cechuje

adekwatność do zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów oraz skuteczność. 

Przesłankami do wdrożenia nowatorskich rozwiązań były m.in. konieczność przygotowania uczniów do adaptacji

na wyższych poziomach systemu edukacji poprzez poprawę wyników uczniów na sprawdzianie szóstoklasistów;

dbałość o wizerunek szkoły w środowisku lokalnym poprzez zintensyfikowanie działań promujących osiągnięcia

edukacyjne i inne sukcesy uczniów; dążenie do zachowania równowagi w proporcjach kształcenia

intelektualnego i estetycznego. Przykłady realizowanych działań nowatorskich:

1. Działania dla poprawy poziomu nauczania: • działalność koła informatycznego klasy IV – VI

na platformie edukacyjnej, • realizacja programu edukacji ekologicznej Eko-Kociszew, organizacja Lig

Przedmiotowych (konkursy wiedzy przedmiotowej - matematyka, przyroda, historia).

2. Poprawa skuteczności działań w zakresie sprawności językowej poprzez: • prowadzenie zajęć

logopedycznych w szkole, • udział w akcji Powiatowy Tydzień Logopedy.

3. Działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia: • organizacja przedsięwzięć szkolnych w ramach

ogólnopolskiego programu "Nie pal przy mnie proszę." i projektu "Dzieciństwo bez próchnicy.", •

realizacja programu "PŁYWA JAK RYBA z KOCISZEWA CHYBA", zajęcia na basenie dla wszystkich

uczniów klas I – III, • realizacja programu "TYDZIEŃ ZIEMI", • organizacja cyklicznych turniejów

piłkarskich o Puchar Wiosny i Puchar Jesieni, • udział w ogólnopolskim programie wspomagania zajęć

ruchowych MULTISPORT, • udział w projekcie "Edukacja, promocja i profilaktyka – zdrowie jamy

ustnej."  (Tab. 1 i 2).

Zakres wykraczania poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej stosowanych rozwiązań
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nowatorskich, to:

● Rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa poprzez organizowanie i udział w konkursach szkolnych,

międzyszkolnych (literackim, czytelniczym, recytatorskim).

● Organizowanie kiermaszów książki, upowszechnianie głośnego czytania dzieciom.

● Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez systematyczny udział w koncertach, konkursach szkolnych

i międzyszkolnych.

● Minimalizacja kłopotów wychowawczych wynikających z niewielkiej wrażliwości na zrozumienie

motywów postępowania własnego i rówieśników poprzez udział uczniów w pozalekcyjnych zajęciach

z etyki.

● Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych z wychowania fizycznego o cotygodniowe rodzinne zajęcia

rekreacyjne i coroczne górskie wycieczki turystyczne po Beskidzie Śląskim, udział w Czwartkach

Lekkoatletycznych.

Nauczyciele przy planowaniu działań nowatorskich wspierają się publikacjami naukowymi, a w trakcie ich

wprowadzania współpracują ze sobą (Tab. 3 i 4). Realizowane działania nowatorskie zdaniem dyrektora

odpowiadają na potrzeby rozwojowe uczniów tj.:

● stymulacji zmysłowej i społeczno- uczuciowej;

● akceptacji;

● bezpieczeństwa;

● stałości otoczenia – zwłaszcza osobowego;

● wzrostu i rozwoju;

● znaczenia i ważności;

● aktywności przedmiotowej (zabawowej) w środowisku;

● oparcia i wzoru;

● relacji partnerskich;

● poczucia własnej tożsamości i wartości

● eksperymentowania w pełnieniu różnych ról społecznych.

Podejmowane są działania mające na celu ocenę skuteczności wprowadzonych rozwiązań - w ocenie dyrektora

i nauczycieli wdrożone rozwiązania nowatorskie mają pozytywny wpływ na rozwój uczniów ponieważ m.in.:

● uczniowie uzyskują lepsze wyniki edukacyjne;

● zwiększył się udział uczniów w konkursach;

● uczniowie są bardziej samodzielni, twórczy, kreatywni;

● uczniowie lepiej i efektywniej pracują zespołowo;

● nie występuje drugoroczność (Tab. 5 - 7).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę wymienić działania nowatorskie, podjęte w szkole w tym lub poprzednim roku szkolnym.

[AD] (7186)

Tab.1

Numer Analiza

1 1. Działania dla poprawy poziomu nauczania: •

działalność koła informatycznego klasy IV – VI na

platformie edukacyjnej, • realizacja programu edukacji

ekologicznej Eko-Kociszew. 2. Poprawa skuteczności

działań w zakresie sprawności językowej poprzez: •

prowadzenie zajęć logopedycznych w szkole, • udział w

akcji tydzień logopedy. 3. Permanentne wykorzystanie

technicznych urządzeń do poprawy skuteczności pracy

dydaktycznej (rzutników multimedialnych, tablic

interaktywnych w pracowni ekologicznej i oddziale

przedszkolnym). 4. Dostosowanie infrastruktury szkoły

do pobytu dziecka niepełnosprawnego. 5. Działania na

rzecz promocji zdrowego trybu życia: • organizacja

przedsięwzięć szkolnych w ramach ogólnopolskiego

programu "Nie pal przy mnie proszę." i projektu

"Dzieciństwo bez próchnicy", • realizacja programu

"PŁYWA JAK RYBA, KOCISZEWA CHYBA", zajęcia na

basenie dla wszystkich uczniów klas I – III, • realizacja

programu "TYDZIEŃ ZIEMI", • organizacja zawodów piłki

nożnej, • udział w ogólnopolskim programie

wspomagania zajęć ruchowych MULTISPORT, • udział w

projekcie "Edukacja, promocja i profilaktyka – zdrowie

jamy ustnej.". 6. Działania wzmacniające pozycję szkoły

w środowisku: • udział szkoły w ogólnopolskiej akcji

"Książka naszych marzeń.", • organizacja projektu

SZKOLNA WIGILIA i PIKNIKU RODZINNEGO, •

zorganizowanie obozów wakacyjnych, • realizacja

całotygodniowych zajęć rekreacyjnych dla dorosłych i

dzieci w Wiejskim Centrum Rekreacji. 7. Akcja

charytatywna ZOSTAŃ SUPER ZAKRĘTAKIEM skierowana

dla dzieci z Łódzkiego hospicjum.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę wymienić podjęte w szkole w tym lub poprzednim roku szkolnym działania nowatorskie.

