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Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów
do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej
wymagań państwa.
Ewaluacja

zewnętrzna

polega

na zbieraniu

i analizowaniu

informacji

na temat

funkcjonowania

szkoły

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:
1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Uczniowie są aktywni.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość edukacji.
9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,
egzaminu

gimnazjalnego,

egzaminu

maturalnego,

egzaminu

potwierdzającego

kwalifikacje

zawodowe

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te
wymagania na pięciu poziomach:

●

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

●

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

●

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

●

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

●

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

Badanie zostało zrealizowane w dniach 01-12-2014 - 12-12-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Małgorzata Lenartowicz, Teresa Szczurowska. Badaniem objęto 29 uczniów (ankieta
i wywiad grupowy), 42 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 9 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).
Przeprowadzono

wywiad

indywidualny

z dyrektorem

szkoły,

z przedstawicielami

samorządu

lokalnego

i partnerów szkoły,grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, szkoły i analizę
dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary
działania szkoły.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OS - Arkusz obserwacji szkoły
OZ - Arkusz 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"
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
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 szkoły

W Szkole Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Łętowem nauczyciele w różny sposób kształtują u swoich
uczniów umiejętność uczenia się stosując urozmaicone metody pracy. Wspólnie tworzona jest odpowiednia
atmosfera sprzyjająca uczeniu się, a uczniowie wiedzą, czego uczący od nich oczekują. Większość nauczycieli
umożliwia uczniom wpływanie na przebieg i organizację procesu uczenia się. Uczniowie są świadomi
odpowiedzialności za własny rozwój. W szkole realizowane są nowatorskie działania i innowacje służące
rozwojowi uczniów.
W działaniach nauczycieli widoczna jest spójność procesów edukacyjnych z zalecanymi warunkami i sposobami
realizacji podstawy programowej oraz działania przygotowujące uczniów do kolejnych etapów kształcenia.
Nauczyciele umożliwiają uczniom kształtowanie najważniejszych umiejętności oraz monitorują i diagnozują
osiągnięcia poszczególnych uczniów. Wdrażane wnioski z analiz sprawdzianu zewnętrznego przyczyniają się
do wzrostu wyników kształcenia. Podejmowane przez szkołę działania pozwalają na odniesienie przez uczniów
również innych sukcesów. Uczniowie osiągają wysokie wyniki w konkursach artystycznych i zawodach
sportowych.
Większość uczniów aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych realizowanych w szkole. Stosowane metody
aktywizujące w czasie zajęć edukacyjnych oraz duża liczba uczniów biorących udział w różnorodnych kołach
zainteresowań pokazuje skuteczność działań nauczycieli w stwarzaniu możliwości rozwoju wszystkim uczniom.
W szkole widać różnorodność działań inicjowanych i realizowanych przez uczniów na rzecz szkoły i społeczności
lokalnej.
W szkole widoczna jest dbałość o odpowiednie warunki dla procesów wychowania i uczenia się oraz do pracy
nauczycieli. Widoczna jest skuteczność działań dyrektora w organizowaniu pracy nauczycieli oraz powszechny
udział nauczycieli w pracy zespołowej i inicjatywach z zakresu doskonalenia zawodowego. Nauczyciele formułują
i wdrażają wnioski z nadzoru pedagogicznego. Wnioski dotyczą, przede wszystkim, podniesienia jakości
kształcenia oraz promocji szkoły. W procesie podejmowania decyzji dotyczących różnych obszarów życia szkoły
uczestniczą nauczyciele pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i rodzice. Uczniowie mają wpływ na przebieg
zajęć oraz możliwość oddziaływania na życie szkoły poprzez pracę w samorządzie uczniowskim. Skuteczność
działań dyrektora w zakresie pozyskiwania zewnętrznych zasobów dla szkoły przyczynia się do ogólnego
rozwoju uczniów.
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Informacja o placówce
Nazwa placówki
Patron

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
Tadeusz Kościuszko

Typ placówki

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Łętowe

Ulica
Numer

238

Kod pocztowy

34-733

Urząd pocztowy

Mszana Górna

Telefon

183315204

Fax

183315204

Www
Regon

49056496400000

Publiczność

publiczna

Kategoria uczniów

Dzieci lub młodzież

Charakter

brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze

98

Oddziały

7

Nauczyciele pełnozatrudnieni

5.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

8.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

5.00

Średnia liczba uczących się w oddziale

14

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

19.6

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Powiat

limanowski

Gmina

Mszana Dolna

Typ gminy

gmina wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

B

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują
różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału (D)
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D)
Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D)
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania (D)
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach (D)
Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich
indywidualny rozwój (D)
Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej
wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej
funkcjonować w społeczności lokalnej (B)
Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni
za własny rozwój (B)
Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B)
W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B)
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

B

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego (D)
Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji
(D)
W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego
możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D)
Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów
uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów,
w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych
działań dydaktyczno-wychowawczych (B)
Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B)
Uczniowie są aktywni

B

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą (D)
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych
aktywności (D)
Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki
oraz angażują w nie inne osoby (B)
Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne
osoby (B)
Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

B

Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz
zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków (D)
Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu
zawodowemu (D)
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami (D)
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące rozwojowi szkoły lub placówki (D)
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Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i
eksperymentów (B)
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 (B)
Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne
odpowiednie do jej potrzeb (B)
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Wnioski

1. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość poznania celów uczenia się, w większości wiedzą, czego uczący
od nich oczekują.
2. Bieżące informowanie uczniów o ich postępach w nauce oraz ocenianie pracy przez wszystkich uczących
sprzyja uczeniu się.
3. Większość nauczycieli umożliwia uczniom wpływanie na przebieg i organizację procesu uczenia się. Szkoła
stwarza uczniom możliwości wzajemnego uczenia się od siebie.
4. W szkole realizowane są nowatorskie działania służące rozwojowi uczniów i odpowiadające na różne ich
potrzeby.
5. Nauczyciele w procesie lekcyjnym uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej,
ustalone dla danego przedmiotu nauczania.
6. Monitorowanie nabywania wiedzy i umiejętności oraz osiągnięć uczniów jest powszechne, a wnioski
z monitorowania są przez nauczycieli wykorzystywane.
7. Działania szkoły, wynikające z wniosków z monitorowania, przyczyniły się do wzrostu wyników kształcenia
i innych sukcesów edukacyjnych uczniów.
8. Realizowane w szkole działania służą przygotowaniu uczniów do odnoszenia przez nich sukcesów na kolejnym
etapie kształcenia.
9. Większość uczniów aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych realizowanych w szkole.
10. Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.
11. W szkole są formułowane i wdrażane wnioski dotyczące podniesienia jakości kształcenia, współpracy
z rodzicami oraz promocji szkoły.
12. W procesie podejmowania decyzji dotyczących różnych obszarów życia szkoły uczestniczą nauczyciele,
pracownicy, rodzice i uczniowie.
13. Skuteczność działań dyrektora szkoły w zakresie pozyskiwania zewnętrznych zasobów oraz w inicjowaniu
nowatorskich działań przyczynia się do wszechstronnego rozwoju uczniów.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

