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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. 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 22-09-2014 - 07-10-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Renata Kulik, Małgorzata Stenka-Kozłowska. Badaniem objęto 50 uczniów (ankieta

i wywiad grupowy), 37 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 11 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego

i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji (6) 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"

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

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

Szkoła Podstawowa w Bierkowie istnieje od 22 września 1945 r. Kierownikiem szkoły był Pan Władysław

Lankiewicz – nauczyciel matematyki. W pierwszym dniu nauki w roku szkolnym 1945/1946 w ławkach zasiadło

13 uczniów. Na miejsce edukacji przeznaczony został budynek starej – poniemieckiej szkoły mieszczący się

w centrum wsi, w pobliżu kościoła.

Budynek obecnej – nowej szkoły w Bierkowie oddano do użytku 27 lutego 1966 r. Szkoła od roku 1985 nosi

imię Wincentego Witosa. Dzięki staraniom całej miejscowej społeczności w roku 1987 dobudowano piękną

pełnowymiarową salę gimnastyczną. Ważną datą w życiu szkoły był rok 2006. To rok jubileuszu 60 - lecia

powołania Szkoły w Bierkowie i oświaty w regionie, 40 - lecia nowej Szkoły Podstawowej w Bierkowie i 20 - lecia

nadania szkole imienia Wincentego Witosa. Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Bierkowie

należą miejscowości: Krzemienica, Swołowo, Wierzbięcin, Bruskowo Małe, Bruskowo Wielkie, Bierkowo,

Bierkowo Osiedle, a od roku szkolnego 2014/2015 - Redęcin i Gać. Obecnie w Szkole Podstawowej im. W.

Witosa w Bierkowie uczy się 124 uczniów w kl. I-VI oraz 17 dzieci w oddziale "O". W szkole funkcjonuje Punkt

Przedszkolny, w którym z opieki przedszkolnej korzysta 17 wychowanków. Dotychczas mury szkoły opuściło

1411 absolwentów. Wielu z nich skończyło wyższe studia i odgrywa znaczącą rolę w życiu społeczności lokalnej,

Gminy Słupsk oraz regionu.

Placówka prezentuje wysoki poziom infrastruktury wewnętrznej. Na piętrze znajduje się pięć nowocześnie

urządzonych i wyposażonych sal lekcyjnych. Na parterze znajduje się biblioteka, pracownia komputerowa

i świetlica. W wydzielonej, pięknie zaaranżowanej przestrzeni znajdują się sale przedszkolaków. Cechą

wyróżniającą estetykę szkoły są sale lekcyjne w charakterystycznym dla siebie kolorze. Nowoczesne meble

w klasach nawiązują do kolorystyki. Każdy uczeń klasy I-VI dysponuje kluczem do swojej osobistej szafki

w szatni szkolnej.

Szkoła łączy tradycje z nowoczesnością, stawia na innowacyjność i nowatorstwo. Realizuje autorskie innowacje:

"Dziedzictwo Kulturowe w Regionie " Kraina w Kratę" - moją Małą Ojczyzną", "Wychowanie Komunikacyjne",

"Edukacja Europejska" oraz autorskie projekty – "Uczeń uzdolniony i utalentowany jest wśród nas" i  "Szkolne

Centrum Wspierania Rozwoju Małego Dziecka i Jego Rodziny". W roku 2012 została beneficjentem rządowego

programu "Cyfrowa Szkoła". Dzięki temu uczniowie współtworzą "cyfrowe lekcje" wykorzystując

najnowocześniejsze narzędzia takie jak: notebooki, tablice interaktywne, wizualizer, skaner, rzutniki

multimedialne i ekrany. Sale lekcyjne wyposażone są w dodatkowy komputer, ponieważ w szkole stosuje się

dziennik elektroniczny. Cały budynek objęty jest siecią WiFi i wszędzie jest dostęp do internetu. W czerwcu

2013 r. oddano do użytku nowoczesne boisko wielofunkcyjne typu "Orlik". W ramach zajęć wychowania

fizycznego - w każdy poniedziałek - uczniowie korzystają z nauki pływania na basenie w Redzikowie.

Szkoła systematycznie uczy na dobrym poziomie (średnia wyników nauczania w kl. IV-VI za ostatnie 11 lat

wynosi 4,2 odpowiadając staninom 7-4 -5). W ofercie są 2 języki obce – język angielski i język niemiecki, a od

września 2014 r. regionalny - język kaszubski. Uczniom szkoły proponuje się szeroką ofertę zajęć

pozalekcyjnych, doskonalących i wyrównawczych oraz artystycznych i specjalistycznych (koło teatralne,

szachowe, plastyczne, historyczne, informatyczne, zajęcia z terapii logopedycznej, z zakresu surdopedagogiki

oraz gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej). Wspiera się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

w myśl wewnątrzszkolnej zasady - "Każdy uczeń odnosi sukces na swoim możliwym poziomie".

Uczniowie szkoły odnoszą sukcesy zarówno w sporcie, jak i w konkursach przedmiotowych oraz artystycznych

(rok 2012/2013 - I miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym, I miejsce w Gminnym Konkursie
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Ortograficznym, III miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym, III miejsce w Powiatowym Konkursie

"Idzie Wiosna, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur 2013", wyróżnienie

w Konkursie Wojewódzkim "Wielkanoc na Pomorzu", wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Piosenki "Idzie

Wiosna", wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Ekologicznym "Z ekologią żyję w zgodzie, pomagam

przyrodzie". W roku 2013/2014 - I miejsce w Gminnych Zawodach w Pływaniu, I miejsce w Gminnym Konkursie

Profilaktycznym "Chcę żyć zdrowo", I miejsce w unihokeju w ramach Gminnej Olimpiady Młodzieży – drużynowo

(chłopcy), II miejsce w II Powiatowym Turnieju Klas IV “Bezpieczeństwo przede wszystkim" – drużynowo,

wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie na Komiks w Języku Angielskim).

Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie – to miejsce bezpieczne i przyjazne każdemu dziecku, chętnie

współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Wspólnie z rodzicami i uczniami nauczyciele i dyrektor współtworzą

pełną życzliwości, serdeczną atmosferę. Jest szkołą, gdzie idea "szkoły uczącej się" znajduje pełne

odzwierciedlenie (liczne lekcje otwarte w ramach "Cyfrowej Szkoły", oferta dla rodziców wspólnej nauki obsługi

komputera, tablicy interaktywnej i dziennika elektronicznego, a starsi uczniowie uczą młodszych obsługi tablicy

interaktywnej), wszyscy uczą się od siebie wzajemnie. W 2004 r. uzyskała certyfikat "Szkoły z klasą". Na

tablicach i ścianach wyeksponowane są sentencje, które charakteryzują priorytety koncepcji: "Bezpieczeństwo -

przede wszystkim", "To Twoja szkoła, szanuj to – co Twoje, myśl o innych", "Razem – łatwiej i lepiej", "Uśmiech

dziecka jest jedynym promieniem bez cienia".

Inicjatywa powstania gimnazjum spotkała się z pozytywną akceptacją wszystkich trójek klasowych, rady

rodziców, radnych oraz wójta Gminy Słupsk. We wrześniu 2014 r. odbyła się wizualizacja projektu –"Koncepcja

rozbudowy Szkoły w Bierkowie o część gimnazjalną".

Raport zawiera informacje pozyskane w wyniku przeprowadzonej w październiku 2014 r. ewaluacji całościowej

zewnętrznej.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie
Patron Wincenty Witos

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Bierkowo

Ulica Grodzka

Numer 89

Kod pocztowy 76-206

Urząd pocztowy Słupsk 8

Telefon 598119130

Fax 598119130

Www www.spbierkowo.pl

Regon 00114132300000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 141

Oddziały 7

Nauczyciele pełnozatrudnieni 14.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 5.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 20.14

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 10.07

Województwo POMORSKIE

Powiat słupski

Gmina Słupsk

Typ gminy gmina wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów B

Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy,
uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki oraz zidentyfikowane
oczekiwania środowiska lokalnego (D)

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana (D)

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana we współpracy z uczniami i
rodzicami (B)

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami (B)

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)
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Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne
osoby (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)

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

W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia
się oraz sytuację społeczną każdego ucznia (D)

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne
organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie
do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia (D)

W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły
lub placówki (D)

Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (D)

W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w
odniesieniu do każdego ucznia (B)

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom (B)

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych B

Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu
procesów edukacyjnych (D)

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

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy (B)

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy (B)

Promowana jest wartość edukacji B

W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się (D)

W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie (D)

Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji (B)

Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej (B)

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki B

Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy (D)

W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci (D)

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach (D)

Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły (B)

Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców (B)
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Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz
wzajemnego rozwoju A

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju (D)

Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania,
współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym (D)

Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój środowiska. (B)

Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym
wpływa korzystnie na rozwój uczniów (B)

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

B

W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i
wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje
się i podejmuje działania (D)

Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby
modyfikowane (D)

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B)

W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć
uczniów i losów absolwentów (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)

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. Szkoła działa zgodnie z koncepcją pracy, która uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy oraz

oczekiwania środowiska lokalnego. Jest znana i akceptowana przez uczniów i ich rodziców, a także

modyfikowana przy ich udziale, wynikającym z systemowych działań, które efektywnie zachęcają do zgłaszania

inicjatyw oraz tworzenia atmosfery wzajemnego szacunku i życzliwości współpracy.

2. Procesy edukacyjne w szkole są realizowane adekwatnie do potrzeb uczniów przy wykorzystaniu różnych

form i metod pracy, ze szczególnym naciskiem na wykorzystywanie nowoczesnych technologii, co wpływa

na rozwój zainteresowań, motywuje do nauki, w tym kształtuje postawę ciekawości świata.

3. Szkoła kształtuje u uczniów kompetencje kluczowe. Uczniowie wiedzą,  jak  uczyć się i angażują się w ten

proces dzięki aktywizacji ze strony nauczycieli, bogatej ofercie zajęć dodatkowych i nowatorskim rozwiązaniom

ukierunkowanym na ich rozwój.

4. Uczniowie mają w szkole możliwość rozwijania swoich zainteresowań i powszechnie uczestniczą

w proponowanych, różnorodnych, zajęciach, dlatego ich własne inicjatywy dotyczą przeważnie obszarów

związanych ze sportem i rozrywką.

5. W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów, a uwzględniając ich możliwości rozwojowe, indywidualizuje proces

nauczania i udzielania różnorodnej pomocy, co przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia i sukcesów

edukacyjnych wychowanków.

6. Atmosfera panująca w szkole zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa i tworzy klimat sprzyjający uczeniu

się, gdyż uczniowie chętnie podejmują zadania związane z życiem szkoły, a ich działania i sukcesy promowane

są w środowisku lokalnym.

7. Szkoła rozpoznaje potrzeby swoje i  środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje liczne inicjatywy

wpływające korzystnie na rozwój uczniów. Działalność szkoły w środowisku lokalnym oraz współpraca

z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym służy wzajemnej wymianie doświadczeń.

8. Wychowanie, nauczanie i uczenie się to priorytety w zarządzaniu szkołą, a warunki do realizacji tych zadań

zapewnia stała współpraca nauczycieli we wszystkich prowadzonych działaniach, motywacja do doskonalenia

zawodowego, świadomość przydatności ewaluacji wewnętrznej, moderowane przez dyrektora na podstawie

wniosków ze sprawowanego nadzoru.

9. Wdrażane wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

Zarządzanie szkołą przez dyrektora przyczynia się do skutecznej poprawy warunków lokalowych i wyposażenia

szkoły oraz do pozyskania wsparcia instytucji zewnętrznych w realizacji jej statutowych zadań.

10. Szkoła, współpracując z lokalnym środowiskiem tworzy uczniom warunki do inicjowania i podejmowania

różnorodnej aktywności, uświetnia obchody uroczystości świąt państwowych, np. gminnych, przyczynia się

do kultywowania tradycji i kształtowania postaw patriotycznych w środowisku lokalnym, promuje gminę,

a poprzez przedsięwzięcia i osiągnięcia sportowe integruje społeczność gminy. Respondenci wysoko oceniają

aktywność i zaangażowanie uczniów i szkoły w przedsięwzięcia na rzecz rozwoju własnego i środowiska

lokalnego.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Stan oczekiwany:

Edukacja jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjęcia teoretycznych założeń, określenia

celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne jest, aby jej podstawowe elementy składowe

były znane, akceptowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz zgodne z potrzebami

rozwojowymi ucznia, specyfiką szkoły, a także zidentyfikowanymi potrzebami środowiska. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą

potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska

lokalnego. Jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana. Jest przygotowywana,

modyfikowana i realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami.

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

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

lub placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego

Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą

potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska

lokalnego. Główne założenia koncepcji pracy szkoły są realizowane poprzez szereg trafnych i systematycznie

wdrażanych programów i działań, które zaspokajają potrzeby rozwojowe ucznia i środowiska.

Szkoła posiada perspektywiczną koncepcję pracy do roku 2017, która jest co roku modyfikowana

z uwzględnieniem propozycji i opinii rodziców, nauczycieli i uczniów (Tab. 1). Zawarte w niej obszary pracy

szkoły, planowane zadania i sposób realizacji dotyczą: programu szkoły, podwyższania wyników kształcenia,

tradycji, obrzędowości i społecznej integracji, kultury fizycznej i sportu, pracy opiekuńczo-wychowawczej, bazy

materialnej. Główne założenia koncepcji są spójne z cechami modelu absolwenta, zaprezentowanego w statucie

szkoły dla I II etapu nauczania. Koncepcja pracy szkoły określa priorytety funkcjonowania:

1. Tworzyć i współtworzyć „Szkołę z pasją”, w której:

- uczeń jest najważniejszy,

- rodzic jest współtwórcą szkoły,

- nauczyciel rozbudza pasje uczniów,

- dyrektor jest liderem postępu,

- szkoła – to nie tylko lekcje.



Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie 12/233

      

2. Sprawnie kierować szkołą:

- jasno określać cele, planować, realizować i ewaluować,

- wszelkie decyzje i działania podporządkowywać celowi nadrzędnemu, coraz lepszej organizacji pracy,

wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa i kształcenia,

- motywować do twórczej pracy,

- w jak najwyższym stopniu osiągać wyznaczone standardy.

3. Pielęgnować to, co już jest zasobem szkoły (wartości, a także zasoby materialne – pomoce dydaktyczne,

wyposażenie i sprzęt).

4. Projektować zmiany:

- pomnażać dobra szkoły (sposób realizacji precyzować w planie bieżącym i perspektywicznym),

- konsekwentnie realizować Koncepcję Rozwoju Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie,

- stawiać na innowacyjność i nowatorstwo,

- stwarzać coraz lepsze warunki pracy kadrze nauczycielskiej i administracyjnej.

5. Współpracować ze środowiskiem w ramach tezy „Razem – lepiej i łatwiej”.

6. Wzmacniać dobrą markę Szkoły przyjaznej uczniom, Cyfrowej szkoły z klasą, w której tradycję łączy się

z nowoczesnością.

Efekty realizacji programów i działań umożliwiających wcielenie w życie poszczególnych założeń koncepcji są

widoczne w przestrzeni szkoły, w której obserwuje się informacje na gazetkach związane z patronem szkoły,

uroczystościami, tradycjami oraz prace uczniów świadczące o realizacji treści zawartych w tematyce koncepcji.

Zaprezentowane są także dyplomy i puchary odnoszące się do sukcesów sportowych (Tab. 3). Uczniowie

identyfikują się z założeniami koncepcji, podkreślając, że ich szkołę wyróżnia dobry klimat panujący w szkole,

duża liczba imprez i uroczystości oraz wiele zajęć sportowych (Tab. 2). Starsi uczniowie wskazują, że w szkole

szczególny nacisk kładzie się również na realizację potrzeb uczniów, przestrzeganie przyjętych zasad

i działalność charytatywną.

Koncepcja swoimi założeniami odpowiada na obecnie zgłaszane potrzeby środowiska i definiowane przez

nauczycieli potrzeby rozwojowe uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie informacje na temat koncepcji pracy można znaleźć na terenie szkoły/placówki? [OS]

(6141)

Tab.1

Numer Analiza

1 Na tablicy ogłoszeniowej przy wejściu do szkoły, w

sekretariacie oraz na szkolnej stronie internetowej

znajduje się informacja, że z "Koncepcją pracy szkoły"

można zapoznać się w sekretariacie i w szkolnej

bibliotece. Z treści umieszczonych tam informacji wynika

również, że rodzice mają wpływ na ważne sprawy szkoły,

w tym także na zmiany w Koncepcji. Dyrektor zachęca

rodziców do wyrażania opinii oraz zgłaszania pomysłów i

propozycji w celu wspólnego doskonalenia pracy szkoły.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Co Wam się najbardziej podoba w Waszej szkole? Co lubicie, a czego nie lubicie? [WUI-III]

(7453)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Uczniowie klas I-III informują, że lubią chodzić do

szkoły, szczególnie na zajęcia sportowe, np. karate, piłkę

nożną i pływalnię. Podobają im się bale przebierańców i

obchody różnych świąt. Podczas lekcji z ochotą piszą,

czytają i rysują. Podkreślają, że ich panie nauczycielki są

bardzo miłe i życzliwe oraz dobrze potrafią tłumaczyć

zadania. Szkołę wyróżniają kolorowe szafki dla każdego

ucznia w szatni.

Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz

przez nich akceptowana

Koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana. 

Rodzice utożsamiają się z wartościami uznanymi przez szkołę za najważniejsze, w tym z zakresu kształtowania

pożądanych postaw i nawyków (Tab. 1). Prawie wszyscy uczniowie akceptują zasady obowiązujące w szkole,

sposób prowadzenia lekcji, metody wychowawcze stosowane w szkole, organizację pracy szkoły (Wykres 1j, 2j,

3j, 4j). 

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

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Szkoła to nie tylko miejsce nauki różnych przedmiotów, to także miejsce przygotowujące do

startu w dorosłe życie. Uczniowie nie tylko się uczą, ale też kształtuje się ich postawy. Jakie wartości stoją za

działaniami podejmowanymi przez szkołę? Czy są one istotne także dla Państwa i Waszych dzieci? [WR] (3414)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 W opinii rodziców, priorytetowe zadania szkoły mają na

celu kształtowanie postaw i nawyków umożliwiające: -

bezpieczne zachowania uczniów, - kulturę osobistą i

tolerancję, - wzajemną pomoc, wrażliwość na potrzeby

innych, - zdrowy styl życia, w tym w zakresie zdrowego

odżywiania. Rodzice utożsamiają się z wartościami

uznanymi przez szkołę za najważniejsze.
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Obszar badania: Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana

we współpracy z uczniami i rodzicami

Koncepcja pracy szkoły jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy

z uczniami i rodzicami.

Rodzice uczestniczą w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły podczas spotkań z dyrektorem,

wychowawcą lub pedagogiem szkolnym oraz za pośrednictwem rady rodziców. Raz w roku mogą wyrazić swoją

opinię i propozycje zmian w ankiecie przeprowadzanej przez szkołę (Tab. 1,2,4, Wykres 1j). Uważają, że mają

wpływ na decyzje dotyczące ważnych spraw szkoły (Tab.5).

Uczniowie biorą udział w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły za pośrednictwem samorządu

uczniowskiego, który przedstawia propozycje podczas spotkania z dyrektorem, wychowawcami oraz

pedagogiem szkolnym. Ponadto pozyskiwane są opinie uczniów podczas przeprowadzanej raz w roku ankiety

(Tab. 3,6).

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób rodzice uczestniczą w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły? [WN]

(6983)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Opiniują propozycje przekazane im przez szkołę

2 Biorą udział w spotkaniach i dyskusjach jako goście

3 Biorą udział w pracach nad koncepcją jako równi

partnerzy

4 Opiniują wewnątrzszkolny system oceniania, program

wychowawczy, programy profilaktyczne, kalendarz

imprez

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób rodzice uczestniczą w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły? [AD]

(6983)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Rodzice uczestniczą w przygotowaniu i modyfikacji

koncepcji pracy szkoły w następujący sposób : • na

etapie przygotowania koncepcji, przedstawiamy

rodzicom ogólne założenia koncepcji i priorytety

zachęcając do zgłaszania swoich propozycji dotyczących

rozwoju uczniów szkoły czy działań organizacyjnych • na

zakończenie roku szkolnego następuje pozyskiwanie

informacji na temat opinii i propozycji zmian.

Prosimy rodziców o wypełnienie ankiet • analizujemy

ankiety rodziców, a wnioski służą do modyfikacji

koncepcji pracy szkoły • Rada Rodziców podczas spotkań

z dyrektorem i nauczycielami wnosi swoje propozycje do

koncepcji zarówno na etapie tworzenia, jak i modyfikacji.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób uczniowie uczetniczą w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły? [AD]

(9893)

Tab.3

Numer Analiza

1 Uczniowie uczestniczą w przygotowaniu i modyfikacji

koncepcji pracy szkoły za pośrednictwem samorządu

uczniowskiego, który przedstawia propozycje podczas

spotkania z dyrektorem, wychowawcami oraz

pedagogiem szkolnym. Ponadto pozyskiwane są opinie

uczniów podczas przeprowadzanej raz w roku ankiety.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób szkoła zbiera informacje na temat potrzeby modyfikacji koncepcji pracy szkoły?

[AD] (9894)

Tab.4

Numer Analiza

1 Szkoła zbiera informacje na temat potrzeby modyfikacji

koncepcji pracy w następujący sposób: • podczas zebrań

z rodzicami klasowych i ogólnych • podczas rozmów

indywidualnych rodziców z dyrektorem, wychowawcami i

pedagogiem • w wyniku analiz ankiet dla rodziców (np.:

w czerwcu na ostatnim zebraniu) • w wyniku analiz

ankiet "Losy absolwentów" • podczas spotkań z

sołtysami z obwodu szkoły • na podstawie opinii czy

sugestii pozyskiwanych przy okazji różnych uroczystości

szkolnych i środowiskowych

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy uczestniczą Państwo w ustalaniu najważniejszych dla szkoły rzeczy (priorytetów, celów)?

Jeśli tak – w jaki sposób? [WR] (7109)

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi

1 Rodzice informują w wywiadzie, że uczestniczą w

ustalaniu priorytetów pracy szkoły. mają wpływ na: -

tematykę spotkań rodziców z nauczycielem czy

pedagogiem, - wybór drugiego języka obcego lub

decyzję o nauczaniu dziecka języka kaszubskiego, -

sposób oceniania zachowania, regulamin szkoły, np.

złagodzono zapisy dotyczące ubioru i wyglądu ucznia, -

realizację zasad zdrowego stylu życia, np. na ofertę

sklepiku szkolnego, w którym sprzedawana jest tylko

zdrowa żywność.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy rozmawiacie z nauczycielami o tym, co dla Was w szkole jest ważne? O tym, jaka mogłaby

być? [WU] (7745)

Tab.6

Numer Treść odpowiedzi

1 Uczniowie rozmawiają z nauczycielami o tym, co jest dla

nich ważne w szkole, np. zgłosili wniosek o maksymalnie

2 sprawdziany . Wychowawca zapoznaje swoją klasę z

regulaminem szkoły, wraz z podpisami o zapoznaniu się

z nim. Z panią dyrektor na apelach uczniowie mają

pogadanki o bezpieczeństwie w szkole i zajęciach poza

nią np. na basenie. Uczniowie rozmawiali o zmianie

sposobu oceny zachowania, nie ma przyznawania

punktów lub liter, a są plusy i minusy (4 minusy to

jedynka np. za rozmawianie na lekcji).

Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest realizowana we współpracy z

uczniami i rodzicami

Koncepcja pracy szkoły jest realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami, którzy aktywnie

i powszechnie uczestniczą w jej realizacji. Rada rodziców przekazuje rodzicom informacje na temat

podejmowanych decyzji z ich udziałem (Wykres 1j). Rodzice podejmują działania, w realizacji których wspólnie

uczestniczą (Wykres 2j, 3j, Tab. 3). Uczniowie uczestniczą w podejmowaniu różnych działań szkoły (Wykres 1o,

Tab. 1, Tab. 2), ale tylko połowa uczniów przyznaje, że zgłasza pomysły dotyczące tego, co robią na lekcji

(Wykres 4j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Które z nich zostały zrealizowane, które nie i dlaczego? Kto się angażuje w realizację tych

działań? [WN] (9882)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Realizowane są następujące pomysły uczniów: - koła

zainteresowań: teatralne, plastyczne, informatyczne,

szachowe, wokalno - muzyczne, Szkolne Koło Sportowe;

- działalność i prowadzenie sklepiku szkolnego GROSIK

(nazwa wyłoniona na drodze konkursu uczniowskiego); -

redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej MOJA SZKOŁA

I JA; - zajęcia karate w szkolnej sali gimnastycznej -

OYAMA KARATE; - nauka pływania i zajęcia rekreacyjne

na basenie w Redzikowie; - zabawy szkolne: jesienna,

andrzejkowa, karnawałowa, wiosenna; - obchody

Pierwszego Dnia Wiosny (konkursy, wiosenny

happening); - działalność sekcji bibliotecznej (6 uczniów

kl. III – VI ) - porządkowanie księgozbioru, zachęcanie

do czytelnictwa, współorganizacja imprez czytelniczych,

np. Dni Książki, Szkolnej Biesiady Poetyckiej, Wyścigu po

wiedzę, udział w akcji ” Starsi czytają młodszym”; -

wyposażenie szkolnej szatni w indywidualne zamykane

szafki i ławeczki; - prezentacja umiejętności i talentów

uczniów na forum szkoły podczas zimowiska i Dnia

Otwartej Szkoły; - dokarmianie ptaków zimą, konkurs na

najpiękniejszy karmnik; - zbiórki karmy dla psów i kotów

ze Schroniska dla zwierząt w Słupsku i Towarzystwa

Opieki nad Zwierzętami; - konkurs na najładniejszą

budkę lęgową dla ptaków – wywieszanie ich na drzewach

wokół szkoły; - wycieczki, np. do Heide – Parku,

fokarium w Helu, Parku Dinozaurów w Łebie,

Planetarium w Toruniu; - zamontowanie stojaków na

rowery przed szkołą; - uczestnictwo w akcjach Góra

Grosza, Wielkia Orkiestry Świątecznej Pomocy, Pole

Nadziei (wspomaganie diecezji), zbiórka maskotek dla

usteckiego Domu Dziecka, zbiórka nakrętek na sprzęt

rehabilitacyjny; - lekcje wychowania fizycznego z

udziałem ENERGA CZARNI SŁUPSK”; - zamontowanie

bocianiego gniazda przy szkole; - wizyty w

gospodarstwach ekologicznych; - pozyskanie

umiejętności wykonywania kwiatów – krepinek (symbole

innowacji z edukacji regionalnej); - w szkole nocowała

klasa III (liczne atrakcje i niespodzianki).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które z Waszych pomysłów zostały zrealizowane? [WU] (9879)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Realizowane są pomysły związane z udziałem uczniów w

akcjach charytatywnych np. WOŚP, Góra Grosza,

zbieranie nakrętek, karma i koce dla zwierząt w

schronisku, pomoc dla powodzian, dokarmianie ptaków -

konkurs na najładniejszy karmik. Uczniowie występują

do pani dyrektor o zgodę na organizację imprez: "Mam

talent" (zawody hulaj-hopu), Dnia Kobiet, Dnia Dziecka,

wyjazdy na konkursy wokalne, występy na festynach.