[WN] (10040)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 działalność kół zainteresowań - informatycznego,

matematycznego, dziennikarskiego - kl IV - VI na

platformie edukacyjnej

2 realizacja programu ekologicznego Eko - Kociszew

3 organizacja Lig Przedmiotowych (konkursy wiedzy

przedmiotowej - matematyka, przyroda, historia)

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie teorie, badania pedagogiczne stoją u podstaw tych działań? [WN] (10596)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Platforma edukacyjna – na podstawie "Mobilna Edukacja,

czyli (r)ewolucja w nauczaniu"

2 L. Hojnacki – teoria konektywizmu Eko-pracownia – na

podstawie "Świadomość i edukacja ekologiczna"

3 J. M. Dołęga Ligi przedmiotowe - teoria

konstruktywistyczna

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy w trakcie wprowadzania działań nowatorskich nauczyciele współpracują? Jeśli tak proszę o

podanie przykładów. [WN] (10597)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Nauczyciele w trakcie wprowadzania działań

nowatorskich współpracują ze sobą.

1. Praca w zespołach nauczycielskich, np.:

humanistyczny, ds. edukacji wczesnoszkolnej, ds.

wychowania i profilaktyki, zespoły doraźne. 2. Szkolenia

rady pedagogicznej. 3. Wymiana informacji i

doświadczeń.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jaki wpływ na rozwój uczniów mają stosowane w szkole rozwiązania nowatorskie? [WN]

(10386)

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi

1 wyższe wyniki nauczania

2 zwiększony udział w konkursach

3 wyższe wyniki na sprawdzianach wewnętrznych i

zewnętrznych

4 zwiększenie zakresu treści nauczania

5 uczniowie są bardziej kreatywni

6 zgodna współpraca uczniów w grupach zróżnicowanych

wiekowo

7 brak drugoroczności
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Na jakiej podstawie wnioskują Państwo o wpływie nowatorskich rozwiązań na rozwój uczniów?

[AD] (10387)

Tab.6

Numer Analiza

1 1. Dzięki bogatej ofercie konkursów i zajęć

pozalekcyjnych, dzieci wykazują mniejszy stres zarówno

przy deklaracjach występów w konkursach, jak i podczas

ich realizacji. Wynika to z nabywania doświadczenia w

różnorodnych nowych sytuacjach życiowych. Uczniowie

są bardziej twórczy, kreatywni, uczą się opanowania

emocji zarówno w sytuacji osiągania sukcesu, jak i

ponoszenia niepowodzeń. 2. Dzieci osiągają lepsze

wyniki z edukacji polonistycznej i języka angielskiego. 3.

Uczniowie potrafią ze sobą współpracować w grupach

zróżnicowanych wiekowo. 4. Uczniowie nabywają

umiejętności posługiwania się narzędziami do nauki na

odległość. 5. Na skutek realizacji kilku rocznych

projektów interdyscyplinarnych i międzyklasowych

uczniowie lepiej, zgodniej współpracują w grupie. Dzięki

udziałowi w konkurencjach zespołowych, przyjmują

odpowiedzialność za powierzone zadania i znają ich

wpływ na powodzenie działań zespołu. 6. Modyfikacja

programu wychowawczego wpłynęły na poprawę

dyscypliny uczniów dzięki czemu znacznie mniejsza jest

w porównaniu z ubiegłymi latami liczba zachowań

agresywnych i zdarzeń na zdrowiu dzieci. 7. Realizacja

programów socjoterapeutycznych spowodowała

zwiększenie udziału uczniów w działalności

woluntarystycznej. 8. Dzięki realizacji programów

edukacji ekologicznej i szkoleniu nauczycieli w zakresie

stosowania w dydaktyce urządzeń multimedialnych

nastąpiła poprawa wykorzystania urządzeń technicznych,

którymi szkoła dysponuje, co przyczynia się do

podniesienia efektywności procesu dydaktycznego. Nie

występuje drugoroczność. Poprawiały się wyniki

sprawdzianów zewnętrznych jak i wyniki naszych

absolwentów na kolejnych szczeblach edukacji.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jaki wpływ na rozwój uczniów mają stosowane w szkole rozwiązania nowatorskie? Z jakich

przesłanek wynika ich stosowanie? [WD] (10041)

Tab.7

Numer Analiza

1 1. Efekty wdrożonych rozwiązań nowatorskich: •

systematyczna poprawa wyników sprawdzianów

zewnętrznych, • pozytywne opinie nauczycieli szkół

ponadpodstawowych o wynikach pracy wychowawczej i

dydaktycznej z naszymi absolwentami, • w ostatnich

latach ok. 20 % laureatów stypendiów JP II

fundowanych przez Gminę dla uczniów szkół

ponadpodstawowych, to absolwenci naszej szkoły. •

systematyczne eliminowanie zachowań agresywnych i

patologicznych na terenie szkoły - przestrzeganie przez

uczniów wpajanych norm zachowań, • wysokie miejsca

w konkursach międzyszkolnych, np. w ramach Lig

Przedmiotowych, • brak drugoroczności, • dobra opinia

rodziców o efektach rozszerzenia oferty zajęć

pozalekcyjnych o zajęcia artystyczne - plastyczne,

taneczne i teatralne. 2. Wdrożenie rozwiązań

nowatorskich wynikało z przesłanek wewnętrznych i

zewnętrznych. Przesłanki wewnętrzne: • Konieczność

przygotowania uczniów do adaptacji na wyższych

poziomach systemu edukacji poprzez poprawę wyników

uczniów na sprawdzianie szóstoklasistów. • Dbałość o

wizerunek szkoły w środowisku lokalnym poprzez

zintensyfikowanie działań promujących osiągnięcia

edukacyjne i inne sukcesy uczniów. • Dążenie do

zachowania równowagi w proporcjach kształcenia

intelektualnego i estetycznego. Przesłanki zewnętrzne: •

Dostosowanie oferty szkoły do zmian prawa

oświatowego - pomoc pedagogiczno- psychologiczna.
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Obszar badania: Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.

