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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 16-10-2013 - 30-10-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Piotr Lipień, Zofia Rudzińska, Agnieszka Żak-Hut. Badaniem objęto 92 uczniów (ankieta

i wywiad grupowy), 70 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 32 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu

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

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

obszary działania szkoły lub placówki.



Szkola Podstawowa w Józefinie 4/40

      

Obraz szkoły

Szkoła Podstawowa w Józefinie kontynuuje tradycje szkolnictwa rozpoczęte na tych terenach w roku 1864.

Rozbudowa obecnego budynku została zakończona w roku 2005.W roku 2007 nadano szkole imię Kawalerów

Orderu Uśmiechu. Szkoła posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne, salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią

multimedialną, stołówkę, kompleks boisk sportowych i plac zabaw, pracownie komputerową wyposażoną w 24

stanowiska pracy, 4 tablice interaktywne, projektory multimedialne, nagłośnienie przestrzenne w salach,

telewizory z odtwarzaczami DVD, w każdej klasie komputery z dostępem do internetu (Wi-Fi). Jest to szkoła

nowoczesna, otwarta na potrzeby uczniów, zmieniającą się rzeczywistość, a równocześnie kultywująca tradycje.

Co roku, członkowie rodziny pierwszego kierownika szkoły, wręczają najlepszemu uczniowi klasy VI,

ufundowaną przez siebie, nagrodę im. Janiny i Wacława Gałązków. 

Posiadanie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu daje uczniom możliwość uczestniczenia w uroczystościach

nadania Orderu Uśmiechu i poznawania Kawalerów – osób różnych zawodów, umiejętności, pasji, którzy

w swoim życiu potrafią pomagać dzieciom. Szkoła otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim projekcie

edukacyjnym UNICEF-u "Szkoła z prawami dziecka", wydała własną książkę "Znamy swoje prawa". Bierze udział

w programie "Szkoła bez przemocy".

Ogromnym przedsięwzięciem dla szkoły było opracowanie i realizacja projektu finansowanego z funduszy Unii

Europejskiej "Szkoła Radości i Przyjemności". Projekt trwał dwa lata, dzięki niemu zdiagnozowano 174 uczniów

szkoły (diagnozy psychologiczne i pedagogiczne), przeprowadzono różnorodne zajęcia, których realizacja

wpłynęła na wszechstronny rozwój uczniów.

Szkoła brała udział w akcji "Katyń….ocalić od zapomnienia", w ramach, której posadzono Dąb Pamięci dla

uhonorowania porucznika T. Milewskiego zamordowanego w Katyniu.W szkole wydawana jest gazetka "Kurier

Szkolny", do której uczniowie redagują artykuły i wykonują szatę graficzną. Uczniowie koła dziennikarskiego

uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie "Junior Media". 

Od kilku lat uczniowie biorą udział w comiesięcznych koncertach Filharmonii Narodowej, mają także możliwość

oglądania spektakli teatralnych przez internet, realizowanych w ogólnopolskim projekcie "iTeatr". 

Pomimo tego, iż szkoła nie jest szkołą integracyjną do trzech klas zatrudnieni zostali nauczyciele

wspomagający. Nauczyciele stosują nowatorskie rozwiązania np. programy własne "Pokochajmy matematykę",

"Program Indywidualny dla ucznia zdolnego w klasie III". Rozwijają u uczniów postawy proekologiczne.

Wspólnie z uczniami przygotowują przedstawienia teatralne, piszą własne scenariusze, aktorami w tych

przedstawieniach są uczniowie i nauczyciele. Wspólnie z rodzicami organizowane są festyny środowiskowe,

które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród społeczności nie tylko tej gminy, ale także gmin

ościennych.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkola Podstawowa w Józefinie
Patron im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Żabia Wola

Ulica Mazowiecka

Numer 1

Kod pocztowy 96-321

Urząd pocztowy Żabia Wola

Telefon 0468578277

Fax 0468578277

Www

Regon 00063930500000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 302

Oddziały 12

Nauczyciele pełnozatrudnieni 23.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 11.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 4.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 25.17

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 13.13

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat grodziski

Gmina Żabia Wola

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)

Respektowane są normy społeczne B

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

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

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

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

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B)
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Wnioski

1. Wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej analizowane są z zastosowaniem metod

jakościowych i  ilościowych, wdrażane wnioski mają na celu doskonalenie umiejętności, które zostały

najsłabiej opanowane przez uczniów.

2. Zaangażowanie uczniów w działalność samorządu uczniowskiego sprzyja rozwijaniu właściwych relacji

między uczniami, nauczycielami i rodzicami. 

3. W szkole respektowane są normy społeczne i skutecznie wzmacniane pożądane zachowania.

4. Szkoła wdraża innowacyjne działania, m. in. program "Szkoła Radości i Przyjemności" finansowany ze

środków Unii Europejskiej, wzmacniające skuteczność działań dydaktycznych i wychowawczych oraz

rozbudzające ciekawość poznawczą uczniów.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

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

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

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

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

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

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

Poziom spełnienia wymagania: B

Nauczyciele dostosowują metody pracy do omawianych treści nauczania, liczebności klasy oraz

sposobu organizacji przestrzeni sali. Podstawowym czynnikiem przy wyborze metod jest znajomość

uczniów, ich umiejętności przyswajania wiedzy. Nauczyciele prowadzą lekcje w sposób ciekawy

i zrozumiały, stwarzają sytuacje, w których uczniowie kształtują umiejętności samodzielnego

uczenia się. Zdaniem rodziców nauczyciele traktują wszystkich uczniów równie dobrze. Nauczyciele

motywują uczniów do pracy przekazując im informację zwrotną na temat ich mocnych i słabych

stron, wierzą w możliwości uczniów, pomagają im gdy potrzebują wsparcia. Uczniowie lubią się

uczyć. Nauczyciele oceniają uczniów według ustalonych, jasnych zasad, rozmawiają z nimi o ich

postępach w nauce, uzasadniają wystawiane im stopnie. Nie wszyscy nauczyciele rozmawiają

z uczniami na temat przyczyn ich trudności w nauce oraz na temat ich sukcesów. Organizacja

procesów edukacyjnych umożliwia powiązanie różnych dziedzin i lepsze zrozumienie otaczającego

świata. Uczniowie mają wpływ na proces uczenia się, tematy i treści oraz atmosferę w klasie.  
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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

Procesy edukacyjne w szkole są planowane. Nauczyciele dostosowują metody pracy

do indywidualnych możliwości uczniów i klasy. 

Uczniowie w ankiecie "Mój dzień" zadeklarowali, że współpracują z innymi uczniami na wszystkich zajęciach

(14/43 uczniów), na większości zajęć (22/43 uczniów), na mniej niż połowie zajęć (5/43 uczniów). Uczniowie

w ankiecie "Moja szkoła" zadeklarowali, że nauczyciele:

● potrafią zainteresować ich tematem lekcji (15/49 uczniów twierdzi, że wszyscy nauczyciele; 26/49

uczniów uważa, że większość nauczycieli; 5/49 uczniów twierdzi, że połowa nauczycieli),

● zrozumiale tłumaczą zagadnienia (36/49 uczniów twierdzi, że wszyscy nauczyciele zrozumiale

tłumaczą zagadnienia; 9/49 uczniów, że większość),

●  uczą w taki sposób, że chce się uczyć.

Uczniowie i nauczyciele stwierdzili, że obserwowane lekcje nie różniły się od innych zajęć. Uczniowie doceniali

atmosferę panującą podczas zajęć, zastosowane metody pracy i wykorzystane pomoce dydaktyczne.

Nauczyciele poinformowali, że wprowadzone modyfikacje zajęć dostosowane były do ich tematyki. Dobór metod

wynikał z tematu lekcji i omawianych treści nauczania, liczebności klasy oraz przestrzeni sali. Podstawowym

czynnikiem przy wyborze metod była znajomość uczniów i ich umiejętności przyswajania wiedzy. Uczniowie klas

I-III potwierdzili, że w szkole mogą rozwijać swoje zainteresowania, np. poprzez udział w zajęciach tanecznych

i różnorodnych konkursach. Ich zdaniem najlepsze w szkole jest to, że mają tu przyjaciół, nauczyciele są mili,

pomagają im, i opiekują się nimi. Chcieliby, aby nauczyciele nie chorowali i nie przebywali na zwolnieniach

lekarskich. Na lekcjach uczniowie są zadowoleni gdy: nauczyciele są zadowoleni i pomagają im, gdy wszyscy

dostają dobre oceny, nikt nie hałasuje podczas lekcji. Uczniowie nie lubią gdy podczas przerwy i lekcji jest

głośno i gdy inni uczniowie rozmawiają podczas lekcji. Zdaniem uczniów w szkole jest "super".