Uczniowie wnioskowali o szafki na puchary przed salą

gimnastyczną. Niezrealizowanym pomysłem był pokaz

futbolu amerykańskiego (stroje, kaski) - Greefons, ze

względu na brak chętnych. Ze względu na zajęcia na

basenie w poniedziałek, wnioskowali do dyrektora o

zwolnienie ich z prac domowych.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy inicjowali Państwo wspólnie z innymi rodzicami działania na rzecz rozwoju uczniów? Co to

były za działania? Jak duża grupa rodziców się w nie angażowała? Jakie były efekty tych działań? [WR] (7448)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Rodzice na bieżąco, wspólnie z innymi rodzicami

podejmują działania na rzecz rozwoju uczniów,

szczególnie w zakresie organizowania uroczystości i

imprez szkolnych i klasowych, np. organizowanie balu

andrzejkowego, wigilii szkolnych, Dnia Babci i Dziadka,

Ślubowania klas pierwszych czy wycieczek. Efektem jest

integrowanie środowiska szkolnego, poprawa relacji,

tworzenie atmosfery sprzyjającej procesowi wychowania

i nauczania oraz współdziałania w realizacji celów

edukacyjnych.
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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:

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole zapewnia rozwój ucznia. Nauczyciele kształtują

u uczniów umiejętność uczenia się, wyjaśniają, jak się uczyć. Motywują dzieci do aktywnego

uczenia się, wspierają ich w trudnych sytuacjach i pozytywnie nastawiają do nauki. Uczniowie znają

stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania. Zasady oceniania są

uczniom znane, zrozumiałe i motywujące ich do pracy, ale ocenianie nie zawsze daje im wiedzę,

co mają poprawić. Przypuszczalnie brak tej informacji powoduje, że w niewielkim zakresie zgłaszają

akces poprawienia oceny. Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie

różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Integrowanie wiedzy z różnych przedmiotów pozwala

uczniom na praktyczne jej wykorzystanie w określonych dziedzinach. Działania nauczycieli

umożliwiają uczniom wpływ na organizację i przebieg uczenia się, co pozytywnie wpływa

na poczucie odpowiedzialności uczniów za własny rozwój. Nauczyciele na zajęciach tworzą warunki,

by umożliwić uczniom wzajemne uczenie się.

Podejmowane przez szkołę działania innowacyjne są adekwatne do potrzeb rozwojowych uczniów.
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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

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole zapewnia rozwój ucznia.

W opinii uczniów nauczyciele potrafią zainteresować tematem lekcji, zrozumiale tłumaczą zagadnienia,

co powoduje, że chętnie się uczą (Wykres 1j, 2j, 3j). Uczniowie angażują się i współpracują z innymi podczas

zajęć (Wykres 4j, 5j) ze względu na interesujące ćwiczenia, korzystanie z notebooków i tablicy interaktywnej,

gier edukacyjnych, pracę w grupach i dyskusję oraz muzykę nawiązującą do treści zajęć (Tab. 1). Nauczyciele

i uczniowie twierdzą, że obserwowane lekcje zasadniczo nie różnią się od innych. Różnice polegały na częstszym

korzystaniu z tablicy interaktywnej, poznaniu nowej gry dydaktycznej, dłuższym czasie pracy w grupie,

udziałem w uroczystości ślubowania klas pierwszych (Tab. 2, 3).

Zastosowane metody aktywizujące, pozwalają uczniom na większe zaangażowanie poprzez wzajemne uczenie

się od siebie (Tab. 4).

W opinii młodszych uczniów atutami szkoły jest możliwość rozwijania zainteresowań (Tab. 5), ale byłoby lepiej,

gdyby „było więcej zajęć plastycznych, muzyki podczas przerw, a w konkursach mogło brać udział więcej

uczniów” (Tab. 6).

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

Wykres 5j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Co podobało Wam się na lekcji, w której przed chwilą uczestniczyliście? Co się Wam nie

podobało? [WUPO] (6406)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 interesujące ćwiczenia i gry dydaktyczne

2 muzyka nawiązująca do treści lekcji

3 korzystanie z notebooków i tablicy interaktywnej

4 praca w grupach i dyskusja

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy ta lekcja różniła się od innych lekcji z tego przedmiotu? Jeśli tak, to w jaki sposób? [WUPO]

(7132)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 sposób prowadzenia lekcji nie różnił się zasadniczo od

innych

2 lekcja różniła się od innych nową grą dydaktyczną i

częstszym korzystaniem z tablicy interaktywnej

3 na lekcji częściej niż zwykle pracowali w grupach

4 różniła się ze względu na udział w uroczystości

ślubowania klas pierwszych

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy ta lekcja różniła się czymś od innych lekcji, jakie Pan/i prowadzi w tej klasie? Jeśli tak,

proszę powiedzieć czym? [WNPO] (7752)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 różniła się nową grą dydaktyczną

2 nie różniła się zasadniczo, gdyż zastosowane metody i

środki dydaktyczne są adekwatne do celów i tematyki

zajęć
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Z jakiego powodu użył/a Pan/i metod, które mogliśmy obserwować na lekcji? [WNPO] (6113)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 zastosowane metody aktywizujące wynikają z

doświadczenia pedagogicznego, w tym

zaobserwowanych, wysokich efektów pracy

wychowawczo-dydaktycznej

2 zapewniają uczenie się od siebie nawzajem

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

zależności od Waszego stosunku do stwierdzeń, które przedstawię:
Treść pytania: W szkole mogę robić to co mnie interesuje. [WUI-III] (7622)

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi

1 Wszyscy uczniowie uważają, że rozwijają w szkole swoje

zainteresowania.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy chcielibyście powiedzieć coś jeszcze na temat Waszej szkoły? [WUI-III] (7460)

Tab.6

Numer Treść odpowiedzi

1 Uczniowie klas I-III informują, że lubią chodzić do

szkoły. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby było więcej zajęć

plastycznych, na przerwach można byłoby słuchać

muzyki, a w konkursach mogło brać udział więcej

uczniów.
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Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się, wyjaśniają, jak się uczyć.

W opinii nauczycieli i uczniów, prawie wszystkie dzieci potrafią uczyć się (Wykres 1j, 2j). Uczniowie wskazują,

że nauczyciele wyjaśniają, jak zapamiętać najważniejsze informacje, ale rzadziej ich informują, jak powtarzać,

notować i je pozyskiwać (Wykres 1w). Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele tworzą warunki

do podejmowania indywidualnych decyzji dotyczących uczenia się, wyrażania swoich opinii oraz rozwiązywania

problemów poznawczych. Kształtują umiejętność uczenia się (Tab. 1, 2).

Wykres 1j Wykres 2j

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, w jaki sposób nauczyciel kształtuje u uczniów umiejętności uczenia się. [OZ] (7556)

Tab.1

Numer Analiza

1 Nauczyciel kształtuje u uczniów umiejętność uczenia się

poprzez: - tworzenie warunków do dzielenia się

spostrzeżeniami i rozwiązaniami, pracę w grupie i

samodzielną, - zainicjowanie dyskusji, akceptowanie i

docenienie opinii ucznia, - częste powtarzanie i

utrwalanie kolejnych partii materiału, - stopniowanie

trudności i zróżnicowanie zadań według możliwości

ucznia.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy rozmawiacie z nauczycielami o tym, czego nauczyliście się w szkole? Jeśli tak, opowiedzcie,

o czym ostatnio rozmawialiście. [WUI-III] (7458)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Młodsi uczniowie informują, że często rozmawiają z

nauczycielami o tym, czego nauczyli się w szkole.

Ostatnio rozmawiali o jesieni, rysowali i wykonywali

zadania matematyczne.

Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

Nauczyciele dbają o dobre relacje między dziećmi, szanują je, dlatego dzieci chętnie chodzą do szkoły,

na co wskazują obserwacje zajęć (Wykres 1j, 2j, 3j, 4j,Tab. 3), ale są uczniowie, którzy uważają,

że nauczyciele nie odnoszą się sprawiedliwie do wszystkich uczniów (Wykres 11j). Nauczyciele tworzą atmosferę

sprzyjającą uczeniu się. Udzielają wskazówek i mają czas na rozmowę, gdy uczeń zgłasza taką potrzebę.

Większość czasu na lekcjach uczniowie wykorzystują na uczenie się (Wykres 5j, 6j, 7j). Na uwagę zasługują

działania uczniów i nauczycieli, które sprzyjają procesowi uczenia się (Tab. 1), ale na co piątej lekcji nauczyciel

nie upewnia się, czy uczniowie zrozumieli lekcję (Wykres 8j). Niepokój budzi fakt, że zdarzają się przypadki

lekceważącego stosunku do kolegów oraz niezbyt przyjaznego odnoszenia się do siebie nawzajem. Zbyt rzadko

uczniowie pomagają sobie w nauce podczas zajęć (Wykres 9j, 10j, 12j). Pracownicy niepedagogiczni

przyczyniają się, by wzajemne relacje z uczniami, nauczycielami i rodzicami były jak najlepsze. Wskazują,

że pracują w szkole sprzyjającej integracji (Tab. 2).
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Wykres 1j Wykres 2j

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

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

Wykres 11j Wykres 12j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

tworzą. [OZ] (7550)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Relacje nauczyciel-uczniowie i między uczniami oparte są

na wzajemnym szacunku, życzliwości i akceptacji.

Uczniowie zgodnie współpracują w parach. Nie obawiają

się zadawania pytań, podawania własnej wersji

rozwiązania, które są przez nauczyciela akceptowane i

nagradzane pochwałą lub plusami. Poczucie humoru

nauczyciela zachęca uczniów do aktywności i ośmiela do

wyrażania swej opinii. Tempo pracy dostosowane jest do

możliwości każdego ucznia.

2 Uczniowie uczą się w przyjaznej i miłej atmosferze, na co

wpływają pozytywne relacje uczeń-uczeń oraz

nauczyciel-uczeń. Nauczyciel zwraca się do uczniów w

miły i pogodny sposób, a uczniowie przestrzegają zasad

obowiązujących w klasie i szanują nauczyciela.

Zapewnione jest bezpieczeństwo ucznia. Nauczyciel

konsekwentnie egzekwuje stosowania przez uczniów

ustalonych zasad.

Relacje nauczyciel-uczniowie i między uczniami oparte są

na wzajemnym szacunku, życzliwości i akceptacji.

Uczniowie nie obawiają się zadawania pytań, podawania

własnej wersji rozwiązania, które są przez nauczyciela

akceptowane i nagradzane pochwałą lub plusami.

Poczucie humoru nauczyciela zachęca uczniów do

aktywności i ośmiela do wyrażania swej opinii.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

[WPN] (6815)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Pracownicy niepedagogiczni starają się, by wzajemne

relacje z uczniami, nauczycielami i rodzicami były jak

najlepsze. Wskazują, że pracują w szkole sprzyjającej

integracji. Biorą udział w sierpniowych radach

pedagogicznych, gdy dyrektor szkoły dziękuje im za trud

przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego.

Podkreślają, że w szczególności dbają o stosowanie

wobec uczniów form grzecznościowych. Lubią pracę w

tej szkole ze względu na kameralność i sympatyczną

atmosferę, w której każdy uczeń nie jest anonimowy i

jest traktowany indywidualnie. Częste odwiedziny

absolwentów świadczą także o dobrej atmosferze w

szkole.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Wszyscy uczniowie bardzo lubią swoją szkołę.

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

nich oczekiwania

Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania. 

Wiedzą, jakich działań nauczyciele od nich oczekują, co sprzyja budowaniu ich świadomości w zakresie

stawianych im wymagań. Nauczyciele zrozumiale formułują swoje oczekiwania wobec uczniów (Wykres 1j, 2j

i 3j). Podczas wszystkich obserwowanych nauczyciel przedstawia cele i upewnia się czy uczniowie je zrozumieli.

Zwykle po wstępnym nawiązaniu do treści w rozmowie z uczniami i podaniu tematu, nauczyciel zadaje pytania

sprawdzające zrozumienie zagadnienia. Podobnie, w trakcie lekcji, zwraca uwagę na najważniejsze treści, np.

poprzez nawiązanie do poprzednich zajęć lub doświadczeń własnych uczniów (Tab. 1). 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Opisz w jaki sposób nauczyciel upewnił się, czy uczniowie znają cele lekcji i

wymagania/kryteria? [OZ] (7763)

Tab.1

Numer Analiza

1 Nauczyciel nawiązuje do tematyki poprzednich zajęć. Na

podstawie podawanych przez uczniów informacji, krótko

przedstawia zadania, które zostaną wykonane podczas

bieżących zajęć. Za pomocą pytań zadawanych podczas

lekcji upewnia się, że uczniowie rozumieją cele zajęć.

Wspólnie z uczniami poszukuje uzasadnienia potrzeby

wykonania zadań. Inspiruje uczniów do aktywności

przesłaniem przeczytanego przez jednego z nich wiersza

nawiązującego do tematyki zajęć. Po czym odwołuje się

do znanych uczniom doświadczeń z życia. Umożliwia

prezentowanie ich wiedzy i umiejętności.
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Obszar badania:  Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w

trudnych sytuacjach

Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się, wspierają ich w trudnych sytuacjach

i pozytywnie nastawiają do nauki.  Uczniowie lubią uczyć się na większości zajęć (Wykres 1j). Wskazują,

że nauczyciele zwykle pomagają im, gdy potrzebują wsparcia i zapewniają podczas zajęć życzliwą atmosferę

(Wykres 2j, Tab.1,2,3). Nauczyciele motywują i angażują uczniów do nauki, głównie poprzez informację

zwrotną, co poświadczają rodzice twierdząc, iż większość nauczycieli wierzy w możliwości dzieci i zachęca je

do nauki głównie poprzez pochwały (Wykres 5j, 3j, 4j).

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

Wykres 5j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co pomagało Wam się uczyć na tej lekcji? [WUPO] (7545)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Uczniowie informują, że pomagały im uczyć się

wyjaśnienia nauczyciela, przygotowanie do inscenizacji

oraz życzliwa atmosfera panująca podczas uroczystości.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy są zajęcia trudniejsze od innych? [WUI-III] (7456)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Wszyscy uczniowie wskazują, że zadania, które

wykonują w szkole są łatwe.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Przypomnijcie sobie kiedy ostatnio uczyliście się czegoś trudnego? Jak Wasz nauczyciel pomógł

Wam wtedy to zrozumieć. [WUI-III] (7457)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Uczniowie informują, że jeśli czegoś nie rozumieją,

pytają pani, która jeszcze raz zrozumiale im wytłumaczy.

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

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Zasady oceniania są uczniom znane, zrozumiałe i motywujące ich do pracy. Ocenianie nie zawsze

daje im wiedzę, co mają poprawić. Przypuszczalnie brak tej informacji powoduje, że w niewielkim

zakresie zgłaszają akces poprawienia oceny.

Według uczniów na większości zajęć ustalone kryteria oceniania są dla nich zrozumiałe, a nauczyciele

przestrzegają uzgodnionych zasad oceniania (Wykres 1j, 2j, 3j). Większość jest zadowolona z ocen. Ocenianie

motywuje ich do nauki, ale znacznie rzadziej daje wiedzę, co mają poprawić i na ogół nie decydują się

na poprawę ocen (Wykres 1w). Nauczyciele w odczuciu uczniów, dostrzegają, co robią dobrze i rozmawiają

z nimi o postępach w nauce, a w przypadku zgłoszonych problemów, efektywnie ich wspierają (Wykres 4j, 5j,

6j, 7j). W opinii wszystkich rodziców sposób oceniania stosowany przez nauczycieli zachęca ich dziecko uczenia

się (Wykres 8j).

Z obserwacji zajęć wynika, że uczniowie otrzymują ogólną informację zwrotną od nauczyciela na temat
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poprawności wykonywanego zadania.

Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 1w
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.1

Numer Analiza

1 Informacja zwrotna, której nauczyciel udziela uczniom

zachęca uczniów do wykonywania zadań. Uczeń po

otrzymaniu pochwały za dobrze wykonane zadanie

dowartościowuje się, co przekłada się na jego większą

pewność siebie i większe zaangażowanie. Sprawia, że

uczniowie zgłaszają nowe pomysły.
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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

Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej

wykorzystanie. Integrowanie wiedzy z różnych przedmiotów pozwala uczniom na praktyczne jej

wykorzystanie w określonych dziedzinach życia. Wszyscy ankietowani uczniowie wskazują na przydatność

w życiu wiedzy zdobytej w szkole. Nieco rzadziej twierdzą, że wykorzystują ją na innych przedmiotach (Wykres

1j, 2j, 3j). Z wywiadów z nauczycielami i obserwacji zajęć wynika, iż uczniowie mają powszechnie im

zapewnioną możliwość odwołania się do wiedzy z innych przedmiotów, doświadczeń pozaszkolnych, a także

wydarzeń w Polsce i na świecie (Tab.1, 2, 3).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Opisz, w jaki sposób uczniowie mieli możliwość odwołania się do innych, niż szkolnych,

doświadczeń. [OZ] (7558)

Tab.1

Numer Analiza

1 Podczas obserwowanych zajęć uczniowie odwołują się do

doświadczeń z poprzednich lekcji lub życia, np.

związanymi z zakupami, proekologicznymi postawami,

czytaną lekturą lub oglądanym filmem, w tym oceną

głównego bohatera.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób dbają Państwo o to, by pokazywać uczniom tej klasy związki między tym, co

dzieje się na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie? [WNO] (6852)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Nauczyciele informują, że pokazują uczniom związki

między tym, co dzieje się na lekcji, a wydarzeniami lub

sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie,

szczególnie poprzez realizację innowacji: „Edukacja

Europejska”, „Edukacja Regionalna”, „Wychowanie

Komunikacyjne”. Korelacja treści oraz zajęcia

interdyscyplinarne prowadzone w naturalnym środowisku

podczas licznych wycieczek (Toruń, Gdańsk, Gdynia,

Swołowo, Ustka, Słupsk, Heide Park) umożliwiają

poznanie najbliższych i dalszych okolic. Ponadto lekcje

przyrody i edukacji regionalnej są często organizowane

poza szkołą, np. w gospodarstwie agroturystycznym,

pasiece, w gospodarstwie ogrodniczym, w zakładzie

naprawy samochodów, w wytwórni bombek

choinkowych. Podczas zajęć nauczyciele zwracają uwagę

na stan środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy,

omawiając treści związane z ochroną przyrody, np.

poprzez organizowanie akcji „Sprzątania Świata”. Często

do szkoły zapraszani są goście, np. zespół z Ukrainy,

który opowiedział im o sytuacji w swoim kraju czym

nawiązał do lekcji historii, sławny podróżnik, który

zdobył Kilimandżaro i podzielił się swoimi

doświadczeniami z wyprawy. Szkołę odwiedzają również

znani pisarze i poeci z regionu, m.in. Jolanta

Nitkowska-Węglarz (autorka legend z regionu), Daniel

Odija (autor „Tartak”, „Ulica”), Wanda Chotomska

(autorka bajek dla dzieci), Aldona Peplińska (autorka

wierszy dla dzieci), Leszek Onisiewicz (pszczelarz i poeta

z Krzemienicy). O tradycjach wielkanocnych pisanek

opowiadał uczniom Piotr Steć, znany w kraju i na świecie

artysta plastyk. O zdrowym żywieniu i napojach

opowiadał i uczył je przyrządzać technolog żywienia i

barman Grzegorz Dacków. Swoją pasją dzielił się

również numizmatyk Sławomir Włoch. Dzięki tym

działaniom cele edukacyjne szkoły są realizowane na

podstawie wydarzeń lub sytuacji w najbliższej okolicy, w

Polsce lub na świecie.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy planując lekcje uwzględniał/a Pan/i zagadnienia poruszane na innych przedmiotach? Jeśli

tak, to które elementy lekcji łączyły się z innymi przedmiotami? [WNPO] (6556)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Podczas obserwowanych lekcji nauczyciel uwzględnia

treści odnoszące się do innych przedmiotów i do

doświadczeń uczniów z życia.

2 Nauczyciel nawiązuje do edukacji, np.: polonistycznej,

plastycznej, społecznej i matematycznej.

3 Uczniowie mogli rozszerzyć swoje wiadomości i podnieść

umiejętności, które zdobywają na języku polskim,

muzyce, plastyce. Omawiane zagadnienia nawiązywały

do tego, co uczniowie już poznali na innych lekcjach, a

także utrwalały zdobyte wcześniej umiejętności.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

(6115)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 Nauczyciele informują, że w klasie V działania

międzyprzedmiotowe są realizowane przede wszystkim

poprzez wdrażanie trzech innowacji. Zajęcia „Edukacji

europejskiej” zapewniają realizację tematyki w sposób

interdyscyplinarny, łączący treści m.in. historii, geografii,

języków obcych, literatury, muzyki, kultury, folkloru czy

turystyki. W ramach innowacji „Dziedzictwo kulturowe w

regionie – Kraina w Kratę” - moją małą Ojczyzną”

realizowane są ścieżki interprzedmiotowe. Takie

działanie umożliwia uczniom poznanie kultury i historii

swojego regionu, ciekawych postaci oraz kształtowanie

postaw patriotycznych. Interesującym przedsięwzięciem

było wykonanie makiet domów w kratę, z rodzicami.

Zajęcia z wychowania komunikacyjnego umożliwiają

uczniom przyswoić wiedzę nie tylko z zakresu

bezpiecznego poruszania się po drodze, lecz również

zdobyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy

przedmedycznej. Dzięki współpracy nauczycieli i

zaproszonych gości współorganizujących od wielu lat

zimowisko, uczniowie mają możliwość w odmienny niż

szkolny sposób, zapoznanie się z zagadnieniami z

różnych obszarów wiedzy: informatyki, matematyki,

plastyki, techniki itp. Realizacja projektów i korelowanie

treści programowych umożliwia integrację treści z języka

polskiego, matematyki i plastyki, np. - uczniowie

wykonują makiety związane z lekturami szkolnymi, -

opracowanie książek przez dzieci zapewnia integrację

treści polonistycznych, przyrodniczych, plastycznych,

informatycznych i języka obcego, Organizowanie

uroczystości i imprez szkolnych umożliwia łączenie treści

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

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój

Działania nauczycieli umożliwiają uczniom wpływ na organizację i przebieg uczenia się,

co pozytywnie wpływa na poczucie odpowiedzialności uczniów za własny rozwój.  Uczniowie są

świadomi, że ich wyniki w największym stopniu zależą od ich zaangażowania i czasu, jaki poświęcają na naukę.

Za ważne uznali swoje uzdolnienia i pomoc rodziców oraz pracę i wsparcie nauczyciela (Wykres 1w). Uważają,

że mają wpływ na przebieg lekcji, sposób, w jaki pracowali na lekcji, omawiane treści i na atmosferę (Wykres

2w, 1j). Na każdej z obserwowanych lekcji nauczyciel informuje uczniów o celach i przebiegu zajęć. Dzieci mają

wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się (Tab.1). Nauczyciele wskazują, że umożliwiają

uczniom wybór tematyki, sposobu oceniania, rodzajów zajęć pozalekcyjnych, terminu testów i sprawdzianów

oraz metod pracy (Wykres 2j, 3j, 4j, 5j, 6j). 

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 1w
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Wykres 2w
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Opisz, w jaki sposób nauczyciel umożliwia uczniom wpływanie na sposób organizowania i

przebieg procesu uczenia się. [OZ] (7548)

Tab.1

Numer Analiza

1 Uczeń wpływa na sposób organizowania i przebieg

procesu nauczania poprzez: - wybór uczniów, z którymi

będzie współpracował w grupie, - dzielenie się

spostrzeżeniami, pomaganie innym, - decydowanie o

sposobie, tempie i liczbie wykonywanych zadań, w tym

dodatkowych, - udział w dyskusji, wyrażanie własnej

opinii, zadawanie pytań, prezentowanie opracowań.

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Nauczyciele na zajęciach tworzą warunki, by umożliwić uczniom wzajemne uczenie się.

Stosują w tym celu różne sposoby (Wykres 1w, Tab. 1). Uczniowie wskazują, że na połowie zajęć pracują

w parach lub grupach, nieco rzadziej sami wymyślają zadania (Wykres 1j, 2j, 3j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Wykres 1o
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.1

Numer Analiza

1 Uczniowie uczą się od siebie nawzajem poprzez: -

porównywanie samodzielnie wykonywanych zadań z

rozwiązywanymi przykładami na tablicy, - możliwość

wyrażania swojej opinii, dyskusji i prezentacji wytworów

własnej pracy na forum klasy, - wzajemną obserwację,

naśladowanie podczas pracy w parach lub grupie, -

dzielenie się wiadomościami pozyskanymi z różnych

źródeł (albumów, filmów lub internetu).
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Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące

rozwojowi uczniów

Podejmowane przez szkołę działania innowacyjne są adekwatne do potrzeb rozwojowych uczniów 

(Tab. 2, Wykres 1o). Do ich realizacji włączane są instytucje współpracujące ze szkołą, które wskazują na liczne

działania innowacyjne prowadzone ze szkołą (Tab. 3). W ostatnim roku wszyscy nauczyciele efektywnie wdrożyli

nowatorskie działania (Wykres 1j, 2j, 2o, Tab.1). Najczęściej dotyczyły one innowacyjnych metod pracy

i stosowanych środków dydaktycznych, komunikacji z uczniami i ich rodzicami oraz współdziałania z innymi

nauczycielami (Wykres 1w).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 1o
 

Wykres 2o
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Wykres 1w
 

Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Treść pytania: Jak Pan/i sądzi, jaka część nauczycieli angażuje się w te działania? [AD] (7187)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 0-25 % 0 0

2 26-50 % 0 0

3 51-75 % 0 0

4 76- 100 % 1 100

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 1 100
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

przesłanek wynika ich stosowanie? [WD] (7616)

Tab.2

Numer Analiza

1 W szkole stosowane są nowatorskie rozwiązania, które

mają wpływ na rozwój uczniów. Ich stosowanie wynika z

następujących przesłanek: - dbałości o wszechstronny

rozwój kompetencji uczniów, - z konsekwentnej

realizacji priorytetów koncepcji pracy szkoły, - z potrzeb

jakie niesie ze sobą zmieniająca się rzeczywistość, - z

możliwości, jakie umożliwia nowa dobra sytuacja

materialna szkoły. 1. Realizacja innowacji pedagogicznej

"Dziedzictwo Kulturowe w Regionie "Kraina w Kratę" -

moją Małą Ojczyzną" umożliwiającej m.in. rozwijanie

zainteresowań historią szkoły i najbliższego regionu, w

tym z zakresu architektury, rozwijanie pasji

podróżniczych, umacnianie w uczniach świadomości

dziedzictwa kulturowego poprzez: organizowanie lekcji i

zajęć na terenie Muzeum w Swołowie, przygotowanie

uczniów do konkursów tematycznych, w tym do udziału

w Słupskim Forum Regionalnym – Wielokulturowe

Pomorze – Wielokulturowy Słupsk, zapraszanie do szkoły

ciekawych ludzi "stąd", np. twórców ludowych.