8/50

Wyniki ewaluacji

Wymaganie:
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Stan oczekiwany:
Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze
zorganizowane, przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na
uczeniu się jest zaplanowana i kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko
uczenia się powinno być atrakcyjne, metody pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy
pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i brania odpowiedzialności za
proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o postępie, jaki się
dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Nauczyciele na różne sposoby kształtują u swoich uczniów umiejętność uczenia się stosując
urozmaicone metody pracy. Wszyscy uczniowie są zdania, że potrafią się uczyć samodzielnie.
W szkole wspólnie tworzona jest odpowiednia atmosfera sprzyjająca uczeniu się. Podczas zajęć
uczniowie mają możliwość poznania celów uczenia się, w większości wiedzą, czego uczący od nich
oczekują. Bieżące informowanie uczniów o ich postępach w nauce oraz ocenianie pracy przez
wszystkich uczących sprzyja uczeniu się. Większość nauczycieli umożliwia uczniom wpływanie
na przebieg i organizację procesu uczenia się. Uczniowie są świadomi odpowiedzialności za własny
rozwój. Większość nauczycieli w organizacji procesów edukacyjnych uwzględnia wykorzystanie
wiedzy z różnych przedmiotów, co pomaga uczniom zrozumieć świat oraz dobrze funkcjonować
w społeczeństwie. Szkoła stwarza uczniom możliwości wzajemnego uczenia się od siebie. W szkole
realizowane są nowatorskie działania służące rozwojowi uczniów i odpowiadające na różne ich
potrzeby.
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Obszar badania: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi
uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i
oddziału
Nauczyciele kształtują u swoich uczniów umiejętność uczenia się stosując urozmaicone metody i formy pracy.
Większość uczniów w dniu badania zaznaczyła, że podczas zajęć była zaangażowana (wykres 1j) oraz często
współpracowała z innymi uczniami (wykres 2j). Wszyscy zaznaczyli, że nauczyciele zrozumiale tłumaczą
zagadnienia (wykres 3j) i potrafią zainteresować ich tematem lekcji (wykres 4j), oraz, że uczą tak, że chcą się
uczyć (wykres 5j). Według uczniów większość lekcji nie różniła się od innych z danego przedmiotu „zawsze jest
fajnie, ciekawie”, choć „było więcej różnych ćwiczeń”, była tablica interaktywna”, pracowaliśmy na komputerze”.
Podobnie nauczyciele są zdania, że prowadzone przez nich zajęcia nie różniły się od innych z danego
przedmiotu, poza urozmaiceniem ćwiczeń i metod pracy związanych z realizowaną tematyką, wykorzystaniem
pomocy (tablica interaktywna, instrumenty), co wynikało z wniosków z nadzoru z ubiegłego roku szkolnego.
Uczniom na obserwowanych zajęciach podobała się np. praca w grupach, ciekawy temat przygotowany konkurs
klasowy, ćwiczenia na wychowaniu fizycznym, to, że mogą zaproponować co chcieliby robić, scenki, rysowanie
plakatów, słuchanie piosenek. Dzieci z klas I-III przekazały, że w szkole mogą robić to, co ich interesuje, np.
malować, ćwiczyć na zajęciach sportowych, chodzić na wycieczki. Chcieliby, aby w ich szkole było wesoło
i zabawnie, żeby była zgoda, nikt się nie kłócił i nie bił. Dzieci przekazały, iż są zadowolone gdy np.
na matematyce robią trudne zadnia i uda się je rozwiązać, gdy poznają coś nowego. Nauczyciele wymienili
powody zastosowania metod obserwowanych na lekcji: pod kątem celów lekcji, możliwości uczniów i dostępu
do pomocy, aby każdy uczeń był zaangażowany w wykonywanie ćwiczeń, aby rozwijać logiczne i matematyczne
myślenie u dzieci, uczenie współpracy poprzez pracę w grupach, metody aktywizujące mające wzmacniać ich
motywację do nauki, urozmaicenie metod i form pracy pod względem dostosowania do potrzeb i możliwości
dzieci. Celem współzawodnictwa jest wspomaganie rozwoju uczniów, propagowanie zdrowego stylu życia,
uczenie godnego przyjmowania zwycięstwa lub porażki. Rozpoznanie możliwości i potrzeb rozwojowych uczniów
odbywa się na podstawie analizy opinii poradni, rozmów z uczniami i rodzicami, poprzez zasięganie opinii
nauczycieli, pedagoga i logopedy. Źródłem informacji są własne obserwacje, testy na wejściu (j, polski,
matematyka, przyroda i j, angielski i sprawności fizycznych) oraz rozmowy z nauczycielem poprzedniego etapu
edukacyjnego. Z tego rozpoznania określono wnioski dotyczące prowadzenia dodatkowych zajęć sportowych,
artystycznych oraz wspomagających dostosowanych do potrzeb dzieci i ich możliwości, zachęcanie ich
do udziału w konkursach, zawodach sportowych, rozmowy z rodzicami dotyczące motywowania uczniów
do nauki (ustalić wspólny sposób np. dodatkowa wycieczka jako nagroda za poprawę wyników w nauce,
szukanie wzorów wśród absolwentów). Analiza danych zastanych pozwala stwierdzić, że tygodniowy plan zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych sprzyja uczeniu się ponieważ: są równomiernie rozłożone zajęcia z przedmiotów
ścisłych i artystycznych, codziennie uczniowie są obciążeni równomierną liczbą godzin, terminy zajęć
pozalekcyjnych są ustalane w porozumieniu z uczniami.
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Wykres 5j

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się
W czasie obserwowanych lekcji nauczyciele kształtowali u uczniów umiejętności uczenia się poprzez stosowanie
metod

aktywizujących,

uczenie

zasad

zachowania,

dostosowanie

metod

i form

pracy

do możliwości

psychofizycznych uczniów, wykorzystanie pomocy. Wystąpiła praca w parach i w grupie, pokaz ćwiczenia.
Nauczyciele przez całe zajęcia motywowali uczniów, udzielali wskazówek. Większość uczniów zaznaczyła,
że w dniu badania ktoś pomógł im zastanowić się, czego się nauczyli (wykres 1j). Według uczniów nauczyciele
w większości udzielają im wskazówek dotyczących sposobów uczenia się (wykres 1w). W zdecydowanej
większości uczniowie nie boją się na lekcji popełniać błędów (wykres 2j), co potwierdza obserwacja zajęć,
ponieważ uczniowie mają możliwość wykorzystania popełnionych błędów do uczenia się. Wszyscy uczniowie są
zdania, że potrafią się uczyć samodzielnie (wykres 3j), nauczyciele uważają, że dotyczy to większości uczniów.
Na wszystkich obserwowanych lekcjach nauczyciele stwarzali sytuacje, w których uczniowie mogli podejmować
indywidualne decyzje dotyczące ich uczenia się i tworzyli wszystkim uczniom sytuacje, w których mogli oni
wyrażać swoje opinie. W 6 przypadkach większość uczniów skorzystała z tej możliwości, a w 2 – cala grupa.
Podczas wszystkich lekcji uczniowie mieli możliwość podsumowania w aspekcie tego, czego nauczyli się na tej
lekcji. Podobnie we wszystkich przypadkach sytuacje tworzone przez nauczyciela powodowały, że uczniowie
rozwiązując problem uczyli się.
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Wykres 1w

Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się
Ze zgromadzonego materiału badawczego wynika, że nauczyciele i uczniowie wspólnie budują atmosferę, która
sprzyja uczeniu się. W dniu badania zdecydowana większość uczniów zaznaczyła, że dostała od nauczyciela
wskazówkę, która pomogła im się uczyć (wykres 1j), a także zostali wysłuchani, gdy była taka potrzeba (wykres
2j). Wszyscy uczniowie uznali, że nauczyciele upewniają się, czy właściwie zrozumieli to, o czym była mowa
na lekcji (wykres 3j), a uczniowie odnoszą się oni do siebie przyjaźnie (wykres 4j), Zdecydowana większość jest
zdania, że pomagają sobie wzajemnie w nauce (wykres 5j), a wszyscy nauczyciele sprawiedliwie odnoszą się
do swoich wszystkich uczniów (wykres 6j). Zdecydowana większość uczniów uważa, że w ich szkole nie zdarzają
się sytuacje, gdy niektórzy z nich są wyśmiewani przez innych uczniów (wykres 7j), ani żadnych przypadków
lekceważenia ze strony nauczycieli (wykres 8j). W opinii większości rodziców nauczyciele dbają o dobre relacje
między ich dzieckiem, a innymi uczniami (wykres 9j) oraz szanują ich dziecko (wykres 10j). Na wszystkich
obserwowanych lekcjach uczniowie odnosili się do siebie przyjaźnie, a wzajemna relacja między nauczycielem
i uczniami była życzliwa. Nauczyciel przyjmował opinie, inicjatywy uczniów wyrażając aprobatę i wykorzystując
je do wspólnej pracy. Także błędy popełniane przez uczniów dawały im możliwość uczenia się w każdej sytuacji
- widoczna była akceptacja prawa ucznia do popełniania błędów. Uczniowie byli zachęcani do zadawania pytań,
skoncentrowani i zaciekawieni tematem, słuchali innych, aktywnie włączając się w zajęcia. Nauczyciele odnosili
się do dzieci ze spokojem i życzliwością, zwracając się do nich po imieniu, potrafili je zdyscyplinować
egzekwując ustalone zasady zachowania. Także pracownicy niepedagogiczni przekazują, że atmosfera w szkole
jest bardzo dobra, wszyscy się znają i szanują. Kontakty oparte są na wzajemnej pomocy, wspólnym działaniu
na rzecz uczniów i szkoły.
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Wykres 5j

Wykres 6j

Wykres 7j
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Wykres 9j

Wykres 10j

Obszar badania: Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec
nich oczekiwania
W oparciu o zgromadzony materiał badawczy można uznać, że podczas zajęć uczniowie mają możliwość
poznania celów uczenia się, wiedzą, czego uczący od nich oczekują. Zdecydowana większość uczniów
przekazała, że wie, czego ma się nauczyć na lekcji (wykres 1j), a wszyscy mają świadomość, po co się uczą
na konkretnej lekcji (wykres 2j), a ich nauczyciele w zdecydowanej większości wyjaśniają im, jakich działań
oczekują od nich podczas zajęć (wykres 3j). Na wszystkich obserwowanych zajęciach uczący przedstawili cele
zajęć, pytaniami skierowanymi do uczniów upewniali się, że uczniowie je zrozumieli oraz przypominali
wymagania edukacyjne.
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Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w
trudnych sytuacjach
Zdecydowana większość uczniów zaznaczyła, że lubi się uczyć na lekcji (wykres 1j) i wyraziła opinię, że ich
nauczyciele pomagają im, gdy zgłaszają się do nich z problemem (wykres 2j). Jak przekazali uczniowie uczyć
się na zajęciach pomagał im nauczyciel, który zadawał pytania, tłumaczył, także praca w grupach, wykonywanie
ćwiczeń, zagadki do rozwiązania, doping kolegów. Według uczniów klas młodszych nauczyciel zawsze pomaga
im kiedy mają coś trudnego na zajęciach. Wszyscy ucząc się byli zaciekawieni tematem lekcji (wykres 5j)
a zdecydowana większość dostała od nauczyciela wskazówkę, która pomogła im się uczyć (wykres 6j). Wszyscy
nauczyciele podają, że dzięki informacji zwrotnej, jaką uczniowie od nich otrzymują, są oni zmotywowani
do pracy

na zajęciach.

Nauczyciele

podczas

obserwowanych

zajęć

motywowali

wszystkich

uczniów

do angażowania się w proces uczenia się poprzez zachęcanie, aktywizowanie całej grupy i dobór metod pracy,
przekazywanie informacji zwrotnej, wymaganie poprawnej odpowiedzi, stawianie problemu do rozwiązania,
ocenę za zaangażowanie. Ciekawe ćwiczenia powodują, że wszyscy uczniowie chętnie biorą w nich udział, są
aktywni. Zdaniem większości rodziców nauczyciele chwalą ich dziecko częściej niż krytykują, część rodziców nie
potrafiło tego ocenić (wykres 3j). Podobnie większość badanych rodziców uważa, że uczący wierzą w możliwości
ich dziecka (wykres 4j).
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Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom
uczyć się i planować ich indywidualny rozwój
Widoczna jest powszechność działań nauczycieli w zakresie informowania uczniów o ich postępach w nauce.
Podczas wszystkich obserwowanych zajęć uczniowie otrzymali informację zwrotną dotyczącą efektów ich pracy.
We wszystkich przypadkach nauczyciel podsumowywał odpowiedź ucznia, odnosił się do ustalonych wcześniej
wymagań edukacyjnych, indywidualnie wyjaśniał co jest dobrze, a co należy poprawić i udzielał wskazówek.
Każdorazowo informacja zwrotna, której udzielał uczniom nauczyciel skutecznie pobudzała ich do działania
i sprzyjała

motywacji

do nauki.

Na

wszystkich

obserwowanych

zajęciach

nauczyciele

zwracali

uwagę

na prawidłowe oraz na nieprawidłowe elementy odpowiedzi lub działania ucznia i wykorzystywali je w procesie
uczenia się. Uczniowie zapytani o odczucia, kiedy są oceniani, najczęściej podawali, że są zadowoleni (wykres
1w). Podobnie zdaniem większości rodziców, to jak nauczyciele oceniają ich dziecko, zachęca je do uczenia się
(wykres.

8j).

O spełnieniu

kryterium

powszechności

w tym

obszarze

świadczą

odpowiedzi

na pytania

skierowane do uczniów (wykresy: 1j, 2j, 3j, 4j, 5j, 7j). Z badania wynika, że we wszystkich tych pytaniach
warunek powszechności jest spełniony. Wszyscy uczniowie zaznaczyli, że w dniu badania ich nauczyciele
przestrzegali ustalonych zasad oceniania (wykres 1j) oraz, że wszyscy nauczyciele informują ich, co będą brać
pod uwagę oceniając zadanie, które mają wykonać (wykres 2j). Podobnie cała badana grupa ma poczucie,
że jest oceniana według jasnych zasad (wykres 3j) i zaznaczyła, że nauczyciele rozmawiają z nimi o postępach
w nauce (wykres 4j). Według uczniów nauczyciele rozmawiają z nimi także o tym, jak mają sobie radzić
z trudnościami w nauce (wykres 5j). W ocenie uczniów wszyscy nauczyciele dostrzegają, co robią oni dobrze
(wykres 6j), a gdy zgłaszają się z problemem do nauczycieli uzyskują od nich wystarczającą pomoc (wykres 7j).
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Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych
dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom
zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej
Uczniowie dostrzegają, że nauczyciele w większości nawiązują do tego, czego uczą się na innych przedmiotach,
dzięki czemu mają możliwość korzystania z tej wiedzy (wykres 1j), a to czego uczą się w szkole bardzo
przydaje im się w codziennym życiu (wykres 2j). Na podstawie obserwacji zajęć można stwierdzić, że uczniowie
każdorazowo mieli możliwość odwołania się do wiedzy przedmiotowej, z innych dziedzin (4 z 8), także
do wydarzeń pozaszkolnych (1 z 8) np. radzenie sobie z emocjami, odgrywanie scenek, tworzenie plakatu
plastycznego, obrazowanie ruchem przy muzyce, zasady fair play.
Aby pokazywać uczniom związki między tym, co dzieje się na lekcji, a wydarzeniami w okolicy, w Polsce lub na
świecie nauczyciele zachęcają uczniów, by np. włączali się w uroczystości patriotyczne, historyczne i kościelne,
akcje ekologiczne (sadzenie drzew, sprzątanie świata) i charytatywne (opowieści misjonarki o misjach),
zorganizowali wycieczkę do centrum Jana Pawła II z okazji kanonizacji. Ma miejsce organizacja zawodów
sportowych, uczenie kibicowania, pokazywanie wydarzeń sportowych, pozytywnych wzorców, a na j. angielskim
-

poznawanie

kultury

krajów

anglojęzycznych.