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Nauczyciel kształtują u uczniów umiejętności uczenia się, tworząc sytuacje sprzyjające

poszukiwaniu nowych rozwiązań, wskazując możliwości korzystania z różnych źródeł informacji,

pobudzając do kreatywnego myślenia. 

Zdaniem nauczycieli uczniowie potrafią uczyć się samodzielnie (11/31 nauczycieli uważa, że wszyscy uczniowie

potrafią się uczyć samodzielnie, 20/31 uważa, że większość uczniów potrafi uczyć się samodzielnie).

Uczniowie klas piątych w ankiecie "Moja szkoła" uważają, że nauczyciele wyjaśniają im, jak się uczyć (35/49

uczniów uważa, że wszyscy nauczyciele wyjaśniają im, jak się uczyć; 7/49 uczniów twierdzi, że większość

nauczycieli; 3/49 -, że połowa).

Uczniowie uważają, że potrafią się uczyć (37/49 uczniów - zdecydowanie tak; 9/49 - raczej tak; raczej nie

2/49).

Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele stwarzali sytuacje, w których uczniowie mogli podejmować
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indywidualne decyzje dotyczące uczenia się uczniów, w których wszyscy uczniowie mogli wyrażać swoje opinie

i korzystać z możliwości wyrażania swojego zdania, podsumowywali lekcje. Nauczyciele tworzyli sytuacje

sprzyjające poszukiwaniu przez uczniów różnych rozwiązań, kształtowali u uczniów umiejętności uczenia się

wskazując możliwości korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej i innych źródeł informacji, pobudzali

do samodzielnego, kreatywnego myślenia. Nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy, wykorzystując

nowoczesne pomoce dydaktyczne. Uczniowie klas I-III rozmawiają z nauczycielami na temat tego, czego

nauczyli się w szkole, np. o swoich emocjach, pasjach, otaczającej przyrodzie.

Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

Zdaniem rodziców i uczniów nauczyciele tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Uczniowie

odnoszą się do siebie przyjaźnie, a wzajemna relacja między nauczycielami i uczniami jest życzliwa. 

Zdaniem rodziców nauczyciele:

● dbają o dobre relacje między ich dzieckiem i  innymi uczniami,

● szanują ich dziecko (47/70 rodziców uważa, że wszyscy nauczyciele; 20/70, że większość

nauczycieli),

● traktują wszystkich uczniów równie dobrze.

Zdaniem rodziców ich dzieci chodzą chętnie do szkoły (38/70 rodziców twierdzi, że zdecydowanie tak; 27/70

rodziców uważa, że raczej tak).

Uczniowie klas szóstych w dniu badania dostali od swoich nauczycieli wskazówki, które pomagały im się uczyć

(Rys. 1j), nauczyciele wysłuchali ich, gdy uczniowie mieli potrzebę z nimi porozmawiać (zdaniem 29/43 uczniów

- wszyscy nauczyciele; 11/43 uczniów uważa, że większość nauczycieli).

Zdaniem uczniów klas piątych większość czasu na lekcjach wykorzystywana jest na uczenie się, uczniowie

odnoszą się do siebie przyjaźnie (Rys. 2j), pomagają sobie w uczeniu się (Rys. 3j), nie wszyscy nauczyciele

traktują równo wszystkich uczniów (Rys. 4j), niektórzy uczniowie są lekceważeni przez innych (Rys. 5j).

Uczniowie w większości sytuacji mają możliwość wykorzystywania popełnianych błędów do uczenia się.

Podczas obserwacji zajęć stwierdzono, że uczniowie odnoszą się do siebie przyjaźnie, a wzajemna relacja

między nauczycielami i uczniami jest życzliwa. Nauczyciele przyjmują opinie i inicjatywy uczniów podczas lekcji

i wykorzystują je do pracy na lekcji, wyrażają akceptację. Podczas lekcji uczniowie wypowiadają się swobodnie,

nauczyciele zachęcają do pracy, chwalą uczniów.

Pracownicy niepedagogiczni potwierdzili, że w szkole panuje przyjazna atmosfera współpracy, nie ma

konfliktów. Pracownicy dbają o dzieci, szczególną troską otaczają dziecko, które płacze, gdy się spóźni. Rodzice

telefonicznie informują o pojawiających się problemach, np. spóźnieniach. Sekretarz szkoły przekazuje

wszystkie informacje nauczycielom.

Uczniowie klas I-III lubią szkołę, ponieważ: mają tu przyjaciół i mogą się z nimi bawić, mogą się dużo nauczyć,

nauczyciele są "mili".
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Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j Rys. 4j
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Rys. 5j

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

nich oczekiwania

Uczniowie wiedzą czego będą się uczyć na danej lekcji, znają jej cele i przebieg.

Uczniowie klas szóstych w dniu badania wiedzieli, co było tematem lekcji (35/43 uczniów - na wszystkich

zajęciach; 7/43 - na większości zajęć).

Uczniowie klas piątych zadeklarowali, że wiedzą dlaczego czegoś się uczą na danej lekcji (32/49 uczniów -

na wszystkich zajęciach; 14/49 na większości zajęć), nauczyciele wyjaśniają im jakich działań oczekują od nich

na lekcjach (29/49 uczniów uważa, że wszyscy nauczyciele; 8/49 - że większość nauczycieli; 10/49 - połowa

nauczycieli; 1/49 - mniej niż połowa).

Nauczyciele podczas obserwowanych zajęć przedstawiali cele zajęć i upewniali się, czy uczniowie to zrozumieli,

przypominali zagadnienia z poprzednich lekcji , stosowali ćwiczenia wprowadzające.
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Obszar badania:  Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w

trudnych sytuacjach

Nauczyciele motywują uczniów do pracy stosując odpowiednie metody pracy i pomoce dydaktyczne.

Zdaniem nauczycieli dzięki informacji zwrotnej, jaką otrzymują od nich uczniowie, są oni zmotywowani do pracy

(26/3 nauczycieli uważa, że wszyscy uczniowie; 5/31 nauczycieli, że większość uczniów).

Zdaniem rodziców nauczyciele:

● częściej chwalą ich dzieci niż krytykują (27/70 rodziców uważa, że wszyscy nauczyciele; 37/70

twierdzi, że większość nauczycieli),

● wierzą w możliwości ich dzieci (33/70 rodziców uważa, że wszyscy nauczyciele; 31/70 - że większość

nauczycieli),

Ankietowani piątoklasiści twierdzą, że:

● lubią się uczyć na większości zajęć,

● nauczyciele pomagają im, jeśli potrzebują wsparcia (24/49 uczniów uważa, że wszyscy nauczyciele;

17/49 - że większość nauczycieli).

Uczniom pomagało się uczyć podczas lekcji: tłumaczenia nauczyciela, pomoce dydaktyczne, zastosowane

metody pracy, przyjazna atmosfera, pochwały.

Zdaniem uczniów klas I-III zajęcia sprawiają im więcej trudności, jeśli jest zamieszanie na lekcji, najwięcej

trudności sprawiają uczniom sprawdziany. 

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

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Nauczyciele oceniają uczniów według ustalonych, jasnych zasad, rozmawiają z uczniami o ich

postępach w nauce, uzasadniają wystawiane im stopnie.

Zdaniem rodziców, to jak nauczyciele oceniają ich dziecko zachęca je do uczenia (zdecydowanie tak - 33/70

rodziców; raczej tak - 35/70 rodziców). Uczniowie klas szóstych w dniu badania stwierdzili, że nauczyciele

przestrzegali na lekcjach ustalonych zasad oceniania (39/43 - na wszystkich lekcjach; 4/43 - na większości

lekcji).