Wdrożenie projektu "Złap wiatr w pomorskie żagle

wiedzy" umożliwia rozwijanie w uczniach zainteresowań

tematyką morską. W tym roku szkolnym uczniowie mogą

poznawać kulturę Kaszub, uczyć się ich języka. Działania

z zakresu regionalizmu wzmacniają poczucie dumy z

tożsamości lokalnej. 2. Wdrożenie innowacji

pedagogicznej "Wychowanie komunikacyjne" generuje

rozwój uczniów w zakresie: - zdobycia wiedzy i

umiejętności bezpiecznego zachowania na drodze i

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, -

przygotowania do egzaminu na kartę rowerową i udziału

w konkursach, np. w Powiatowym konkursie

"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym", organizowanym

co roku przez szkołę, - wzmocnienia poczucia

bezpieczeństwa uczniów zgodnie z priorytetem szkoły

"Bezpieczeństwo przede wszystkim". 3. Dzięki

wdrażanej, na podstawie podręcznika napisanego przez

nauczyciela historii, innowacji pedagogicznej "Edukacja

Europejska" uczeń m.in.: rozwija postawę ciekawości,

otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy i jakie nowatorskie działania służące rozwojowi uczniów podejmują Państwo wspólnie ze

szkołą? [WP] (6786)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Nowatorskie działania służące rozwojowi uczniów to

powszechnie prowadzone lekcje otwarte z użyciem

technologii informacyjno-komunikacyjnej (laptopy,

wizualizator, projektor, tablica interaktywna) dla

rodziców, konsultantów i nauczycieli. Realizacja

innowacji pedagogicznych z zakresu edukacji

regionalnej, europejskiej i wychowania

komunikacyjnego. Ponadto uczestnictwo w sieci szkół

(nauczyciele dzielą się wiedzą), akcja "Pomoc

kasztanowcom", ochrona i dokarmianie ptaków, udział

uczniów w tworzeniu "Lalek motanek" w Szkole

Podstawowej w Bytowie.
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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 osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego są diagnozowane i służą realizacji

podstawy programowej, przy czym nauczyciele uwzględniają możliwości i potrzeby dziecka,

kształtują również te umiejętności, które są dla niego istotne.  Na uwagę zasługuje powszechności

podejmowanych przez nauczycieli działań, wynikających z wykorzystania wniosków

z monitorowania nabywania wiedzy i umiejętności oraz osiągnięć uczniów. Zarówno wiedza

pozyskana podczas monitorowania (bieżącego, cyklicznego), jak i wyniki prowadzonych analiz

stanowią podstawę do formułowania wniosków, które są wdrażane. Szkoła podejmuje działania,

które skutecznie przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia i osiągania przez uczniów

różnorodnych sukcesów edukacyjnych.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

  Nauczyciele prowadzą diagnozy osiągnięć uczniów rozpoczynających naukę, a pozyskaną w ten

sposób wiedzę wykorzystują podczas realizacji podstawy programowej. W szkole prowadzi się diagnozy

wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności uczniów, szczególnie sześcioletnich. Pedagog szkoły oraz

wychowawca opracowują istotne dane na temat nowych uczniów, wykorzystując do tego celu: - dane

z poprzedniej szkoły (w przypadku uczniów wracających z zagranicy ważny jest każdy szczegół ujęty

w dokumentacji, jaką otrzymuje szkoła, często wymaga tłumaczenia na język polski); - arkusz ocen ucznia;-

rozmowę z uczniem o jego zainteresowaniach i potrzebach;- wywiad z rodzicami; - opinię z Poradni

Pedagogiczno-Psychologicznej. Na tej podstawie formułuje się wnioski przedstawione przez pedagoga na Radzie

Pedagogicznej, a następnie ustala się formy wsparcia (w zależności od potrzeb) i dostosowuje się wymagania.

Uczniowi zdolnemu – formy zajęć doskonalących jego wiedzę i umiejętności, a uczniowi mającemu trudności

w nauce – zajęcia wyrównawcze. W przypadku nowego ucznia rozpoczynającego naukę w klasie I wychowawca

przygotowuje dane na podstawie karty zgłoszenia dziecka do klasy I. Ważnym źródłem informacji na temat

poziomu wiedzy i umiejętności nowych uczniów są testy wiedzy i umiejętności „na wejściu”. Odbywają się one

corocznie do końca października. Objęte nimi są klasy II-VI. Ocena poziomu określana jest
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w dziewięciostopniowej skali (odzwierciedlenie staninowej ze sprawdzianu zewnętrznego) opracowanej

wewnętrznie przez szkołę. Ocena ta odzwierciedla stan wiedzy w poziomach niski, średni, wysoki,

a szczegółowo – bardzo niski, najniższy, niżej średni, wyżej średni, bardzo wysoki, najwyższy. Wynik zostaje

wprowadzony do Szkolnego Banku Indywidualnych Wyników ze Sprawdzianów Wewnętrznych i Zewnętrznych.

Zapoznaje się z nim rodzic – otrzymuje specjalny raport z tego banku. Wynik ten daje szkole nie tylko

orientację co do poziomu ucznia, ale jest również wskazówką na późniejsze rokowania, co do wyników

zewnętrznych.  W szkole widać wpływ sformułowanych wniosków na działania nauczycieli zarówno na poziomie

I etapu edukacyjnego, jak i II (w klasie IV), szczególnie z języka polskiego i matematyki (Tab. 1).  



Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie 60/233

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę przeanalizować wnioski wynikające ze wstępnej diagnozy (o ile taka istnieje) z

poprzedniego etapu kształcenia (dla klasy IV szkoły podstawowej lub I klasy gimnazjum lub I klasy szkoły

ponadgimnazjalnej) oraz jakiekolwiek dostępne dokumenty opisujące sposób ich uwzględniania. Czy widać

wpływ sformułowanych wniosków na działanie nauczycieli? [ADZ] (7815)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Dokumentacja szkoły zawiera informację o badaniach

wewnętrznych

- badanie wiedzy i umiejętności na początku roku

szkolnego ("na wejście") realizowane w kl. II i III -

badanie wiedzy i umiejętności na koniec roku szkolnego

("na wyjście") realizowane w kl. I,II i III Ponadto co roku

uczniowie klasy trzeciej przystępują do badania

zewnętrznego "Trzecioteścik" organizowanego przez

OPERON i OBUT - Ogólnopolskie Badanie Umiejętności

Trzecioklasistów. Dokumenty zawierają wnioski

wynikające ze wstępnej diagnozy I etapu kształcenia (kl.

I-III) w odniesieniu do klasy IV rozpoczynającej nowy

etap edukacyjny w roku szkolnym 2013/14: - należy

podnieść poziom wiedzy i umiejętności w zakresie języka

polskiego (pisanie oraz elementy wiedzy o języku) i

matematyki - liczenie i sprawność rachunkowa oraz

rozwiązywanie zadań tekstowych. W celu realizacji

powyższych wniosków i podniesienia poziomu osiągnięć

uczniów klasy IV, nauczyciele uczący w tej klasie w roku

szkolnym 2013/14 podjęli następujące działania: -

założono skoroszyty uczniowskie w celu gromadzenia

różnorodnych form wypowiedzi pisemnej (opowiadania,

listy, charakterystyki, opisy itp.) - na lekcjach j.

polskiego i zajęciach wyrównawczych z j. polskiego

częściej korzysta się z metody skojarzeń w celu

wzbogacenia słownictwa i zmotywowania uczniów do

wykorzystywania tej formy jako skutecznej i ciekawej w

uczeniu się, - wzbogacono ofertę pozyskiwania wiedzy o

języku poprzez wykorzystanie zasobów internetowych

(np. z Portalu Edukacyjnego Telewizji Polskiej, czy z

portalu Dyktanda), - na lekcjach matematyki i zajęciach

wyrównawczych z matematyki zaplanowano więcej

różnorodnych ćwiczeń i edukacyjnych gier

matematycznych w celu podniesienia sprawności liczenia

oraz ukazywania uczniom matematyki jako ciekawej

przygody intelektualnej, - stosuje się w nauczaniu środki

multimedialne.
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Nauczyciele, uwzględniając zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej ustalone

dla danego przedmiotu nauczania, które umożliwiają uczniom kształtowanie kompetencji

kluczowych.

Wyniki ankietowania nauczycieli (Wykres 1j), ich wypowiedzi po obserwacjach lekcji dot. najważniejszych

umiejętności, kształtowanych podczas zajęć  (Tab. 1), a także uwagi z ich obserwacji (Tab. 2) świadczą,

że w szkole wykorzystywane są różnorodne dostępne zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej z poszczególnych przedmiotów.

Nauczyciele deklarują, że na wszystkich lub większości lekcji umożliwiają uczniom kształtowanie i nabywanie

umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych, w tym czytania (Wykres 1j), myślenia naukowego (Wykres 2j),

 myślenia matematycznego (Wykres 3j), pracy zespołowej (Wykres 4j), odkrywania i rozwijania zainteresowań

oraz przygotowania do dalszej edukacji (Wykres 5j), uczenia się (Wykres 6j) oraz komunikowania w języku

ojczystym (Wykres 8j).

Zdaniem nauczycieli umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi

(Wykres 7j) kształtowana jest według 90,9%  ankietowanych na połowie zajęć szkolnych. Natomiast 9,1%

respondentów uważa, że kształtuje tę umiejętności na wszystkich prowadzonych przez siebie zajęciach.

Podczas obserwowanych zajęć stwierdzono nieznaczne zróżnicowanie częstości kształtowania poszczególnych

umiejętności kluczowych (Tab. 1), przy czym należy uznać, że powszechnie kształtuje umiejętność

komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i piśmie, uczenia się i pracy

zespołowej, czytania.Wszyscy nauczyciele na lekcji uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej (Wykres 1o i Tab. 2, 3, 4).

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

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

 

Wykres 1o
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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: 6

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 czytanie 5 / 1 83.3 / 16.7

2 myślenie matematyczne 4 / 2 66.7 / 33.3

3 myślenie naukowe 1 / 5 16.7 / 83.3

4 umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym,

zarówno w mowie, jak i piśmie

6 / 0 100 / 0

5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i

korzystania z informacji

3 / 3 50 / 50

6 umiejętność uczenia się 6 / 0 100 / 0

7 umiejętność pracy zespołowej 5 / 1 83.3 / 16.7

8 inne, jakie? 0 / 6 0 / 100
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Opisz, jak na lekcji uwzględniane są zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej. [OZ] (7563)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Wszyscy nauczyciele uwzględniają zalecane warunki i

sposoby realizacji podstawy programowej.

Na lekcjach uwzględniane są zalecane warunki i sposoby

realizacji podstawy programowej, np.: - sala

wyposażona jest w potrzebne do zajęć pomoce

dydaktyczne - plansze, sprzęt audiowizualny, komputer z

dostępem do internetu, gry, kąciki tematyczne,

biblioteczkę itp. - każdy uczeń ma warunki do

prezentowania swych osiągnięć plastycznych, - uczeń ma

możliwość pozostawienia w szkole podręczników i

przyborów szkolnych, - nauczyciel rozwija zamiłowanie

do czytelnictwa poprzez czytanie i słuchanie pięknego

czytania oraz rozmawianie o przeczytanych utworach.

Nauczyciel utrwala umiejętność stosowania algorytmów

w obliczeniach, umożliwia kreatywne odkrywanie

związków i zależności w zadaniach z treścią z

uwzględnieniem zróżnicowanych możliwości uczniów.

Nauczyciel stawia hipotezy na temat zjawisk i procesów

zachodzących w przyrodzie i je weryfikuje, - praktyczne

wykorzystanie wiedzy przyrodniczej, - tworzenie

warunków do przeprowadzenia obserwacji i doświadczeń

oraz prezentowania opracowań, - formułowanie pytań i

poszukiwanie odpowiedzi, - kształtowanie ekologicznej

postawy, - wzbudzanie zaciekawienia światem przyrody.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej wykorzystuje Pan/i

systematycznie? [AN] (7392)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 15

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 mobilizowanie uczniów do generowania własnych

pomysłów, rozwiązań

2 organizowanie pozalekcyjnych form nauki

3 przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie

informacyjnym

4 uczenie się dzieci poprzez zabawę

5 wykorzystanie mediów edukacyjnych

6 wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce

7 zadbanie o infrastrukturę (uczenie się i zapewnie

bezpieczeństwa)

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej wykorzystał/a Pan/i

podczas tej lekcji? [WNPO] (7650)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 umiejętność działania indywidualnego i zespołowego

2 rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności za

siebie i najbliższe otoczenie

3 rozwijanie odtwarzania z pamięci tekstów, tj. wierszy,

słów piosenek

4 w zakresie wypowiadania się dbałość o kulturę języka

5 zapoznanie dzieci z kulturalnym zachowaniem podczas

uroczystości szkolnych i państwowych oraz w trakcie

śpiewania hymnu narodowego
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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

Na uwagę zasługuje powszechności podejmowanych przez nauczycieli działań, wynikających

z wykorzystania wniosków z monitorowania nabywania wiedzy i umiejętności oraz osiągnięć

uczniów. Nauczyciele deklarują, że w różnorodny sposób monitorują i analizują osiągnięcia wszystkich uczniów

(Wykres 1w), przy czym do powszechnie stosowanych sposobów monitorowania należy zaliczyć: stosowanie

oceniania bieżącego (cząstkowego) oraz oceniania kształtującego, sprawdzanie, czy uczniowie właściwie

zrozumieli omawiane kwestie i w jaki sposób wykonują zadania, zadawanie pytań, zbieranie informacji

zwrotnych, stwarzanie uczniom możliwości podsumowywania ćwiczeń oraz poprzez wykorzystywanie różnych

narzędzi diagnostycznych.Ważnym narzędziem w pracy nauczycieli umożliwiającym monitorowanie i analizę

osiągnięć każdego ucznia są: sprawdziany „na wejściu i wyjściu”, poziom zaangażowania i poprawności

wykonywania zadań zarówno na lekcji jak i w domu, a także analizie poddawany jest udział i wyniki uzyskane

w różnych formach współzawodnictwa oraz podczas realizacji projektów. Wyniki i analizy sprawdzianów są

gromadzone w bazie danych, co pozwala na dokładną obserwację postępów każdego dziecka oraz udzielanie

pełnej informacji uczniowi i rodzicom (Tab.1 i 2).Wnioski z analizy osiągnięć uczniów wykorzystywane są do: do

wyboru podręczników i programów dostosowanych do możliwości dzieci, diagnozowania dzieci ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi, sprawdzenia, czy stosowane metody nauczania są skuteczne (Tab. 3).Wyniki

obserwacji zajęć świadczą, że powszechnie stosowaną przez uczących metodą monitorowania nabywania wiedzy

i umiejętności przez uczniów jest sprawdzanie, czy właściwie zrozumieli przekazywane treści i w jaki sposób

wykonują zadania, zadawanie uczniom pytań i stwarzanie możliwości ich zadawania oraz podsumowywania

ćwiczeń (Tab. 4).Nauczyciele uwzględniając możliwości rozwojowe uczniów formułują i w różnorodny sposób

wykorzystują w pracy dydaktyczno – wychowawczej wnioski z analizy ich osiągnięć (Wykres 1o), przy czym

do najczęstszych sposobów wykorzystywania należy zaliczyć: sprawdzania jakości efektów pracy; wyboru

podręczników i programów dostosowanych do możliwości uczniów, diagnozowania dzieci ze specyficznymi

trudnościami, określenia, czy stosowane metody pracy są skuteczne, do poprawy współpracy z rodzicami.
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Wykres 1o
 



Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie 69/233

      

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób monitorują Państwo osiągnięcia uczniów w tej klasie? [WNO] (9903)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 ważnym narzędziem umożliwiającym monitorowanie i

analizę osiągnięć każdego ucznia są sprawdziany „na

wejściu i wyjściu”

2 nauczyciele na bieżąco monitorują postęp osiągnięć

edukacyjnych na podstawie wyników kartkówek,

odpowiedzi ustnych, wypowiedzi pisemnych

3 uwzględniają poziom zaangażowania i poprawności

wykonywania zadań zarówno na lekcji jak i w domu

4 analizie poddawany jest udział i wyniki uzyskane w

różnych formach współzawodnictwa oraz podczas

realizacji projektów

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób wykorzystują Państwo w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów?

[WNO] (9904)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Nauczyciele prowadzą zajęcia wyrównawcze dla uczniów

z trudnościami w nauce oraz rozwijające dla uczniów

zdolnych

2 Realizowany jest program „Uczeń uzdolniony i

utalentowany jest wśród nas”.

3 Utworzono katalog uczniów przejawiających zdolności i

talenty, w którym umieszczane są sukcesy i osiągnięcia

dzieci.

4 Monitorowana jest współpraca z rodzicami i instytucjami

wspomagającymi rozwój uczniów.

5 Wyniki i analizy sprawdzianów są gromadzone w bazie

danych, co pozwala na dokładną obserwację postępów

każdego ucznia oraz udzielanie pełnej informacji

uczniowi i rodzicom

6 Nauczyciele dbają o to by uczniowie mający np. wadę

wzroku siedzieli w miejscach odpowiednich dla nich, nie

utrudniających im pracy na lekcji
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób wykorzystuje Pan/i w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów? [AN]

(7596)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 15

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 do sprawdzenia jakości efektów mojej pracy

2 do wybieru podręczników i programów dostosowanych

do możliwości dzieci

3 do diagnozowania dzieci ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi

4 do określenia czy stosowane metody pracy są skuteczne

5 do poprawy współpracy z rodzicami

6 do zapewnienia dzieciom optymalnych warunków

rozwojowych

 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  W jaki sposób nauczyciel monitoruje nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia

podczas lekcji? Proszę zaznaczyć wszystkie zachowania nauczyciela, które wystąpiły na tej lekcji. [OZ] (6884)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6

Tab.4

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli 6 / 0 100 / 0

2 sprawdza, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania 6 / 0 100 / 0

3 zadaje pytania 5 / 1 83.3 / 16.7

4 prosi uczniów o podsumowanie 5 / 1 83.3 / 16.7

5 wykorzystuje techniki badawcze 2 / 4 33.3 / 66.7

6 pyta uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy 2 / 4 33.3 / 66.7

7 stwarza uczniom możliwość zadania pytania 5 / 1 83.3 / 16.7

8 inne, jakie? 0 / 6 0 / 100
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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

Działania szkoły, wynikające z wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów,

skutecznie przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia i osiągania różnorodnych sukcesów

edukacyjnych uczniów.

Wszystkie działania podejmowane przez szkołę miały wpływ pozytywny i były skuteczne. Świadczą o tym wyniki

uzyskane na sprawdzianie zewnętrznym, dzięki poprawie poziomu takich standardów jak pisanie i korzystanie

z informacji. W wyniku analizy osiągnięć uczniów klas trzecich z badania zewnętrznego Trzecioteścik-2012

i wcześniejszych – z roku 2011 i 2010 stwierdzono, że ich poziom jest niezadowalający. W związku z tym

podjęto również szereg działań, które okazały się skuteczne, o czym świadczą wyniki Trzecioteścika z 2014 r .

Pokazują one, że wynik kl. III w badaniu OBUT jest o ok. 5% wyższy od średniej krajowej.

Wdrażanie wniosków z nadzoru pedagogicznego w dużej mierze wpłynęło na wzrost efektów uczenia się.

Dowodem tego jest utrzymujący się od 11 lat trend wzrostowy wyników nauczania. Średnia ocen za ten okres

wynosi 4,2. Równie wysoki jest wskaźnik ze sprawdzianów zewnętrznych klas VI i wyrażony średnią staninową

za ostatnie 11 lat wynoszącą 5,27. Klasy III uzyskują z roku na rok coraz lepsze wyniki z testów zewnętrznych,

a w roku bieżącym w badaniach OBUT kl. III uzyskała wynik o 5% wyższy od średniej krajowej.

Sukcesy edukacyjne uczniów tej klasy związane z podnoszeniem kompetencji opisanych w podstawie

programowej: - IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Pionier 2013”, - V miejsce w I

Powiatowym Konkursie Warcabowym w Głobinie, - II miejsce w Gminnym Konkursie Unihokeja Dziewcząt we

Włynkówku, - III miejsce w II powiatowym turnieju klas IV „Bezpieczeństwo przede wszystkim”, - II miejsce

w konkursie „Świat, alkoholizmu, narkotyków oraz przemocy w rodzinie widziany oczyma dziecka,

organizowanym przez stowarzyszenie Krokus Sukcesem jest także liczny udział uczniów tej klasy w co najmniej

kilkunastu konkursach międzyszkolnych rocznie. Osiągnięcie powyższych sukcesów możliwe było dzięki

systematycznej pracy zaangażowanych nauczycieli, współpracy między nauczycielami i skorelowaniu treści

nauczania tak, aby dzieci mogły szerzej przyswoić dane zagadnienia. Ponadto bardzo ważna była także

współpraca z rodzicami, dzięki którym możliwe było rozszerzenie wiadomości poprzez pracę w domu.

Nieodzownym elementem sukcesu było także ciągłe zachęcanie i motywowanie uczniów do wzmożonego wysiłku

umysłowego jak i uczenie ich pracy grupowej.

W świetle powyższych danych widoczny jest umiarkowany wzrost efektów kształcenia wyrażony w staninach.

Uzasadnieniem jest zauważalny trend wzrostowy wyników sprawdzianu zewnętrznego klasy VI w latach 2013

i 2014. Takie stwierdzenie jest możliwe także poprzez porównanie wyników na zakończenie I etapu

edukacyjnego i wyników na zakończenie II etapu edukacyjnego. Analiza porównawcza tych dwóch etapów

dotyczy uczniów rocznika 2001.  
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę podać przykład podejmowanych działań dydaktycznych lub wychowawczych

wynikających z bieżących analiz osiągnięć uczniów. Które z nich były Pana/i zdaniem skuteczne? Co o tym

świadczy? [WD] (7659)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 W wyniku analizy standardów nauczania uzyskanych ze

sprawdzianów zewnętrznych w kl. VI zauważono, że

poziom umiejętności dot. pisania i korzystania z

informacji obniża się. W związku z powyższym podjęto

różnorodne działania dydaktyczne. W wyniku analizy

osiągnięć uczniów klas trzecich z badania zewnętrznego

Trzecioteścik-2012 i wcześniejszych – z roku 2011 i

2010 stwierdzono, że ich poziom jest niezadowalający.

W związku z tym podjęto również różnorodne działania

dydaktyczne.

W wyniku analizy standardów nauczania uzyskanych ze

sprawdzianów zewnętrznych w kl. VI podjęto

następujące działania dydaktyczne: - udostępniono

nauczycielom i uczniom bazę zadań ze sprawdzianów

zewnętrznych CKE z rozbiciem na poszczególne

standardy - realizowano comiesięczne próbne testy

wiedzy i umiejętności, oraz szczegółowo je analizowano

wspólne z uczniami - omówiono efekty testów z

rodzicami - podjęto działania naprawcze wspólnie

zaplanowane przez zespół nauczycieli uczących w kl. VI

(lekcje biblioteczne – wykorzystanie słowników,

wzbogacenie słownictwa tematycznego, redagowanie

artykułów do gazetki szkolnej, tworzenie różnych form

wypowiedzi pisemnej. Wszystkie te działania miały

wpływ pozytywny i były skuteczne. Świadczą o tym

wyniki uzyskane na sprawdzianie zewnętrznym, dzięki

poprawie poziomu takich standardów jak pisanie i

korzystanie z informacji. W wyniku analizy osiągnięć

uczniów klas trzecich podjęto działania dydaktyczne

polegające na: - nauczaniu pierwszoklasistów i

drugoklasistów umiejętności rozwiązywania testów

(dostosowując stopień trudności do możliwości dzieci) -

systematycznie od lat organizowane są badania wyników

nauczania poprzez realizację sprawdzianów wiedzy i

umiejętności "na wejściu" i "na wyjściu", –

zorganizowano zespoły wyrównawcze i doskonalące -

wyposażono sale lekcyjne w plansze, księgozbiór i gry

dydaktyczne - pomoce dydaktyczne motywujące do

nauki i rozwijające myślenie - wyposażono sale lekcyjne

klas I-III w rzutniki z ekranami, co uatrakcyjniło i

ułatwiło proces zdobywania wiedzy i poszerzania

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

pracy

Działania szkoły przygotowujące uczniów do dalszych etapów kształcenia i funkcjonowania na rynku

pracy są różnorodne i odpowiednie do potrzeb na danym etapie kształcenia.

Działania najbardziej efektywne to:

- systematycznie modyfikowana tematyka godzin wychowawczych;

- modyfikowana „droga wychowawcza” szkoły: kl. IV-Rodzina, kl.V-Region, kl.VI-Ojczyzna i Świat;

- spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych (promocja nauki);

- rozmowy z pedagogiem szkolnym i innymi pracownikami (pogadanki i warsztaty);

- wycieczki do zakładów pracy (Fabryka Przekładni Kątowych J. Starosielski, Zakład Naprawy Samochodów J.