Widoczna jest skuteczność działań nauczycieli w kształtowaniu odpowiedzialności uczniów za

własny rozwój. Skuteczność tę potwierdzają wypowiedzi ankietowanych uczniów, którzy uważają, że ich

osiągnięcia w szkole zależą przede wszystkim (największa ilość wskazań) od:

● ich zaangażowania (11 z 12);

● czasu, jaki poświęcają na naukę (10 z 12);

● ich uzdolnień (7 z 12);

● obecności na lekcjach (8 z 12); 

● wsparcia nauczyciela (6 z 12);

● atmosfery w klasie (6 z 12).

Mniejszą ilość wskazań uzyskały odpowiedzi: opinie nauczycieli na mój temat; praca nauczycieli; pomoc

kolegów/ koleżanek. Najmniejsza liczba wskazań (1 z 12) dotyczyła -  pomocy rodziców i korepetycji (Wykres

1w). Udzielone przez uczniów odpowiedzi na pytanie – „Dlaczego się uczysz?” - również potwierdzają ich

odpowiedzialność za własny rozwój. Najwięcej wskazań dotyczyło odpowiedzi:

● bo wiem, że to ważne dla mojej przyszłości (11 z 12);

● bo w ten sposób rozwijam swoje zainteresowania (10 z 12);

● bo chcę wiedzieć więcej (9 z 12);

● bo lubię (7 z 12), (Wykres 2w).
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Wykres 1w
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Wykres 2w
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Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które uwzględniają potrzeby uczniów

i dostosowane są do specyfiki środowiska. Uczniowie mają poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu

w szkole. Rodzice i uczniowie mają wpływ na kształtowanie norm regulujących funkcjonowanie

szkolnej społeczności. Pomimo braku dostrzeżonych przypadków antydyskryminacyjnych w szkole

podejmuje się działania uświadamiające uczniów i rodziców w tym zakresie np.: pogadanki, lekcje

świetlicowe, rozmowy indywidualne z uczniami i nauczycielami, tworzenie gazetek ściennych, apeli,

tematyka przedstawień i inscenizacji, lekcje wychowawcze. Działania wychowawcze w szkole

analizowane są na bieżąco w czasie zebrań rady pedagogicznej oraz okresowo i doraźnie w czasie

zebrań zespołów nauczycielskich, zebrań klasowych, rozmów z rodzicami, na podstawie

różnorodnych diagnoz oraz opinii specjalistów. Szkoła umożliwia uczniom i rodzicom wpływanie

na zakres działań wychowawczych i profilaktycznych, które systemowo poddawane są analizie i w

razie zaistniałych potrzeb, z ich udziałem, są modyfikowane.

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

są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.

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

i specyfiki środowiska. Program wychowawczy i profilaktyki wychodzą na przeciw potrzebom uczniów. Źródła

danych o tych potrzebach, to:

● rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami,

● wywiady,

● badania ankietowe,

● spotkania  klasowe i szkolne z rodzicami,

● lekcje wychowawcze.

Działania jakie podjęto w związku z realizacją założeń tych programów, to m.in.:

● konkursy czytelnicze, koło dziennikarskie i redagowanie szkolnej gazetki,

● obchody rocznic,

● działania popularyzujące patrona szkoły,

● redagowanie kącika WIELKIE ROCZNICE DANEGO ROKU KALENDARZOWEGO,

● tolerancja wobec różnych poglądów, kultur, postaw i przekonań,



SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOCISZEWIE 43/70

      

● popularyzacja praw człowieka i praw dziecka, organizacja i udział w konkursach i akcjach związanych

z Dniem Praw Człowieka i Praw Dziecka i integracją z osobami niepełnosprawnymi,

● organizacja szkolnej wigilii, choinki, Dnia Rodziny, pikniku rodzinnego, Dnia Babci i Dziadka,

wycieczek rodzinnych, sportowych zajęć rodzinnych,

● organizacja konkursu recytatorskiego, konkursu piosenki turystycznej, teatrzyku szkolnego, projektu

Boże Narodzenie,

● akcja Mały Fizyk i Eksperymentator,

● udział w programie Eko-Kociszew, w programach ekologicznych, w konkursie literackim "Różne

oblicza przyjaźni" (Tab. 1).

W programach wychowawczym i profilaktyki uwzględniona jest specyfika środowiska, informacje pozyskuje się

poprzez obserwacje, wywiady, badania ankietowe, bezpośrednie spotkania i rozmowy z rodzicami i uczniami.

W ramach spotkań rady klasowej, rady rodziców, rady sołeckiej, rady parafialnej. Ponadto poprzez

bezpośrednie spotkania i rozmowy telefoniczne z kuratorem sądowym, pracownikami MOPS, dzielnicowym

komisariatu policji, rozmowy z przedstawicielami samorządu uczniowskiego, analizy opinii i orzeczeń Poradni

Pedagogiczno- Psychologicznej. Szkoła podejmuje takie działania, które opowiadają na te potrzeby (Tab.2) 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy program wychowawczy i profilaktyki uwzględnia potrzeby uczniów? Jeśli tak, to jakie są

źródła danych o tych potrzebach? Jakie są najważniejsze działania realizujące założenia programów? [WD]

(10419)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Program wychowawczy i profilaktyki wychodzą na

przeciw potrzebom uczniów. Źródła danych o tych

potrzebach: rozmowy indywidualne z rodzicami i

uczniami, wywiady, badania ankietowe, spotkania z

klasowe i szkolne z rodzicami, lekcje wychowawcze.

PROGRAM WYCHOWAWCZY 1. Szacunek dla języka

ojczystego, kultury i tradycji narodowej. Zadania:

konkursy czytelnicze, koło dziennikarskie i redagowanie

szkolnej gazety, obchody rocznic, działania

popularyzujące patrona szkoły, redagowanie kącika

WIELKIE ROCZNICE DANEGO ROKU

KALENDARZOWEGO, aktywny udział w gminnych

uroczystościach patriotycznych. 2. Tolerancja wobec

różnych poglądów, kultur, postaw i przekonań. Zadania:

popularyzacja praw człowieka i praw dziecka,

organizacja i udział w konkursach i akcjach związanych z

Dniem Praw Człowieka i Praw Dziecka i integracją z

osobami niepełnosprawnymi. 3. Poznawanie i

doskonalenie własnej osobowości. Zadania: organizacja

pozalekcyjnych zajęć, udział w konkursach i zawodach.

4. Umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności.

Zadania: organizacja szkolnej wigilii, choinki, Dnia

Rodziny, pikniku rodzinnego, Dnia Babci i Dziadka,

wycieczek rodzinnych, sportowych zajęć rodzinnych. 5.

Pomoc potrzebującym. Zadania: akcje charytatywne. 6.

Kształtowanie postaw twórczych. Zadania: organizacja

konkursu recytatorskiego, konkursu piosenki

turystycznej, teatrzyku szkolnego, projektu Boże

Narodzenie, uroczystości szkolnych i gminnych, gazetka

szkolna, koła zainteresowań, akcja Mały Fizyk i

Eksperymentator, udział w programie Eko-Kociszew, w

programach ekologicznych, w konkursie literackim

"Różne oblicza przyjaźni". 7. Tworzenie warunków do

efektywnej współpracy z domem rodzinnym ucznia oraz

integracji ze środowiskiem lokalnym. Zadania:

organizacja projektu Wigilia Szkolna, festynu

rodzinnego, Dnia Rodziny, Dnia Babci i Dziadka, choinki,

udział rodziców jako wolontariuszy w czasie imprez i

wycieczkach szkolnych.

PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Nauka właściwego

wyrażania własnych uczuć i emocji. Zadania: organizacja

zajęć koła teatralnego i premiera szkolnego teatru,

udział i organizacja konkursów literackich,

recytatorskich, plastycznych i muzycznych, udział w

przeglądzie teatrzyków szkolnych i przedszkolnych,

przeglądach tańca ludowego i nowoczesnego,

promowanie aktywności fizycznej poprzez taniec. 2.

Wspieranie zdrowego stylu życia przez promocję

odpowiedniego odżywiania oraz właściwą organizację

czasu wolnego. Zadania: organizacja zajęć sportowo

rekreacyjnych, zimowisk, półkolonii, obozów, wycieczek,

gminnych turniejów piłkarskich, gminnych i powiatowych

turniejów koszykówki, zapewnienie wyżywienia dla 60 %

dzieci, akcje mleko i owoce w szkole w szkole, konkursy

w ramach edukacji ekologicznej – fotograficzny i

przyrodniczy.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania szkoły odpowiadają na potrzeby środowiska, w którym funkcjonuje szkoła? [WD]

(10426)

Tab.2

Numer Analiza

1 1. Szkoła ośrodkiem kultury i integracji środowiska: •

Dzień Rodziny i Dzień Babci i Dziadka. • Piknik rodzinny.

• Zajęcia pozalekcyjne - ekologiczne, językowe. •

Zajęcia wyrównawcze. • Rekolekcje. • Udziały w

konkursach. • Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno–

sportowe, nauka pływania. • Działania popularyzujące

patrona szkoły. • Organizacja zajęć etyki. • Wyjazdy do

kina i teatru. • Spotkania z filharmonią. • Zajęcia w

Centrum Nauki Kopernik. 2. Szkoła centrum sportu: •

Organizacja półkolonii i zimowisk w miejscu

zamieszkania. • Zajęcia pozalekcyjne - koła sportowe. •

Organizacja zawodów sportowych. • Organizacja

popołudniowych i wieczornych zajęć sportowych. 3.

Szkoła ośrodkiem wsparcia: • Działania zapobiegające

izolacji i wykluczeniu społecznemu uczniów w trudnej

sytuacji: akcje warzywa i mleko w szkole, pozyskiwanie

sponsorów (paczek świątecznych, akcji wakacyjnych

wyjazdów na basen), wnioskowanie o dofinansowanie

posiłków. • Działania promujące bezpieczeństwo uczniów

w drodze do i ze szkoły (poruszanie się po drogach),

bezpieczeństwo dzieci podczas prac polowych. • Akcja

wypoczynku wakacyjnego. • Akcje charytatywne. •

Opieka świetlicowa.

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

psychiczne.

Uczniowie mają poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole, co świadczy o skuteczności

działań szkoły. Uczniowie w ankietach odnieśli się do swojego poczucia bezpieczeństwa w różnych sytuacjach

(Wykres 1j- 8j. Potwierdzają to uczniowie kl. I – III (Tab. 1). Zdaniem pracowników niepedagogicznych oraz

partnerów szkoły uczniowie w szkole czują się bezpiecznie (Tab.2, 3). Organ prowadzący szkołę pozyskuje

informację o bezpieczeństwie w szkole (Tab. 4).
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe: Zabawmy się w ruchomą tarczę. Waszym zadaniem jest przemieszczanie się po sali w

zależności od Waszego stosunku do stwierdzeń, które przedstawię:
Treść pytania: W szkole czuję się bezpiecznie [WUI-III] (7623)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 nauczyciele pilnują na przerwach

2 nikt się nie bije

3 nauczyciele opowiadają o różnych niebezpiecznych

sytuacjach

4 są oznakowane miejsca

5 są alarmy próbne

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 bardzo dobra i wszechstronna opieka nauczycieli nad

uczniami w szkole i poza nią

2 bezpieczne warunki bazowe i sprzętowe szkoły

(certyfikowany sprzęt)

3 zapewnienie bezpiecznego i dogodnego dowozu uczniów

4 zlikwidowanie barier architektonicznych dla osób

niepełnosprawnych ruchowo

5 działania edukacyjne (np. karta rowerowa, spotkania z

policjantem, szkolenia uczniów w zakresie pierwszej

pomocy medycznej, obchody „Europejskiego Dnia

Bezpiecznego Internetu”, zajęcia terenowe,

udostępnianie informacji nt. zagrożeń uczniom i

rodzicom)

6 przeprowadzanie próbnych ewakuacji

7 zapewnienie opieki pielęgniarskiej podczas imprez

szkolnych

8 postawy i bezpieczne zachowania uczniów i absolwentów

szkoły

9 profilaktyczne działania przeciwdziałające agresji oraz

dyskryminacji wśród młodzieży
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 pełnienie dyżurów podczas przerw