Uczniowie klas piątych, gdy są oceniani najczęściej są: zadowoleni, wiedzą co poprawić, mają ochotę się uczyć

(Rys. 1w). Nauczyciele uzasadniają wystawiane im stopnie (32/49 uczniów twierdzi, że nauczyciele uzasadniają

każdy stawiany stopień; 13/49 uczniów - większość stopni; 3/49 uczniów - połowę stopni). Nauczyciele

rozmawiają z uczniami o ich postępach w nauce i dzięki temu uczniowie wiedzą, jak się uczyć (Rys. 1j). Nie

wszyscy nauczyciele rozmawiają z uczniami na temat przyczyn ich trudności w nauce (Rys. 2j). Nie wszyscy

nauczyciele rozmawiają z uczniami o tym, co wpłynęło na ich sukcesy (Rys. 3j). Nauczyciele oceniają uczniów

według ustalonych i jasnych zasad.

Podczas obserwacji zajęć stwierdzono, że nauczyciele zwracają uwagę prawidłowe i nieprawidłowe elementy
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odpowiedzi lub działania ucznia podając uczniowi informacje zwrotną dotyczącą efektów ich pracy.

Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j
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Rys.1w

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 podczas zajęć odwołują się do wiedzy z innych przedmiotów, doświadczeń

pozaszkolnych, wydarzeń w Polsce i na świecie. Nauczyciele podejmują działania

międzyprzedmiotowe. 

Uczniowie w wywiadzie "Moja szkoła" stwierdzili, że mają możliwość korzystania z tego, czego nauczyli się

na innych przedmiotach lub poza szkoła (Rys. 1j) i to, czego uczą się w szkole, przydaje się im codziennym

życiu.

Podczas obserwowanych lekcji stwierdzono, że uczniowie mają możliwość odwoływania się do wiedzy

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

Nauczyciele dbają o to, by pokazywać uczniom związki między tym, co dzieje się na lekcji, a wydarzeniami

lub sytuacja w najbliższej okolicy, Polsce i na świecie poprzez:

● kultywowanie tradycji patriotycznych (posadzenie dębu katyńskiego, uroczystości z okazji 11

Listopada),
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● pielęgnowanie tradycji religijnych (tradycje bożonarodzeniowe, wielkanocne, dzieci przygotowują

jasełka, koncert kolęd, Dni Papieskie, "Listy do Papieża"), 

● pielęgnowanie tradycji i kultury dziedzictwa najbliższej okolicy (współpraca ze Stowarzyszeniem Ziemi

Chełmońskiego, rocznice związane z Józefem Chełmońskim – składanie kwiatów na jego grobie, udział

uczniów w Gminnym Konkursie Wiedzy o Józefie Chełmońskim, projekty – Przystanki pamięci, Nasza

mała ojczyzna, Dzień Szarlotki, Święto Chleba, Dni Żabiowolskie), 

● omawianie wydarzeń społeczno - gospodarczych zachodzących w Polsce i na świecie (udział

w ogólnopolskim programie zapoznania uczniów z Prawami Dziecka i Człowieka – plakaty, tablice

informacyjne, piosenki, omawianie aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie na  godzinach

wychowawczych.

Nauczyciele uczący w jednym oddziale podejmują działania międzyprzedmiotowe:

● analizują programy nauczania oraz podręczniki,

● analizują osiągnięcia uczniów, formułują i wdrażają wnioski w celu lepszego przygotowania uczniów

do sprawdzianu zewnętrznego,

● analizują opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej i realizują zalecenia w nich, zawarte

dostosowują wymagania edukacyjne,

● realizują treści międzyprzedmiotowe, 

● organizują zajęcia wyjazdowe – warsztaty językowe w ramach projektu Nauka Bez Granic –

zestawienie tradycji polskich z angielskimi; lekcje muzealne – j.polski, historia, plastyka; Centrum

Kopernik – przyroda, matematyka, 

● realizują projekt łączący treści z przyrody, języka polskiego i angielskiego oraz wiedzy o Kanadzie

w ramach uroczystości nadania Orderu Uśmiechu - harcerce z Kanady, 

● realizacja projektów artystycznych, np. wystawienie współczesnej wersji "Kopciuszka” oraz projektu

bożonarodzeniowego,

● planowanie wspólnego wyjazdu do Londynu wiosną 2014 r.

Nauczyciele podczas obserwowanych lekcji poruszali zagadnienia z innych przedmiotów. 
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Rys. 1j

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

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. 

Uczniowie mają wpływ na proces uczenia się, tematy i treści i atmosferę w klasie. Uczniowie

uważają, że ich wyniki w nauce zależą od ich własnego zaangażowania, zdolności i czasu, jaki

poświęcają na naukę. 

W ankiecie nauczyciele stwierdzili, że dają uczniom wybór dotyczący:

● tematyki lekcji (26/31 nauczycieli - raz lub kilka razy w półroczu; 5/31 nauczycieli raz lub kilka razy

w roku),

● metod pracy (26/31 nauczycieli - raz lub kilka razy w półroczu; 5/31 nauczycieli - raz lub kilka razy

w roku),

● sposobu oceniania (30/31 nauczycieli - raz lub kilka razy w półroczu),

● terminów testów, sprawdzianów (30/31 nauczycieli - raz lub kilka razy w półroczu)

Zdaniem uczniów klasy szóstej w dniu badania mieli wpływ na omawiane tematy i treści, atmosferę w klasie,

sposób uczenia się (Rys. 1w).

Zdaniem uczniów klas piątych przekazanych w ankiecie "Moja szkoła" ich wyniki w nauce zależą najbardziej od:

ich własnego zaangażowania, czasu jaki poświęcają na naukę, atmosfery w klasie, ich uzdolnień, pracy

nauczycieli i pomocy rodziców , kolegów i koleżanek (Rys. 2 w). Nauczyciele zachęcają uczniów do wymyślania

i realizowania ich własnych pomysłów (Rys. 1j).

Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele rozmawiali z uczniami w jaki sposób będzie przebiegać lekcja, dali im
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możliwość zastanowienia się, czego się na tej lekcji nauczyli. Nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie

na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się poprzez: pracę indywidualna i w grupach,

wykorzystanie gry edukacyjnej, słowników i innych pomocy dydaktycznych. 

Rys. 1j

 

Rys.1w
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Rys.2w

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Uczniowie uczą się wzajemnie od siebie. 

Z informacji nauczycieli wynika, że najczęściej stosowanymi przez nich sposobami wzajemnego uczenia się

uczniów jest: wyrażanie opinii przez uczniów, dyskusja na forum, ocena koleżeńska, praca w grupach oraz

drama, bajkoterapia, muzykoterapia, gry dydaktyczne, demonstracje.

Uczniowie klas szóstych w dniu badania nie na wszystkich zajęciach pracowali w grupach lub parach (Rys. 1j).

Zdaniem uczniów klas piątych pracują oni w parach lub grupach na większości zajęć (Rys. 2j), wykonują

zadania wymyślone przez siebie (Rys. 3j).

Z obserwacji zajęć wynika, że nauczyciele stosują metody umożliwiające uczniom uczenie się od siebie

nawzajem.
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Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j
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Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące

rozwojowi uczniów

Działania nowatorskie podjęte w szkole wspomagają skuteczność pracy z uczniami, rozbudzają

w nich ciekawość świata, wpływają na ich intelektualny i społeczny rozwój.

Dyrektor szkoły poinformował, że opracowano dla klas I-III projekt „Szkoła Radości i Przyjemności”. W ramach

projektu przeprowadzono diagnozę psychologiczną i pedagogiczną 174 uczniom klas 0-III, a rodzice mogli

konsultować się z psychologiem i pedagogiem. W ramach projektu:

● uczniowie korzystali z zajęć: bajkoterapii, muzykoterapii, zajęć tanecznych z elementami choreografii

(taniec ludowy), zajęć wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia z matematyki oraz

komputerowych,

● uczniowie brali udział w wyjazdach do teatrów.