Nauczyciele

uczący

w jednym

oddziale

podali

także,

że wykonywane są wspólne projekty takie jak: warsztaty pisarskie i bronioznawcze - wycieczka do Krakowa,
zaplanowano też wycieczkę do wytwórni filmów w Bielsko-Białej. Uczniowie biorą udział w uroczystościach
szkolnych np. wigilia, jasełka wystawiane w kościele, z okazji 3-maja, organizują festyn parafialny, konkurs
szkolny - plastyka z tematyką sportową, szkolny konkurs pieśni patriotycznej. W związku z lekturą na j. polskim
wspólnie opracowano folder biura podróży dookoła świata. Po obserwacji zajęć nauczyciele wymienili te
elementy lekcji, które według nich łączyły się z innymi przedmiotami np. na przyrodzie - nawiązanie do symboli
narodowych i pytania sprawdzające wiedzę o Polsce oraz w edukacji wczesnoszkolnej nawiązanie do emocji,
edukacji polonistycznej, przyrodniczej, muzyki i plastyki.
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Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia
się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój
Ze zgromadzonego materiału badawczego wynika, że nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na przebieg
i organizację lekcji. Uczniowie zapytani na co mieli wpływ na lekcji w dniu badania w większości zaznaczyli,
że na to, czego się uczyli (wykres 1w). Mają świadomość, że ich wyniki w nauce zależą przede wszystkim od ich
zaangażowania, czasu poświęconego na naukę oraz uzdolnień, doceniają wsparcie nauczycieli (wykres 2w).
Według zdecydowanej większości uczniów nauczyciele zachęcają ich do realizowania własnych pomysłów
(wykres 1j), ponad połowa uczniów zaznaczyła, że w dniu badania zgłaszała pomysły dotyczących tego, jak
chcieliby pracować na zajęciach (wykres 2j). Wszyscy nauczyciele podają, że dają swoim uczniom wybór
dotyczący tematyki zajęć najczęściej kilka razy w roku lub półroczu (wykres 3j), podobnie metod pracy
na lekcji, większość - sposobu oceniania (wykres 4j. Według wszystkich nauczycieli uczniowie mają wpływ
na terminy sprawdzianów, umożliwiają im też decydowanie o wyborze zajęć pozalekcyjnych. Na wszystkich
obserwowanych zajęciach nauczyciele rozmawiali z uczniami w jaki sposób będzie przebiegać lekcja i jak będą
realizowane jej cele oraz umożliwiali zastanowienie się, czego nauczyli się na danej lekcji. Podczas wszystkich
obserwowanych zajęć uczniowie mieli wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się poprzez
dobieranie się uczniów w zespoły ćwiczące dane ćwiczenie, prowadzenie rozgrzewki, podział na grupy dokonany
przez uczniów, dobór pomocy do zabawy, wybór instrumentu do przeliczania, podział ról przy inscenizacji.
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Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem
Szkoła stwarza uczniom możliwości wzajemnego uczenia się od siebie. Większość nauczycieli wykorzystuje
możliwości jakie daje wzajemne uczenie się uczniów organizując np. pracę w grupach lub parach (wykres 1w).
Na wszystkich obserwowanych zajęciach nauczyciele stosowali metody, które umożliwiały całej klasie uczenie
się uczniów od siebie poprzez pracę w zespole, dzielenie się informacjami, wspólne rozwiązywanie zadania,
wyjaśnianie sobie nawzajem, porównywanie wykonanej pracy z innymi grupami, udział w inscenizacji,
rozwiązywanie krzyżówki. Większość uczniów zaznaczyła, że na lekcjach pracują w grupach lub parach (wykres
1j), a w dniu badania większość uczniów wskazała, że pracowali w ten sposób na około połowie zajęć (wykres
2j). Według większości uczniów wykonują oni zadania wymyślone przez siebie lub innych uczniów na większości
zajęć (wykres 3j).
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Wykres 3j

Obszar badania:

W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące

rozwojowi uczniów
W oparciu o zgromadzony materiał badawczy można uznać, że w szkole stosowane są nowatorskie rozwiązania
zgodne z potrzebami uczniów. Jako nowatorskie działania podejmowane w szkole dyrektor i nauczyciele
wymieniają realizację od ubiegłego roku szkolnego połączenia wycieczki z zajęciami dla uczniów. Odbyła się już
pierwsza z tego cyklu wycieczka do Krakowa, w jej ramach uczniowie brali udział w warsztatach pisarskich
w kancelarii pisarza miejskiego (poznanie warsztatu pracy średniowiecznego pisarza) oraz w zajęciach
prowadzonych w muzealnej zbrojowni. W tym roku szkolnym zaplanowano wycieczkę do Wytwórni Filmów
Animowanych w Bielsku-Białej, połączoną z warsztatami dla uczniów. Efektem powyższych działań jest zajęcie
czwartego miejsca przez trzy uczennice klasy szóstej w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym "Na
średniowiecznym zamku". Nowatorstwo polega na tym, że wycieczka szkolna staje się atrakcyjniejsza dla dzieci,
które

nabywają

dodatkowych

umiejętności.

Udział

uczniów

w warsztatach

plastycznych,

historycznych

i programach unijnych oraz stosowanie aktywnych metod nauczania przyczyniło się do uatrakcyjnienia lekcji,
ułatwienia zapamiętywania materiału, a zwłaszcza uzyskania wyższych wyników sprawdzianu zewnętrznego.
Działania te wynikają z założeń planu pracy oraz koncepcji pracy szkoły. Odpowiedzi uczących na pytanie „Na
jakie potrzeby rozwojowe uczniów odpowiadają stosowane nowatorskie działania?” obrazuje wykres 1o.
Zdaniem dyrektora szkoły do 50 % nauczycieli angażuje się w te działania. Wszyscy nauczyciele informują,
że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadzili nowatorskie rozwiązania w swojej pracy, zwłaszcza dotyczące
metod pracy oraz wykorzystania środków dydaktycznych (wykres 1w).

Jako przykłady podali warsztaty

plastyczne dla uczniów i rodziców – wspólne wykonywanie ozdób choinkowych i dekoracji świątecznych po
zajęciach lekcyjnych oraz elektroniczną formę wymiany doświadczeń - internetowe kluby nauczyciela. Także
wszyscy nauczyciele informują, że sprawdzają stopień osiągnięcia założonych celów wykorzystując obserwację,

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

29/50

analizę

dokumentów,

rozmowy

z nauczycielami,

uczniami

i rodzicami

oraz

ewaluację

doboru

metod.

Równocześnie wszyscy nauczyciele prowadzący obserwowane zajęcia stwierdzili, że podczas ich lekcji nie
pojawiły się elementy, które można uznać za nowatorskie.

Wykres 1o
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Wykres 1w
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Wymaganie:
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Stan oczekiwany:
Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do
nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice
powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one
nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o
osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
W szkole widoczny jest związek pomiędzy przeprowadzanymi diagnozami, a planowaniem pracy
nauczycieli. Nauczyciele na większości zajęć umożliwiają uczniom kształtowanie kluczowych
kompetencji, a w procesie lekcyjnym uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy
programowej, ustalone dla danego przedmiotu nauczania. Monitorowanie nabywania wiedzy
i umiejętności oraz osiągnięć uczniów jest powszechne, a wnioski z monitorowania są przez
nauczycieli wykorzystywane. Działania szkoły, wynikające z wniosków z monitorowania, przyczyniły
się do wzrostu wyników kształcenia i innych sukcesów edukacyjnych uczniów. Realizowane
w szkole działania służą przygotowaniu uczniów do odnoszenia przez nich sukcesów na kolejnym
etapie kształcenia.

Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając
osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego
Jak podaje dyrektor, w szkole prowadzona jest diagnoza wstępna. Obejmuje ona język polski, matematykę,
przyrodę i język angielski. Na zebraniu rady pedagogicznej formułowane są wnioski z diagnozy wstępnej np.
ćwiczyć umiejętność wyszukiwania w różnego typu tekstach potrzebnych informacji poprzez różnorodne
formułowanie poleceń, ćwiczyć umiejętność wykorzystania i tworzenia informacji, więcej czasu poświęcić
na rozwiązywanie zadań z treścią oraz ćwiczeń i zadań prowadzonych z wykorzystaniem atlasów i map,
prowadzić różnorodne ćwiczenia związane z utrwaleniem zasad ortograficznych. Nauczyciele realizują powyższe
wnioski zwiększając tego typu ćwiczenia na lekcjach i zajęciach dodatkowych. Odnotowują realizacje wniosków
w dziennikach,

pod symbolem

z poprzedniego

etapu

RW.

Nauczyciele

edukacyjnego.

uczący

Wychowawcy

w klasie

poprzez

IV

własne

współpracują
obserwacje,

również

rozmowy

nauczycieli
prowadzone

z uczniami i rodzicami pozyskują wiedzę na temat potrzeb i zainteresowań uczniów. Widoczny jest związek
pomiędzy przeprowadzanymi diagnozami a planowaniem pracy nauczycieli.
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Obszar badania:

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji
Nauczyciele na większości zajęć umożliwiają uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji, a w procesie
lekcyjnym uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, ustalone dla danego
przedmiotu nauczania.
Nauczyciele podają, że na większości zajęć umożliwiają uczniom kształtowanie umiejętności takich jak: czytanie
pod katem

umiejętność

rozumienia,

wykorzystywania

i przetwarzania

tekstów,

myślenia

naukowego

(

umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach), myślenia matematycznego. Nauczyciele często
wykorzystują także w pracy z uczniami umiejętność pracy zespołowej, kształtują umiejętność odkrywania
zainteresowań i przygotowania uczniów do dalszej edukacji, ćwiczą umiejętność komunikowania się w języku
ojczystym oraz umiejętność uczenia się. wykres. Większość nauczycieli umożliwia uczniom kształtowanie
umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi na około połowie
zajęć ( wykres 1j). Nauczyciele w procesie lekcyjnym uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji
ustalone dla danego przedmiotu nauczania. Wymienili różne zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy
programowej, które systematyczne wykorzystują np. nauka poprzez zabawę, swobodne wypowiedzi uczniów,
rozwijanie twórczego myślenia, wykorzystanie wiedzy w praktyce, skuteczne komunikowanie się w języku
ojczystym, dbałość o poprawność języka matematycznego, rozwijanie umiejętności wykonywania działań
pamięciowych

i pisemnych,

inicjowanie

i współorganizowanie

aktywności

fizycznej,dokonywanie

wyboru

całożyciowych form aktywności fizycznej,kształtowanie zdrowego stylu życia oraz dbałość o zdrowie oraz
kształtowanie

wśród

uczniów

właściwych

postaw,

takich

jak:

zaangażowanie

społeczne,

wrażliwość,

odpowiedzialność, tolerancja i poczucie więzi. Na obserwowanych zajęciach uczący stwarzali możliwości
kształcenia umiejętności opisanych w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia ( tabela 1).
Wszyscy nauczyciele podczas obserwowanych lekcji wykorzystywali zalecane sposoby i warunki realizacji
podstawy programowej poprzez wykorzystanie różnych źródeł informacji, stwarzanie bezpiecznych warunków
do pracy, ćwiczeń ruchowych, wykorzystanie różnorodnych metod i form oraz pomocy dydaktycznych,
przeznaczanie odpowiedniego czasu pracy na różne formy aktywności, rozwijanie w uczniu ciekawości świata,
motywowanie

do aktywnego

poznawania

rzeczywistości,

uczenia

się

i komunikowania,

w tym

także

do samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji, wyposażenie ucznia w intelektualne narzędzia,
a więc w umiejętności poprawnego mówienia, słuchania, czytania, pisania, rozumowania, odbioru tekstów
kultury, w tym rozwijanie słownictwa z różnych kręgów tematycznych, prowadzenia zajęć badawczych,
budowanie

pojęć

liczbowych

w umysłach

dzieci

oraz

ćwiczenie

sprawności

rachunkowej.

Nauczyciele

na większości zajęć umożliwiają uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji, a w procesie lekcyjnym
uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, ustalone dla danego przedmiotu
nauczania.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

33/50

Wykres 1j

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru
Treść pytania: Które z najważniejszych umiejętności, opisanych w podstawie programowej dla danego etapu
kształcenia były kształtowane u uczniów podczas lekcji? [OZ] (9788)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8
Tab.1
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi

Częstość Procent

1

czytanie

6/2

75 / 25

2

myślenie matematyczne

2/6

25 / 75

3

myślenie naukowe

2/6

25 / 75

4

umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym,

8/0

100 / 0

2/6

25 / 75

zarówno w mowie, jak i piśmie
5

umiejętność

posługiwania

informacyjno-komunikacyjnymi,

się
w

nowoczesnymi
tym

także

dla

technologiami
wyszukiwania

i

korzystania z informacji
6

umiejętność uczenia się

8/0

100 / 0

7

umiejętność pracy zespołowej

6/2

75 / 25

8

inne, jakie?

0/8

0 / 100
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Obszar badania:

W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

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

nabywania

wiedzy

i umiejętności

oraz

osiągnięć

uczniów

jest

powszechne,

a wnioski

z monitorowania są przez nauczycieli wykorzystywane.
Nauczyciele podali sposoby jakimi monitorują osiągnięcia uczniów (wykres 1w). Podali również, że wykorzystują
w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów do modyfikowania planów pracy dydaktycznej i zajęć
codziennych,

wyboru

podręczników

i programów,

do indywidualizacji

pracy

z uczniami,

modyfikowania

warsztatu pracy czy poprawy współpracy z rodzicami. Na obserwowanych zajęciach wszyscy nauczyciele
monitorowali nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia, jak również ich osiągnięcia poprzez
sprawdzanie w jaki sposób uczniowie wykonują zadania, czy właściwie zrozumieli zadanie do wykonania
lub poprzez zadawanie pytań. Kontrolowali, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania, zadawali pytania
dodatkowe, chwalili lub wskazywali błędy, oceniali, prosili uczniów o podsumowanie zajęć, stwarzali uczniom
możliwość zadania pytań. Na 1 z 8 obserwowanych zajęć uczący wykorzystał techniki badawcze lub pytał
uczniów, co sądzą o sposobie przekazywania przez nich wiedzy na danej lekcji. Nauczyciele uczący w jednym
oddziale podali, że monitorują osiągnięcia uczniów w tej klasie poprzez porównywanie ocen danego ucznia, jego
postępy w nauce oraz osiągane wyniki sportowe i w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
zaangażowanie i aktywność, ocenianie bieżące czy analizę zeszytu uwag wychowawczych. W swojej pracy
wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć uczniów poprzez np.modyfikowanie planów pracy

dostosowanych

do indywidualnych

pozalekcyjnych

potrzeb

każdego

ucznia

czy

dostosowania

sportowych

zajęć

do zainteresowań uczniów. Monitorowanie nabywania wiedzy i umiejętności oraz osiągnięć uczniów jest
powszechne, a wnioski z monitorowania są przez nauczycieli wykorzystywane.
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Wykres 1w
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Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów
przyczyniają