Gruszewski, Fermy Drobiowe Bierkowo, Gospodarstwo Ekologiczne Bierkowo, Zakład Unieszkodliwiania

Odpadów w Bierkowie, Wędrowna Brać Pszczelarska w Krzemienicy);

- spotkania z doradcami zawodowymi i zaproszonymi gośćmi (leśniczy, rolnik, ogrodnik, numizmatyk, barman,

kucharz, archiwista, student, policjant, saper, sportowiec, pisarz, poeta, podróżnik, artyści plastycy, artyści

ludowi);

- comiesięczne próbne sprawdziany wewnątrzszkolne dla klas VI (umiejętności związane z osiąganiem

standardów na sprawdzianie zewnętrznym);

- koła zainteresowań (językowe, szachowe, informatyczne, matematyczne, teatralne, polonistyczne, muzyczne,

sportowe);

- realizacja programu rządowego „Cyfrowa Szkoła”, „Z nauką ścisłą za Pan Brat”, „ABC wyrównywanie szans

edukacyjnych”;

- realizacja kalendarza uroczystości szkolnych;

- prowadzenie innowacji (Kraina w kratę Moją Małą Ojczyzną, Edukacja Europejska, Wychowanie

Komunikacyjne); - konkursy organizowane przez Szkołę Podstawową w Bierkowie (dyktando w języku

angielskim oraz konkurs recytatorski z języka angielskiego, konkurs na najpiękniej wyrzeźbioną dynię, wiedzy

o patronie szkoły, orograficzny, recytatorski, origami, dot. zdrowego stylu życia -„Chcę żyć zdrowo”, konkurs

na najpiękniejszą Marzannę, „Bezpieczeństwo przede wszystkim”);

- konkursy zewnętrzne (powiatowy konkurs ortograficzny, powiatowy konkurs języka angielskiego, gminny

konkurs „Nie truj się, nie bądź toksyczny”, ogólnopolski konkurs historyczny, gminna i powiatowa olimpiada

młodzieży, wojewódzki konkurs na komiks w języku angielskim, „Na mapie świata jest takie miejsce”, „Polubić

czytanie”, „Świat alkoholizmu, narkotyków oraz przemocy w rodzinie widziany oczyma dziecka”, plastyczny

w ramach forum wojewódzkiego ”Wielokulturowe Pomorze, Wielokulturowy Słupsk”, „Wspólnie dbamy

o środowisko”);

- lekcje otwarte dla rodziców i nauczycieli,

- kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

W szkole uczniowie nabywają umiejętności i wiadomości zgodnie z podstawą programową. Nauczyciele,

dyrektor przywiązują dużą wagę do istoty umiejętności posiadanych przez uczniów, nabywanych

i doskonalonych poprzez procesy edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. (Tab. 1, 2)

Ponadto w szkole kształtuje się takie umiejętności jak: odpowiedzialność, komunikacja, systematyczność,

współpraca w grupie, asertywność, umiejętność analizy i wnioskowania, pomocy koleżeńskiej i inne. Nauczyciele

dbają o rozwijanie kompetencji kluczowych takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym oraz w językach

obcych, kompetencje matematyczne i naukowo techniczne, informatyczne, społeczne i obywatelskie,

umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia i/lub rynku pracy rozwija u

uczniów Państwa szkoła? [WN] (7069)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 czytanie ze zrozumieniem

2 znajomość technik informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła (m.in. umiejętność wyszukiwania

przydatnych treści w Internecie oraz korzystania z

multimedialnych encyklopedii, atlasów, uczniowie na

zakończenie kl. VI przygotowali prezentację

multimedialną - "Ja w mojej szkole - Moja szkoła i ja"

3 przedsiębiorczość sklepik "Grosik"

4 komunikatywność gazetka "Moja szkoła i ja"

5 znajomość języków obcych uczniowie uczą się języka angielskiego już od

przedszkola, uczą się również języka niemieckiego i

języka kaszubskiego

6 samorządność, gospodarowanie dobrem szkoły szanowanie mebli, sprzętów i pomocy 1.

porozumiewanie się w językach obcych 2. kompetencje

matematyczne i podstawowe kompetencje

naukowo-techniczne 3. kompetencje informatyczne 4.

umiejętność uczenia się 5. kompetencje społeczne i

obywatelskie 6. inicjatywność i przedsiębiorczość 7.

świadomość i ekspresja kulturalna

7 kompetencje naukowo-techniczne
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia i/lub rynku pracy rozwija u

uczniów Państwa szkoła? [WD] (7069)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 W szkole uczniowie nabywają umiejętności i wiadomości

zgodnie z podstawą programową. Nauczyciele, dyrektor

przywiązują wielką wagę do istoty umiejętności

posiadanych przez uczniów, nabywanych i

doskonalonych poprzez procesy edukacyjne,

wychowawcze i opiekuńcze.

Za szczególnie ważne z perspektywy funkcjonowania

ucznia na kolejnym etapie kształcenia, a następnie rynku

pracy (zawodu) uważa się następujące umiejętności: -

znajomość języków - w oddziałach przedszkolnych dzieci

3, 4, 5 i 6 letnie uczą się języka angielskiego • od kl.

I-III każdy uczeń korzysta z nauki dwóch języków -

języka angielskiego i języka niemieckiego • 72 uczniów

skorzystało z oferty nauki języka kaszubskiego (udział

poparty wnioskiem rodzica). Umiejętność

funkcjonowania w świecie nowoczesnych technologii

informacyjno-komunikacyjnych • sprawna obsługa

komputera • sprawne posługiwanie się tablicą

multimedialną • sprawne posługiwanie się wizualizerem

• sprawne posługiwanie się skanerem • umiejętność

korzystanie z zasobów internetowych • tworzenie

prezentacji multimedialnych (uczniowie kl. Vi na

zakończenie roku szk. 2013/2014 przedstawili swoją

autorską prezentacje filmową – "ja w mojej szkole -

moja szkoła i ja") • współtworzenie razem z

nauczycielami lekcji otwartych w ramach cyfrowej szkoły

• wzajemne uczenie się np: starsi uczą młodszych -

uczniowie kl. VI uczą uczniów kl. III obsługi tablicy

interaktywnej. Umiejętności związane z osiąganiem

standardów wymagań na sprawdzianie zewnętrznym •

czytanie ze zrozumieniem • pisanie • korzystanie z

informacji • rozumowanie • wykorzystanie wiedzy w

praktyce. Umiejętność autoprezentacji • kandydaci do

samorządu szkolnego przedstawiają swoje programy

wyborcze w formie pisemnej (na tablicy samorządowej)

oraz w formie wystąpienia (podczas apeli szkolnych) •

autoprezentacja swoich uzdolnień i talentów

(artystycznych, przedmiotowych oraz sportowych)

podczas szkolnej gali "Mam talent" - jest to stały i

lubiany punkt programu zimowisk szkolnych oraz dni

otwartej szkoły • autoprezentacja – zgłaszanie swoich

potrzeb i pomysłów do wychowawcy, pedagoga,

dyrektora (zespołowych i indywidualnych – co daje

szansę nabycia i kształtowania tejże umiejętności

każdemu uczniowi, nawet mało odważnemu
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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:

Szkoła oferuje uczniom różnorodne zajęcia, w tym pozalekcyjne oraz formy aktywności sprzyjające

rozwojowi uczniów zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami. Uczniowie są powszechnie

zaangażowani w zajęcia  prowadzone w szkole dodatkowo  i chętnie w nich uczestniczą. Korzysta

z nich 124 spośród 141 uczniów, ale tylko połowa uczniów zgłasza swoje pomysły dotyczące

sposobu prowadzenia zajęć. Dzieci inicjują różnorodne działania na rzecz rozwoju własnego

i szkoły, biorą w nich udział oraz angażują w ich realizację inne osoby, w tym nauczycieli, dyrektora,

rodziców i podmioty współpracujące ze szkołą. 

Obszar badania:  Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i

chętnie w nich uczestniczą

Uczniowie są powszechnie zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich

uczestniczą, zadają pytania, biorą udział w dyskusji, pracują samodzielnie, pomagają uczyć się innym (Wykres

1j, 2j, 3j, 4j, 5j, 6j, 7j). Podczas obserwowanych zajęć zdecydowana większość uczniów wykazuje się

aktywnością i zaangażowaniem zarówno podczas pracy zespołowej, grupowej, w parach lub samodzielnej. Na

uwagę zasługuje aktywność uczniów w zadawaniu pytań, zgłaszaniu chęci wypowiedzi, korzystaniu z tekstów

źródłowych, w tym z internetu.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j



Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie 79/233

      

Wykres 5j Wykres 6j

Wykres 7j
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Obszar badania:  Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do

podejmowania różnorodnych aktywności

Szkoła oferuje uczniom różnorodne zajęcia, w tym pozalekcyjne formy aktywności sprzyjające

rozwojowi uczniów zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami.  Połowa uczniów zgłasza swoje pomysły

dotyczące sposobu prowadzenia zajęć (Wykres 1j). Dotyczą one najczęściej form i metod pracy, tematyki,

wyjść lub wycieczek tematycznych (Wykres 1w). Z zajęć dodatkowych korzysta spośród 141 - 124 uczniów

(Tab. 1). Dzieci uważają, że zajęcia pozalekcyjne są ciekawe i jest ich wystarczająca ilość (Tab. 2). 

Wykres 1j
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Wykres 1o
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Ilu uczniów korzysta z zajęć pozalekcyjnych? [AD] (7798)

Tab.1

Numer Analiza

1 Z zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych i

doskonalących, korzysta spośród 141 - 124 uczniów,

zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Na jakie zajęcia pozalekcyjne chodzicie? Czy są one ciekawe? Czy nauczyciele zachęcają Was

do udziału w tych zajęciach i w jaki sposób? [WU] (7064)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Uczniowie najbardziej lubią zajęcia pozalekcyjne:

muzyczno-wokalne (1 raz w tygodniu), teatralne, taniec

towarzyski, szachy, karate, koło historyczne,

informatyczne, SKS (unihokej, biegi, skoki, piłka nożna,

koszykówka). Uważają, że zajęcia pozalekcyjne są

ciekawe i jest ich wystarczająca ilość. Wszyscy uczniowie

biorący udział w wywiadzie uczestniczą w 2 -3 zajęciach

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

rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki oraz angażują w nie inne osoby

Uczniowie inicjują różnorodne działania na rzecz rozwoju własnego i szkoły, biorą w nich udział oraz

angażują w ich realizację inne osoby, w tym nauczycieli, dyrektora i rodziców (Tab. 4). W realizowaniu

pomysłów, np. dotyczących konstruowania makiet domów w "kratę" brali udział rodzice i inni członkowie

rodziny. Do wspólnych działań dzieci zapraszały leśniczego lub policjanta. W projekcie "Złap wiatr w pomorskie

żagle" poszczególne grupy wykonywały wspólne zadania (makiety statków, informacje o Morzu Bałtyckim,

potrawy). Ponadto wszystkie dzieci z gminy w klasie V pływały wraz z instruktorem po jeziorze Jasień

na żaglówkach. Brały także udział w zarybianiu rzek ikrą. Wspólnie z nauczycielami wykonywały w grupach 6

osobowych albumy o ptakach (Tab. 2, Tab. 3). Na terenie szkoły są dostępne informacje, wytwory uczniowskie

dotyczące licznych działań zainicjowanych przez uczniów (Tab. 1). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy na terenie szkoły dostępne są informacje/wytwory uczniowskie obejmujące działania

zainicjowane przez uczniów. Jakie inicjatywy uczniowskie są uwidocznione? [OS] (6454)

Tab.1

Numer Analiza

1 Na terenie szkoły są dostępne informacje, wytwory

uczniowskie dotyczące działań zainicjowanych przez

uczniów. Na estetycznych tablicach umieszczonych na

ścianach korytarzy szkolnych prezentowane są: -

programy wyborcze i zdjęcia kandydatów do samorządu

szkolnego, - plakaty promujące zdrową żywność w

sklepiku szkolnym "Grosik" wykonane przez uczniów, -

na tablicy z hasłem "Bezpieczeństwo - przede

wszystkim" - tematyczne prace plastyczne uczniów

dotyczące bezpieczeństwa, - plakaty opracowane i

wykonane przez samorząd szkolny dotyczące zbliżającej

się jesiennej dyskoteki, - ilustracje uczniów wykonane w

wykorzystaniem grafiki komputerowej dotyczące działań

podejmowanych w ramach realizacji programu "Kraina w

Kratę", - albumy wykonane przez uczniów poświęcone

patronowi szkoły W. Witosowi wyeksponowane na

wystawie, którą przygotowali uczniowie, - przy tablicy

samorządowej i w bibliotece szkolnej znajdują się

"skrzynki pytań" wykonane przez samorząd szkolny w

celu pozyskiwania pomysłów i inicjatyw uczniowskich.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Które z nich zostały zrealizowane, które nie i dlaczego? Kto się angażuje w realizację tych

działań? [WN] (9882)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Realizowane są następujące pomysły uczniów: - koła

zainteresowań: teatralne, plastyczne, informatyczne,

szachowe, wokalno - muzyczne, Szkolne Koło Sportowe;

- działalność i prowadzenie sklepiku szkolnego GROSIK

(nazwa wyłoniona na drodze konkursu uczniowskiego); -

redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej MOJA SZKOŁA

I JA; - zajęcia karate w szkolnej sali gimnastycznej -

OYAMA KARATE; - nauka pływania i zajęcia rekreacyjne

na basenie w Redzikowie; - zabawy szkolne: jesienna,

andrzejkowa, karnawałowa, wiosenna; - obchody

Pierwszego Dnia Wiosny (konkursy, wiosenny

happening); - działalność sekcji bibliotecznej (6 uczniów

kl. III – VI ) - porządkowanie księgozbioru, zachęcanie

do czytelnictwa, współorganizacja imprez czytelniczych,

np. Dni Książki, Szkolnej Biesiady Poetyckiej, Wyścigu po

wiedzę, udział w akcji ” Starsi czytają młodszym”; -

wyposażenie szkolnej szatni w indywidualne zamykane

szafki i ławeczki; - prezentacja umiejętności i talentów

uczniów na forum szkoły podczas zimowiska i Dnia

Otwartej Szkoły; - dokarmianie ptaków zimą, konkurs na

najpiękniejszy karmnik; - zbiórki karmy dla psów i kotów

ze Schroniska dla zwierząt w Słupsku i Towarzystwa

Opieki nad Zwierzętami; - konkurs na najładniejszą

budkę lęgową dla ptaków – wywieszanie ich na drzewach

wokół szkoły; - wycieczki, np. do Heide – Parku,

fokarium w Helu, Parku Dinozaurów w Łebie,

Planetarium w Toruniu; - zamontowanie stojaków na

rowery przed szkołą; - uczestnictwo w akcjach Góra

Grosza, Wielkia Orkiestry Świątecznej Pomocy, Pole

Nadziei (wspomaganie diecezji), zbiórka maskotek dla

usteckiego Domu Dziecka, zbiórka nakrętek na sprzęt

rehabilitacyjny; - lekcje wychowania fizycznego z

udziałem ENERGA CZARNI SŁUPSK”; - zamontowanie

bocianiego gniazda przy szkole; - wizyty w

gospodarstwach ekologicznych; - pozyskanie

umiejętności wykonywania kwiatów – krepinek (symbole

innowacji z edukacji regionalnej); - w szkole nocowała

klasa III (liczne atrakcje i niespodzianki).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które z Waszych pomysłów zostały zrealizowane? [WU] (9879)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Realizowane są pomysły związane z udziałem uczniów w

akcjach charytatywnych np. WOŚP, Góra Grosza,

zbieranie nakrętek, karma i koce dla zwierząt w

schronisku, pomoc dla powodzian, dokarmianie ptaków -

konkurs na najładniejszy karmik. Uczniowie występują

do pani dyrektor o zgodę na organizację imprez: "Mam

talent" (zawody hulaj-hopu), Dnia Kobiet, Dnia Dziecka,

wyjazdy na konkursy wokalne, występy na festynach.

Uczniowie wnioskowali o szafki na puchary przed salą

gimnastyczną. Niezrealizowanym pomysłem był pokaz

futbolu amerykańskiego (stroje, kaski) - Greefons, ze

względu na brak chętnych. Ze względu na zajęcia na

basenie w poniedziałek, wnioskowali do dyrektora o

zwolnienie ich z prac domowych.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Kto brał udział w realizowanych pomysłach? Czy zapraszaliście kogoś do wspólnego działania?

Kto to był, w jakich działaniach brał udział? [WU] (9880)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 W realizowanych pomysłach dotyczących makiet domów

w " kratę" brali udział rodzice i inni członkowie rodziny.

Do wspólnych działań dzieci zapraszały leśniczego lub

policjanta. W projekcie "Złap wiatr w pomorskie żagle"

poszczególne grupy wykonywały wspólne zadania

(makiety statków, informacje o Morzu Bałtyckim,

potrawy). Ponadto wszystkie dzieci z gminy w klasie V

pływały wraz z instruktorem po jeziorze Jasień na

żaglówkach. Brały także udział w zarybianiu rzek ikrą.

Wspólnie z nauczycielami wykonywały w grupach 6

osobowych albumy o ptakach - rysunek i fraszka (prace

konkursowe). Samorząd uczniowski organizuje corocznie

bal jesienny i bal andrzejkowy z konkursami na jedzenie

pączków, wróżbami, laniem wosku, układaniem butów

na zewnątrz. Informuje też uczniów o dowozach i

odwozach, oraz zebraniach z rodzicami.
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Obszar badania:  Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności

lokalnej oraz angażują w nie inne osoby

Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz angażują

w nie inne osoby. 

Partnerzy współpracujący ze szkołą podają, że uczestniczą w realizacji pomysłów uczniów. Informują,

że wspólnie z dziećmi realizowane są:

- koła zainteresowań: teatralne, plastyczne, informatyczne, szachowe, wokalno - muzyczne, Szkolne Koło

Sportowe;

- działalność i prowadzenie sklepiku szkolnego GROSIK;

- redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej;

- zajęcia karate w szkolnej sali gimnastycznej;

- nauka pływania i zajęcia rekreacyjne na basenie;

- zabawy szkolne: jesienna, andrzejkowa, karnawałowa, wiosenna;

- obchody Pierwszego Dnia Wiosny (konkursy, wiosenny happening);

- działalność sekcji bibliotecznej, w tym porządkowanie księgozbioru, zachęcanie do czytelnictwa,

współorganizacja imprez czytelniczych, np. Dni Książki, Szkolnej Biesiady Poetyckiej, Wyścigu po wiedzę, udział

w akcji ” Starsi czytają młodszym”;

- wyposażenie szkolnej szatni w indywidualne zamykane szafki i ławeczki;

- prezentacja umiejętności i talentów uczniów na forum szkoły podczas zimowiska i dnia otwartej szkoły;

- dokarmianie ptaków zimą, konkurs na najpiękniejszy karmnik;

- zbiórki karmy dla psów i kotów ze Schroniska dla zwierząt w Słupsku i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami;

- konkurs na najładniejszą budkę lęgową dla ptaków i wywieszanie ich na drzewach wokół szkoły;

- wycieczek, np. do Heide – Parku, fokarium w Helu, Parku Dinozaurów w Łebie, Planetarium w Toruniu;

- zamontowanie stojaków na rowery przed szkołą;

- uczestnictwo w akcjach Góra Grosza, Wielkia Orkiestry Świątecznej Pomocy, Pole Nadziei (wspomaganie

diecezji), zbiórka maskotek dla usteckiego Domu Dziecka, zbiórka nakrętek na sprzęt rehabilitacyjny, kartki dla

emerytów;

- lekcje wychowania fizycznego z udziałem sportowców z "ENERGA CZARNI SŁUPSK”;

- zamontowanie bocianiego gniazda przy szkole;

- wizyty w gospodarstwach ekologicznych;

- pozyskanie umiejętności wykonywania kwiatów – krepinek (symboli innowacji z edukacji regionalnej) (Tab. 1).
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Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

Stan oczekiwany:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Powszechność podejmowanych przez nauczycieli przedsięwzięć oraz udział w konkursach

i projektach związanych z zapewnieniem właściwej opieki podczas lekcji, przerw i zajęć

pozalekcyjnych, daje uczniom poczucie bezpieczeństwa i świadczy o skuteczności działań

szkoły. Rodzice i uczniowie mają duży wpływ na zasady postępowania i współżycia w szkole.

Powszechność relacji pomiędzy poszczególnymi członkami społeczności szkolnej, opartych

na szacunku i zaufaniu, świadczy o tym, że zasady istniejące w szkole obowiązują wszystkich w tym

samym stopniu. W szkole prowadzona jest systemowa analiza podejmowanych działań

wychowawczych, a formułowane na tej podstawie wnioski przyczyniają się do ich modyfikacji,

a także do zmiany istniejących rozwiązań. Pracownicy szkoły dostrzegają pomysły i inicjatywy

zgłaszane przez uczniów i rodziców. W szkole umożliwia się uczniom i rodzicom udział w analizie

i modyfikacjach systemu oddziaływań wychowawczych, partycypacja ta dotyczy m. inn. systemu

oceniania zachowania uczniów (zrezygnowano z oceniania punktowego).

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

psychiczne

Powszechność podejmowanych przez nauczycieli przedsięwzięć oraz udział w konkursach

i projektach związanych z zapewnieniem właściwej opieki podczas lekcji, przerw i zajęć

pozalekcyjnych, daje uczniom poczucie bezpieczeństwa i świadczy o skuteczności działań szkoły. 

Większość uczniów uważa, że w ciągu ostatniego roku: nie ukradziono im jakiegoś przedmiotu lub pieniędzy,

umyślnie nie zniszczono rzeczy należącej do nich, na przerwach oraz na terenie szkoły po zajęciach lekcyjnych

czują się bezpiecznie, inni uczniowie nie zmuszali ich do kupowania czegoś za własne pieniądze lub oddawania

własnych rzeczy, nie obrażali ani nie używali nieprzyjemnych przezwisk, nie wykluczali z grupy, nie obrażali za

pomocą Internetu lub telefonów komórkowych, nie zostali pobici ani umyślnie uderzeni (Wykres 1j, 2j, 3j, 4j,

5j, 6j, 7j, 8j, 9j,10j, 11j, 12j).         

Szkoła znana jest z propagowania i realizacji czynnej zasady „BEZPIECZEŃSTWO – PRZEDE WSZYSTKIM”.
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Z inicjatywy własnej Szkoła w Bierkowie od dwóch lat organizuje Powiatowy Konkurs „Bezpieczeństwo- przede

wszystkim”. Organ prowadzący zabezpiecza środki finansowe na ten cel i otrzymuje pełne informacje nt. działań

w ww. zakresie (Tab. 1).  Placówka przystąpiła  także do konkursu „Bezpieczna szkoła” i otrzymała dyplom

potwierdzający jej udział. Sposób w jaki dba się o bezpieczeństwo uczniów ilustruje Tab. 2

Wykres 1j Wykres 2j

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

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

Wykres 11j Wykres 12j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

bezpieczeństwa w szkole? [WPOP] (7832)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 W szkole jest realizowana innowacja pedagogiczna -

Wychowanie Komunikacyjne. Widoczne są prace dzieci

na temat bezpieczeństwa własnego i innych.

2 Placówka współpracuje z Ochotniczymi Strażami

Pożarniczymi ze Swołowa i Bruskowa Małego (strażacy

organizują pokazy dla uczniów, odśnieżają dach szkoły,

strącają sople lodu).

3 Podczas zimowiska szkoła organizuje spotkania z

dzielnicowym, Strażą Gminną i saperami itp. (jest to

wiadome także ze sprawozdań z zimowiska).

4 W ramach profilaktyki bezpieczeństwa szkoła

współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkim Ośrodkiem

Ruchu Drogowego w Słupsku i Komendą Miejską Policji w

Słupsku).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni pełnią dyżury

2 kameralność szkoły umożliwia natychmiastowe

rozpoznanie obcych osób wchodzących na teren szkoły,

3 dyrektor organizuje i analizuje wyniki przeglądów

technicznych budynku,

4 autokary wiozące uczniów na wycieczkę zawsze

poddawane są kontroli,

5 szkoła organizuje dla uczniów spotkania profilaktyczne z

przedstawicielami policji, straży pożarnej, pracownikami

poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zatrudnia

pedagoga,

6 dla uczniów organizowane są szkolenia z zakresu I

pomocy przedmedycznej oraz apele o tematyce

bezpieczeństwa.

7 konserwator szkoły codziennie prowadzi przeglądy szkoły

oraz na podstawie wpisów do zeszytu zgłoszeń usterek,

wykonuje naprawy.

8 raz w tygodniu w szkole dyżuruje pielęgniarka

środowiskowa.

Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego

Nauczyciele wspierają inicjatywy uczniowskie podejmowane w klasie, szczególnie te które są

wynikiem działań samorządu uczniowskiego. Uczniowie kooperują ze sobą i dzielą się

współodpowiedzialnością w realizacji licznych przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu

uczniowskiego.

Wszyscy uczniowie tworzą razem samorząd uczniowski i w ramach jego struktur organizują samodzielnie

lub z nauczycielami różne działania dla innych uczniów takie jak: udział (współorganizacja) w imprezach,

konkursach, zawodach, praca w radzie samorządu (Wykres 1w).

Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań Samorządu

Uczniowskiego (Tab. 1). Oprowadzają gości i udzielają niezbędnych informacji np. podczas konkursów, Dnia

Otwartej Szkoły. Pomagają w organizacji uroczystości szkolnych, częstują kolegów i koleżanki owocami ze

swoich ogrodów. Współpraca ta jest widoczna i bardzo doceniana.

Nauczyciele wspierają inicjatywy uczniowskie dotyczące organizowania okolicznościowych imprez klasowych,

akcji profilaktycznych czy charytatywnych, przedsięwzięć edukacyjnych (Tab. 2).
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań

samorządu uczniowskiego? Proszę podać przykłady działań i ich efekty. [WN] (8549)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 prowadzą sklepik szkolny GROSIK (propagują zdrową

żywność, kreatywność i przedsiębiorczość)

2 organizują imprezy szkolne: - Pierwszy Dzień Wiosny –

każda klasa ubiera się w jednakowym, wcześniej

wylosowanym kolorze, konkurs na najładniejszą

marzannę, kolorowy, głośny przemarsz przez wieś

(pomysłowość, kreatywność, współpraca)

3 walentynki – poczta walentynowa doręczająca kartki z

życzeniami (kształcenie umiejętności interpersonalnych,

koleżeńskości, empatii)

4 andrzejki – samorząd organizuje zabawę, wg własnego

scenariusza - wróżby andrzejkowe, przygotowane są

gabinety wróżb oraz kawiarenki klasowe (pielęgnowanie

tradycji); - bal karnawałowy – konkurs na najciekawsze

przebranie, wystrój szkolnego korytarza, kawiarenki

klasowe (pielęgnowanie tradycji, kreatywność,

pomysłowość, kształtowanie poczucia estetyki)

5 pożegnanie klas szóstych – przygotowanie upominków,

część artystyczna (poczucie więzi, tradycji szkoły,

promowanie wartości edukacji)

6 redagowanie gazetki szkolnej MOJA SZKOŁA I JA, np.

cykl wywiadów z nauczycielami; (komunikatywność,

rozwijanie pasji dziennikarskich i umiejętności

przeprowadzania wywiadów)

7 obchody Dnia Pluszowego Misia – starsi uczniowie

młodszym w prezencie przygotowują zagadki i konkursy

oraz współprowadzą je

8 obchody Dnia Ziemi – uczniowie przebierają się w stroje

ekologiczne (propagowanie ekologii w życiu codziennym)

9 obchody Dnia Ziemi – uczniowie przebierają się w stroje

ekologiczne (propagowanie ekologii w życiu

codziennym); - Obchody Dnia Zdrowia, apel, występy

artystyczne

10 opieka nad tablicą pamiątkową patrona szkoły W. Witosa

(prezentowanie postaw patriotycznych)

11 uczniowie prowadzą systematycznie aktualizowaną

gazetkę ścienną Samorządu Szkolnego, gazetkę Nasz

Patron

12 sprawują opiekę nad opuszczonymi grobami na

cmentarzu w Bruskowie Wielkim
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób wspierają Państwo inicjatywy uczniowskie podejmowane w klasie, a zwłaszcza te

będące wynikiem działań samorządu uczniowskiego? [WNO] (8028)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 inspirowanie i wskazywanie możliwości zaangażowania

się uczniów w działania na rzecz klasy, szkoły lub

środowiska

2 akceptowanie pomysłów i pomoc w planowaniu realizacji

przedsięwzięcia, np. opracowaniu scenariusza

3 pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych lub

ewentualnych nagród dla zwycięzców konkursów

4 zapewnienie opieki podczas realizacji, np. akcji

charytatywnych, nawiązywanie współpracy z różnymi

podmiotami w celu przeprowadzenia działań

edukacyjnych, np. ze schroniskiem dla zwierząt czy

nadleśnictwem,

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

Rodzice i uczniowie mają duży wpływ na zasady postępowania i współżycia w szkole. Powszechność

relacji pomiędzy poszczególnymi członkami społeczności szkolnej, opartych na szacunku i zaufaniu,

świadczy o tym, że zasady istniejące w szkole obowiązują wszystkich w tym samym stopniu.