Inne działania podejmowane w szkole:

● wydawanie była gazetki szkolnej „Kurier Szkolny”;

● spotkania autorskie z pisarzami i ciekawymi ludźmi (fotografik, podróżnik honorowy dawca krwi),

● oglądanie spektakli teatralnych przez Internet „iTeatr”, 

● comiesięczne koncerty edukacyjne w wykonaniu muzyków z Filharmonii Narodowej; 

● stosowanie na zajęciach różnorodnych środków dydaktycznych: kuferki dydaktyczne, multibooki,

kostki do gry, korzystanie na zajęciach z zestawu interaktywnego (tablica interaktywna, komputer

z dostępem do Internetu),

● usprawnienie komunikacji z uczniami: zeszyt do korespondencji, 

● opracowanie systemu motywacyjnego: stosowanie naklejek – „motywek”, stawianie stempli,

„Odznaka wzorowego pierwszaka”,

● usprawnienie komunikacji z rodzicami: możliwość spotkania z wychowawcą w dogodnym dla rodzica

terminie, komunikowanie się drogą e-mailową, możliwość kontaktowania się z wychowawcą

telefonicznie,

● zastosowanie różnorodnych metod pracy: „Fitness logopedyczny”, drama, miniscenki dramowe, mapa

mentalna, zabawy teatralne z elementami dramy, tańce integracyjne, twórcze zajęcia z plastyki,

elementy bajkoterapii, elementy muzykoterapii, metoda psychostymulacyjna rozwoju mowy

i myślenia, metoda B.Rocławskiego – łącząca naukę z zabawą, „Burza mózgów”, projekt edukacyjny

„Dzień Ziemi”, „Gimnastyka oka i języka”, „Tropiciele wiedzy”, „Rondelkolandia”, metoda komunikacji

niewerbalnej, metoda decoupage, mediacje, domino; na zajęciach wychowania fizycznego

wprowadzenie elementów gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć z piłki nożnej dla dziewcząt; udział

uczniów w wycieczkach warsztatowych; zajęcia socjoterapeutyczne; stosowanie gier i programów

o charakterze edukacyjnym; udział uczniów w warsztatach językowych (jęz. angielski),

● przeprowadzenie warsztatów logopedycznych dla rodziców, 

● zintensyfikowanie pracy w zespołach nauczycielskich, wymiana doświadczenia; organizowanie

przedstawień, w których udział biorą uczniowie i nauczyciele,
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● rozwijanie twórczych działań poprzez udział w projekcie „Wydajemy własną książkę”; - opracowanie

programów własnych przez nauczycieli - "Pokochajmy matematykę", "Indywidualny Program

Matematyki dla ucznia zdolnego z klasy III".

Zdaniem dyrektora w działania innowacyjne zaangażowana jest większość nauczycieli. Wszyscy nauczyciele

twierdzą, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadzili w swojej pracy nowatorskie rozwiązania. Rozwiązania te

najczęściej dotyczyły: metod pracy, wykorzystania środków dydaktycznych, treści, komunikacji z uczniami

i rodzicami, współdziałania z innymi nauczycielami. Nauczyciele uznają stosowane przez nich metody jako

nowatorskie ze względu na to, że: przyczyniają się do rozwoju uczniów; wykorzystują w praktyce nowe

doniesienia z psychologii, komunikacji interpersonalnej, dydaktyki; angażują uczniów w większym stopniu niż

metody tradycyjne.

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej

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

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

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

Poziom spełnienia wymagania: B

W szkole prowadzi się diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności uczniów

rozpoczynających kolejne etapy edukacyjne. Analiza pozwala dostosować proces

edukacyjny do potrzeb uczniów i klasy oraz usprawnić realizację podstawy programowej.

Nauczyciele realizują podstawę programową kształtując umiejętności kluczowe

z uwzględnieniem zalecanych form jej realizacji. Nauczyciele monitorują i analizują

osiągnięcia uczniów wykorzystując w swojej pracy wnioski z analizy tych osiągnięć,

modyfikują metody pracy, zwracają uwagę na zagadnienia, które sprawiają uczniom

najwięcej trudności, modyfikują treści programowe i doskonalą swój warsztat pracy.

W szkole monitoruje się, analizuje osiągnięcia uczniów, wdraża wnioski, które

przyczyniają się do doskonalenia tych umiejętności, które zostały opanowane najsłabiej.

Wynik sprawdzianu potwierdzają skuteczność podejmowanych działań. Dzięki spójnym,

systematycznym oddziaływaniom wychowawczym, które są analizowane, oceniane

pod względem skuteczności i modyfikowane, uczniowie intensywnie rozwijają się

poznawczo i społecznie.
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Obszar badania:  W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

W szkole prowadzi się diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności uczniów

rozpoczynających kolejne etapy edukacyjne. Analiza pozwala określić stopień opanowania

wiadomości oraz umiejętności. 

Z informacji dyrektora wynika, że w szkole prowadzi się diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności

uczniów rozpoczynających kolejne etapy edukacyjne. Diagnoza gotowości szkolnej uczniów klas pierwszych ma

na celu określenie mocnych i słabych stron grupy oraz indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. Jest to

analiza ilościowa i jakościowa. Prowadzona jest również diagnoza logopedyczna. W klasach czwartych

przeprowadza się wstępną diagnozę wiadomości i umiejętności z języka polskiego, matematyki, przyrody

i języka angielskiego. Analiza pozwala określić stopień opanowania wiadomości oraz umiejętności czytania ze

zrozumieniem, pisania, sprawności językowej i rozumowania. Wyniki diagnoz są analizowane i opracowywane

przez nauczycieli i zespoły samokształceniowe. O wynikach informowani są rodzice. Z wnioskami analiz

zapoznają się wszyscy nauczyciele i rada pedagogiczna. Nabytą w ten sposób wiedzę szkoła uwzględnia w:

● dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów,

● pomocy specjalistów (logopeda, psycholog, pedagog, nauczyciel wspierający), 

● doborze metod nauczania, 

● opracowywaniu planów wynikowych nauczania, 

● opracowaniu oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających i wyrównawczych, 

● opracowaniu oferty doskonalenia nauczycieli, 

● zorganizowaniu pomocy koleżeńskiej, 

● modyfikacji planów wychowawczych i profilaktyki, 

● pedagogizacji rodziców.

Analiza dokumentacji potwierdza dokonywanie w szkole diagnozy z poprzedniego etapu edukacyjnego. We

wrześniu bieżącego roku szkolnego nauczyciele języka polskiego, matematyki, przyrody, języka angielskiego

przeprowadzili wstępną diagnozę poziomu opanowania umiejętności kluczowych w klasach czwartych. Na

posiedzeniu zespołów klasowych w dniu 25.09.2013 r. omówili wyniki tych diagnoz. Przeanalizowali wnioski

i podali sposoby ich realizacji. Ustalili, iż aby wzmocnić skuteczność wnioski muszą być realizowane

na wszystkich przedmiotach. Wnioski:

● doskonalenie umiejętności redagowania form wypowiedzi, doskonalenie prawidłowego pisania

pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, ćwiczenie zapisu graficznego liter, praca

nad poprawą techniki czytania, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, doskonalenie umiejętności

rozumienia głównego wątku oraz jego sensu przenośnego, doskonalenie umiejętności słuchania,

● utrwalanie umiejętności z zakresu interpretowania i przetwarzania informacji, ćwiczenie sprawności

rachunkowej, doskonalenie techniki rozwiązywania zadań tekstowych (o tematyce liczenia czasu,

pieniędzy),
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● utrwalenie i doskonalenie umiejętności w zakresie dokonywania pomiarów i korzystania z instrukcji,

utrwalenie i rozwijanie umiejętności w zakresie rozpoznawania, porządkowania, opisywania zjawisk

i procesów oraz wyjaśniania zależności przyczynowo – skutkowych.

Nauczyciele podjęli działania w celu realizacji wniosków. Działania te podejmują na zajęciach lekcyjnych, jak

również na zajęciach dodatkowych wyrównujących i rozwijających. Dostosowano wymagania edukacyjne dla

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Nauczyciele realizują podstawę programową z uwzględnieniem zalecanych form jej realizacji. 

Nauczyciele w ankiecie podali, że dają uczniom możliwości kształtowania umiejętności:

● czytania - umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów,

● myślenia naukowego - umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych

dotyczących przyrody i społeczeństwa,

● myślenia matematycznego -umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz

formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym,

● umiejętność pracy zespołowej,

● umiejętność odkrywania swoich zainteresowań i/lub przygotowanie do dalszej edukacji,

● umiejętności uczenia się,

● umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi,

● umiejętność komunikowania się w języku ojczystym.