2 zapewnienie właściwej opieki nad uczniami podczas

wycieczek szkolnych

3 zapewnienie certyfikowanego sprzętu

4 dbałość o porządek i higienę pomieszczeń placówki

5 bieżące usuwanie usterek sprzętu i wyposażenia szkoły

6 prowadzenie edukacji uczniów w zakresie bezpiecznych

zachowń

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie informacje na temat bezpieczeństwa w szkole otrzymują Państwo jako organ

prowadzący? Czy Państwo, jako organ prowadzący, podejmują jakieś działania w celu zwiększenia

bezpieczeństwa w szkole? [WPOP] (7832)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 przeglądy bhp

2 sprawozdania dyrektora, omawianie spraw dotyczących

bezpieczeństwa na comiesięcznych spotkaniach w gminie

3 sprawdzanie procedur dotyczących bezpieczeństwa

4 przystępowanie do projektów, które podkreślają

bezpieczeństwo

5 przeznaczenie środków na podjazd dla ucznia

niepełnosprawnego

6 organizowanie akcji odblaskowych

7 organizowanie gminnego konkursu o pożarnictwie i

bezpieczeństwie.
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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 wpływ na zasady postępowania obowiązujące w szkole oraz relacje pomiędzy członkami

społeczności szkolnej, to działania powszechne. Rodzice i uczniowie mają wpływ na kształtowanie norm

regulujących funkcjonowanie szkolnej społeczności (Wykres1j, 2j). Rodzice mogą również wpływać

na oczekiwania szkoły dotyczące zachowania ich dziecka (Wykres 3j). Uczniowie znają zasady obowiązujące

w szkole (Tab.1). Ustalanie zasad odbywa się na apelach, lekcjach wychowawczych. Uczniowie biorą udział

w tych ustaleniach, zgłaszają swoje propozycje. Uczniowie stwierdzili, że ufają swoim nauczycielom i czują się

traktowani sprawiedliwie (Wykres 4j,5j). Nauczyciele wymienili wartości i normy obowiązujące w szkole:

● szacunek;

● tolerancja;

● dbałość o kulturę słowa;

● życzliwa, przyjazna atmosfera;

● pielęgnowanie wartości patriotycznych i chrześcijańskich;

● autonomizacja uczniów;

● odpowiedzialność;

● brak wulgaryzmów (Tab.2).

Pracownicy niepedagogiczni potwierdzili powyższe wypowiedzi (Tab.3).

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

Wykres 5j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie zasady obowiązują Was w szkole? W jaki sposób odbywa się ich ustalanie? Czy bierzecie

w tym udział i na czym on polega? [WU] (6376)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 być miłym

2 okazywać szacunek

3 nie używać wulgaryzmów

4 zachowywać się kulturalnie

5 szanować własność szkoły,

6 słuchać siebie nawzajem

7 nie obrażać się wzajemnie

8 mieć prawo do prywatności

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie wartości i normy obowiązują w Państwa szkole? [WN] (7028)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Szacunek

2 tolerancja

3 dbałość o kulturę słowa

4 życzliwa przyjazna atmosfera

5 pielęgnowanie wartości patriotycznych i chrześcijańskich

6 autonomizacja uczniów

7 odpowiedzialność

8 brak wulgaryzmów
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

oczekuje? [WPN] (5717)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Dbałość o czystość i porządek

2 Stosowanie zwrotów grzecznościowych

3 Kulturalne zachowanie

4 Serdeczne traktowanie kolegów i pracowników szkoły

5 Tolerancja dla innych

6 Współpraca i współdziałanie z kolegami

7 Szacunek dla osób starszych

8 Przestrzeganie ustalonych zasad zachowania w szkole i

poza nią

9 Stosowanie się do ustaleń szkolnych regulaminów (np.

pracowni, placu zabaw)

10 Zakaz wychodzenia poza teren placówki - podczas

pobytu uczniów w szkole

11 Bezpieczne zachowania w szkole i poza nią – bezpieczne

dla ucznia i innych

Obszar badania:  W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki.

Szkoła pomimo braku dostrzeżonych przypadków antydyskryminacyjnych podejmuje działania

uświadamiające uczniów i rodziców, są to działania powszechne.  Dyrektor, nauczyciele i rodzice nie

dostrzegają przypadków dyskryminacji (Tab. 1,2). jednak w szkole podejmowane są działania profilaktyczne:

● pogadanki;

● lekcje świetlicowe;

● rozmowy indywidualne z uczniami i nauczycielami;

● tworzenie gazetek ściennych, apeli;

● tematyka przedstawień i inscenizacji;

● lekcje wychowawcze (Wykres 1o).

Głównymi realizatorami działań edukacyjnych są wszyscy nauczyciele (Tab. 3), a tymi działaniami objęte są

wszystkie dzieci. Działania te prowadzone są systematycznie. Nauczyciele dbają o to, aby język, którego

używają uczniowie nie dyskryminował. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że w szkole każdy traktowany jest

w sposób sprawiedliwy (Tab. 4).
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Wykres 1o
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy dostrzegają Państwo w szkole jakieś przypadki dyskryminacji wśród uczniów, dotyczące

zamożności, pochodzenia, płci, innej cechy ucznia (jakiej?)? Jeśli tak, to czy podejmuje się jakieś

zorganizowane działania (zajęcia, projekty, itd.), mające na celu zmianę tej sytuacji? Proszę wymienić te

działania. [WN] (6545)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Nauczyciele nie dostrzegają żadnych przykładów

antydyskryminacji w szkole.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy dostrzegają Państwo w szkole jakieś przypadki dyskryminacji wśród uczniów, dotyczące

zamożności, pochodzenia, płci, innej cechy ucznia (jakiej?)? Jeśli tak, to czy podejmuje się jakieś

zorganizowane działania (zajęcia, projekty, itd.), mające na celu zmianę tej sytuacji? Proszę wymienić te

działania. [WR] (6545)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 W szkole nie występują przypadki dyskryminacji.