Rodzice i uczniowie mają wpływ na to, jakich zachowań oczekuje się od ich dzieci w szkole, oraz mają wpływ

na zasady obowiązujące w klasie (Wykres 1j, 2j, 3j). 

Obserwacja zajęć potwierdza, że nauczyciele i uczniowie dbają o przestrzeganie podczas lekcji przyjętych

w szkole zasad, a nauczyciele poprzez osobisty przykład, kształtują pożądane społecznie postawy (Tab. 1).

Do wartości i i norm obowiązujących w szkole należą: wiedza, bezpieczeństwo, tolerancja, zdrowie i życie,

kultura osobista, godność, patriotyzm, wzajemny szacunek, prawdomówność (szczerość), troska o wspólne

dobro, wzajemne zaufanie, poszanowanie osób starszych, opieka nad młodszymi dziećmi (Tab. 2).

Uczniowie szanują siebie nawzajem, nie używają wulgaryzmów, nie krzyczą na przerwach, nie biegają po

korytarzach, nie wychodzą do sklepu na przerwie, dbają o sprzęt i mienie szkoły (Tab. 3, 5).

Rodzice uważają, że mają niewątpliwy wpływ na obowiązujące w szkole zasady zachowania i wartości, które

przedstawiają podczas zebrań i spotkań indywidualnych z dyrektorem, pedagogiem, wychowawcą

lub nauczycielami (Tab. 4).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Opisz, jak nauczyciel i uczniowie dbają o przestrzeganie podczas lekcji przyjętych w szkole

zasad. [OZ] (7551)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Uczniowie i nauczyciel przestrzegają ogólnie przyjętych

zasad zachowania podczas zajęć. Słuchają siebie

wzajemnie. Stosują zwroty grzecznościowe. Podnoszą

rękę zgłaszając chęć wypowiedzenia się, czekają na

swoją kolej.

Uczniowie przed wejściem do klasy ustawiają się parami

i czekają na nauczyciela. Po wejściu witają się z nim i

przystępują do czynności lekcyjnych. Uczniowie chętnie

sobie pomagają, nie występują postawy negatywne.

Atmosfera w klasie jest życzliwa, pełna współpracy. O

porządek w klasie (podczas zajęć i po nich) dbają

dyżurni. Dzieci potrafią odpowiednio zachować się

podczas uroczystości szkolnej, przyjmują właściwą

postawę podczas hymnu państwowego oraz w trakcie

aktu ślubowania.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wiedza - bezpieczeństwo - tolerancja - zdrowie i życie -

kultura osobista - godność - patriotyzm - wzajemny

szacunek - prawdomówność (szczerość) - troska o

wspólne dobro - wzajemne zaufanie - poszanowanie

osób starszych - opieka nad młodszymi dziećmi

2 poszerzamy wiadomości o otaczającym nas świecie,

umiejętnie je wykorzystujemy oraz dzielimy się nimi z

innymi - dbamy o wspólne bezpieczeństwo - troszczymy

się o zdrowie fizyczne i psychiczne swoje i innych -

dbamy o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i

innych - szanujemy poglądy innych - szanujemy się

wzajemnie - bierzemy udział w działaniach

prospołecznych, pomagamy sobie wzajemnie - ubieramy

się schludnie i estetycznie - wyrażamy się poprawnie, nie

używamy wulgaryzmów - szanujemy godność i

nietykalność osobistą własną i innych - pielęgnujemy

narodową tradycję, kulturę i język

Szkolne drogowskazy: - "Bezpieczeństwo - przede

wszystkim" - "To Twoja szkoła, szanuj to co Twoje, myśl

o innych" - "Jakość jest jak piękno" - "Uśmiech dziecka

jest jedynym promieniem bez cienia" - "Kto ceni naukę i

mądrość – lubi czytać książki" - "Pamiętać...aż tyle

znaczy" - "Razem – lepiej i łatwiej" -"Razem tworzymy

LEPSZĄ SZKOŁĘ".
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Wszyscy uczniowie szanują siebie nawzajem.

2 Nie używają wulgaryzmów, nie krzyczą na przerwach,

nie biegają po korytarzach.

3 Nie wolno uczniom wychodzić podczas przerw do sklepu

4 W szkole obowiązują zasady dbania o sprzęt

elektroniczny, jak postępować z komputerem np.

bezpiecznie go włączyć i wyłączyć.

5 O zasadach bezpieczeństwa rozmawiają na lekcjach

wychowawczych i szkolnych apelach, szczególnie przed

feriami zimowymi i letnimi.

6 Wszystkie dzieci otrzymały odblaski.

7 Dla bezpieczeństwa uczniów dojeżdżających będzie

zatoka dla autobusu.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jaki wpływ na zasady zachowania i wartości obowiązujące w szkole mają Państwo, jako

rodzice? Proszę podać przykłady. [WR] (8032)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 szkoła jest otwarta na ich propozycje i uwzględnia

indywidualne potrzeby dziecka i rodziców

2 problemy wychowawcze są rozwiązywane przy

współudziale rodziców

3 z inicjatywy rodziców przeprowadzono akcję „ciężki

tornister”, zmieniono ofertę kół zainteresowań,

zmodyfikowano plan lekcji, wprowadzono jednorazowe

szczoteczki do fluoryzacji zębów.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

oczekuje? [WPN] (5717)

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi

1 od uczniów oczekuje się przede wszystkim stosowania

zasad kultury osobistej, używania form

grzecznościowych, zachowań bezpiecznych i zgodnych z

zasadami regulaminu

2 dziecim nie wolno wychodzić bez pozwolenia poza teren

szkoły, biegać po korytarzach, obrażać innych

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

je w razie potrzeb

  W szkole prowadzona jest systemowa analiza podejmowanych działań wychowawczych,

a formułowane na tej podstawie wnioski przyczyniają się do ich modyfikacji, a także do zmiany

istniejących rozwiązań.

W opinii nauczycieli na skutek dokonywanej analizy działań wychowawczych pojawiła się potrzeba ich

modyfikacji (Tab. 1). Szkoła zbiera informacje od rodziców na temat swojej pracy (Tab. 2). Zdaniem dyrektora

na bieżąco analizuje się działania wychowawcze, a w razie potrzeby modyfikuje je (Tab. 3). W szkole

przywiązuje się dużą wagę do respektowania obowiązujących zasad zachowania i norm obowiązujących

w społeczności zorganizowanej. Podejmowane są działania o charakterze analitycznym w zakresie wychowania

i profilaktyki. Głównym celem działań wychowawczych jest eliminowanie zagrożeń, a wzmacniania wartości

i postaw pozytywnych i pożądanych. Przykłady diagnozowania zagrożeń zawiera (Tab. 4).

Ocenia się skuteczność działań wychowawczych oraz modyfikuje się je w razie potrzeby, uwzględniając

inicjatywy uczniów:

- sytuacje trudne są na bieżąco analizowane przez nauczycieli, w obecności wychowawcy, pedagoga i dyrektora,

a często także rodziców;

- w oparciu o wypracowywany wspólnie sposób rozwiązania problemu, wdraża się właściwe działania

i obserwuje ich skuteczność,

- po każdym semestrze pedagog wspólnie z wychowawcami dokonują szczegółowych analiz podejmowanych

działań, opracowują ich wyniki, które następnie przedstawiane są na posiedzeniach rady pedagogicznej.

Na tej podstawie formułowane są wnioski do dalszej pracy wychowawczej. W modyfikacji działań

wychowawczych uwzględnia się opinie i inicjatywy uczniów:

- obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;

- przeprowadzanie corocznie ankiet badających poczucie bezpieczeństwa;

- testy i ankiety przeprowadzane przez wychowawców poszczególnych klas;

- indywidualne konsultacje z rodzicami, spotkania i terapie indywidualne dla dzieci;

- analiza dokumentacji dotyczącej pracy dydaktyczno-wychowawczej;

– mocne i słabe strony szkoły, efekty pracy nauczycieli;
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- monitorowanie realizacji Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki;

- przeprowadzanie systematycznej ewaluacji Programu Profilaktyki oraz Programu Wychowawczego szkoły

z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli;

- wzmacnianie właściwych zachowań poprzez coroczny wybór Ucznia Roku, Czytelnika Roku i Sportowca Roku,

których celem jest popularyzacja postaw i działań uczniów poprzez różnorodną aktywność społeczną

upowszechniającą dobro, przeciwstawiania się agresji i przemocy.

 Nauczyciele w wywiadzie podali, że dokonują analizy działań wychowawczych (Tab. 5). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy na skutek tych analiz pojawiła się potrzeba modyfikacji działań? Jeśli tak, to jakie działania

zostały zmodyfikowane lub są modyfikowane? Proszę podać przykłady. [WN] (5841)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 modyfikacja Kodeksu Kulturalnego Ucznia i Norm

Zachowań

2 dodatkowe dyżury nauczycieli w czasie długich przerw na

„Orliku”(boisko szkolne)

3 modyfikacja czasu dyżuru porannego nauczycieli

(7.15-8.00)

4 bezpieczeństwo w sieci w związku z Cyfrową Szkołą –

zmodyfikowano tematykę godzin z wychowawcą

5 modyfikowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania

zachowania
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy na skutek tych analiz pojawiła się potrzeba modyfikacji działań? Jeśli tak, to jakie działania

zostały zmodyfikowane lub są modyfikowane? Proszę podać przykłady. [WD] (5841)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 W szkole na bieżąco analizuje się działania

wychowawcze, a w razie potrzeby modyfikuje je.

Przykładami są: •modyfikacja Kodeksu Kulturalnego

Ucznia i Norm Zachowań (np.: dostosowanie -

złagodzenie zapisu odnośnie fryzur uczniów do próśb

uczniów i rodziców) •modyfikacja dyżurów nauczycieli w

związku z organizacją długich przerw na boisku

szkolnym "Orliku"(na prośbę wszystkich uczniów)

•modyfikacja czasu dyżuru porannego nauczycieli

(7.15-8.00) •zmodyfikowano tematykę godzin z

wychowawcą o bezpieczeństwo w sieci w związku z

Cyfrową Szkołą (np.: Co to jest cyberprzemoc czyli

stalking?, Czy słowo potrafi krzywdzić? Jak postąpić w

przypadku cyberprzemocy?) •zmodyfikowanie

wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania (na

skutek monitoringu dokonano zmiany z systemu

punktowego przywracając system opisowy). W szkole

działa Samokształceniowy Zespół Wychowawców, który

na bieżąco rozpoznaje potrzeby w zakresie modyfikacji

działań wychowawczych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 W szkole przywiązuje się dużą wagę do respektowania

obowiązujących zasad zachowanie i norm

obowiązujących w społeczności zorganizowanej.

Podejmowane są działania o charakterze analitycznym w

zakresie wychowania i profilaktyki. Głównym celem

działań wychowawczych jest eliminowanie zagrożeń, a

wzmacniania wartości i postaw pozytywnych i

pożądanych.

Diagnozowanie zagrożeń – to działanie główne i

realizowane systematycznie poprzez: • codzienną

obserwację zachowań uczniów w różnych sytuacjach

(podczas lekcji, przerw, apeli, uroczystości, lekcji w

plenerze, wycieczek, zabaw, pobytu w świetlicy i innych)

• analizę dzienniczków pochwał i uwag ( na bieżąco) •

analizę ankiet przeprowadzanych wśród uczniów i

rodziców – "Ja w mojej szkole", "Szkoła Państwa

dziecka" • analizę sformułowanych przez uczniów pytań i

problemów znajdujących się w "skrzynkach pytań"

umiejscowionych w bibliotece i na holu górnym (na

bieżąco) • analizę frekwencji uczniów ( raz w miesiącu ,

w semestrze) • analizę informacji pochodzących od

pracowników niepedagogicznych i kierowców autobusów

szkolnych (na bieżąco) • analizę rozmów indywidualnych

z uczniami oraz rodzicami i opiekunami prowadzonymi

przez dyrektora, wychowawców, pedagoga i nauczycieli

(w razie potrzeby) • autoewaluację planów pracy

wychowawców klas • monitorowanie realizacji Programu

Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki • analizę

stopnia spełniania zasad zawartych w Szkolnym

Kodeksie Kulturalnego Ucznia (2 razy w semestrze i w

razie potrzeby) • współpracę z Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku, Gminnym

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dzielnicowym i Strażą

Gminną (systematycznie i planowo) • analizę warunków

środowiska rodzinnego – w przypadku uczniów klas

pierwszych w oparciu o informacje zawarte w diagnozie

sześciolatka • współpracę nauczycieli uczących w danej

klasie na rzecz działań wychowawczych • wyniki analiz

prac w Zespole Samokształceniowym Nauczycieli i

Wychowawców oraz w Zespole Zadaniowym Do Spraw

Bezpieczeństwa (systematycznie i na bieżąco). Pełna

informacja na temat diagnozy ewentualnych zagrożeń

znajduje się: • w protokołach z rad pedagogicznych i

opiniach poradni • w sprawozdaniach wychowawców klas

• w sprawozdaniu Zespołu Samokształceniowego

Nauczycieli i Wychowawców • w sprawozdaniu Zespołu

Zadaniowego Do Spraw Bezpieczeństwa
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób szkoła zbiera opinie od rodziców na temat swojej pracy? [AD] (6380)

Tab.4

Numer Analiza Cytaty

1 Szkoła zbiera informacje od rodziców na temat swojej

pracy w różnorodny sposób.

• na bieżąco , w trakcie rozmów z rodzicami • poprzez

korespondencję z wychowawcą w dzienniku

elektronicznym • w wyniku analiz ankiet dla rodziców

(np.: w czerwcu na ostatnim zebraniu) • w wyniku analiz

ankiet "Losy absolwentów" • podczas zebrań z rodzicami

klasowych i ogólnych • na podstawie opinii czy sugestii

pozyskiwanych przy okazji różnych uroczystości

szkolnych • na podstawie podziękowań pisemnych i

ustnych.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Porozmawiajmy teraz o działaniach wychowawczych. W jaki sposób dokonują Państwo analizy

działań wychowawczych. Jakich zachowań i zagrożeń dotyczą te analizy? Jak często prowadzone są takie

analizy? [WN] (8522)

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 obserwacja uczniów sytuacjach szkolnych i

pozaszkolnych

2 analiza dokumentacji dotyczącej pracy

dydaktyczno-wychowawczej

3 monitorowanie realizacji Programu Wychowawczego przeprowadzanie systematycznej ewaluacji Programu

Profilaktyki oraz Programu Wychowawczego szkoły z

udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli - wzmacnianie

właściwych zachowań poprzez coroczny wybór Ucznia

Roku, Czytelnika Roku i Sportowca Roku, których celem

jest popularyzacja postaw i działań uczniów poprzez

różnorodną aktywność społeczną u
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Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

Pracownicy szkoły dostrzegają pomysły i inicjatywy zgłaszane przez uczniów i rodziców .  W szkole

umożliwia się uczniom i rodzicom udział w analizie i modyfikacjach systemu oddziaływań

wychowawczych,  partycypacja ta dotyczy m. inn.  systemu oceniania zachowania uczniów

(zrezygnowano z oceniania punktowego).

Uczniowie i rodzice zgłaszali  różnorodne propozycje zmian oraz modyfikacji w zakresie działań wychowawczych.

Wszystkie z nich zostały uwzględnione (Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3, Tab. 4). Rodzice informują, że mają możliwość

zgłaszania propozycji, dotyczących zasad obowiązujących w szkole, w tym – praw i obowiązków uczniów

podczas zebrań, rozmów indywidualnych, w tym – telefonicznych lub przez dziennik elektroniczny (Tab. 5).

Uczniowie uważają, że regulamin szkoły jest prawidłowy i nie mają do niego uwag. Samorząd uczniowski

planuje w tym roku więcej dłuższych zabaw, w najbliższym czasie odbędzie się bal jesienny, uczniowie sami

organizują wigilie klasowe wraz z opłatkiem i potrawami świątecznymi. Dzieci dbają o swoje sale lekcyjne, np.

sami czyszczą akwarium (Tab. 6). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy uczniowie zgłaszali propozycje zmian w działaniach wychowawczych, a jeśli tak, to jakie?

Które z nich zostały uwzględnione? [AD] (3399)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Uczniowie zgłaszali propozycje zmian w działaniach

wychowawczych. Wszystkie zostały uwzględnione.

• w wyniku sugestii uczniów 20-minutowe przerwy

organizowane są na boisku "Orlik" • nastąpiła

modyfikacja Kodeksu Kulturalnego Ucznia i Norm

Zachowań (np.: dostosowanie - złagodzenie zapisu

odnośnie fryzur uczniów – dotyczy stylizacji) • w wyniku

sugestii uczniów dodatkowe koło informatyczne (w

związku z faktem, że jest Cyfrową Szkołą) • w wyniku

sugestii uczniów zmodyfikowano tematykę godzin z

wychowawcą o bezpieczeństwo w sieci (między innymi w

związku z Cyfrową Szkołą) • w wyniku sugestii uczniów

zmodyfikowano Wewnątrzszkolny System Oceniania z

zachowania (z systemu punktowego, na system

opisowy) • na prośbę uczniów zwiększono ofertę zabaw

szkolnych w ramach "Czterech pór roku" • na prośbę

uczniów zwiększono liczbę godzin Szkolnego Koła

Sportowego.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy rodzice zgłaszali propozycje zmian w działaniach wychowawczych, a jeśli tak, to jakie?

Które z nich zostały uwzględnione? [AD] (7443)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Rodzice zgłaszali propozycje zmian w działaniach

wychowawczych. Wszystkie zostały uwzględnione.

• nastąpiła modyfikacja Kodeksu Kulturalnego Ucznia i

Norm Zachowań (np.: dostosowanie - złagodzenie zapisu

odnośnie fryzur uczniów – dotyczy stylizacji) • nastąpiła

modyfikacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z

zachowania (z systemu punktowego, na system

opisowy) • w wyniku rozmów z rodzicami zdecydowano,

że poniedziałki są dniem bez pracy domowej z uwagi na

zajęcia basenowe • zmodyfikowano formułę organizacji

Dnia Otwartej Szkoły i Dnia Dziecka • wzbogacono ofertę

zajęć o treningi karate, o koło szachowe i tańca

towarzyskiego • zmodyfikowano propozycję tematów

spotkań w ramach Centrum Wspierania Rozwoju Małego

Dziecka i Jego Rodziny. • zwiększono liczbę godzin zajęć

sportowych • wprowadzono do sprzedaży zdrową

żywność w sklepiku szkolnym "Grosik" • zmieniono

dziennik elektroniczny na dziennik firmy Librus •

wydłużono czasu pracy świetlicy.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 - zmiany w systemie oceniania zachowania (odejście od

systemu punktowego);

2 - złagodzenia zapisu w Statucie i w Kodeksie

Kulturalnego Ucznia związanych z niestosownymi

fryzurami uczniów;

3 rozwiązania praktyczne w zakresie programu „Lżejszy

tornister”;

4 wyłącznie zdrowa żywność w sklepiku szkolnym;

5 - wprowadzenie dodatkowych zajęć sportowych, np.

karate;

6 - wprowadzenie dziennika elektronicznego, sprawniejsza

komunikacja z rodzicami;

7 - rodzice współtworzą tematykę Centrum Wspierania i

Rozwoju Małego Dziecka

8 - konta internetowe „Lokatka” w ramach Szkolnej Kasy

Oszczędnościowej.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 W obecnym roku szkolnym w wyniku ewaluacji Programu

Wychowawczego zgłosili propozycję dotyczącą

umożliwienia im spędzania długich przerw na „Orliku”.

2 Nastąpiła również zmiana w systemie oceniania

zachowania, ponieważ punktowy system oceniania nie

był w odczuciu uczniów obiektywny

3 Uczniowie prosili o wprowadzenie szafek i stojaków na

rowery.

4 Uczniowie klas starszych z własnej inicjatywy pomagają

młodszym dzieciom w czasie obiadu.

5 Została stworzona skrzynka pytań, propozycji i

pomysłów – znajduje się w bibliotece i na tablicy

Samorządu Szkolnego.

6 W wyniku propozycji dzieci i młodzieży zaplanowano

więcej zabaw tanecznych w ramach projektu – „Cztery

pory roku”.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

zrealizowane? [WR] (7510)

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 - zintensyfikowanie działań integrujących uczniów, np.

poprzez częstsze gry zespołowe podczas zajęć

sportowych,

Rodzice informują, że mają możliwość zgłaszania

propozycji, dotyczących zasad obowiązujących w szkole,

w tym – praw i obowiązków uczniów podczas zebrań,

rozmów indywidualnych, w tym – telefonicznych lub

przez dziennik elektroniczny.

2 - modyfikowanie systemu oceniania zachowania

uczniów, np. zrezygnowano z oceniania punktowego,

3 - ustanowienie poniedziałków bez prac domowych i

klasowych,

 



Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie 106/233

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy zgłaszacie propozycje dotyczące zasad postępowania w szkole, praw i obowiązków

uczniów? Jeśli tak, to podajcie przykłady. Które z nich zostały zrealizowane? Jeśli nie, to dlaczego? [WU] (3392)

Tab.6

Numer Treść odpowiedzi

1 Samorząd uczniowski planuje w tym roku więcej

dłuższych zabaw, w najbliższym czasie odbędzie się bal

jesienny,

2 Uczniowie sami organizują wigilie klasowe wraz z

opłatkiem i potrawami świątecznymi.

3 Uczniowie dbają o swoje sale lekcyjne, np. sami czyszczą

akwarium.

4 Regulamin szkoły jest prawidłowy - uczniowie nie mają

do niego uwag.
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Wymaganie:

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

Stan oczekiwany:

W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

podejmuje się różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być

one oparte na diagnozie, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ich elementem jest

przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują

nauczanie i wspierają uczniów.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego

ucznia. O systemowości prowadzonego rozpoznania świadczą celowe działania obejmujące całą

szkołę. Opinie uczniów odnośnie oferty szkoły (zajęć pozalekcyjnych) określane są interesujące,

przydatne i dostępne. Na podstawie wniosków płynących z rozpoznania potrzeb uczniów, ustala się

kryteria dotyczące oferty zajęć pozalekcyjnych. W szkole zdarzają się sporadyczne przypadki

dyskryminacji, nauczyciele są świadomi istotności problemu i podejmują działania adekwatne do jej

specyfiki. Nauczyciele, dyrektor i partnerzy potwierdzają uzasadnienie współpracy z instytucjami

z punktu widzenia ich adekwatności do potrzeb uczniów i ich sytuacji społecznej. Wskazują

konkretne informacje na jakie potrzeby uczniów współpraca jest odpowiedzią, oraz jakie są z niej

korzyści. W szkole widoczna jest powszechność obejmowania wychowanków działaniami

indywidualizacji procesu edukacyjnego. W trakcie obserwacji lekcji zaobserwowano, że nauczyciel

motywuje uczniów do angażowania się. Większość uczniów deklaruje, że może liczyć na adekwatne

wsparcie nauczycieli, które odpowiada ich potrzebom i że może rozwijać swoje zainteresowania

dzięki temu wsparciu.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego

ucznia. O systemowości prowadzonego rozpoznania świadczą celowe działania obejmujące całą

szkołę.

W szkole duża część uczniów została rozpoznanych, jako potrzebujących wsparcia (Tab.1, 2).

Rodzice przynajmniej kilka razy w roku rozmawiają z nauczycielami o możliwościach i potrzebach ich dzieci

(Wykres 1j). 

Nauczyciele w wywiadzie informują, że na podstawie prowadzonych diagnoz określono potrzeby społeczne

uczniów danej klasy (Tab. 3).
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Nauczyciele informują, że rozpoznają się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów poprzez

analizowanie i opracowanie wyników na podstawie:

- uzyskanych informacji od wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

- innych nauczycieli na temat indywidualnych cech, problemów poszczególnych uczniów;

- obserwacji zachowań podczas zajęć, wycieczek, imprez szkolnych;

- częstych rozmów z rodzicami (Tab. 4). 

Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Ilu uczniów zostało rozpoznanych, jako potrzebujący wsparcia? [AD] (7075)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 W szkole duża część uczniów została rozpoznanych, jako

potrzebujących wsparcia.

5 uczniów otrzymało odzież i obuwie • 2 rodziny

uczęszczały na spotkania zespołów interdyscyplinarnych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupsku • 45

osoby otrzymują wsparcie w nauce • 109 uczniów

korzysta z bezpłatnych obiadów • 10% zwolnionych z

ubezpieczenia • 8 osób otrzymuje wsparcie od

sponsorów – bilety do kina, teatru • 2 osoby otrzymały

bezpłatnie podręczniki do kl. "O"
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Z jakich powodów wymagają wsparcia? [AD] (7039)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Uczniowie wymagają wsparcia z różnych powodów. Uczniowie wymagają wsparcia z uwagi na: • trudności w

nauce • zaniedbania środowiskowe • niewydolność

wychowawczą rodziców • nadużywanie alkoholu przez

jednego z rodziców • emigrację zarobkową jednego z

rodziców • nadpobudliwość psychoruchową

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie są najważniejsze potrzeby rozwojowe (społeczne, poznawcze, emocjonalne) Państwa

uczniów? [WNO] (7779)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 potrzebę przynależności, akceptacji grupowej,

naśladowania zachowań uznanych za autorytet przy

jednoczesnym poczuciu własnej odrębności i

indywidualności

2 uczniom zależy na tworzeniu poprawnych relacji

społecznych rodzice – nauczyciele – rówieśnicy

3 potrzeby poznawcze: - ciekawość wiedzy, - rozwój

zainteresowań, - rozwinięcie myślenia logicznego,

abstrakcyjnego, myślenia przez analogie (przyczynowo –

skutkowe), - rozwój uwagi, koncentracji, pamięci, -

umiejętność tworzenia pojęć, neologizmów

4 potrzeby emocjonalne: bezpieczeństwa, akceptacji,

miłości, sukcesu osiągnięć, akceleracji,

współzawodnictwa o miejsce w grupie oraz prawo do

wyrażania gniewu
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób rozpoznają Państwo możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów w

tej klasie? [WNO] (7040)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 na podstawiemuzyskanych informacji od wychowawcy

klasy, pedagoga szkolnego lub Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

2 innych nauczycieli na temat indywidualnych cech,

problemów poszczególnych uczniów

3 obserwacji zachowań podczas zajęć, wycieczek, imprez

szkolnych

4 częstych rozmów z rodzicami.