Najczęściej nauczyciele stosują następujące zalecane warunki realizacji podstawy programowej: wykorzystanie

wiedzy w praktyce, rozwijanie ciekawości poznawczej, wykorzystanie mediów edukacyjnych, uczenie się dzieci

poprzez zabawę, przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym i obywatelskim, wyrobienie

i utrwalenie nawyków prozdrowotnych, mobilizowanie uczniów do generowania własnych pomysłów i rozwiązań

oraz prowadzenie zajęć badawczych i terenowych.

Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele kształtowali powyżej wymienione umiejętności oraz uwzględniali

zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. 
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Obszar badania:  W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

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

Nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia uczniów wykorzystując w swojej pracy wnioski

z analizy tych osiągnięć. 

Z wywiadu z nauczycielami wynika, że wykorzystują oni w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów

do indywidualizacji nauczania, zwracają większą uwagę na zagadnienia, które sprawiają uczniom najwięcej

trudności, modyfikują dotychczasowe metody pracy i/lub metody wychowawcze, zwiększają rolę aktywizacji

uczniów, zwiększają nacisk na rozwiązywanie zadań praktycznych, modyfikują zakres wprowadzanego materiału

i warsztat pracy. Nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów.

Uczniowie klas szóstych w ankiecie "Moja szkoła" potwierdzili, że nauczyciele upewniają się, czy właściwie

zrozumieli to, o czym mówili na lekcji (36/49 uczniów twierdzi, że na wszystkich zajęciach; 11/39 -

na większości zajęć). Powyższe stwierdzenie potwierdza obserwacja zajęć. Nauczyciele monitorują nabywanie

wiedzy i umiejętności poprzez: sprawdzanie, czy uczniowie właściwie zrozumieli przekazywane treści, w jaki

sposób wykonują zadanie, zadają dodatkowe pytania, stwarzają uczniom możliwość zadawania pytań, proszą

uczniów o podsumowanie lekcji.

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

W szkole podejmuje się działania mające zapewnić odniesienie sukcesu edukacyjnego

każdemu uczniowi. Klasowy zespół nauczycieli rozpoznaje potencjał klasy co pozwala

podjąć działania stosownie do indywidualnych możliwości uczniów i możliwości całej

klasy Wyposażanie szkoły w odpowiednie pomoce dydaktyczne zapewniające realizację

podstawy programowej kształcenia ogólnego

Uczniowie klas szóstych w ankiecie "Moja szkoła" stwierdzili, że najbardziej zadowoleni są: z uzyskanych ocen,

osiągnięć w zawodach sportowych i konkursach, z podniesienia i zdobycia nowych umiejętności oraz pochwał

nauczycieli. Z informacji dyrektora szkoły wynika, że w szkole podejmuje się działania mające zapewnić

odniesienie sukcesu edukacyjnego każdemu uczniowi na miarę jego możliwości psychofizycznych i potrzeb

rozwojowych. Do działań tych należą:

● systemowe monitorowanie osiągnięć uczniów - nauczyciele i zespoły prowadzą monitoring postępów

poprzez przeprowadzanie sprawdzianów, testów próbnych, diagnoz wstępnych i końcowych,

sprawdzianów zewnętrznych oraz analizę wyników klasyfikacji i promocji. Podczas oceniania

wprowadzane są elementy oceniania kształtującego: motywowanie do pracy, informacja zwrotna

o mocnych i słabych stronach,

● dobór podręczników i programów nauczania,

● monitorowanie osiągnięć uczniów w konkursach i zawodach sportowych,
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● monitorowanie czytelnictwa, 

● eksponowanie osiągnięć uczniów (w szkole i na stronie internetowej szkoły),

● pomoc nauczycieli wspierających (3 klasy),

● praca z uczniem zdolnym,

● realizacja programów unijnych wyrównujących szanse edukacyjne (Szkoła Radości i Przyjemności),

● wyposażanie szkoły w odpowiednie pomoce dydaktyczne zapewnia realizację podstawy programowej

kształcenia ogólnego: zestawy słowników, możliwości korzystania z technologii informatyczno –

komunikacyjnych, tablice interaktywne, Centrum Multimedialne, telewizory z odtwarzaczami DVD,

zaplecze sportowe, sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne „Orlik”,

● bogata oferta zajęć pozalekcyjnych - rozwijających jak i wspierających,

● współpraca z rodzicami. 

Działania te przyczyniły się do wzrostu wyników kształcenia, co daje wyraz we wzroście średniej ocen dla szkoły

(rok 2011 – śr. 4,09; 2013 śr. 4,13) oraz średnich z przedmiotów w poszczególnych klasach, wzroście liczby

uczniów, którzy otrzymują promocję z wyróżnieniem, rok 2011 – 32; w roku 2013 – 34, wysoką promocję

(99,7%), osiągnięcia w różnorodnych konkursach. Wnioski z nadzoru pedagogicznego są wdrażane. W bieżącym

roku szczególną uwagę nauczyciele zwracają na:

● poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, rozwój zainteresowań czytelniczych

i doskonalenie umiejętności czytania, wykonywania działań pamięciowych oraz pisemnych, 

● wiadomości dotyczące podzielności liczb. 

Nauczyciele konstruują sprawdziany i prace klasowe zwracając uwagę na nowy typ zadań. Klasowy zespół

nauczycieli rozpoznaje potencjał klasy co pozwala podjąć działania stosownie do indywidualnych możliwości

uczniów i możliwości całej klasy. Na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dostosowywany

jest zakres wymagań edukacyjnych. Nauczyciele kładą szczególny nacisk na jej indywidualizację pracy

z uczniem. Na zakończenie nauki w danej klasie nauczyciele przeprowadzają sprawdziany, w celu

zweryfikowania prawidłowości podejmowanych działań. Pojawiające się problemy rozwiązywane są na bieżąco.

Zespół opracował harmonogram wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo – turystycznych o charakterze

międzyprzedmiotowym, koreluje treści nauczania, opracowuje projekty interdyscyplinarne. Organizowane

spotkania integracyjne zacieśniają relacje między wychowawcą a uczniami, budują wzajemne zaufanie.

W spotkania te zaangażowani są również rodzice, którzy czynnie uczestniczą w klasowych przedsięwzięciach.

Uczniowie pracują w grupach, wykonując zadania w ramach działań samorządu uczniowskiego (dzień wiosny,

wybór Miss i Mistera szkoły, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, „I ty zostań Świętym

Mikołajem”, dzień sportu, konkurs na stroik świąteczny, konkurs na najlepszą klasę) oraz zadań wynikających

z planu pracy wychowawcy (powołanie liderów, grup pomocy koleżeńskiej, zespołów odpowiedzialnych za

gazetkę szkolną, reprezentowanie szkoły w uroczystościach środowiskowych). Nauczyciele stwarzają uczniom

warunki, aby osiągnęli oni sukces edukacyjny na miarę swoich możliwości. W szkole prowadzi się analizę

wyników sprawdzianów zewnętrznych. Analiza ilościowa obejmuje, średnie arytmetyczne, modalną, medianę,

rozstęp, staniny. Wyniki skali staninowej porównywane są ze średnimi gminy, powiatu, województwa i kraju.

Analizie jakościowej poddawane są między innymi średnie wyniki poszczególnych uczniów i klas

w poszczególnych standardach. W wyniku tej analizy określa się stopień łatwości zadań, poziom opanowania

badanych umiejętności, poziom umiejętności kluczowych. Można określić mocne i słabe strony w obszarze

poszczególnych standardów wymagań a także łatwość poszczególnych wymagań w obszarze polonistycznym,
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matematycznym, przyrodniczym i historycznym, spójność oceniania wewnątrzszkolnego z zewnętrznym. Analiza

kontekstowa bada wpływ czynników indywidualnych, środowiskowych, pedagogicznych na uzyskane wyniki.