się

do

wzrostu

efektów

uczenia

się

i

osiągania

różnorodnych

sukcesów

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

edukacyjny,

potwierdzają

skuteczność

podejmowanych

działań

dydaktyczno-wychowawczych
Według dyrektora działania podjęte przez szkołę w wyniku wdrażania wniosków z nadzoru wpłynęły na efekty
uczenia się uczniów i przyczyniły się do osiągania przez nich sukcesów edukacyjnych. Większe zainteresowanie
uczniów udziałem w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych zwiększyło aktywności uczniów
i wzrost ich sukcesów. Organizacja próbnych sprawdzianów dla klasy VI oraz diagnoza wstępna w klasie IV,
przyczyniły się do osiągnięcia przez uczniów wyższego wyniku na sprawdzianie zewnętrznym. Zakup pomocy
dydaktycznych uatrakcyjniających lekcje i rozwijające zainteresowania uczniów oraz zwiększenie oferty zajęć
pozalekcyjnych,

w tym

o zajęcia

korekcyjno

–

kompensacyjne

i logopedyczne

w ramach

planowania

indywidualnego rozwoju każdego ucznia. W wyniku analizy osiągnięć uczniów szkoła zapewnia im uczestniczenie
w zajęciach dodatkowych, organizowanych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i zainteresowaniami
uczniów. Wszyscy uczniowie o specjalnych potrzebach otrzymali odpowiednie wsparcie. Prowadzone są zajęcia
wyrównawczo - dydaktyczne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz rozwijające uzdolnienia. Dzięki
temu uczniowie wyrównują szanse edukacyjne i rozwijają się w miarę swoich możliwości. Wszystkie działania są
skuteczne ponieważ w szkole nie ma uczniów drugorocznych, więcej uczniów otrzymuje świadectwa
z wyróżnieniem oraz nastąpił wzrost efektów kształcenia. Nauczyciele uczący w jednym oddziale wymienili
sukcesy swoich uczniów. Uczniowie osiągają wysokie wyniki w gminnych konkursach artystycznych i zawodach
sportowych ( indywidualnie w biegach przełajowych oraz drużynowo w tenisie stołowym).

Ważna jest też

aktywność uczniów w podejmowanych przez szkołę działaniach i brak zachowań ryzykownych. Uczniowie
wskazując, z których swoich osiągnięć w szkole są szczególnie zadowoleni podają najczęściej: z dobrych
wyników w nauce i osiągnięć w sporcie. Pojedynczy uczniowie podali zadowolenie z sukcesów na konkursach
(zwłaszcza plastycznych ), "kiedy zrozumie to czego nie rozumiałam" oraz "pochwałę nauczyciela". Analiza
danych zastanych z dokumentacji pozwala stwierdzić, że w szkole nastąpił wzrost efektów kształcenia. Wyniki
szkoły na sprawdzianie zewnętrznym od 3 lat są następujące: rok 2012 - stanin 4, 2013 - stanin 4, 2014 stanin

6.

Nastąpił

też

wzrost

efektów

w trzech,

z pięciu

wymaganych

na sprawdzianie

zewnętrznym

umiejętności: czytania, rozumowania i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Działania szkoły, wynikające
z wniosków z monitorowania, przyczyniły się do wzrostu wyników kształcenia i innych sukcesów edukacyjnych
uczniów.
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Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku
pracy
Zdaniem nauczycieli i dyrektora w szkole podejmuje się działania, które umożliwiają uczniom odniesienie
sukcesu na następnym etapie edukacyjnym i w przyszłości. Należy do nich dbałość o zdrowy styl życia,
rozwijanie zainteresowań, pasji, samodzielności, komunikacji w języku ojczystym i obcym, praca w zespole,
stosowanie wiedzy w praktyce, obowiązkowość, angażowanie się w życie społeczne. Dyrektor szkoły dodała:
umiejętność odpowiedniego spędzania wolnego czasu, wykorzystanie technologii informatycznej, umiejętność
uczenia się systematyczności, obowiązkowości i autoprezentacji (na akademiach w szkole i poza nią).
Nauczyciele wymieniają działania, które według nich są w tym zakresie najbardziej efektywne. Są to: ocenianie
i nagradzanie

motywujące

uczniów,

praca

zespołowa

podczas

organizacji

uroczystości,

współdziałanie

w osiągnięciu celów, realizacja programów unijnych, zajęcia rozwijające zainteresowania, kontakt z rodzicami
w zakresie spraw wychowawczych, dawanie uczniom samodzielności, dopingowanie do zgłaszania pomysłów
oraz otwarcie nauczycieli na ich propozycje. O efektywności działań świadczą sukcesy uczniów:

wyniki

nauczania - poprawa wyników sprawdzianu zewnętrznego, ocen końcoworocznych, sukcesy w konkursach
i zawodach sportowych. Realizowane w szkole działania służą przygotowaniu uczniów do odnoszenia przez nich
sukcesów na kolejnym etapie kształcenia.
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Wymaganie:
Uczniowie są aktywni
Stan oczekiwany:
Aktywność uczniów i uczennic powinna się wiązać z różnorodnymi działaniami, szczególnie z
procesem ich uczenia się. Ważnym elementem pracy szkoły jest wspieranie uczących się w
podejmowanych przez nich samodzielnych inicjatywach wpływających na ich rozwój oraz rozwój
środowiska.

Proces

uczenia

się

jest

efektywny

wtedy,

gdy

uczniowie

biorą

za

niego

odpowiedzialność. Rezultatem pracy nauczycieli są postawy uczących się wobec procesu uczenia
się.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich uczestniczą. Widoczna
jest powszechność zaangażowania uczniów na większości zajęć lekcyjnych oraz skuteczność działań
nauczycieli w stwarzaniu możliwości rozwoju wszystkim uczniom. Uczniowie inicjują i realizują
różnorodne działania w szkole oraz na rzecz społeczności lokalnej.

Obszar badania: Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i
chętnie w nich uczestniczą
Widoczna jest powszechność zaangażowania uczniów na zajęciach. W dniu badania, większość uczniów
zaznaczyła, że na zajęciach zadawali pytania (wykres 1j), podczas zajęć byli zaangażowani (wykres 2j),
pracowali samodzielnie ( wykres 3j), notowali (wykres 5j). Wszyscy podali, że na większości, bądź
na wszystkich lekcjach brali udział w dyskusji (wykres 4j) oraz słuchali (wykres 6j). W tym dniu pomagało uczyć
się innym 12 z 23 uczniów (wykres 7j), 6 z 23 uczniów pracowało w grupach lub parach na większości lekcji
(wykres 8j), a zdecydowana większość uczniów na wszystkich zajęciach wiedziała, czego mieli się nauczyć (
wykres 9j). Analiza porównawcza z tłem (różnica pomiędzy badaną szkołą, a innymi uwzględnionymi
w porównaniu) nie wskazuje na istotną różnicę w zakresie zaangażowania uczniów na większości zajęć.
Większość uczniów aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych realizowanych w szkole. Na wszystkich
obserwowanych zajęciach zaangażowana była cała klasa. W szkole widoczna jest powszechność zaangażowania
uczniów na większości zajęć.
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 5j

Wykres 6j

Wykres 7j

Wykres 8j

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

41/50

Wykres 9j

Obszar badania:

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do

podejmowania różnorodnych aktywności
W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne, są to: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, kółko języka
angielskiego, polonistyczne, matematyczne, plastyczne, techniczne, muzyczne, zajęcia sportowe ( w ramach
UKS-u i SKS-u), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,zajęcia logopedyczne oraz taneczne. Zdaniem dyrektora,
prawie wszyscy uczniowie korzystają z tych zajęć. Uczniowie wymienili wiele różnych zajęć pozalekcyjnych
na które chodzą. Uczęszczają w nich ponieważ są ciekawe i przygotowują do konkursów i sprawdzianu
zewnętrznego. Większość uczniów zgłasza pomysły dotyczące tego, co robią na lekcjach ( wykres 1j) i twierdzi,
że nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia ( wykres 2j). Ze względu na stosowane metody aktywizujące
w czasie zajęć edukacyjnych oraz dużą liczbę uczniów biorących udział w różnorodnych kołach zainteresowań
widoczna jest skuteczność działań nauczycieli w stwarzaniu możliwości rozwoju wszystkim uczniom.
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Wykres 1j