2 Szkoła podejmuje działania mające na celu zapobieganie

dyskryminacji

3 Mała liczba uczniów w klasach oraz jednorodność

środowiska lokalnego sprzyja właściwym relacjom

interpersonalnym wśród uczniów

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy w tym i poprzednim roku szkolnym była prowadzona edukacja antydyskryminacujna? Jakie

działania były podejmowane w szkole? [WN] (6547)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 organizowanie zajęć dla uczniów innych zajęć

2 angażowanie uczennicy z niepełnosprawnością ruchową

we wszystkie możliwe akcje na terenie szkoły

3 organizowanie spektakli, apeli dotyczących działań

antydyskryminacyjnych

4 obchody Dnia Praw Dziecka, udział uczniów w

cyklicznych gminnych konkursach, np.: "Różne oblicza

przyjaźni"

5 organizowanie teatrzyków szkolnych, np.: "Urodziny

Królowej, "Kopciuszek na wesoło" (wykluczenie, bieda)

6 udział uczniów w konkursie plastycznym o zasięgu

powiatowym w związku z Dniem Praw Dziecka,

7 konkurs literacki "Radość przeżywa się tylko wtedy, gdy

sprawia się ją innym"

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy w Waszej szkole każdy uczeń jest trakwany sprawiedliwie? Jeżeli nie, to kto (jakie grupy)

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

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 W opinii wszystkich uczniów każdy uczeń jest traktowany

sprawiedliwie.
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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.

W szkole podejmuje się działania wychowawcze w sposób systemowy i wykorzystuje wnioski

z prowadzonych analiz do codziennej pracy. Analizę działań wychowawczych dokonuje się podczas:

● zebrań rady pedagogicznej okresowo i doraźnie;

● zebrań zespołów nauczycielskich,;

● zebrań klasowych i szkolnych z rodzicami;

● rozmów indywidualnych nauczyciel - nauczyciel, nauczyciel – rodzic;

● szacowania ryzyka występującego przy realizacji zadań szkoły w tym ograniczoność zasobów

materialnych, ludzkich i czasowych;

● rozmów z rodzicami, na podstawie różnorodnych diagnoz oraz opinii specjalistów.

Częstotliwość dokonywanych analiz: raz w semestrze, podczas doraźnych zebrań RP, w ramach ewaluacji

wewnętrznej, według potrzeb. Analizy dotyczą zagrożenia skuteczności podejmowanych działań wychowawczych

w zakresie:

● zachowań dotyczących zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa w szkole i w domu;

● zagrożenia patologiami mającymi wpływ na harmonijny rozwój dziecka;

● zagrożenia wykluczeniem i nietolerancją;

● braku postaw empatycznych i asertywnych;

● nieprzestrzegania procedur;

● niedoskonałości procedur;

● ograniczoności zasobów materialnych, ludzkich i czasowych (Tab.1).

Zdaniem dyrektora pojawiła się potrzeba modyfikacji działań, np.:

● zaburzenia komunikacji w relacjach z rodzicami zorganizowanie pikniku rodzinnego, włączenie

rodziców do opieki nad dziećmi – wolontariat w czasie wyjazdów dzieci na imprezy turystyczne,

rekreacyjne i kulturalne, realizacja wspólnych wycieczek turystycznych, dzienniczek elektroniczny

i dzienniczek ucznia;

● zwiększające się proporcje czasu jaki dzieci spędzają w bezruchu - rozszerzenie oferty turystycznej,

sportowej, rajdowej, rekreacyjnej, zajęcia rytmiczno- ruchowe, wyposażenie placu zabaw w nowe

urządzenia, udostępnianie WCR i Orlika, zajęcia na basenie;
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● zmniejszająca się skłonność dzieci do podejmowania wysiłku - organizacja lig przedmiotowych,

konkursów literackich, recytatorskich, ortograficznych, wykorzystanie platformy Modle

do rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych, lekcje biblioteczne, popularyzacja gier planszowych

w ramach zajęć pozalekcyjnych;

● zmiany w technologiach komunikowania się - ograniczenie w dostępu do telefonów komórkowych

na terenie szkoły.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Jakich zachowań i zagrożeń dotyczą te analizy? Jak często prowadzone są takie analizy? [WD] (5840)

Tab.1

Numer Analiza

1 Analizę działań wychowawczych dokonuje się podczas: •

zebrań rady pedagogicznej okresowo i doraźnie, •

zebrań zespołów nauczycielskich, • zebrań klasowych i

szkolnych z rodzicami, • rozmów indywidualnych

nauczyciel - nauczyciel, nauczyciel - rodzic, • szacowania

ryzyk występujących przy realizacji zadań szkoły w tym

ograniczoność zasobów materialnych, ludzkich i

czasowych, • rozmowów z rodzicami, na podstawie

różnorodnych diagnoz oraz opinii specjalistów.

Częstotliwość dokonywanych analiz: • raz w semestrze,

• podczas doraźnych zebrań RP, • w ramach ewaluacji

wewnętrznej, • według potrzeb. Analizy dotyczą

zagrożenia skuteczności podejmowanych działań

wychowawczych w zakresie: • zachowań dotyczących

zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa w szkole i w

domu, • zagrożenia patologiami mającymi wpływ na

harmonijny rozwój dziecka, • zagrożenia wykluczeniem i

nietolerancją, • braku postaw empatycznych i

asertywnych, • nieprzestrzegania procedur, •

niedoskonałości procedur, • ograniczoności zasobów

materialnych, ludzkich i czasowych.
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Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice.

Rodzice i uczniowie partycypują w modyfikacjach systemu oddziaływań wychowawczyc h. Rodzice

mają możliwość dyskusji na ten temat oraz możliwość zgłaszania swoich propozycji (Tab. 1). Nauczyciele są

otwarci na dyskusję dot. obowiązujących w szkole zasad postępowania oraz praw i obowiązków uczniów (Tab.