Dzięki realizacji zajęć zwiększających szanse edukacyjne oraz rozwijające zainteresowania, dostosowanie

wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów, motywowanie do nauki, dodatkowe zajęcia przygotowujące

do sprawdzianu, przeprowadzanie i analiza sprawdzianów próbnych, pomoc koleżeńską spowodowały to, iż

szkoła utrzymuje stanin średni/wyżej średni. Na sprawdzianie w roku 2012r. czytanie było umiarkowanie

trudne, natomiast w roku 2013 okazało się łatwe. Wdrożenie i realizacja wniosków z analiz sprawdzianów

pozwoliła na doskonalenie tej umiejętności. Pisanie, korzystanie z informacji, czytanie i rozumowanie to

umiejętności łatwe lub umiarkowanie trudne. Wykorzystanie wiedzy w praktyce to umiejętność sprawiająca

trudność uczniom. Z wnioskami z analizy sprawdzianu zapoznają się wszyscy nauczyciele indywidualnie,

podczas posiedzeń zespołów i spotkań Rady Pedagogicznej. Uczniowie osiągnęli następujące wyniki: 2010/2011

– 26,39 – stanin 6 – wyżej średni 2011/2012 – 23,77 – stanin 6 – wyżej średni 2012/2013 – 23,14 – stanin 5 –

średni. 

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

pracy

Dzięki spójnym, systematycznym oddziaływaniom uczniowie rozwijają swoje umiejętności są

otwarci, podejmują działania mające na celu ich rozwój i rozwój szkoły. Nauczyciele kształtują

umiejętności przydatne na kolejnych etapach kształcenia.

Aby kształtować i rozwijać umiejętności przydatne na kolejnych etapach kształcenia, nauczyciele:

● prowadzą diagnozy wstępne i końcowe,

● wykorzystują informacje o losach absolwentów,

● analizują skuteczność wdrażanych wniosków.

Nauczyciele rozwijają kompetencje wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego:

● umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa

uczniów poprzez rozwijanie nawyków czytelniczych ( np. „czytanie na dywanie” w którym chętnie

uczestniczą starsi uczniowie i rodzice); konkursy czytelnicze, np. „Dawno, dawno temu” (opowiadanie

baśni i bajek), „Wydajemy własną książkę”. Zachęcanie rodziców do kształtowania nawyków

czytelniczych;

● posługiwania się językiem angielskim zarówno w mowie i piśmie, 

● umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,

● umiejętność korzystania różnych źródeł informacji: selekcja oraz świadome ich wykorzystywania,

prawa autorskie - poszanowania cudzej pracy,

● umiejętność autoprezentacji, umiejętności komunikacji interpersonalnych, motywacji w dążeniu

do celu, planowania własnego rozwoju i samokształcenia, np. techniki skutecznego uczenia się,

promowania wartości edukacji przez całe życie,kreatywność,

● umiejętność pracy w grupie,
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● logiczne myślenie, myślenie naukowe oraz matematyczne rozwijane na kole matematycznym

„Pokochajmy matematykę”,

● odpowiedzialność za własne czyny i radzenia sobie z emocjami, presją grupy i stresem, rozwiązywania

konfliktów, radzenia sobie z gniewem, złością- umiejętność rozładowywania jej w sposób społecznie

akceptowany organizacja zajęć socjoterapeutycznych z wykorzystaniem Programu „Siedem kroków”

i „ Trening zastępowania agresji”,

● umiejętność tolerancji, odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. do kogo i w

jakim czasie należy zwrócić się ze swoją sprawą,

● umiejętności zaangażowania w powierzone zadania, dążenie do rozwiązywania życiowych problemów.

Uczniowie rozwijają się poznawczo, moralnie i społecznie. Potrafią okazywać szacunek innym, są otwarci,

podejmują działania z własnej inicjatywy, pracę w wolontariacie. Wyposażeni są w wiedzę o szkolnictwie

ponadgimnazjalnym i potrzebach na rynku pracy, doceniają rolę rzetelnego wykształcenia, posiadania wiedzy

i umiejętności. Rodzice mają poczucie, że uczniowie tej szkoły są dobrze przygotowani do funkcjonowania

w dalszym życiu.

Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

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

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

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

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

także klimatu sprzyjającego uczeniu się. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Szkoła podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

Dzieci znajdują się zawsze pod opieką nauczycieli. Podczas przerw organizowane są wspólne dyżury

nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. Uczniowie współpracując ze sobą w ramach samorządu

poznają zasady demokracji, uczą się odpowiedzialności, podejmują decyzje dotyczące społeczności

szkolnej, rozwijają talenty i zainteresowania, umiejętność współpracy w grupie, pogłębiają się

przyjaźnie, rozwija się poczucie empatii. Rodzice, uczniowie i nauczyciele mają wpływ na normy

zachowania obowiązujące w szkole, wspólnie dbają o dobre relacje międzyludzkie. Rodzice są

partnerami szkoły w działaniach wychowawczych i aktywnie uczestniczą w kształtowaniu

obowiązującego w szkole systemu wartości. W szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów

i zagrożeń. Przestrzeganie norm jest promowane i nagradzane, natomiast łamanie ich jest

obciążone konsekwencjami ustalonymi wspólnie z rodzicami, uczniami i samorządem uczniowskim.

Aby przeciwdziałać zagrożeniom realizowane są programy profilaktyczne. Szkoła uczestniczymy

w programie „Szkoła bez przemocy”. Uczniowie podejmują różnorodne działania wychowawcze,

czują się współgospodarzami szkoły. 
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Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i

psychiczne

Szkoła podejmuje działania zapewniające uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Dzieci

znajdują się zawsze pod opieką nauczycieli.  Uczniowie w ankiecie "Moja szkoła stwierdzili, że:

● na lekcjach czują się bezpiecznie (35/49 uczniów zdecydowanie tak;10/35 - raczej tak; 2/49 - raczej

nie; 1/49 zdecydowanie nie);

● na przerwach nie wszyscy czują się bezpiecznie (Rys. 1j);

● na terenie szkoły po zajęciach lekcyjnych uczniowie czują się bezpiecznie 21/49 - zdecydowanie tak;

21/49 raczej tak);

● dochodzi do umyślnego zniszczenia rzeczy należące do uczniów (Rys. 1w);

● czasami dochodzi do kradzieży przedmiotów lub pieniędzy (Rys. 2w);

● są przypadki gdy inni uczniowie zmuszali uczniów do kupowania czegoś z ich własne pieniądze

lub oddawania im swoich rzeczy (Rys. 3w);

● uczniowie obrażali innych uczniów używając nieprzyjemnych przezwisk (Rys. 4w),

● uczniowie robili dowcipy odbierane jako nieprzyjemne (Rys. 5w);

● czasami uczniowie celowo wykluczali innego ucznia z grupy (Rys. 6w);

● zdarzają się przypadki, gdy uczniowie obrażali innych uczniów za pomocą Internetu (Rys. 7w);

● zdarzają przypadki pobicia uczniów (Rys. 8w);

● niektórzy uczniowie uczestniczyli w bójce z innymi uczniami (Rys 9w).

Uczniowie klas I-III czują się w szkole bezpiecznie, ponieważ nauczyciele na przerwach pilnują porządku, szkoła

jest monitorowana, a w razie potrzeby można zawiadomić rodziców.

Partnerzy uważają, że szkoła jest bezpieczna. Dzieci są zawsze pod opieką nauczycieli, np., podczas zajęć

w Domu Kultury. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. dzieci mają zaufanie do swoich

wychowawców, zgłaszają się do nich ze swoimi problemami. Bogata oferta szkoły stwarza warunki

do zagospodarowania czasu wolnego uczniów. Uczniowie działają charytatywnie. W szkole założono monitoring.

Policja organizuje działania profilaktyczne: pogadanki "Bezpieczna droga do szkoły", "Bezpieczeństwo

na rowerze", odbywają się przedstawienia profilaktyczne, wyjazdy integracyjne (obejmują wszystkie dzieci

niezależnie od statusu materialnego). Obowiązuje karta rodzin wielodzietnych. Gabinet medyczny jest dobrze

zaopatrzony w leki. Dzieci są otwarte, chętnie uczestniczą w programach profilaktycznych i akcjach

ekologicznych. Nauczyciele szybko reagują na złe zachowania uczniów i nieobecności na lekcjach. Istnieje

bardzo dobra komunikacja rodzic - szkoła. Szkoła podejmuje działania wielokulturowe oparte na trosce

o dziecko. Uczniowie chętnie chodzą do szkoły. Bezpieczeństwo zdrowotne - wspieranie rodziców w tym zakresie

- szczepienia ochronne. Szkolenia i warsztaty dla uczniów i rodziców: "Bezpieczne korzystanie z Internetu",

w sklepiku szkolnym sprzedawana jest zdrowa żywność.