Obszar badania:

Wykres 2j

Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego

rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki oraz angażują w nie inne osoby
Uczniowie zgłaszają pomysły na to, co chcieliby robić w szkole. Ostatnie ich propozycje to np. akcje
charytatywne, konkursy na najładniejsza klasę na święta, wycieczki pod kątem "twórczej pracy uczestników",
dzień bez pytania, dyskoteka z DJ (na którą pozyskali środki z jasełek), kiermasze, poczta walentynkowa,
warsztaty plastyczne dla rodziców i uczniów, występy w ramach festynu rodzinnego "Mam talent" oraz
propozycje różnego rodzaju zajęć dodatkowych np. sportowych. W realizację pomysłów uczniów angażują się
nauczyciele i rodzice. Zdaniem nauczycieli wszystkie propozycje uczniów są realizowane (oprócz dalekich
wycieczek). Uczniowie natomiast stwierdzili, że pomysł rozpoczynania zajęć w szkole o godzinie 9.00 jednego
dnia, nie został zrealizowany. Na terenie szkoły dostępne są informacje uczniowskie obejmujące działania
zainicjowane przez uczniów np. akcje charytatywne, wystawa prac plastycznych w tym plakaty z akcji
"Bezpieczeństwo w sieci". Większość uczniów stwierdziła, że w czasie zajęć w szkole wykonuje zadania
wymyślone przez siebie lub innych uczniów. W szkole widoczna jest różnorodność działań inicjowanych
i realizowanych przez uczniów.
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Obszar badania: Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności
lokalnej oraz angażują w nie inne osoby
Widoczna jest skuteczność uczniów w inicjowaniu i realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej. Partnerzy
szkoły są zdania, że uczniowie są pomysłodawcami edukacji o ruchu drogowymi inicjowali organizację
wycieczek i konkursów szkolnych o tematyce regionalnej. Uczniowie inicjują także lokalne akcje charytatywne
i wybierają formę ich realizacji. Widoczne są inicjatywy uczniów nastawione na rozwój środowiska.
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Wymaganie:
Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi
Stan oczekiwany:
Kluczowym elementem decydującym o jakości każdej organizacji jest zarządzanie, które służy jej
rozwojowi. Skuteczne zarządzanie szkołą powinno koncentrować się na stworzeniu optymalnych
warunków do nauczania i uczenia się uczniów, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, ich
doskonalenia zawodowego. Wnioski z prowadzonej zespołowo ewaluacji wewnętrznej i nadzoru
pedagogicznego

sprawowanego

przez

dyrektora

powinny

umożliwiać

podejmowanie

decyzji

służących rozwojowi szkoły.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
W

szkole

widoczna

jest

adekwatność

działań

zarządczych

(wprowadzanych

rozwiązań)

do podstawowych celów pracy szkoły, potrzeb wychowawczych i edukacyjnych uczniów oraz
skuteczność działań dyrektora w organizowaniu pracy nauczycieli. Wszyscy nauczyciele biorą udział
w pracy zespołowej i inicjatywach z zakresu doskonalenia zawodowego jak również w działaniach
służących realizacji ewaluacji wewnętrznej szkoły. W szkole są formułowane i wdrażane wnioski
z nadzoru

pedagogicznego.

Wnioski

dotyczą

podniesienia

jakości

kształcenia,

współpracy

z rodzicami oraz promocji szkoły. Widoczna jest skuteczność dyrektora w poszukiwaniu wsparcia
dla

szkoły

oraz

w inicjowaniu

nowatorskich

działań

podejmowanych

w szkole.

W procesie

podejmowania decyzji dotyczących różnych obszarów życia szkoły uczestniczą nauczyciele,
pracownicy, rodzice i uczniowie.

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i
uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków
Większość nauczycieli podało, że kilka razy w półroczu odbywają się spotkania nauczycieli dotyczące: nauczania
i uczenia się uczniów, organizacji pracy, współpracy między nauczycielami, rozwiązywania problemów
wychowawczych, organizowane są działania i dyskusje dotyczące relacji z uczniami. Kilka razy w roku ma
miejsce doskonalenie zawodowe oraz spotkania dotyczące spraw administracyjnych. Wszyscy uczący podali,
że szkoła zapewnia im możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych oraz
stworzone są warunki do przygotowywania się do zajęć czy rozwoju zawodowego. W czasie obserwowanych
zajęć przestrzeń w klasie była zorganizowana adekwatnie do sposobu prowadzenia zajęć i wykorzystywanych
metod oraz pomocy dydaktycznych. W salach widoczne było odpowiednie ustawienie stolików, dostosowane
do wzrostu uczniów. Ułożenie przedmiotów w planie dnia sprzyja uczeniu się. Uczniowie mają równomiernie
w ciągu tygodnia rozłożone zajęcia edukacyjne. Zajęcia z przedmiotów ścisłych są przeplatane zajęciami
artystycznymi bądź humanistycznymi. Nie ma zajęć zblokowanych. W poszczególne dni uczniowie są obciążeni
porównywalną liczbą godzin. Zdaniem organu prowadzącego, warunki lokalowe szkoły w ostatnich latach
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znacznie

się

poprawiły.

Została

wybudowana

sala

gimnastyczna

wraz

z zapleczem

oraz

dodatkowe

pomieszczenia np. biblioteka szkolna. Ilość sal jest odpowiednia do liczby uczniów, pomieszczenia są
przestronne, funkcjonuje bardzo dobrze wyposażona kuchnia oraz świetlica. Zatrudniony został również
pedagog szkolny i logopeda. Szkoła systematycznie doposażana jest w pomoce dydaktyczne. Widoczna jest
adekwatność działań zarządczych (wprowadzanych rozwiązań) do podstawowych celów pracy szkoły, oraz
potrzeb wychowawczych i edukacyjnych uczniów.

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy
nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu
Zdaniem dyrektora, w ciągu ostatniego roku, nauczyciele korzystali, w różnym stopniu, z form doskonalenia
zawodowego takich jak: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia zewnętrzne, konferencje
i seminaria, wizyty obserwacyjne lub studyjne w innych szkołach lub instytucjach, szkolenia internetowe,
obserwacje koleżeńskie, szkolenia zespołu zadaniowego, doskonalenie dzięki indywidualnemu wsparciu
(coaching, mentoring, tutoring) oraz szkolenia rady pedagogicznej. Wszyscy nauczyciele brali udział
w szkoleniach dotyczących oceniania kształtującego "Oceniamy, aby motywować uczniów do nauki, "Zasady
procesu ewaluacji wewnętrznej szkoły", "Jak radzić sobie ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu",
"Uczeń o rok młodszy na progu II etapu i ocenianie opisowe oraz procedury „Niebieskiej Karty” i „Jak realizować
zalecenia i wnioski wynikające z opinii PPP". Mniejsza grupa brała udział w szkoleniu „Przeciwdziałanie
narkomanii’. Odpowiedzi nauczycieli dotyczące ich udziału w formach doskonalenia zawodowego przedstawia
wykres 1w. W dwóch przypadkach widoczna jest rozbieżność w tym temacie pomiędzy zdaniem dyrektora
szkoły, a nauczycielami. Wszyscy nauczyciele podali, że w szkole zapewniony jest dostęp do odpowiednich
zasobów, przydatnych dla rozwoju zawodowego nauczycieli. Zdaniem większości nauczycieli, dyrektor często
zauważa sukces i nagradza, często również dba o profesjonalną komunikację między nauczycielami, inspiruje
zespołową pracę nauczycieli, przypomina nauczycielom o założeniach koncepcji pracy szkoły, dzieli się swoją
wiedzą bądź upowszechnia wiedzę na temat najlepszych praktyk i najnowszych teorii, przydatnych w pracy
nauczyciela. W szkole widoczna jest skuteczność działań dyrektora w organizowaniu pracy nauczycieli oraz
powszechny udział nauczycieli w pracy zespołowej i inicjatywach z zakresu doskonalenia zawodowego.
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Wykres 1w