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia 

Opinie uczniów odnośnie oferty szkoły (zajęć pozalekcyjnych) określane są interesujące, przydatne

i dostępne. Na podstawie wniosków płynących z rozpoznania potrzeb uczniów, ustala się kryteria

dotyczące oferty zajęć pozalekcyjnych. 

Uczniowie uważają, że zajęcia pozalekcyjne interesują ich oraz  pomagają im w nauce, co potwierdzają rodzice

(Wykres 1j, 2j, 3j). Nauczyciele wskazują wnioski, będące wynikiem rozpoznania potrzeb, możliwości

i zainteresowań uczniów, które są wykorzystywane podczas planowania zajęć pozalekcyjnych i wspomagających

(Tab. 1).W szkole podejmuje się działania w ramach wspierania uczniów ze szczególnymi potrzebami

edukacyjnymi (Tab. 2).Tworząc ofertę szkoła kieruje się różnorodnymi priorytetami (Tab. 3). Przykłady działań

na lekcji, które wynikały z wcześniejszego rozpoznania potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów ilustruje

Tab. 4
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie wnioski płyną z prowadzonego przez Państwa rozpoznania potrzeb, możliwości uczniów

dla pracy z klasą? Jak te wnioski wykorzystują Państwo? [WNO] (7042)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 dobierają różnorodne formy realizacji i pomoce

dydaktyczne starając się, by każda lekcja była dla ucznia

atrakcyjna i motywowała go do wytężonej pracy

2 wykorzystują podczas zajęć technologie informacyjno-

komunikacyjne, tj tablicę interaktywną, laptopy,

notebooki, wizualizer, skaner, internet

3 stosują zróżnicowane sposoby pracy, w tym

aktywizujące, np. karty pracy, drzewka decyzyjne,

projekty, pracę w parach i w grupach

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania są podejmowane w ramach wspierania uczniów ze szczególnymi potrzebami

edukacyjnymi? [AD] (7958)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 W szkole podejmuje się działania w ramach wspierania

uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Formami pomocy są: • zajęcia z gimnastyki

korekcyjno-kompensacyjnej • terapia logopedyczna •

terapia pedagogiczna • surdoterapia • zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze (dla uczniów z kl. I-III) •

przedmiotowe zajęcia wyrównawcze (dla uczniów z kl.

IV-VI) • nauczanie indywidualne • dostosowywanie

poziomu wymagań do możliwości ucznia i jego dysfunkcji

• przestrzeganie zaleceń zawartych w opiniach Poradni

Psychologiczno-Pegagogicznej
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakimi priorytetami kieruje się szkoła, tworząc ofertę? [AD] (7034)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 Tworząc ofertę szkoła kieruje się różnorodnymii

priorytetami.

• wspierać uczniów ze szczególnymi potrzebami

edukacyjnymi • doskonalić uzdolnienia przedmiotowe

uczniów • rozwijać talenty • rozwijać zainteresowania •

rozwijać kreatywność i pomysłowość • doskonalić

umiejętność autoprezentacji • doskonalić zachowania

prozdrowotne • przygotować uczniów do dalszego etapu

kształcenia i życia w zmieniającej się rzeczywistości •

tworzyć ofertę różnorodną – dla wszystkich uczniów (dla

każdego zgodnie z uwarunkowaniami).

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Które z Pana/i działań na lekcji wynikały z wcześniejszego rozpoznania potrzeb, możliwości

poszczególnych uczniów? Proszę podać przykłady. [WNPO] (7959)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 Zadania wykorzystane na lekcji miały różny poziom

trudności.

2 Nauczyciel przygotował kilka ciekawostek, które

zaprezentował uczniom dociekliwym i mocno

zainteresowanym tematem.

3 Praca domowa była zróżnicowana, niektórzy uczniowie

otrzymali częściowo uzupełnioną krzyżówkę.

4 Nowatorskim elementem było obejrzenie przez dzieci

krótkiego filmu ze ślubowania z innej szkoły

(wykorzystano komputer z dostępem do Internetu,

rzutnik i ekran).

5 Nauczyciel zapewnił warunki do wzajemnego uczenia się

od siebie poprzez pracę w grupie.
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Obszar badania:  W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki

W szkole zdarzają się sporadyczne przypadki dyskryminacji, nauczyciele są świadomi istotności

problemu  i podejmują działania adekwatne do jej specyfiki. Z wypowiedzi uczniów i rodziców

wynika, że wszystkie dzieci traktowane są tak samo, nikt nie jest dyskryminowany ani wyróżniany.

Działania antydyskryminacyjne, które były prowadzone w szkole z uwzględnieniem ich specyfiki, liczby

uczestników oraz realizatora były dostosowane do jej sytuacji (Tab.1).Nauczyciele podejmowali działania

antydyskryminacyjne uwzględniające następujące przesłanki: płeć, kolor skóry/rasa, pochodzenie

etniczne/narodowe i społeczne, religię, poglądy polityczne, status ekonomiczny, wiek, niepełnosprawność/ stan

zdrowia (Wykres 1w).  Przykładami tych działań są: pogadanki na lekcjach, filmy edukacyjne, wdrożenie

do planu wychowawczego klasy odpowiednich zagadnień, przedstawienie profilaktyczne, rozmowy na lekcjach

i spotkaniach z rodzicami, konkurs plastyczny "Stop Agresji" (Wykres 1o). Prowadzone w szkole profilaktyczne

działania antydyskryminacyjne ilustruje Tab. 2 Przypadki dyskryminacji, choć nieliczne, to jednak zdarzają się.

Nauczyciele spotykają się z dyskryminacją dotyczącą zamożności i wyglądu. Wychowawcy rozmawiają o tym

z uczniami na lekcjach wychowawczych (Tab. 3).  Rodzice i uczniowie zdecydowanie informują, że w szkole nie

zdarzają się jakiekolwiek przypadki dyskryminacji wśród uczniów. Wszyscy uczniowie są traktowani tak samo,

nikt nie jest dyskryminowany ani wyróżniany. Podejmuje się wiele działań przeciwdziałających temu zjawisku:

darmowe obiady, mleko, herbatka i owoce są dostępne dla wszystkich dzieci. Wszystkie dzieci otrzymują

jednakowe paczki z okazji mikołajek (Tab. 4, 5). 

 

Wykres 1o
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania antydyskryminacyjne były prowadzone w tym i poprzednim roku szkolnym?

Proszę je wymienić, uwzględniając ich specyfikę, liczbę uczestników oraz realizatora (nauczyciel, pedagog

zatrudnieni w szkole czy podmiot zewnętrzny). W jaki sposób te działania były dostosowane do sytuacji w

Waszej szkole? [AD] (7045)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 W szkole nie ma rażących przypadków z zakresu

dyskryminacji.

Komentarz: Artykuł 21 Karty praw podstawowych Unii

Europejskiej: Zakazana jest wszelka dyskryminacja w

szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry,

pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne,

język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub

wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości

narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność,

wiek lub orientację seksualną.ojawiają się pojedyncze

przypadki niestosownego zachowania jednych uczniów

względem drugich co do ubioru. Podczas godzin do

dyspozycji wychowawców klas podejmuje się szereg

tematów z zakresu "Warto być, potem mieć" związanych

z eksponowaniem pojęcia wartości wewnętrznej

człowieka. Pedagog i nauczyciele prowadzą pogadanki i

lekcje wychowawcze na temat ubioru uczniów zwracając

uwagę na to, że nie jest ważna marka i koszt ubioru lecz

cechy wewnętrzne człowieka. Rozmowa indywidualna

pedagoga i wychowawcy objęła 3 uczniów. Problem

został zażegnany.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy w tym i poprzednim roku szkolnym były prowadzone profilaktyczne działania

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

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Uczniowie klasy IV wykonali prezentacje multimedialne

dotyczące tematyki tolerancji.

2 Program profilaktyczny szkoły zawiera treści

antydyskryminacyjne.

3 Na godzinie z wychowawcą uczniowie uczestniczyli w

projekcie prowadzonym metodą warsztatową na temat:

„Co to znaczy szanować innych?” (kl. III oraz kl. IV-VI).

4 W świetlicy szkolnej zrealizowano profilaktyczne projekty

plastyczne – „Mieszkamy na tej samej Ziemi” oraz

projekt „Tolerancja”.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

(zajęcia, projekty, itd.), mające na celu zmianę tej sytuacji? Proszę wymienić te działania. [WN] (6545)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Nauczyciele spotykają się z dyskryminacją dotyczącą

zamożności i wyglądu. Wychowawcy rozmawiają o tym z

uczniami na lekcjach wychowawczych.

2 Uczniowie klasy IV wykonali prezentacje multimedialne o

tolerancji.

3 Program profilaktyczny szkoły zawiera treści

antydyskryminacyjne.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

(zajęcia, projekty, itd.), mające na celu zmianę tej sytuacji? Proszę wymienić te działania. [WR] (6545)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 Szkoła podejmuje wiele działań przeciwdziałających

temu zjawisku: darmowe obiady, mleko, herbatka i

owoce są dostępne dla wszystkich dzieci.

2 Wszyscy uczniowie otrzymują jednakowe paczki z okazji

mikołajek.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy w Waszej szkole wszyscy uczniowie są traktowani tak samo? Jeżeli nie, to kto (jakie grupy)

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

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi

1 W szkole wszyscy uczniowie są traktowani tak samo, nikt

nie jest dyskryminowany ani wyróżniany.
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Obszar badania: Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc

uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną

 Nauczyciele, dyrektor i partnerzy potwierdzają uzasadnienie współpracy z instytucjami z punktu

widzenia ich adekwatności do potrzeb uczniów i ich sytuacji społecznej. Wskazują konkretne

informacje na jakie potrzeby uczniów współpraca jest odpowiedzią, oraz jakie są z niej korzyści.

Szkoła odnosi liczne korzyści dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym

środowisku, co potwierdzają w wywiadach partnerzy, nauczyciele i dyrektor (Tab.1). Od lat efektywnie

współpracuje z wieloma instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci i młodzieży (Tab. 2). Działania

prowadzone w ramach tej współpracy są wielopłaszczyznowe i adekwatne do potrzeb uczniów (Tab.  3). Niosą

w konsekwencji pomoc, wsparcie i rozwój intelektualny oraz fizyczny dzieci.  
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie najważniejsze korzyści odnosi szkoła dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami

działającymi w lokalnym środowisku? [WP] (7419)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Nauczyciele i pedagog współpracują systematycznie z

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną: - diagnozowanie

uczniów mających problemy w nauce i zachowaniu; -

otrzymywanie wskazań do dalszej pracy z uczniem; -

wspólnie rozwiązują problemy wychowawcze; -

przeprowadzanie rozmów przez poradnię z rodzicami na

temat problemów w nauce dzieci (prelekcje); - rodzice

uczestniczą w terapii jak zrozumieć dziecko z ADHD; -

warsztaty w klasach IV, V i VI na temat asertywności i

profilaktyki uzależnień, groźne dopalacze; - warsztaty i

prelekcje dla nauczycieli (Jak poznać dziecko będące pod

wpływem środków odurzających? Jak walczyć ze

stresem?); - uczniowie korzystają z terapii dla dzieci

nadpobudliwych psychoruchowo (ADHD); -

wnioskowanie o nauczanie indywidualne dla uczniów z

problemami zdrowotnymi (uczennica kl. II).

2 Nauczyciele współpracują z Gminnym Ośrodkiem Kultury

i Sportu Gminy Słupsk - wspólna realizacja kalendarza

imprez sportowych; - realizacja Gimnazjady w szkole z

uwagi na posiadanie pełnowymiarowej sali

gimnastycznej i bandy do unihokeja; - współrealizacja

powiatowego konkursu piosenki „Idzie Wiosna”; -

współrealizacja Wigilii dla Seniorów; - współrealizacja

Dożynek; - współrealizacja Dnia Mieszkańca Gminy

Słupsk.

3 Nauczyciele korzystają z ofert Ośrodka Doskonalenia

Nauczycieli: - biorą udział w kursach, konferencjach,

szkoleniach i warsztatach metodycznych oraz

indywidualnego doradztwa metodyków; - publikują

swoje materiały w Biuletynie Oświatowym Ośrodka

Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku; - biorą udział w

konkursach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli; - uczestnictwo nauczycieli w Forum

Regionalnym na Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku

(dyskusja wśród regionalistów odnośnie kultywowania

treści dotyczących regionu); - występy uczniów,

prezentowanie wierszy p. J. Onisiewicza- poety z

Krzemienicy.

4 Nauczyciele korzystają z pomocy Słupskiego Oddziału

Dyslektycznego w pracy z dziećmi mającymi problemy

dyslektyczne.
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Numer Treść odpowiedzi

5 Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

przy Urzędzie Gminy w Słupsku - opieka społeczna

wspiera materialnie uczniów z rodzin najuboższych:

bezpłatne obiady, odzież używana, wyprawki szkolne dla

uczniów klas II, III, VI, stypendia szkolne dla uczniów z

klas I- VI; - uczestniczenie w zespołach

interdyscyplinarnych; - poznawanie sytuacji rodzinnej

dzieci.

6 Szkoła korzysta z fachowej pomocy Kuratorów Sądu

Rodzinnego - w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych; - w rozwiązywaniu problemów

wynikających z patologii społecznej występującej w

rodzinach uczniów; - kuratorzy przeprowadzają rozmowy

i prelekcje na temat agresji i przemocy

7 Wspieranie uczniów i szkoły przez Komisję

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -

dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego

uczniów (kolonie i półkolonie); - przekazanie funduszów

na organizację konkursów o tematyce profilaktyki

uzależnień.

8 Współpraca z Miejską Komendą Policji w Słupsku -

współpraca dzielnicowego p. Daniela Jaworskiego - kilka

razy w roku szkolnym uczestniczy w pogadankach i

warsztatach dotyczących bezpieczeństwa dziecka

podczas przebywania w szkole i poza nią (podczas

godzin wychowawczych), indywidualnych rozmów, apeli

szkolnych, przy organizacji zimowisk. - pokaz pracy psa

tropiącego (wykrywanie narkotyków, szukanie śladów); -

policjanci uczą uczniów zachowania w razie ataku psa

(wizyta w szkole); - przeprowadzanie prelekcji dla

uczniów na temat bezpieczeństwa dzieci i zachowania w

sytuacjach zagrożeń, przeciwdziałaniu przemocy oraz z

zakresu profilaktyki uzależnień; - policjanci biorą udział

w akcji „Bezpieczne wakacje” oraz „Bezpieczne ferie”; -

przypominają o zasadach poruszania się po drogach,

przechodzenie na pasach; - uczestniczą w zdobywaniu

karty rowerowej w miasteczku ruchu drogowego

(WORD) w Słupsku.

9 Współpraca z Sekcją Ruchu Drogowego przy KMP w

Słupsku - prowadzenie cyklu spotkań z uczniami na

temat bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym; -

przeprowadzenie szkolenia dla uczniów kl. IV biorących

udział w innowacji pedagogicznej „Wychowanie

Komunikacyjne”; - przeprowadzenie egzaminu na kartę

rowerową.
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Numer Treść odpowiedzi

10 współpraca z Urzędem Gminy w Słupsku - korzystanie z

gminnego projektu „Wyprawka dla pierwszaka”; -

dofinansowanie przez Urząd Gminy Słupsk wypoczynku

letniego i zimowego organizowanego przez szkołę; -

finansowanie przez gminę zajęć na pływalni dla uczniów

klas I- VI; - stypendia dla uczniów najzdolniejszych

(stypendium Pana Wójta); - wsparcie finansowe na

nagrody w konkursach gminnych organizowanych w

szkole np. recytatorskim, ortograficznym,

profilaktycznym pn. „Chcę żyć zdrowo”; - pomoc w

dowozie uczniów na zimowisko – opłata transportu; -

bezpłatne dożywianie dzieci; - opłata za konta rodziców

w e-Dzienniku; - otwarcie przy szkole świetlicy wiejskiej

czynnej w godzinach popołudniowych dla uczniów i

mieszkańców wsi; - bieżące remonty, zagospodarowanie

terenu wokół szkoły (stawku, Orlika).

11 Współpraca z Nadleśnictwem Ustka - współpraca z

leśniczym p. Markiem Zakrzewskim w zakresie treści

przyrodniczych przekazywanych uczniom na zajęciach w

terenie; - udział w organizowanych przez Nadleśnictwo

akcjach „Sprzątanie Świata”; - przeprowadzanie przez

pracowników Nadleśnictwa pogadanek na temat opieki

nad zwierzętami zimą; - przeprowadzenie lekcji

edukacyjnych o lesie: mieszkańcy lasu, bezpieczeństwo

w lesie; - dostarczenie materiałów dydaktycznych

związanych z lasem i gospodarką leśną np. : Poradnik

leśnego wędrowca” , „O zachowaniu się w lesie” ,

„Warstwowa budowa lasu”, „ Przewodnik turystyczny

województwa pomorskiego”; - uczniowie otrzymali

próbki różnych gatunków drzew, przy pomocy których

określali wiek drzew (np. za pomocą słoi) - uczniowie

uczestniczyli w ciekawych zajęciach np. podczas „Dnia

otwartego Lasów Państwowych na terenie Nadleśnictwa

Ustka; - uczniowie zwiedzali z leśnikami wieżę

widokową, kącik edukacyjny, ścieżkę dydaktyczną

„Orzechowa Wydma”; - dokarmianie zwierzyny z

leśniczym; - udział szkoły w obchodach Święta Lasów

Państwowych; - udział uczniów w konkursach

organizowanych przez Nadleśnictwo; - dofinansowanie

przez Nadleśnictwo Ustka konkursów: najpiękniejszy

karmnik lub budka lęgowa; - dostarczenie karmy do

„stołówki ptasiej”; - dokarmianie bocianów wiosną (przy

niekorzystnej aurze).
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Numer Treść odpowiedzi

12 Szkoła korzysta z oferty Muzeum Kultury Ludowej

Pomorza w Swołowie - warsztaty w muzeum, dzięki

którym uczniowie nabierają nowych doświadczeń, lepiej

poznają region (warsztaty tkackie, wykonanie ozdób

choinkowych, malowanie jaj wielkanocnych, plenery

malarskie w Swołowie); - bezpłatne zwiedzanie części

muzealnej.

13 Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Bruskowie Wielkim -

przeprowadzanie badań profilaktycznych przez

pielęgniarkę szkolną; - kontrola higieny osobistej, -

pogadanki nt. zdrowego odżywiania; - fluoryzacja

zębów.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić instytucje odpowiedzialne za wspomaganie dzieci i młodzieży, z którymi

współpracuje szkoła. [WD] (7049)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Szkoła od lat efektywnie współpracuje z wieloma

instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci i

młodzieży.

Należą do nich: • Poradnia Psychologiczno –

Pedagogiczna • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci •

Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku • Gminny Ośrodek

Kultury i Sportu Gminy Słupsk • Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej • Urząd Gminy Słupsk • Gminna

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych •

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie •

Muzeum Pomorza Środkowego • Sąd Rodzinny •

Centrum Pomocy Rodzinie • Komenda Policji • Szkoła

Policji w Słupsku • Straż Gminna • Nadleśnictwo Ustka •

sołectwa z regionu szkoły • Ośrodek Zdrowia w

Bruskowie Wielkim • pielęgniarka szkolna • Sanepid •

Sekcją Ruchu Drogowego przy KMP w Słupsku • Ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli • Słupskim Oddziałem

Dyslektycznym • Parafia Bruskowo Wielkie.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania są prowadzone w ramach tej współpracy? Czy Pani/Pana zdaniem jest

adekwatna do potrzeb uczniów? Proszę uzasadnić. [WD] (7048)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 W ramach współpracy prowadzone są następujące

działania, które są adekwatne do potrzeb uczniów.

• W przypadku Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej

o diagnozowanie uczniów mających problemy w nauce i

zachowaniu o prowadzenie badania i sporządzanie

dokumentacji, na podstawie której dyrektor wnioskuje

do organu prowadzącego o zabezpieczenie finansowe na

realizację nauczania indywidualnego dla ucznia o

otrzymywanie wskazań do dalszej pracy z uczniem o

przeprowadzanie rozmów przez pracowników poradni z

rodzicami na temat problemów w nauce dzieci (prelekcje

) o udział rodziców w terapii rodzinnej prowadzonej

przez poradnię np.: jak zrozumieć dziecko z ADHD o

prowadzenie warsztatów w klasach IV, V i VI na temat

asertywności i profilaktyki uzależnień, groźne dopalacze

o prowadzenie warsztatów i prelekcji dla nauczycieli (Jak

poznać dziecko będące pod wpływem środków

odurzających?, Jak walczyć ze stresem?) • W przypadku

Gminnego Ośrodeka Pomocy Społecznej o stypendia

szkolne o wyprawki szkolne dla uczniów kl. II i III o

bezpłatne dożywianie o uczestnictwo w zespołach

interdyscyplinarnych o pomoc w rozpoznawaniu sytuacji

rodzinnej dzieci • W przypadku Urządu Gminy Słupsk o

stypendia Wójta dla najlepszych uczniów o korzystanie z

gminnego projektu "Wyprawka dla pierwszaka" o

wycieczka dla wyróżniających się uczniów kl.VI o

dofinansowanie wypoczynku zimowego uczniów

rokrocznie organizowanego przez szkołę o wsparcie

finansowe organizowanych przez szkołę trzech

konkursów o randze gminnej (recytatorski, ortograficzny

i profilaktyczny) i jednego powiatowego

("Bezpieczeństwo przede wszystkim") o bezpłatny basen

dla wszystkich uczniów o wkład własny finansowy gminy

będący warunkiem pozyskania przez dyrektora szkoły

finansowych środków zewnętrznych na realizację

projektów i programów (w przypadku rządowych

programów "Radosna Szkoła" i "Cyfrowa Szkoła", a także

programu "ABC – wyrównywanie szans edukacyjnych").

• W przypadku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli : o

nauczyciele biorą udział w kursach, konferencjach,

szkoleniach i warsztatach metodycznych oraz korzystają

z indywidual
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Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia

W szkole widoczna jest adekwatność podejmowanych przez nauczycieli działań do potrzeb uczniów

oraz powszechność obejmowania wychowanków działaniami indywidualizacji procesu

edukacyjnego. U czniowie deklarują w ankietach otrzymywanie wsparcia od nauczycieli. W trakcie

obserwacji lekcji zaobserwowano, że nauczyciel motywuje uczniów do angażowania się.

Uczniowie mogę uczestniczyć we wszystkich zajęciach, na których chcą być (Wykres 1j). Obserwacje zajęć

potwierdzają, że nauczyciele motywują wszystkich uczniów do angażowania się w proces uczenia się. Nauczyciel

przygotowując lekcję konstruuje pytania i zadania tak, aby zarówno uczniowie słabsi, jak i ci zdolniejsi nie

nudzili się, oraz byli w stanie wywiązać się z powierzonego im zadania. Dobiera stopień trudności zadań

do możliwości i predyspozycji uczniów. W czasie zajęć na bieżąco modyfikuje poziom ich trudności, zwiększa

lub zmniejsza tempo pracy na lekcji. Stara się motywować uczniów do aktywnego uczenia się poprzez

proponowanie różnych aktywności podczas wykonywania zadań, np. czytania, pisania, pracy plastycznej,

współpracy w parach. Często stosuje pochwały i plusy. (Tab. 1, 2). Nauczyciele indywidualizują proces

nauczania na podstawie wyników diagnoz umożliwiających określenie sposobów wspierania każdego ucznia tak,

by osiągał postępy zgodnie ze swoimi potrzebami, możliwościami, zainteresowaniami i możliwościami (Tab. 3).

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jak nauczyciel indywidualizuje proces edukacyjny i jakiej grupy uczniów to dotyczy? [OZ]

(9910)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Nauczyciel uwzględnia potrzeby uczniów, zarówno

uzdolnionych jak i potrzebujących wsparcia. W czasie

lekcji różnicuje zadania, monitoruje pracę uczniów,

zadaje pytania pomocnicze, wyjaśnia wątpliwości,

zachęca do aktywności. Umożliwia odniesienie sukcesu

zarówno uczniom pracującym wolniej jak i zdolnym. Ma

przygotowane dodatkowe ćwiczenia dla uczniów

pracujących szybciej.

Nauczyciel wykorzystał zróżnicowane uzdolnienia

uczniów, tym samym pozwoliło to na większe

zaangażowanie dzieci w przedstawienie (recytacja

wierszyków każdego z nich).

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, w jaki sposób nauczyciel motywuje uczniów do aktywnego uczenia się? Jakie przynosi to

rezultaty? W jakim stopniu działania nauczyciela są skuteczne? [OZ] (7762)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Nauczyciel chwali uczniów, gdy ci dobrze wykonają

powierzone im zadanie (wystawił plusy za aktywność).

Zachęca do większego wysiłku, do zwiększenia

aktywności na lekcji tych uczniów, którzy nie wykazują

się nadmiernym zainteresowaniem. Uczniowie dzięki tym

praktykom są pewniejsi siebie, nie boją się brać

czynnego udziału w lekcji, chętniej ze sobą

współpracują. Zauważalna jest zwiększona skuteczność

nauczania i uczenia się.

Nauczyciel motywuje uczniów do aktywnego uczenia się

poprzez zorganizowanie pracy w grupach, pochwały i

pracę na tablicy interaktywnej. Uczniowie bardzo chętnie

wykonują wszystkie zadania.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób indywidualizują Państwo proces nauczania? Proszę podać przykłady. [WNO]

(7960)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 -organizowanie warunków do wzajemnego uczenia się,

co umożliwia np. przemyślany dobór par i grup

uczniowskich pracujących wspólnie podczas zajęć

2 stosowanie metod aktywizujących np. praca przy

projekcie, burza mózgów, metaplan

3 proponowanie zadań, w tym domowych, zgodnie z

możliwościami ucznia

4 zapewnienie uczniowi wyboru, które, w jakim czasie i w

jakiej kolejności wykona określone zadania

5 motywowanie do wykonania ćwiczeń dodatkowych, w

tym proponowanie uczniom różnych technik i form

aktywności (np. wypracowanie, nagranie, drama, mapa

myśli) z uwzględnieniem predyspozycji

psychofizycznych.

6 proponowanie zajęć wspierających i doskonalących

odpowiednich dla ucznia mającego trudności jak

uzdolnionego

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

odpowiada ich potrzebom

Większość uczniów deklaruje w ankietach, że może liczyć na adekwatne wsparcie nauczycieli, które

odpowiada ich potrzebom i że może rozwijać swoje zainteresowania dzięki temu wsparciu.

Wszyscy uczniowie uważają, że nauczyciele dają im do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości na większości

i wszystkich lekcjach. Uczniowie w ankietach potwierdzają, że nauczyciele mówią im, że mogą się nauczyć

nawet trudnych rzeczy (Wykres 1j, 2j, 3 j).



Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie 128/233

      

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Stan oczekiwany:

O sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje zdolność do współpracy. Aby jej uczyć,

nauczyciele powinni działać zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy,

prowadząc ewaluację, ucząc się od siebie nawzajem. Służy to podniesieniu jakości procesu uczenia

się uczniów oraz rozwojowi zawodowemu nauczycieli.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele współpracują w zespołach w celu podniesienia jakości swojej pracy m.in. poprzez

wymianę poglądów i doświadczeń. Ich współpraca ma wpływ na organizowanie i realizowanie

procesów edukacyjnych. Wprowadzane zmiany są wynikiem pracy zespołowej, np. w zakresie

modyfikowanego systemu oceniania oraz programu wychowawczego. Nauczyciele współpracują ze

sobą przy rozwiązywaniu problemów. Szczególnie cenią sobie wymianę doświadczeń, konsultacje,

doradztwo, lekcje koleżeńskie oraz wspólne organizowanie i prowadzenie działań. Ewaluacja

własnej pracy jest prowadzona we współpracy z innymi nauczycielami. 

 

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

organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu

i realizowaniu procesów edukacyjnych.  Są zaangażowani w pracę zespołów przedmiotowych

lub międzyprzedmiotowych, wychowawczego i profilaktycznego, ds. zarządzania szkołą, szkoleniowego, ds.

organizacji imprez szkolnych, ds. ewaluacji wewnętrznej, ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Wykres

1w). Oprócz powyższego, współpracują także w zespołach ds. ewaluacji bezpieczeństwa, ds. diagnozy potrzeb

edukacyjnych, estetyki i wystroju szkoły, ds. Szkolnego Centrum Wspierania Rozwoju Małego Dziecka i Jego

Rodziny. Wszyscy nauczyciele bardzo wysoko, wzajemnie, oceniają poziom zaangażowania w pracę zespołów

(Wykres 1j). Dyrektor informuje, że współpraca nauczycieli uczących w szkole podczas planowania

i realizowania procesów edukacyjnych w szkole realizowana jest przez 8 zespołów zadaniowych oraz 4 zespołów

samokształceniowych i odbywa się podczas cotygodniowych zebrań. We współpracy m.in.:

- opracowują scenariusze i przeprowadzają uroczystości i imprezy szkolne i środowiskowe,

- organizują konkursy: szkolne, gminne, powiatowe,

- przygotowują uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,

- opracowują plany pracy,

- realizują programy, projekty i innowacje,

- przeprowadzają ewaluację przedsięwzięć.
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Nauczyciele uczący w jednym oddziale współpracują przede wszystkim podczas planowania i sposobów

realizowania procesów edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów, uzgadniania zakresu

korelacji i integracji oraz kolejności wprowadzanych treści, a także w ramach realizowanych w tej klasie

przedsięwzięć, np. innowacji i programów własnych (Tab. 1).

Podczas obserwowanych zajęć wystąpiły elementy wynikające z ustaleń z innymi nauczycielami uczącymi w tym

oddziale Tab. 2).

Wykres 1j
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

[WNO] (7026)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Nauczyciele uczący w jednym oddziale wspólnie planują

procesy edukacyjne oraz podejmują decyzje o

modyfikowaniu ich realizacji, wymieniają doświadczenia

na zebraniach, w tym także zespołu

samokształceniowego lub ustaleń indywidualnych.

Podczas wywiadu podają przykłady pracy zespołowej na

rzecz klasy V: - uzgadnianie zakresu korelacji i integracji

oraz kolejności wprowadzanych treści, np. języka

polskiego i angielskiego; przyrody i matematyki; historii

i matematyki; polskiego i historii oraz przyrody i lekcji

bibliotecznych oraz uzgodnienie form i metod pracy na

poszczególnych zajęciach, np. polonista wspierany jest

przez historyka przy wprowadzaniu kolejnych epok. -

ustalanie oraz wspólne realizowanie kalendarza imprez,

uroczystości i wycieczek, - uzgodnienie zakresu i

harmonogramu korzystania z technologii informacyjno

–komunikacyjnych, szczególnie w zakresie korzystania

ze sprzętu - wymiana informacji o uczniach oraz

ustalanie działań wychowawczych wynikających z

potrzeb tej klasy, - dzielenie się wiedzą i

doświadczeniem zdobytymi podczas szkoleń oraz

poprzez tzw. lekcje koleżeńskie i otwarte, które

udostępnione są na stronach internetowych szkoły, -

opracowanie narzędzi badawczych, materiałów

dydaktycznych, - wspólne prowadzenie lekcji w ramach

realizowanych projektów, np. matematykę po angielsku,

- organizowanie warsztatów i spotkań tematycznych dla

rodziców w ramach Centrum Wspierania Rozwoju Małego

Dziecka i Jego Rodziny. Nauczyciele wymieniają się

pomocami dydaktycznymi np. nauczyciel języka

angielskiego wprowadzając w klasie nazwy kształtów

korzysta z pomocy matematyka.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Które z elementów lekcji wynikają z ustaleń z innymi nauczycielami uczącymi w tym

oddziale/klasie? [WNPO] (6497)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 prawidłowe posługiwanie się językiem ojczystym

2 obliczenia matematyczne na języku polskim

3 korelacja treści języka polskiego z przyrodniczymi

4 dostosowanie warunków uczniom potrzebującym

wsparcia

5 kształtowanie postaw patriotycznych

Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

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

nauczycielami

Wprowadzenie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja,

realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami, np. w zakresie

modyfikowanego systemu oceniania oraz programu wychowawczego (Tab. 1). Modyfikacje są wdrażane

w wyniku współpracy i ustaleń pomiędzy nauczycielami i w licznych zespołach zadaniowych. Decyzje

o wprowadzeniu zmiany stanowią efekt wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą nauczycieli zdobytą

na szkoleniach, warsztatach, kursach, studiach podyplomowych lub w ramach wniosków z ewaluacji

wewnętrznej czy wniosków z wzajemnie prezentowanych lekcji otwartych (Tab. 2, Tab. 3). Nauczyciele

w zespołach rozwiązują problemy edukacyjne, planują pracę, tworzą narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów,

przeprowadzają szczegółową analizę wyników nauczania, w tym sprawdzianu zewnętrznego, formułują wnioski

oraz podejmują decyzje o wprowadzeniu działań w celu doskonalenia pracy wychowawczo - dydaktycznej.

Wspierają się wzajemnie w planowaniu zmian w działaniach dotyczących zarówno pracy z dzieckiem zdolnym

jak i mającym trudności edukacyjne (Tab. 4). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie zmiany w procesie edukacyjnym i wychowawczym zostały wprowadzone przez Pana/ią w

wyniku wspólnych ustaleń z innymi pracownikami placówki w tym lub poprzednim roku szkolnym? [AN] (6494)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 12

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 zmiany w systemie oceniania uczniów

2 zmiany w programie wychowawczym i programie

profilaktyki
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.2

Numer Analiza

1 W opinii dyrektora nauczyciele decydują o

wprowadzanych zmianach w procesach edukacyjnych

podczas realizacji, w tym - ewaluacji kilkunastu

programów, projektów i innowacji. Modyfikacje są

wdrażane w wyniku współpracy i ustaleń pomiędzy

nauczycielami i w licznych zespołach zadaniowych np.

ds.: ewaluacji działalności statutowej, ewaluacji

bezpieczeństwa w szkole, współpracy z rodzicami i

środowiskiem, technologii

informacyjno-komunikacyjnych, diagnozy potrzeb

edukacyjnych uczniów, wystroju i estetyki szkoły,

promocji, ds. Szkolnego Centrum Wspierania Małego

Dziecka. Decyzje o wprowadzeniu zmiany stanowią efekt

wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą nauczycieli

zdobytą na szkoleniach, warsztatach, kursach, studiach

podyplomowych lub w ramach wniosków z ewaluacji

wewnętrznej czy wzajemnie prezentowanych lekcji

otwartych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę o podanie przykładu wprowadzonej zmiany? [WD] (7021)

Tab.3

Numer Analiza

1 Dyrektor wskazuje przykłady wprowadzonych zmian w

przebiegu procesów edukacyjnych. W wyniku pojawienia

się dziennika elektronicznego zaistniała potrzeba

dostosowania skali ocen tak, by można je było bez

większych problemów wprowadzać do komputera. W

wyniku wspólnych ustaleń członków Zespołu do Spraw

Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych i Zespołu do

Spraw Ewaluacji Działalności Statutowej Szkoły

postanowiono zmienić dotychczasowy punktowy sposób

ocenia na adekwatny dla dziennika elektronicznego.

Zmiana jest wynikiem współpracy wszystkich nauczycieli

oraz koordynatora do spraw informatyzacji w szkole,

nauczyciela matematyki i informatyki. W wyniku

diagnozy dotyczącej rozwoju bazy szkolnej pojawiła się

potrzeba wyposażenia w pomoce dydaktyczne z

dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej,

dlatego nauczyciele podjęli decyzję o przystąpieniu do

programu "Cyfrowa szkoła". Opracowanie i wdrożenie

programu znacząco wzbogaciło szkołę w sprzęt

komputerowy i multimedialne środki dydaktyczne.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Prosimy o podanie przykładów zmian wprowadzonych w efekcie wspólnych ustaleń pomiędzy

Państwem. [WNO] (7713)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 Nauczyciele uczący w klasie V podają przykłady zmian w

procesach edukacyjnych, będących wynikiem wspólnych

ustaleń i współpracy: - korelacja treści programowych, -

zwiększenie uczniom możliwości zdobywania informacji z

różnych źródeł - organizowanie kolejnych i

modyfikowanie treści, w zależności od potrzeb i

możliwości uczniów zajęć wyrównawczych, w tym

przygotowujących do sprawdzianu zewnętrznego oraz

przeznaczonych dla uczniów uzdolnionych zajęć

przygotowujących do konkursów, np. doskonalących z

matematyki, historii i języka angielskiego, -

rozwiązywanie trudności wychowawczych, np. w zakresie

frekwencji lub dyscypliny w klasie poprzez wspólne

opracowanie działań adekwatnych do nowej sytuacji, -

uatrakcyjnianie sposobów realizacji programu

wychowawczego, np. w zakresie przeprowadzania imprez

okolicznościowych, wycieczek, spotkań z ciekawymi

ludźmi, - doskonalenie pracy dotyczącej opracowania:

narzędzi badawczych, sposobów diagnozowania,

wyników analiz czy raportów. Ponadto nauczyciele

wspólnie ustalają również plan zajęć pozalekcyjnych, tak

by wszyscy zainteresowani uczniowie mogli z nich

korzystać. Nauczyciele uczący w klasie V ustalili, iż z

przedmiotów język polski, matematyka, język angielski

uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia wspierające ich

rozwój. Realizacja programu „Cyfrowa Szkoła” wymaga

również rozwiązań opartych na wzajemnej współpracy

nauczycieli np. dotyczących takiego ułożenia planu lekcji,

by każdy nauczyciel w mógł korzystać z zasobów szkoły

cyfrowej (laptopów, notebooków, wizualizera, tablic

interaktywnych).
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Obszar badania: Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy

współpracy

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. Wskazują liczne

przykłady korzystania z pomocy innych nauczycieli w pracy pedagogicznej (Tab. 1, Wykres 1w). Współpraca

nauczycieli przynosi wymierne efekty w zakresie doskonalenia procesu wychowawczo-dydaktycznego (Tab. 2).

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jakich sytuacjach, w swojej pracy z uczniami, korzysta Pan/i z pomocy innych nauczycieli?

[AN] (8478)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 13

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 wymiana doświadczeń, konsultacje, doradztwo, wymiana

poglądów, przekazywanie zdobytej na szkoleniach

wiedzy

2 korelacja międzyprzedmiotowa

3 wspólne organizowanie i prowadzenie działań,

wycieczek, konkursów, imprez szkolnych i uroczystości

4 przekazywanie informacji o uczniach i zespołach

klasowych

5 opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych

6 organizowanie warsztatów i zebrań dla rodziców

7 wspólne tworzenie narzędzi badawczych

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

(8512)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 12

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 wsparcie nauczycieli klas I - III podczas zaplanowania

oraz przeprowadzenia wycieczki rowerowej Bierkowo -

Swołowo - Bierkowo w ramach Europejskiego Tygodnia

Sportu dla Wszystkich

2 lekcje koleżeńskie pomogły w przeprowadzeniu

ewaluacji, co umożliwiło doskonalenie pracy własnej w

zakresie metod i form pracy

3 lekcje koleżeńskie pomogły zmodyfikować własny

warsztat pracy i dostosować go to uczniów tej szkoły

4 wspólne opracowanie materiałów i pomocy

dydaktycznych wzbogaciło warsztat pracy

5 korelacja międzyprzedmiotowa pomogła uczniom w

szerszym zapoznaniu się z konkretnymi zagadnieniami

6 pomoc przy wyborach podręczników i programów

umożliwiło uzyskać wyższe efekty pracy

7 uzyskana pomoc przy organizacji imprez i uroczystości

zapewniła atrakcyjniejszy przebieg przedsięwzięcia
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Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej

pracy

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.  Współpracując,

prowadzą ewaluację pracy własnej w zakresie obszarów, dotyczących głównie efektów pracy dydaktycznej,

wychowawczej, w tym metod i form pracy (Tab. 2, Wykres 1j, 2j, 1w). 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 1o
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: [jeśli tak] Jakie elementy własnej pracy poddawał/a Pan/i ewaluacji w ciągu ostatniego roku?

[AN] (6925)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 14

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 metody nauczania

2 atrakcyjność zajęć

3 efekty nauczania przez śledzenie wyników uczniów na

egzaminach zewnętrznych

4 efekty podejmowanych działań wychowawczych

5 efekty pracy z uczniami o indywidualnych potrzebach

edukacyjnych

6 organizacja lekcji, narzucane tempo, intensywność pracy

na lekcjach

7 stopień realizacji podstawy programowej

8 stosowane formy sprawdzania wiedzy, sposoby oceniania

9 umiejętność motywowania, inspirowania uczniów
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Wymaganie:

Promowana jest wartość edukacji

Stan oczekiwany:

Priorytetem szkoły funkcjonującej w społeczeństwie wiedzy jest propagowanie uczenia się przez

całe życie. Szkoła powinna budować klimat, dzięki któremu uczniowie rozumieją tę potrzebę.

Pomocne w tym zadaniu mogą stać się zasoby lokalnego środowiska, a także absolwenci.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Powszechność działań prowadzonych przez nauczycieli kształtuje pozytywny klimat sprzyjający

uczeniu się, a nauczyciele dzielą się swoją wiedzą z innymi pedagogami. Udział uczniów

i nauczycieli w prowadzonych działaniach kształtujących postawę uczenia się przez całe życie jest

powszechny. Działania prowadzone przez szkołę są planowane, celowe, skoordynowane, a także

angażujące zespoły nauczycieli. Większość uczniów uważa, że nauczyciele rzadko rozmawiają z nimi

o absolwentach. Działania prowadzone przez szkołę promują wartość edukacji i są skierowane

do różnych przedstawicieli lokalnej społeczności.

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

sprzyjający uczeniu się

Powszechność działań prowadzonych przez nauczycieli kształtuje pozytywny klimat sprzyjający

uczeniu się. Nauczyciele dzielą się swoją wiedzą z innymi nauczycielami. 

Rodzice uważają, że nauczyciele dbają o dobre relacje między ich dzieckiem a innymi uczniami, ich dziecko

chętnie chodzi do szkoły . Większość nauczycieli wysłuchała uczniów, gdy mieli potrzebę z nimi porozmawiać.

Uczniowie większość czasu na lekcjach wykorzystują na uczenie się. Nauczyciele sprawiedliwie odnoszą się

do wszystkich uczniów.  Upewniają się czy dzieci zrozumiały to o czym była mowa na lekcji. Uczniowie odnoszą

się do siebie przyjaźnie, ale niektórzy są lekceważeni. Wychowankowie pomagają sobie w nauce. Nauczyciele

pomagają uczniom zapamiętać nowe informacje, powtórzyć ważne treści, robić przydatne notatki, znajdować

najważniejsze informacje (Wykres 1j, 2j, 3j, 4j, 5j, 6j, 7j, 8j). Z obserwacji zajęć wynika, że wzajemne relacje

między nauczycielami a uczniami są życzliwe. Atmosfera uczenia się na lekcjach jest bardzo dobra. Uczniowie

chętnie biorą udział w zadaniach i ćwiczeniach proponowanych przez nauczyciela. Nauczyciel zachęca

i motywuje uczniów do działania. Chwali za dobre rozwiązanie zadania, oraz wskazuje błędy i możliwość ich

naprawy, o ile wystąpią. Opinie i inicjatywy uczniów wykorzystywane są do pracy na lekcji. Pracownicy

niepedagogiczni starają się, by wzajemne relacje z uczniami, nauczycielami i rodzicami były jak najlepsze.

Wszyscy uczniowie podkreślają w wywiadzie, że bardzo lubią swoją szkołę (Tab. 1, 2, 3, 4). 
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 9j

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

tworzą. [OZ] (7550)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Relacje nauczyciel-uczniowie i między uczniami oparte są

na wzajemnym szacunku, życzliwości i akceptacji.

Uczniowie zgodnie współpracują w parach. Nie obawiają

się zadawania pytań, podawania własnej wersji

rozwiązania, które są przez nauczyciela akceptowane i

nagradzane pochwałą lub plusami. Poczucie humoru

nauczyciela zachęca uczniów do aktywności i ośmiela do

wyrażania swej opinii. Tempo pracy dostosowane jest do

możliwości każdego ucznia.

2 Uczniowie uczą się w przyjaznej i miłej atmosferze, na co

wpływają pozytywne relacje uczeń-uczeń oraz

nauczyciel-uczeń. Nauczyciel zwraca się do uczniów w

miły i pogodny sposób, a uczniowie przestrzegają zasad

obowiązujących w klasie i szanują nauczyciela.

Zapewnione jest bezpieczeństwo ucznia. Nauczyciel

konsekwentnie egzekwuje stosowania przez uczniów

ustalonych zasad.

Relacje nauczyciel-uczniowie i między uczniami oparte są

na wzajemnym szacunku, życzliwości i akceptacji.

Uczniowie nie obawiają się zadawania pytań, podawania

własnej wersji rozwiązania, które są przez nauczyciela

akceptowane i nagradzane pochwałą lub plusami.

Poczucie humoru nauczyciela zachęca uczniów do

aktywności i ośmiela do wyrażania swej opinii.

 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Jak nauczyciel przyjmuje opinie, inicjatywy uczniów podczas lekcji? [OZ] (7678)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6

Tab.2

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 wykorzystuje je do pracy na lekcji 5 / 1 83.3 / 16.7

2 wyraża akceptację 4 / 2 66.7 / 33.3

3 wyraża dezaprobatę 0 / 6 0 / 100

4 nie reaguje 0 / 6 0 / 100

5 nie wystąpiły sytuacje, w których uczniowie prezentowali swoje

opinie/inicjatywy

1 / 5 16.7 / 83.3
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

[WPN] (6815)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Pracownicy niepedagogiczni starają się, by wzajemne

relacje z uczniami, nauczycielami i rodzicami były jak

najlepsze. Wskazują, że pracują w szkole sprzyjającej

integracji. Biorą udział w sierpniowych radach

pedagogicznych, gdy dyrektor szkoły dziękuje im za trud

przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego.

Podkreślają, że w szczególności dbają o stosowanie

wobec uczniów form grzecznościowych. Lubią pracę w

tej szkole ze względu na kameralność i sympatyczną

atmosferę, w której każdy uczeń nie jest anonimowy i

jest traktowany indywidualnie. Częste odwiedziny

absolwentów świadczą także o dobrej atmosferze w

szkole.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 Wszyscy uczniowie bardzo lubią swoją szkołę.

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

się przez całe życie

Udział uczniów i nauczycieli w prowadzonych działaniach kształtujących postawę uczenia się przez

całe życie jest powszechny.

Na większości lub wszystkich zajęciach uczniowie zgłaszają pomysły dotyczące tego, jak chcieliby na nich

pracować, a nauczyciele zachęcali ich do wyrażania własnego zdania na tematy poruszane na lekcjach. Podczas

zajęć mieli możliwość pokazania innym uczniom, jakie są rezultaty ich pracy. To co uczniowie robili na lekcjach

było dla nich ciekawe. Nie boją się na lekcji popełniać błędów, ani zadawać pytań. Nauczycielem chwalą uczniów

i zachęcają do rozwiązywania zadań różnymi sposobami. Mówią, że uczenie jest ważne i trwa przez całe życie.

(Wykres 1j, 2j, 3j, 4j, 5j, 6j, 7j, 8j, 9, 10j, 11j). Nauczyciele podejmują działania, aby kształtować u uczniów

postawy uczenia się przez całe życie między innymi poprzez indywidualizowanie procesu edukacyjnego, w tym

organizację zajęć uwzględniających potrzeby, możliwości, zainteresowania i uzdolnienia np.

dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, przyrody (Tab. 1).
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Wykres 1j Wykres 2j

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

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

Wykres 11j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania podejmują Państwo, aby kształtować u uczniów postawy uczenia się przez całe

życie? Jakiej części uczniów one dotyczą? [WNO] (7102)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 - indywidualizowanie procesu edukacyjnego, w tym

organizację zajęć uwzględniających potrzeby,

możliwości, zainteresowania i uzdolnienia np.

dydaktyczno-wyrównawcze (z matematyki, języka

polskiego, przyrody)

2 rozwijające zainteresowania (koła: szachowe,

informatyczne, wokalno-taneczne, koło teatralne, zajęcia

sportowe – SKS, języka angielskiego)

3 zajęcia „doskonalące” z matematyki, języka polskiego, -

pracę metodą projektu umożliwiającą m.in.

kształtowanie kompetencji z zakresu rozwiązywania

problemów, umiejętności pracy w grupie,

współodpowiedzialności za wykonanie zadania

4 uatrakcyjnienie nauczania stosowaniem metod i form

proponowanych przez uczniów, poszerzenie treści i

rozbudzanie zainteresowań

5 prowadzenie lekcji w naturalnym środowisku,

wskazywanie, że wiedza zdobywana w szkole jest

przydatna w życiu, co umożliwia realizacja innowacji

pedagogicznych (edukacja regionalna, europejska,

wychowanie komunikacyjne, nauczanie języka

kaszubskiego),

6 organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa i

tworzenie warunków do prezentowania uczniowskich

umiejętności w konkursach, turniejach, zawodach

sportowych, festiwalach

7 upowszechnianie osiągnięć i sukcesów uczniów podczas

apeli, na zebraniach z rodzicami, w gazetce szkolnej, na

stronach internetowych szkoły i w lokalnych mediach

8 wyróżnianie uczniów, którzy odnoszą sukcesy np.

dyplomami, listami gratulacyjnymi, wystąpieniami o

stypendia, nagrodami
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Obszar badania:  Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do

promowania wartości edukacji

Działania prowadzone przez szkołę są planowane, celowe, skoordynowane, a także angażujące

zespoły nauczycieli. Większość uczniów uważa, że nauczyciele rzadko rozmawiają z nimi

o absolwentach.

Większość uczniów uważa, że nauczyciele rzadko rozmawiają o tym, co robią ci, którzy ukończyli szkołę

(Wykres 1j). Szkoła zbiera informacje o losach absolwentów i wykorzystuje je w pracy z uczniami (Tab. 1). W

szkole są pozyskiwane i gromadzone różnorodne informacje na temat losów absolwentów (Tab. 2).

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie informacje o losach absolwentów zbiera szkoła? W jaki sposób w pracy z uczniami

wykorzystuje się informacje na temat losów absolwentów? [WD] (7130)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 W szkole w różnorodny sposób bada się losy

absolwentów.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wybiera się zespół

do spraw badania losu absolwentów i ustala się

organizację badania. Informację o takim badaniu

umieszcza się między innymi na szkolnej stronie

internetowej - ostatnia pochodzi z dnia 08.04.2014 r. W

sekretariacie szkoły, lub drogą elektroniczną

zainteresowani absolwenci pobierają druki ankiet. Wyniki

analizy ankiet są przedstawiane przez przewodniczącego

zespołu i służą do modyfikacji koncepcji rozwoju szkoły,

planów wychowawców, czy zmian form i metod pracy

nauczycieli. Stanowią źródło ważnych informacji dla

szkoły, są inspiracją - a czasem powodem zmian.

Ankiety z wypowiedziami absolwentów są też istotnym

narzędziem na drodze analizy SWOT – opracowania

mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń.

Informacje o losach absolwentów są wykorzystywane na

rzecz nauki i wychowania poprzez: udział absolwentów w

uroczystościach szkolnych, zimowiskach, rekolekcjach,

wspólnych zabawach absolwentki, a obecnie uczennice

Zespołu Szkół w Redzikowie wzięły udział w części

artystycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

(uroczystości zorganizowanej w innym czasie niż w ich

Gimnazjum), absolwent szkoły – uzdolniony sportowiec

podczas rekolekcji wielkanocnych zaśpiewał pieśń

religijną, pięknie zaaranżowaną w stylu rap korzystają z

sali gimnastycznej i boiska "Orlik" (o czym świadczą

zdjęcia na szkolnej stronie internetowej) absolwenci –

dziś rodzice uczniów zapraszani są na lekcje (uczą haftu,

oraz jak wykonać kwiaty krepinki, ozdoby

bożonarodzeniowe i wielkanocne prezentują swoje

hobby, pomagają organizować wycieczki i są ich

uczestnikami.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie informacje na temat absolwentów są gromadzone przez szkołę? Jakie informacje na temat

absolwentów są upowszechniane przez szkołę, np. zamieszczone w materiałach informacyjnych (ulotkach,

gazetce, stronie www itp.)? [ADZ] (7777)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 W szkole są pozyskiwane i gromadzone informacje na

temat losów absolwentów w segregatorze "Absolwenci",

w którym znajdują się m.in. wyniki i analizy ankiet

byłych uczniów.

Na szkolnej stronie internetowej www.spbierkowo.pl w

zakładce "O szkole" i "Zdjęcia archiwalne" umieszczone

są listy absolwentów szkoły oraz informacje na temat ich

osiągnięć. Ponadto szkoła prowadzi Kronikę Jubileuszową

zawierającą liczne opinie wyrażone przez absolwentów.

Na tablicach ogłoszeniowych "Moja szkoła i ja" oraz "Ja

w mojej szkole" umieszczonych na korytarzu widnieje

galeria zdjęć absolwentów, którzy obecnie

współprowadzą lekcje i zajęcia np.: artystyczne.

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

społeczności lokalnej

Działania prowadzone przez szkołę promują wartość edukacji i są skierowane do różnych

przedstawicieli lokalnej społeczności.