Zdaniem przedstawiciela organu prowadzącego warunki lokalowe i wyposażenie jest dobre i wystarczające.

Szkoła podejmuje szerokie działania w czasie lekcji i po zajęciach. Podczas oceny realizacji zadań oświatowych

w czasie sesji poszerzonej o sołtysów - nie przedstawiono żadnych negatywnych informacji. Teren szkoły jest

monitorowany, na wniosek dyrektora zorganizowano parking, zainstalowano sygnalizację świetlną, plac zabaw
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z programu "Radosna szkoła". Funkcjonuje dobra współpraca szkoły z policją.

Pracownicy niepedagogiczni zwrócili uwagę na wspólne dyżury nauczycieli, pracowników i uczniów, monitoring

wewnątrz i na zewnątrz szkoły, dbałość o plac zabaw, systematyczną kontrolę sprawności sprzętu i bieżące

naprawy usterek, przeglądy techniczne wymagane przepisami prawa, przeprowadzenie próbnej ewakuacji,

procedury wypadkowe.

Rys. 1j

 

Rys.1w
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Rys.2w
 

Rys.3w
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Rys.4w
 

Rys.5w
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Rys.6w
 

Rys.7w
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Rys.8w
 

Rys.9w
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Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego

Uczniowie współpracują ze sobą w ramach działań samorządu uczniowskiego, ucząc się

odpowiedzialności, rozwijając talenty i zainteresowania.

Wszyscy uczniowie tworzą samorząd uczniowski i w ramach jego struktur organizują różnorodne

przedsięwzięcia. Z informacji uczniów zawartych w ankiecie "Moja szkoła" wynika, że uczniowie najczęściej brali

udział w: 

● imprezach szkolnych, konkursach zawodach (44/49 uczniów);

● współorganizowali konkursy szkolne, imprezy i zawody (13/49 uczniów),

● w pracach samorządu uczniowskiego (7/49 uczniów).

Zdaniem nauczycieli samorządność uczniowska ma w szkole długotrwałą tradycję. Do najważniejszych działań

należą: wybory do samorządu szkolnego i klasowego, współpraca samorządu z nauczycielami, dyżury

uczniowskie, wolontariat i udział w akcjach organizowanych na terenie szkoły.

Wstępną ocenę działań samorządu uczniowskiego podejmują sami uczniowie. Monitorowanie podejmują

opiekunowie samorządu uczniowskiego, nauczyciele i dyrekcja. Uczniowie mają możliwość wykazania się

na wielu płaszczyznach pracy szkoły. Samodzielnie podejmują decyzje dotyczące społeczności szkolnej, np.

organizowania imprez szkolnych, konkursów, kierują przygotowaniami imprez, przydzielają zadania.

Organizacja tych imprez uczy jak miło i bezpiecznie spędzać wolny czas. Rozwijają się talenty i zainteresowania,

umiejętność współpracy w grupie, pogłębiają się przyjaźnie, rozwija się poczucie empatii. Budują się wtedy

właściwe relacje, więzi miedzy uczniami i nauczycielami, nauczycielem i rodzicem (często w tych działaniach

uczestniczą rodzice). Uczniowie uczą się odpowiedzialności i samorządności.

Wychowawca klasy bierze czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach klasowych. Uczniowie wraz

z wychowawcą są inicjatorami akcji charytatywnej, do której zaangażowali się także rodzice i Stowarzyszenie

Ziemi Chełmońskiego. Na wniosek samorządu uczniowskiego powołano Rzecznika Praw Ucznia. 

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

Szkoła dba o przestrzeganie obowiązujących norm i zasad, które są powszechnie znane

i akceptowane. Zdaniem nauczycieli uczniowie prezentują postawy zgodne

z wymaganiami. Wszyscy pracownicy szkoły reagują negatywne zachowania,

a pojawiające się problemy są natychmiast rozwiązywane.

Rodzice w ankiecie stwierdzili, że mają wpływ:

● na to, jakich zachowań oczekuje się od ich dziecka (40/70 - zdecydowanie się zgadzam; 26/70 -

raczej się zgadzam; 2/70 - raczej się nie zgadzam; 1/70 - zdecydowanie się nie zgadzam),
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● mają wpływ na zasady obowiązuje w klasie ich dziecka (25/70 - zdecydowanie się zgadzam; 38/70 -

raczej się zgadzam; 5/70 - raczej się nie zgadzam).

Uczniowie klas piątych w ankiecie "Moja szkoła" stwierdzili, że wszyscy mają wpływ na to, jakie zasady

zachowania obowiązują w ich szkole (Rys. 1j).

Nauczyciele dbają o przestrzeganie przyjętych w szkole zasad: przypominają je, dają możliwość wypowiadania

się każdemu uczniowi, widoczna jest życzliwość, zaufanie i współpraca. Nauczyciele kształtuje pożądane

społecznie postawy poprzez osobisty przykład.

Zdaniem nauczycieli uczniowie, rodzice dbają o dobre relacje międzyludzkie. Nauczyciele uważają, że rodzic jest

pierwszym nauczycielem i wychowawcą swojego dziecka. Rodzice są partnerami szkoły w działaniach

wychowawczych i aktywnie uczestniczą w kształtowaniu obowiązującego w szkole systemu wartości. W szkole

kształtuje się postawę tolerancji, patriotyzmu, uczciwości, odpowiedzialności i szacunku dla innych ludzi.

Absolwenci szkoły powinni być świadomi sensu własnego życia, swojego miejsca w świecie, wrażliwi i potrafiący

cieszyć się życiem. Normy i zasady obowiązujące w szkole zostały wypracowane wspólnie z rodzicami. Uczeń

szkoły dzięki jasno określonym zasadom i normom zawartym w statucie szkoły, szkolnym programie

wychowawczym, programie profilaktyki, koncepcji pracy szkoły, kontrakcie klasowym:

● dba o piękno mowy ojczystej,

● jest świadomy swojej tożsamości narodowej, przejawia postawę patriotyczną i obywatelską, zna

historię kraju i szkoły, kultywuje tradycje,

● doskonali własne umiejętności i stale pogłębia wiedzę, jest ciekawy świata i ludzi,

● jest aktywny, kreatywny i radzi sobie w sytuacjach kryzysowych,

● jest wrażliwy na niesprawiedliwość, przejawy agresji i brak kultury,

● jasno przedstawia swój system wartości, broni własnego zdania,

● jest tolerancyjny wobec innych ludzi,

● jest świadomy zagrożeń współczesnego świata i opiera się jego negatywnym wpływom, dba

o zdrowie, 

● posiada wysoką kulturę osobistą, 

● jest odpowiedzialny i uczciwy.

Zdaniem nauczycieli uczniowie znają swoje prawa, prezentują postawy zgodne z wymaganiami, np. podczas

uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, pomagają słabszym, młodszym (np. na stołówce, dyżurują przy szatni

klas I-III). Reagują na niewłaściwe zachowania kolegów. Nie przechodzą obojętnie, gdy widzą coś

niepokojącego, szanują mienie i własność szkoły. Prezentują postawę proekologiczną - segregują śmieci,

zbierają baterie, makulaturę i żołędzie dla zwierząt leśnych. Szanują symbole narodowe, tradycje szkoły

(ślubowanie klas I, pożegnanie klas VI, Dzień Patrona). Wszystkie działania podlegają monitorowaniu, ocenia

się ich skuteczność i w razie potrzeby modyfikuje.

Zdaniem pracowników niepedagogicznych uczniowie używają zwrotów grzecznościowych, są koleżeńscy, starsze

dzieci opiekują się młodszymi, uczniowie z klasy piątej pomagają dzieciom z oddziału przedszkolnego.

Zachowania niepożądane, które czasami się zdarzają, to przepychanie. Wszyscy pracownicy szkoły reagują

na negatywne zachowania i problemy są natychmiast rozwiązywane.