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami
Dyrektor

wskazuję

ważność

i skuteczność

prowadzenia

ewaluacji

przy udziale

wszystkich

nauczycieli,

do doskonalenia jakości pracy własnej i pracy szkoły. Prowadzi działania motywujące i wspierające. Efektem
tych starań jest fakt, że wszyscy nauczyciele biorą udział w działaniach służących realizacji ewaluacji
wewnętrznej szkoły. Dyrektor szkoły powołuje zespół ewaluacyjny. Zadaniem zespołu jest opracowanie pytań
kluczowych, narzędzi badawczych, sposobu przeprowadzenia badań, analiza oraz interpretacja danych jak
również wypracowanie wniosków i rekomendacji. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej to m.in. zwracać szczególna
uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć pozaszkolnych, rzetelnie i aktywnie pełnić dyżury na przerwach
międzylekcyjnych.

Wdrażanie

wniosków

dotyczy

wszystkich

nauczycieli.

Potwierdza

to

obserwacja

wicedyrektora w kierunku prawidłowości sprawowania dyżurów przez nauczycieli i bezpieczeństwa uczniów
podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
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Obszar badania: W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru
pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki
W szkole są formułowane i wdrażane wnioski z nadzoru pedagogicznego. Nauczyciele oraz dyrektor szkoły, jako
wnioski podali: zachęcać uczniów do większego udziału w konkursach, zakup nowych lektur i instrumentów
muzycznych,

systematyczne

dzielenie

się

informacjami

ze

szkoleń

na radzie

pedagogicznej,

częstsze

wykorzystanie tablicy multimedialnej na zajęciach oraz ćwiczenie czytania ze zrozumieniem na wszystkich
zajęciach. Dyrektor szkoły dodała dbanie o właściwą promocję szkoły w środowisku lokalnym oraz większe
angażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz szkoły i integracji środowiska. Zespoły
nauczycieli zgłaszają wnioski na radzie pedagogicznej. Wnioski są przyjmowane do realizacji i ustala się
działania w celu realizacji wniosków. Wdrażanie wniosków jest monitorowane oraz kontrolowane w ramach
nadzoru pedagogicznego. Wszystkie wnioski są realizowane. Uczniowie wzięli udział w Gminnym Konkursie
literacko-plastycznym „Jan Paweł II-Świętymi bądźcie”, Małopolskim Konkursie Humanistycznym, Małopolskim
Konkursie

Matematycznym,

Ogólnopolskim

Konkursie

Plastyczno-Historycznym

„Życie

na zamku

średniowiecznym’ oraz konkursie plastycznym „Stop przemocy”. Partnerzy oraz pracownicy niepedagogiczni,
jako najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkoły, w ostatnim okresie podali przywrócenie działalności kuchni
szkolnej, uruchomienie świetlicy, promowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły za pomocą strony internetowej
i lokalnych portali informacyjnych oraz monitoring na zewnątrz budynku. Pracownicy niepedagogiczni dodali
również zakup mebli do klas i zmiany dotyczące zarządzania szkołą.

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich
działań, innowacji i eksperymentów
Zdaniem dyrektora, sposób w jaki wspiera się nauczycieli wykazujących inicjatywę w zakresie stosowania
nowatorskich rozwiązań, wspomagających rozwój uczniów to wsparcie finansowe na zakup niezbędnych
materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji tych rozwiązań i proponowanie ciekawych ofert
szkoleń zewnętrznych z tego tematu. Wszyscy nauczyciele pozytywnie ocenili wsparcie dyrektora w tych
działaniach. Na jednych obserwowanych zajęciach wystąpiły rozwiązania uznane w pedagogice za nowatorskie.
W ubiegłym roku, w szkole rozpoczęto działania nowatorskie, polegające na połączeniu każdej szkolnej
wycieczki z zajęciami praktycznymi dla uczniów. Odbyła się już pierwsza z tego cyklu wycieczka do Krakowa.
Uczniowie brali udział w zajęciach, w warsztatach pisarskich, w kancelarii pisarza miejskiego (poznanie
warsztatu pracy średniowiecznego pisarza) oraz w zajęciach prowadzonych w muzealnej zbrojowni. W tym roku
szkolnym

planowana

jest

wycieczka

do Wytwórni

Filmów

Animowanych

w Bielsku-Białej,

połączona

z warsztatami dla uczniów. W związku z objęciem funkcji dyrektora w poprzednim roku szkolnym widoczna jest
skuteczność dyrektora w inicjowaniu nowatorskich działań podejmowanych w szkole.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

48/50

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
Wszyscy nauczyciele podali, że uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania szkołą. Dotyczą
one organizacji pracy szkoły, opiniowania programu profilaktycznego i wychowawczego, uchwalania zmian
w statucie szkoły, ustalenia terminów wywiadówek, narad, szkoleń oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
Pracownicy niepedagogiczni podali, że są proszeni o opinie w sprawie zachowania uczniów na terenie szkoły
oraz przy zakupie środków czystości i grafiku pracy w czasie przerw świątecznych. Z uczniami uzgadnia się
przebieg akcji charytatywnych, konsultuje się wybór dni wolnych od zajęć dydaktycznych, organizację imprez
szkolnych oraz wycieczek. Samorząd uczniowski opiniuje program wychowawczy szkoły oraz we współpracy
z nauczycielami przeprowadza wybory do samorządu uczniowskiego. Aby zachęcić nauczycieli, rodziców
i uczniów do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły, dyrektor stwarza przyjazną atmosferę
sprzyjającą rzeczowej dyskusji. Kieruje ankiety na ten temat do rodziców. Tworzy atmosferę otwartości
w rozwiązywaniu problemów. Większość rodziców w ostatnim roku, współuczestniczyła w podejmowaniu decyzji
dotyczących życia szkoły. W procesie podejmowania decyzji dotyczących różnych obszarów życia szkoły
uczestniczą nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie.

Obszar badania: Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce
wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb
Wszyscy nauczyciele i rodzice podali, że dyrektor szkoły skutecznie pozyskuje zewnętrzne zasoby służące
rozwojowi uczniów. Dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami korzyści odnosi szkoła i uczniowie.
Współpraca

ta

polega

na organizowaniu

szkoleń

rady

pedagogicznej,

pomocy

socjalnej

dla

uczniów,

(dożywianie, w tym owoce i warzywa, mikołajki), przeprowadzanie pogadanek o zdrowiu i bezpieczeństwie oraz
kampania „NO PROMIL-NO PROBLEM (kontrola drogowa kierowców przy pomocy dzieci),

pokaz sprzętu

p/pożarowego, szkolenie na temat udzielania pierwszej pomocy w wypadkach, akcja sadzenia drzew, „Święto
drzewa”, fundowanie dla uczniów stypendium z Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La
Salette, finansowanie wyjazdów wakacyjnych, na basen czy zawody sportowe, dofinansowanie monitoringu
i ukwiecenia

szkoły,

upowszechnia

kultury

fizycznej

oraz

uwrażliwianiu

uczniów

na potrzeby

innych.

Skuteczność działań dyrektora szkoły w zakresie pozyskiwania zewnętrznych zasobów dla szkoły wykazana
została w wypowiedziach nauczycieli, przedstawicieli partnerów szkoły oraz rodziców.
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Raport sporządzili

●

Małgorzata Lenartowicz

●

Teresa Szczurowska

Kurator Oświaty:
........................................
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