2). Uczniowie potwierdzają, że zgłaszane przez nich propozycje w zakresie modyfikacji działań wychowawczych

są zrealizowane (Tab. 3). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy rodzice mają możliwość zgłaszania propozycji, dotyczących zasad postępowania w szkole,

praw i obowiązków uczniów? Jeśli tak, proszę o podanie przykładów zgłoszonych propozycji. Które z nich zostały

zrealizowane? [WR] (7510)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 zakaz wychodzenia poza teren placówki w czasie pobytu

uczniów w szkole

2 zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych

na terenie szkoły

3 zakaz organizowania dyskotek w piątki

4 ustalenie zakresu modyfikacji systemu oceniania uczniów

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 zmiana organizacji dowozów

2 zmodernizowanie budynku szkoły - dostosowanie do

pobytu dziecka niepełnosprawnego ruchowo

3 wprowadzenie zmian harmonogramach dyżurów

śródlekcyjnych pod kątem dziecka niepełnosprawnego

4 rozszerzenie dostępności działalności świetlicy szkolnej

dla dzieci nie objętych dowozem.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

czego one dotyczyły? Które z nich zostały uwzględnione? [WN] (3395)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 rozszerzenie bazy działań charytatywnych, np.:

nawiązanie współpracy ze schroniskiem dla zwierząt w

Łodzi

2 udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

3 rozszerzenie oferty imprez, np.: Międzynarodowy Dzień

Postaci z Bajek, "Urodziny marchewki"

4 poszerzenie działań związanych z projektem "Wigilia"
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Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Współpraca nauczycieli zorganizowana jest w ramach planowej pracy w powołanych zespołach

przedmiotowych: wychowawczym, do spraw ewaluacji wewnętrznej, do opracowania programów

i planów regulujących pracę szkoły. Wszyscy nauczyciele współpracują w planowaniu,

organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych oraz przy określaniu,

planowaniu i wdrażaniu koniecznych do nich zmian. Przykłady wprowadzonych zmian, to: zmiany

związane z warsztatem pracy; urozmaicenie formy zajęć i materiałów dydaktycznych (w tym

interaktywnych), koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, tematyka zajęć

korekcyjno – kompensacyjnych, organizacja konkursów Lig Przedmiotowych, wykorzystanie

platformy Moodle do rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych, modyfikacja zestawu programów

i podręczników szkolnych, modyfikacja WSO, programu wychowawczego, programu profilaktyki.

W szkole zmiany w procesach edukacyjnych są wprowadzane zespołowo, a organizacja współpracy

nauczycieli pozawala na dialogiczność podejmowanych decyzji. 

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

planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

Organizacja pracy szkoły sprzyja powszechnemu uczestnictwu nauczycieli w planowaniu,

organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. Widoczna jest powszechność

tej współpracy. Współpraca nauczycieli zorganizowana jest w ramach planowej pracy w powołanych zespołach

przedmiotowych. Przykłady podane przez dyrektora i nauczycieli: Zespoły stałe nauczycielskie:

● ds. programów i podręczników;

● ds. profilaktyki i wychowania;

● ds. edukacji klas IV-VI i sprawdzianu szóstoklasistów;

● ds. nauczania wczesnoszkolnego;

● ds. edukacji przedszkolnej;

● zespół humanistyczny;

● ds. czytelnictwa.

Zespoły doraźnie:

● organizacja składników teatrzyku szkolnego;

● organizacja składników szkolnej wigilii;

● organizacja uroczystości otwarcia ekopracowni , rocznicy powstania szkoły.
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Przykłady zakresów współpracy nauczycieli:

● projekt WIGILIA;

● premiera teatrzyku szkolnego;

● piknik rodzinny;

● dni otwarte szkoły;

● pierwszy dzień wiosny;

● Dzień Dziecka;

● zmiany aktów prawa szkolnego;

● tydzień logopedy – projekt powiatowy (Tab. 1, wykres 1w).

Nauczyciele w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale na bieżąco współpracują ze sobą wymieniając się

informacjami i doświadczeniami oraz pomagają sobie w rozwiązywaniu bieżących problemów (Tab.2).

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób zorganizowana jest współpraca nauczycieli uczących w szkole? Proszę o podanie

przykładów współpracy nauczycieli podczas planowania i realizowania procesów edukacyjnych w szkole. [WD]

(6486)

Tab.1

Numer Analiza

1 1. Zespoły stałe nauczycielskie: • ds. programów i

podręczników, • ds. profilaktyki i wychowania, • ds.

edukacji klas IV-VI i sprawdzianu szóstoklasistów, • ds.

nauczania wczesnoszkolnego, • ds. edukacji

przedszkolnej, • zespół humanistyczny, • ds.

czytelnictwa. 2. Zebrania regulaminowe i szkoleniowe

rady pedagogiczne. 3. Zespoły doraźnie: • organizacja

składników teatrzyku szkolnego /sfery literackiej,

muzycznej, scenograficznej, technicznej/, • organizacja

składników szkolnej wigilii /sfera finansowa, zakupy,

konkursy, wystrój/, • organizacja uroczystości otwarcia

ekopracowni , rocznicy powstania szkoły, 4.

Wykorzystanie strony internetowej i platformy

edukacyjnej do wymiany informacji i doświadczeń.

Przykłady zakresów współpracy nauczycieli: • projekt

WIGILIA, • premiera teatrzyku szkolnego, • piknik

rodzinny, • dni otwarte szkoły, • pierwszy dzień wiosny,

• choinka, • Dzień Rodziny, • Dzień Dziecka, • zmiany

aktów prawa szkolnego, • tydzień logopedy – projekt

powiatowy.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób zorganizowana jest współpraca nauczycieli uczących w tej klasie? Proszę o

podanie przykładów współpracy nauczycieli podczas planowania i realizowania procesów edukacyjnych w klasie.