Rodzice uważają, że dziecko w szkole nie jest anonimowe, dzieci czują się w szkole bezpiecznie. Szkoła inicjuje

wiele działań wychowawczych i profilaktycznych, np. pogadanki z policją na tematy przemocy w sieci,

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, narkotyków i napoi energetyzujących. W sklepiki szkolnym wprowadzono
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„zdrową żywność”, szkoła bierze udział w programach "Owoce i warzywa w szkole", "Mleko w szkole". 

Rys. 1j

Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje

je w razie potrzeb

W szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń. Przestrzeganie norm jest

promowane i nagradzane, natomiast łamanie ich jest obciążone konsekwencjami ustalonymi

wspólnie z rodzicami, uczniami i samorządem uczniowskim.

Z informacji dyrektora szkoły i nauczycieli wynika, że w szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów

i zagrożeń. Analizy dokonuje się poprzez:

● ankiety dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

● analizę ocen z zachowania, frekwencji,

● rozpoznanie sytuacji środowiska ucznia, np. poprzez analizę kart świetlicy, rozmowy z rodzicami,

nauczycielami, pracownikami szkoły, 

● analizę zapisów w dziennikach, dzienniczkach uwag, (zeszytach uwag zachowań pozytywnych

i negatywnych),

● wykorzystywanie informacji z policji, poradni psychologiczno -pedagogicznej, gminnego ośrodka

pomocy społecznej oraz od kuratorów sądowych,

● prowadzenie obserwacji podczas zajęć lekcyjnych, przerw, uroczystości i imprez szkolnych, analizy

wniosków z nadzoru pedagogicznego,

● analizę efektywności udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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Przestrzeganie norm jest promowane i nagradzane, natomiast łamanie ich jest obciążone konsekwencjami

ustalonymi wspólnie z rodzicami, uczniami i samorządem uczniowskim. Niepożądane zachowania uczniów

zdarzają się sporadycznie, dotyczą: spóźnień na początkowe lekcje, braku form grzecznościowych w kontaktach

międzyludzkich, kłótni między uczniami, przepychanek, biegania po korytarzu podczas przerw. Do eliminowania

niepożądanych zachowań przyczynia się fakt, że w szkole dzieci przebywają zawsze pod opieką nauczycieli. Dla

uczniów, u których pojawiły się symptomy nierespektowania norm społecznych, opracowuje się działania

wychowawczego wzmacniające oczekiwane zachowanie. Dzieci i nauczyciele wspierani są przez specjalistów

szkolnych poprzez mediacje, rozmowy wychowawcze i wspierające. Nauczyciele i pedagodzy służą pomocą

w rozwiązywaniu problemów lub wskazują rozwiązania dotyczące sytuacji trudnych, które mają miejsce poza

terenem szkoły. Zachowania uczniów monitorowane są w sposób ciągły. O wynikach spostrzeżeń w pierwszej

kolejności informowany jest rodzic (telefonicznie, poprzez indywidualne rozmowy, informacje pisemne, e-mail),

zachowania uczniów omawiane są na zespołach klasowych, samokształceniowych, radach pedagogicznych.

Specjaliści informują radę pedagogiczną na temat trudności wychowawczych oraz podjętych działań i sposobu

ich monitorowania.

W celu wzmocnienia zachowań pozytywnych uczniowie są nagradzani dyplomami, stemplami, naklejkami,

drobnymi upominkami, pochwałami ustnymi, plusami za aktywność i zaangażowanie, pochwałami pisemnymi

w zeszycie spostrzeżeń, pochwałami na forum klasy i szkoły podczas apeli, nagrodami indywidualnymi. Na

koniec roku wręczane są rodzicom wzorowych uczniów „Listy Gratulacyjne”.

Aby przeciwdziałać zagrożeniom realizowane są programy profilaktyczne, np. „Sieciaki”, „Cyberprzemoc”.

Szkoła uczestniczymy w programie „Szkoła bez przemocy”, współpracuje z gminną komisją rozwiązywania

problemów alkoholowych (dofinansowanie do wyjazdów i wycieczek dla grupy uczniów - przeciwdziałanie

wykluczeniu). Szkoła uczy zasad zdrowego żywienia, przeprowadziła szkolenie udzielania pierwszej pomocy

i radzenie sobie w sytuacji trudnej, uczniowie zdobywają kartę rowerową, prowadzone są pogadanki

z policjantem dotyczące bezpieczeństwa na drodze, powiadamiania odpowiednich instytucji w sytuacjach

niebezpiecznych.

Po ewaluacji wewnętrznej działań wychowawczych i profilaktycznych oraz analizie wyników diagnozy,

modyfikowane są: szkolny program wychowawczy i program profilaktyczny, nauczyciele modyfikują działania

dostosowując tematykę godzin wychowawczych do aktualnych potrzeb i inicjatyw zespołu klasowego. Zostały

wprowadzone zajęcia socjoterapeutyczne w klasach, gdzie występuje problem nieradzenia sobie z emocjami

i stresem. Z inicjatywy uczniów oraz ich rodziców założono system monitoringu, obejmujący swym działaniem

miejsca wymieniane w ankietach ewaluacyjnych, założono światła regulujące ruch drogowy w pobliżu szkoły,

wspomagające bezpieczne przejście dzieci do szkoły. Zorganizowana została „mała i duża świetlica”

(odpowiednio dla uczniów kl. „O” i I-VI), zmodernizowano plac zabaw przy szkole oraz skierowano na jego teren

jedną z kamer monitoringu, wskutek czego dzieci klas młodszych w bezpieczny sposób mogą się bawić obok

budynku szkolnego. 
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Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

Uczniowie i nauczyciele czują się współgospodarzami szkoły, są inicjatorami wielu działań. 

Z informacji dyrektora wynika, że uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz

własnego rozwoju i rzecz szkoły. Czują się jej współgospodarzami szkoły. Zgłaszają propozycje zmian

indywidualnie lub poprzez swoich przedstawicieli w samorządzie uczniowskim. Uczniowie zaproponowali wiele

działań dotyczących:

● uzgadniania z wychowawcami planu pracy klasy, miejsca i terminu wyjazdu na wycieczki szkolne,

seanse kinowe, teatralne; 

● zwiększenia liczby uczniów pełniących dyżury szkolne; 

● treści gazetki szkolnej „Kurier Szkolny”; 

● wydzielenia miejsca na spędzanie przerw dla klas VI; 

● organizacji zajęć dodatkowych,

● organizowania akcji charytatywnych: loterie, kiermasze, zbiórki słodyczy dla dzieci w trudnej sytuacji

materialnej;

● organizacji klasowych i szkolnych imprez: Andrzejki, Miss i Mister Szkoły, Mikołajki, świąteczne

spotkania z wychowawcą; 

● tematyki i formy zajęć lekcyjnych (np. zajęcia kulinarne, przygotowywanie projektów,

● organizowania pomocy koleżeńskiej; 

● wyboru Rzecznika Praw Ucznia;

● wprowadzenia zasady „niepytany numerek”. 

Wszystkie zgłaszane propozycje są omawiane i uwzględniane w działaniu szkoły.

Rodzice potwierdzili, że propozycje działań przez nich zgłaszanych są realizowane, np.:

● wydłużenie czasu pracy świetlicy do godz. 17:00;

● zorganizowanie tzw. „Małej świetlicy” dla uczniów klas „0”;

● akcja „Czytanie na dywanie”- rodzice czytają w klasie literaturę dziecięcą; 

● założenie monitoringu w szatni i na zewnątrz szkoły (plac zabaw);

● przygotowanie przedstawień dla dzieci; 

● budowa placu zabaw i „wiatrołapu; 

● doposażanie sal lekcyjnych, zmiana wystroju; 

● organizacja integracyjnych spotkań klasowych, uroczystości i imprez szkolnych, wycieczek;

● organizacja zajęć pozalekcyjnych, spotkań z ciekawymi ludźmi,

● organizacja wyjazdów na basen; 

● udział w lekcjach otwartych,

● organizowanie kiermaszy świątecznych.

Uczniowie potwierdzają możliwość zgłaszania propozycji działań bezpośrednio nauczycielom

lub przedstawicielom samorządu uczniowskiego. 
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Raport sporządzili

● Piotr Lipień

● Zofia Rudzińska

● Agnieszka Żak-Hut

Kurator Oświaty:

........................................