[WNO] (7026)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Wspólne planowanie i realizowanie zadań w zakresie

korelacji międzyprzedmiotowej

2 Wspólne analizowanie opinii i orzeczeń specjalistycznych

dot. uczniów

3 Wspólne dostosowywanie wymagań edukacyjnych do

indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów

4 Ustalanie zakresu i form zajęć dodatkowych -

wspierających ucznia oraz rozwijających jego zdolności

5 Konsultacje i rozmowy na temat pojawiających się

problemów wychowawczych i dydaktycznych (dot. całej

klasy oraz indywidualnych uczniów)

6 Monitorowanie podejmowanych działań wychowawczych i

dydaktycznych oraz omawianie ich efektywności

7 Konsultowanie i ustalanie sposobów współpracy z

rodzicami

8 Wymiana doświadczeń zawodowych.

9 Ustalanie jednolitych zasad postępowania w

trudnych/nietypowych sytuacjach wychowawczych

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

Nauczyciele współdziałają ze sobą w rozwiązywaniu problemów, widoczna jest skuteczność tej

współpracy.  Nauczyciele wymienili sytuacje, w których korzystają z pomocy innych nauczycieli oraz podali

rodzaje tej pomocy:

● problemy wychowawcze i edukacyjne;

● organizacja konkursów, wyjść i wycieczek;

● lekcje koleżeńskie;

● organizacja imprez i uroczystości;

● wyjazdy na basen

● organizacja imprez sportowych;

● wymiana doświadczeń, konsultacje, doradztwo, wymiana poglądów;

● wymiana pomocy dydaktycznych, testów;

● korelacja międzyprzedmiotowa;

● przekazywanie wiedzy zdobytej na szkoleniach;
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● przekazywanie informacji o uczniach/zespołach klasowych (Wykres 1o,1w).

Powyższe potwierdzają nauczyciele w wywiadzie (Tab. 1).

 

Wykres 1o
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Wykres 1w
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę podać konkretne przykłady zastosowania pomocy innych nauczycieli i jej efekty? [WN]

(8512)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Wspólne organizowanie imprez, akademii, np.: "Piknik

rodzinny" - integracja uczniów, rodziców, nauczycieli,

środowiska lokalnego

2 wymiana doświadczeń, pomocy naukowych

3 przyjazna atmosfera.

4 wycieczki integracyjne - budowa wspólnoty szkolnej

5 postawy odpowiedzialności za drugiego człowieka
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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 pomagają sobie przy prowadzeniu ewaluacji własnej pracy, są to działania powszechne.

Widoczna jest przydatność tych działań w codziennej pracy.  Nauczyciele prowadzą ewaluację własnej

pracy, współpracuje przy tym z innymi nauczycielami (Wykres 1j, 2j). Przykłady elementów własnej pracy

i ewaluacji w ciągu ostatniego roku podane przez nauczycieli, to:

● metody nauczania;

● stopień realizacji podstawy programowej;

● atrakcyjność zajęć;

● efekty podejmowanych działań wychowawczych;

● efekty pracy z uczniami o indywidualnych potrzebach edukacyjnych;

● stosowane formy sprawdzania wiedzy, sposoby oceniania (Wykres 1o).

● efekty podejmowanych działań wychowawczych (Wykres 1o).

Nauczyciele oceniają to współdziałanie jako zdecydowanie przydatne (Wykres 3j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

 

Wykres 1o



SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOCISZEWIE 68/70

      

Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

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

nauczycielami.

W szkole zmiany w procesie edukacyjnym są wprowadzane zespołowo, a organizacja współpracy

nauczycieli pozawala na dialogiczność podejmowanych decyzji.  Dyrektor i nauczyciele podali sposoby

wprowadzania zmian:

1. zbieranie informacji o stanie faktycznym:

● obserwacja, analiza skuteczności stosowania prawa i procedur w codzienności szkolnej,;

● gromadzenie i dzielenie się informacjami pozyskanymi od uczniów z poszczególnych oddziałów,

od rodziców z bezpośrednich spotkań i zebrań rad klasowych;

● analiza opinii i orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznej;

● diagnoza początkowa i końcowa w oddziale przedszkolnym oraz gotowości szkolnej dziecka;

● analiza wyników nauczania, w tym wyników sprawdzianów szóstoklasistów;

● wymiana informacji o funkcjonowaniu uczniów w ramach prowadzonych zajęć.

2. weryfikowanie informacji pomiędzy nauczycielami w ramach spotkań indywidualnych, pracy zespołów,

zebrań;

3. klasyfikowanie informacji na te dotyczące stanu faktograficznego i te dotyczące stanu normatywnego;

4. podjęcie działań dotyczących zmiany stanu normatywnego: korekta regulaminów i procedur (Tab.1).

Przykłady wprowadzonych zmian, to:

● zmiany związane z warsztatem pracy,;

● urozmaicenie formy zajęć i materiałów dydaktycznych (w tym interaktywnych), koła zainteresowań,;

● zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;

● tematyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;

● organizacja konkursów Lig Przedmiotowych;

● wykorzystanie platformy Moodle do rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych;

● modyfikacja zestawu programów i podręczników szkolnych;

● modyfikacja WSO, programu wychowawczego, profilaktycznego.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób w szkole pracuje się nad wprowadzaniem zmian w procesach edukacyjnych?

Jaka jest w tym rola ustaleń pomiędzy nauczycielami? [WD] (7020)

Tab.1

Numer Analiza

1 Zbieranie informacji o stanie faktycznym: • obserwacja,

analiza skuteczności stosowania prawa i procedur w

codzienności szkolnej, • gromadzenie i dzielenie się

informacjami pozyskanymi od uczniów z poszczególnych

oddziałów, od rodziców z bezpośrednich spotkań i zebrań

rad klasowych, • analiza opinii i orzeczeń poradni

psychologiczno- pedagogicznej, • diagnoza początkowa i

końcowa w oddziale przedszkolnym oraz gotowości

szkolnej dziecka, • analiza wyników nauczania, w tym

wyników sprawdzianów szóstoklasistów, • wymiana

informacji o funkcjonowaniu uczniów w ramach

prowadzonych zajęć. 2. Weryfikowanie informacji

pomiędzy nauczycielami w ramach spotkań

indywidualnych, pracy zespołów, zebrań. 3.

Klasyfikowanie informacji na te dotyczące stanu

faktograficznego i te dotyczące stanu normatywnego. 4.

Podjęcie działań dotyczących zmiany stanu

normatywnego: korekta regulaminów i procedur. Zmiana

stanu normatywnego w środowisku uczniów może być

skuteczna tylko po weryfikacji informacji o

funkcjonowaniu uczniów w różnych sytuacjach szkolnych

dlatego istotne jest porównanie tych informacji od

poszczególnych osób, w tym rola ustaleń pomiędzy

nauczycielami.
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