Działania, które prowadzi szkoła promujące wartość uczenia się ilustruje Tab. 1W opinii rodziców szkoła

promuje wartość uczenia się poprzez: prezentowanie artystycznych umiejętności uczniów podczas występów,

organizowanie szkoleń dla rodziców z zakresu posługiwania się komputerem, umożliwienie udziału w każdych

wybranych przez nich zajęciach szkolnych. Wartość uczenia się jest promowana również poprzez stosowanie

różnych sposobów wyróżniania i nagradzania uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, np. przyznawanie

tytułu ucznia i sportowca roku, stypendiów, listów gratulacyjnych dla rodziców (Tab. 2). Szkoła Podstawowa im.

W. Witosa w Bierkowie prowadzi różnorodne działania promujące i związane z edukacją jako wartością wiodącą

(Tab. 3). W opinii organu prowadzącego szkoła przywiązuje wielką wagę do promocji uczenia się i edukacji. Jest

to placówka, w której docenia się fakt, że dzisiaj wszyscy mogą się uczyć od wszystkich. Na otwarcie projektu

„Cyfrowej Szkoły” pani dyrektor poprowadziła lekcję otwartą w kl. V z udziałem zaproszonych gości

(przedstawicieli środowiska lokalnego i rodziców). Szkoła znana jest ze swej innowacji Dziedzictwo Kulturowe

w Regionie - Kraina w Kratę Moja Małą Ojczyzną. Innowacja ta jest znana na szerszym forum (środowisko

lokalne - miasto Słupsk i województwo). Szkoła posiada unikatową kolekcję makiet domów szachulcowych –

dzieł rodzinnych dzieci i ich rodziców (inicjatywa nauczyciela innowacji regionalnej). Realizuje i promuje szereg

przedsięwzięć nowatorskich. Znany był realizowany projekt autorski dyrektora szkoły „Uczeń uzdolniony

i utalentowany jest wśród nas”, prezentowany na konferencji wojewódzkiej (Tab. 4). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy szkoła prowadzi działania promujące uczenie się? Do kogo są one skierowane? [WP] (7746)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Uczniowie otrzymują nagrody, puchary, stypendia, listy

pochwalne za dobre wyniki w nauce, oraz udział w

konkursach zawodach i turniejach przedmiotowych,

artystycznych i sportowych.

2 Otrzymują także pochwały na apelach, uroczystościach

szkolnych i zebraniach z rodzicami.

3 Działaniami promującymi uczenie się są: lekcje otwarte,

spotkania z pisarzami.

4 Wpółpraca z wieloma instytucjami na rzecz środowiska

lokalnego, cykliczne imprezy np. "Mam talent", na które

zapraszani są liczni goście, uświetnianie uroczystości

gminnych i powiatowych poprzez występy tańca w

Mikorowie (zdjęcia na stronie internetowej gminy).

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Co szkoła robi, aby pokazywać rodzicom sens uczenia się dzieci i dorosłych? Jak często są

realizowane tego typu działania? Jak są przyjmowane przez rodziców? [WR] (6837)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 prezentowanie artystycznych umiejętności uczniów

podczas występów

2 wskazywanie sposobów stosowania wiedzy i umiejętności

zdobytych w szkole w praktyce, np. w ramach programu

„Cyfrowa szkoła”, innowacji Kraina w Kratę, wychowania

komunikacyjnego

3 organizowanie szkoleń dla rodziców, np. z zakresu

posługiwania się komputerem

4 umożliwienie rodzicom udziału w każdych wybranych

przez nich zajęciach szkolnych

5 stosowanie różnych sposobów wyróżniania i nagradzania

uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, np.

przyznawanie tytułu ucznia i sportowca roku,

stypendiów, listy gratulacyjne dla rodziców
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy szkoła prowadzi działania promujące uczenie się? Do kogo są one skierowane? [WD] (7746)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie prowadzi

różnorodne działania promujące i związane z edukacją

jako wartością wiodącą. Na szerszym forum: informacja

w "Gazecie Wyborczej" o pozyskaniu przez szkołę

certyfikatu "Szkoła z Klasą", artykuł w czasopiśmie

"Dialog", w którym nauczyciel szkoły promuje wzorzec

wdrażania i realizacji programu rządowego "Cyfrowa

Szkoła", udział przedstawicieli szkoły w Pomorskim

Forum Regionalnym – "Wielokulturowe Pomorze,

Wielokulturowy Słupsk" organizowanym przez Ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. (Dyrektor szkoły

oraz nauczyciel regionalizmu dwukrotnie wygłosiły

prelekcje i przedstawiły prezentację multimedialną na

temat działań podejmowanych w aspekcie realizacji

innowacji pedagogicznej – edukacja regionalna.

Nauczycielce i dyrektorowi towarzyszyli uczniowie –

reprezentanci szkoły, ich rodzice. Wysoko ocenia się

szkolną stronę internetową jako źródło wiedzy o szkole,

a także narzędzie bogate w materiały edukacyjne

zarówno dla uczniów jak i nauczycieli oraz rodziców. Na

bieżąco szkoła informuje rodziców o sukcesach uczniów

w konkursach i zawodach sportowych, o sukcesach w

nowych projektach i programach edukacyjnych z

udziałem uczniów. Ważnym czynnikiem motywującym do

nauki i promującym wartość uczenia się są następujące

inicjatywy podejmowane przez szkołę oraz organ

prowadzący: - promowanie nauki poprzez ideę lekcji

otwartych (każdy nauczyciel prowadzi takie lekcje w

ramach wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się.

Zainteresowani rodzice zawsze mają możliwość udziału

w nich - stypendia naukowe dla uczniów - przyznawanie

miana – "Uczeń Roku" oraz "Sportowiec Roku" (statuetki

wręczane na zakończenie roku szkolnego - świadectwa z

wyróżnieniem oraz nagrody książkowe (wręczane w

obecności całej społeczności szkolnej, rodziców i rodzin

uczniów - dyplomy gratulacyjne dl uczniów klasy szóstej

za wysokie oceny w nauce i wzorową kulturę zachowania

przyznawane przez Wójta Gminy Słupsk (wręczane na

zakończenie roku szkolnego).

Promuje uczenie się w myśl zasad - "Uczymy się przez

całe życie", "Uczymy się wzajemnie, bo drugi człowiek

wzbogaca" oraz "Jakość jest jak piękno". To są

drogowskazy – widoczne w szkole i konsekwentnie

realizowane. Promocja wartości edukacji opiera się na

celach strategicznych uwzględnionych w Statucie Szkoły

i Programie Wychowawczym Szkoły: a) uczyć, aby

wiedzieć (wiedza połączona ze zrozumieniem) b) uczyć

się, aby działać (działania oparte na wiedzy c) uczyć się,

aby żyć wspólnie (myśleć globalnie, działać lokalnie) d)

uczyć się, aby BYĆ (żyć pięknie). Przykłady działań

promujących uczenie się skierowane do uczniów, całej

społeczności szkolnej oraz rodziców i rodzin uczniów: -

oferta zajęć edukacyjnych dodatkowych i pozalekcyjnych

oraz organizacji pracy szkoły przedstawiana jest

rodzicom na pierwszym wrześniowym zebraniu

prowadzonym przez dyrektora szkoły w formie

multimedialnej. Powyższa oferta, a następnie jej

modyfikacja - w zależności od potrzeb – ukazuje się na

tablicy ogłoszeniowej Samorządu Szkolnego i na szkolnej

stronie internetowej www.spbierkowo.pl. Informacje o

ofercie, inicjatywach, projektach i programach

edukacyjnych, osiągnięciach uczniów, nauczycieli i szkoły

upowszechnia się w różnorodnych formach: -

wewnątrzszkolnie - na apelach, uroczystościach

okolicznościowych z udziałem gości – nauczycieli

emerytowanych, radnych, sołtysów z obwodu szkoły,

Rady Rodziców, proboszcza parafii, na tablicach

umieszczonych w salach lekcyjnych i na korytarzach -

lokalnie – w gazetce redagowanej przez uczniów

"Szkolne Nowinki", w gazecie gminnej "Nasza Gmina –

Nasze Życie" (materiał z marca 2014 r.), w Głosie

Pomorza (materiał promocyjny zatytułowany "W

Bierkowie mają Cyfrową Szkołę na miarę XXI wieku"), w

Biuletynie Oświatowym Ośrodka Doskonalenia

Nauczycieli (artykuły pt.: "DZIEDZICTWO KULTUROWE

W REGIONIE - KRAINA W KRATĘ MOJĄ MAŁĄ

OJCZYZNĄ" WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE" "UCZEŃ

UZDOLNIONY I UTALENTOWANY JEST WŚRÓD NAS".
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy szkoła promuje w środowisku lokalnym wartość uczenia się i edukacji? Jeśli tak, to w jaki

sposób? Do kogo są skierowane tego typu działania? [WPOP] (7828)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 na otwarcie projektu „Cyfrowej Szkoły” p. dyrektor

poprowadziła lekcję otwartą w kl. V z udziałem

zaproszonych gości (przedstawicieli środowiska

lokalnego i rodziców)

2 znana jest ze swej innowacji Dziedzictwo Kulturowe w

Regionie - Kraina w Kratę Moja Małą Ojczyzną.

Innowacja ta jest znana na szerszym forum (środowisko

lokalne - miasto Słupsk i województwo)

3 posiada unikatową kolekcję makiet domów

szachulcowych – dzieł rodzinnych dzieci i ich rodziców

(inicjatywa nauczyciela innowacji regionalnej)

4 realizowany projekt autorski dyrektora szkoły „Uczeń

uzdolniony i utalentowany jest wśród nas”

5 uczniowie szkoły otrzymują stypendia naukowe Wójta

Gminy Słupsk. Najlepsi uczniowie kl. VI na zakończeniu

roku szkolnego otrzymują od Wójta Gminy Słupsk

nagrody i listy gratulacyjne, ich rodzice także
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Wymaganie:

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Stan oczekiwany:

W efektywnych szkołach tworzy się partnerstwo z rodzicami przede wszystkim dla wsparcia uczenia

się uczniów. Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny pozytywnie wpływa na rozwój uczniów,

dlatego szkoły zachęcają rodziców do udziału w tym procesie. Celem organizowanych przez szkołę

działań powinno być włączanie rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych

aspektów pracy szkoły.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole są realizowane inicjatywy rodziców zgodnie z kierunkiem rozwoju szkoły oraz potrzebami

uczniów. Szkoła w różnorodny sposób pozyskuje i wykorzystuje opinie od rodziców na temat swojej

pracy. Rodzice powszechnie wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły.

W szerokim zakresie współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach

doskonalących pracę szkoły.

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

swojej pracy

Szkoła w różnorodny sposób pozyskuje i wykorzystuje opinie od rodziców na temat swojej pracy

(Tab. 1, Wykres 1w). Wywieszane w szkole lub zamieszczane na stronie internetowej informacje dla rodziców

zawierają zachętę do wyrażania opinii i proponowania zmian (Tab.2). Szkoła podejmuje liczne działania, które

zostały podjęte lub zmienione przez szkołę pod wpływem opinii rodziców (Tab. 3, 4), którzy mają świadomość,

w jaki sposób mogą zaangażować się w pracę na rzecz rozwoju ucznia (Wykres 1j).
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Wykres 1j

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób szkoła zbiera opinie od rodziców na temat swojej pracy? [AD] (6380)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Szkoła zbiera informacje od rodziców na temat swojej

pracy w różnorodny sposób.

• na bieżąco , w trakcie rozmów z rodzicami • poprzez

korespondencję z wychowawcą w dzienniku

elektronicznym • w wyniku analiz ankiet dla rodziców

(np.: w czerwcu na ostatnim zebraniu) • w wyniku analiz

ankiet "Losy absolwentów" • podczas zebrań z rodzicami

klasowych i ogólnych • na podstawie opinii czy sugestii

pozyskiwanych przy okazji różnych uroczystości

szkolnych • na podstawie podziękowań pisemnych i

ustnych.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy wywieszane w szkole (i/lub zamieszczane na stronie internetowej) informacje dla rodziców

zawierają zachętę do wyrażania opinii na temat szkoły? [OS] (7699)

Tab.2

Numer Analiza

1 Wywieszane w szkole informacje dla rodziców zachęcają

do wyrażania opinii na temat szkoły, np. na tablicach

ogłoszeniowych przy wejściu do szkoły, rady rodziców

oraz w sekretariacie motywują do wspólnego tworzenia

rzeczywistości szkolnej, czyli do wyrażania opinii,

przedstawiania pomysłów i propozycji dotyczących pracy

szkoły.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy są takie działania, które zostały podjęte lub zmienione przez szkołę pod wpływem opinii

rodziców? Czy mogą Państwo podać przykłady takich działań [WN] (3858)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Działania, które zostały podjęte lub zmienione przez

szkołę pod wpływem opinii rodziców: - wysokość składki

ubezpieczeniowej; - szkolny system zachowania

(rezygnacja z tzw. punktów minusowych); -

zmodyfikowanie zapisu odnośnie fryzur; - poniedziałki

dniem bez pracy domowej z uwagi na zajęcia basenowe;

- organizacja Dnia Otwartej Szkoły i Dnia Dziecka; -

wprowadzenie nauczania języka niemieckiego i języka

kaszubskiego od klasy pierwszej; - organizacja imprez

klasowych (zaangażowana jest większa liczba rodziców);

- wzbogacenie oferty zajęć o treningi karate w szkole; -

rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych o koło

szachowe i tańca towarzyskiego; - modyfikacja planu

zajęć; - modyfikacja propozycji tematów spotkań w

ramach Centrum Wspierania Rozwoju Małego Dziecka i

Jego Rodziny.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy są takie działania, które zostały podjęte lub zmienione przez szkołę pod wpływem opinii

rodziców? Czy mogą Państwo podać przykłady takich działań [WR] (3858)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 Według rodziców jest wiele działań, które zostały przez

szkołę podjęte pod wpływem rodziców, np.: -

organizowanie wycieczek do zakładów pracy

(Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej), -

wyposażenie szatni w indywidualne dla każdego ucznia

szafki, - wybudowanie rowerowego toru przeszkód, -

dostosowanie oferty szkoły do potrzeb dzieci i rodziców,

np. organizowanie zajęć karate, - zmiana planu lekcji,

np. godzin prowadzenia zajęć języka kaszubskiego, -

sposób organizacji imprez i uroczystości szkolnych.

Rodzice podkreślają, że szkoła systematycznie pozyskuje

informacje na temat swojej pracy oraz oczekiwań

rodziców poprzez badania ankietowe, rozmowy na

zebraniach i indywidualne.
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Obszar badania: W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich

dzieci

Rodzice wspólnie z nauczycielami ustalają i podejmują działania na rzecz rozwoju ich dziecka (Tab.

1). Nauczyciele wskazują im możliwości i potrzeby ich dziecka, służą radą i wsparciem w sytuacjach trudnych

(Wykres 1j, 2j, 3j). Rodzice wspólnie z nauczycielami uzgadniają kierunki współpracy w zakresie rozwoju

swojego dziecka. Zdaniem rodziców nauczyciele są otwarci na propozycje i potrzeby rodziców. Doceniają wiele

wspólnie realizowanych inicjatyw (Tab. 2).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania zawiązane z Państwa dzećmi prowadzą Państwo wspólnie z nauczycielami lub w

uzgodnieniu z nimi? (chodzi także o działania wynikające z codziennych kontaktów). [WR] (7435)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Rodzice podają, że wspólnie z pedagogiem i

nauczycielami uzgadniają kierunki współpracy w zakresie

rozwoju swojego dziecka, tj. z uwzględnieniem jego

indywidualnych potrzeb i możliwości. Podkreślają, że

dyrektor, pedagog i nauczyciele są otwarci na ich

propozycje i je realizują. Najczęściej wspólnie z

nauczycielami organizują uroczystości i imprezy szkolne,

np. pieką ciasta, przygotowują kanapki, pomagają

nauczycielom podczas wycieczek i rajdów rowerowych,

wspomagają prowadzenie akcji charytatywnych takich

jak zbieranie nakrętek, karmy dla zwierząt, makulatury,

wykonywanie kartek świątecznych dla dzieci

niepełnosprawnych. Rodzice współorganizowali akcję

wymiany między dziećmi zabawek i ubrań.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które z tych działań najbardziej wspierają rozwój Państwa dzieci? [WR] (7436)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 W opinii rodziców, spośród realizowanych z

nauczycielami działań, rozwój ich dzieci najbardziej

wspierają imprezy integracyjne, uroczystości szkolne,

wycieczki i warsztaty w ramach realizacji innowacji

Kraina w Kratę, działania z zakresu wychowania

komunikacyjnego (budowa rowerowego toru przeszkód,

rajdy rowerowe), akcje charytatywne.

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

podejmowanych działaniach

Rodzice w szerokim zakresie współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych

działaniach.  Wskazują z dyrektorem, że aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia

szkoły, a rada rodziców przekazuje im informacje na temat efektów w tym zakresie (Wykres 1j, 2j, Tab. 1, Tab.

3). Podkreślają, że mieli okazję uczestniczyć w licznych działaniach prowadzonych w szkole (Tab. 2, Tab. 4).

Wykres 1j Wykres 2j
 



Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie 164/233

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie decyzje są podejmowane w szkole z Państwa udziałem? Na czym polegał Państwa udział

w tym procesie? [WR] (7709)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Rodzice mają wpływ na decyzje podejmowane przez

szkołę poprzez udział w pracach rady rodziców, np.

wybór ubezpieczyciela, wydatkowanie funduszy, zakup

nagród dla najlepszych uczniów, uzgadnianie kalendarza

imprez i uroczystości szkolnych, organizacja szkolenia

dla rodziców z zakresu posługiwania się dziennikiem

elektronicznym.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jakich działaniach prowadzonych w szkole mieli Państwo okazję uczestniczyć? [WR] (7710)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Rodzice informują, że uczestniczą w proponowanych

przez siebie działaniach szkoły, np. w organizowaniu

imprez i uroczystości szkolnych takich jak: ślubowanie

klas pierwszych, dni matki, babci i dziadka, wigiliach,

jasełkach, balach, rajdów rowerowych, wycieczek, akcji

charytatywnych. Podają także, że biorą udział w

szkoleniach dotyczących posługiwania się komputerem,

spotkaniach z ciekawymi ludźmi (Wandą Chotomską,

koszykarzami) lub pedagogiem, wycieczkach,

warsztatach w Swołowie (np. lepienia z giny). Wskazują

aktywność w realizacji projektu edukacyjnego w ramach

Centrum wspierania rozwoju małego dziecka i rodziny.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie decyzje są podejmowane w szkole z udziałem rodziców? Na czym polega ich udział w tym

procesie? [WD] (7013)

Tab.3

Numer Analiza

1 Dyrektor informuje, że podejmowane w szkole decyzje z

udziałem rodziców dotyczą m.in.: - opiniowania

projektów innowacji edukacyjnych, - planu zajęć,

kalendarza imprez i uroczystości szkolnych oraz

wycieczek, - wysokości składek na fundusz rady

rodziców oraz sposobach wydatkowania tych pieniędzy, -

planu finansowego szkoły, - statutu, programu

wychowawczego i profilaktyki, kodeksu ucznia,

sposobów przeciwdziałania przemocy i agresji,

wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania, -

oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Wpływ

rodziców na działania szkoły polega na wyrażaniu ich

opinii i propozycji na temat dotychczasowej pracy

wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej oraz w trakcie

planowania nowych działań i zmian w dotychczasowych.

Podczas spotkań z rodzicami, indywidualnych i z radą

rodziców, dyrektor, wychowawcy, pedagog zachęcają do

aktywnego uczestniczenia w procesie zmian, a

podejmowane decyzje są efektem wspólnych ustaleń.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy są takie działania, które zostały podjęte lub zmienione przez szkołę pod wpływem opinii

rodziców? Czy może Pani/Pan podać przykłady na poziomie całej szkoły, ale również klas? [WD] (7425)

Tab.4

Numer Analiza

1 Dyrektor wskazuje działania podjęte lub zmienione pod

wpływem opinii rodziców, np.: - rezygnacja z

punktowego systemu oceniania zachowania, -

zmodyfikowanie zapisu w Szkolnym Kodeksie

Kulturalnego Ucznia odnośnie obowiązujących fryzur

uczniów, - uzgodnienie poniedziałków dniami bez pracy

domowej z uwagi na zajęcia na pływalni, - sposoby

organizacji Dnia Otwartej Szkoły i Dnia Dziecka, -

wzbogacenie oferty zajęć o treningi karate w szkole i

zwiększenie liczby godzin zajęć sportowych, -

rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych o koło

szachowe i tańca towarzyskiego, - modyfikacja planu

zajęć zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rodziców

oraz wydłużenie czasu pracy świetlicy, - zmiana tematyki

spotkań w ramach Centrum Wspierania Rozwoju Małego

Dziecka i Jego Rodziny, - wprowadzenie do sprzedaży w

sklepiku szkolnym zdrowej żywności, - zmiana firmy

udostępniającej szkole dziennik elektroniczny. Działania

podjęte pod wpływem rodziców dotyczące

poszczególnych oddziałów, np.: - organizacja imprez

klasowych i zaangażowanie większej liczby rodziców, -

większy wkład rodziców uczniów klasy VI w

przygotowanie dzieci do sprawdzianu zewnętrznego i

kontynuowania nauki w gimnazjum poprzez poszerzenie

współpracy z nauczycielami w zakresie motywowania

uczniów do nauki, konsekwentnego egzekwowania

wykonania zadań, - pomoc rodziców dzieci z klas I-III w

opiece podczas wycieczek i dowozu na pływalnię.
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Obszar badania: Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły

Rodzice powszechnie wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły.  Zgodnie

z nauczycielami twierdzą, że zgłaszają propozycje działań z tego zakresu (Wykres 1j, 2j, 1 w). Szkoła stosuje

różne sposoby zachęcania rodziców do zgłaszania propozycji działań (Tab. 1).

Wykres 1j Wykres 2j

 

Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób zachęcają Państwo rodziców do zgłaszania propozycji działań w szkole/klasie?

[WN] (7015)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Nauczyciele, dyrektor i pedagog utrzymują z rodzicami

stały kontakt. Starają się poznać ich sytuację życiową,

aby dostosować odpowiednie działania do potrzeb

rodziny. Wychowawcy doradzają, co rodzice mogą

zrobić, by ich dzieci jeszcze lepiej czuły się w szkole.

Rozmawiają, dyskutują o formach współpracy na linii

rodzic – szkoła. Nakłaniają do wnikliwej obserwacji życia

szkoły i zgłaszania własnych pomysłów na ulepszenie

tego, co dzieci spotykają każdego dnia. Dyrektor szkoły

zawsze zachęca do współpracy i zgłaszania propozycji na

zebraniach ogólnych, wychowawcy - na zebraniach

klasowych. Wszelkie inicjatywy rodziców są zawsze

doceniane. Rodzicom przekazana została tablica na

informacje Rady Rodziców (specjalnie na prośbę

rodziców). Sprawnie funkcjonuje stały kontakt z

rodzicami poprzez dziennik elektroniczny. Zapraszani są

przedstawiciele Rady Rodziców na posiedzenia Rady

Pedagogicznej. Szkole przyświeca hasło ”Razem lepiej i

łatwiej”. Jest to płaszczyzna pomysłów, inicjatyw

rodziców i ich realizacji.

Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców

W szkole są realizowane inicjatywy rodziców zgodnie z kierunkiem rozwoju szkoły oraz potrzebami

uczniów.  Rodzice podejmują działania na rzecz rozwoju uczniów, szczególnie w zakresie organizowania

uroczystości i imprez szkolnych i klasowych, np. organizowanie balu andrzejkowego, wigilii szkolnych,

ślubowania klas pierwszych czy wycieczek, w tym udział w prowadzeniu zajęć. Efektem jest integrowanie

środowiska szkolnego, poprawa relacji, tworzenie atmosfery sprzyjającej procesowi wychowania i nauczania

oraz współdziałania w realizacji celów edukacyjnych (Tab. 1, Tab. 2). Nauczyciele podejmują wspólnie

z rodzicami działania na rzecz rozwoju uczniów (Tab. 3). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy inicjowali Państwo wspólnie z innymi rodzicami działania na rzecz rozwoju uczniów? Co to

były za działania? Jak duża grupa rodziców się w nie angażowała? Jakie były efekty tych działań? [WR] (7448)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Rodzice na bieżąco, wspólnie z innymi rodzicami

podejmują działania na rzecz rozwoju uczniów,

szczególnie w zakresie organizowania uroczystości i

imprez szkolnych i klasowych, np. organizowanie balu

andrzejkowego, wigilii szkolnych, Dnia Babci i Dziadka,

Ślubowania klas pierwszych czy wycieczek. Efektem jest

integrowanie środowiska szkolnego, poprawa relacji,

tworzenie atmosfery sprzyjającej procesowi wychowania

i nauczania oraz współdziałania w realizacji celów

edukacyjnych.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy rodzice inicjowali działania na rzecz rozwoju uczniów? Co to były za działania? Jakie były

efekty tych działań? [WD] (7645)

Tab.2

Numer Analiza

1 Dyrektor informuje, że rodzice inicjowali działania na

rzecz rozwoju uczniów: - wystąpili z inicjatywą

wprowadzenia nauki języka niemieckiego, co jest

realizowane już trzeci rok, - zaproponowali umieszczenie

na korytarzu szkolnym tablicy informacyjnej

ogłoszeniami rady rodziców, która jest prowadzona od

dwóch lat, - propozycja funkcjonowania w szkole

pięciogodzinnego punktu przedszkolnego także jest

realizowana, - pomysł organizowania ćwiczeń z zakresu

pierwszej pomocy przedmedycznej został zrealizowany,

gdyż podczas Dni Otwartej Szkoły i zimowiska

prowadzone są przez specjalistów tego rodzaju zajęcia, -

realizowana jest proponowana przez rodziców tematyka

spotkań w ramach Szkolnego Centrum Wspierania

Rozwoju Małego Dziecka i Jego Rodziny, np. na temat

"Piramida żywienia. Jak walczyć z otyłością u dzieci".

 



Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie 170/233

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy podejmowali Państwo wspólnie z rodzicami działania na rzecz rozwoju uczniów? Co to były

za działania? Kto je inicjował? Jak duża grupa rodziców się w nie angażowała? Jakie były efekty tych działań?

[WNO] (8587)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Nauczyciele wspólnie z rodzicami podejmują wiele

działań na rzecz rozwoju uczniów, np zaproponowane

przez rodziców: - poszerzenie oferty szkoły o nauczanie

języków obcych (języka niemieckiego i kaszubskiego)od

klasy pierwszej, zajęcia koła szachowego i

informatycznego, - usprawnienie komunikacji między

nauczycielami, rodzicami i uczniami poprzez dziennik

elektroniczny. Rodzice z nauczycielami współorganizują

uroczystości i imprezy klasowe i szkolne, np. Dzień

Otwartej Szkoły, okolicznościowe (z okazji Dnia Dziecka,

mikołajek). Aktywnie uczestniczą w lekcjach otwartych,

często jako współprowadzący (np. uczą dzieci haftu).

Wspólnie z nauczycielami i uczniami organizują wycieczki

klasowe i spotkania z gośćmi. Rada Rodziców dba o to,

by każde dziecko otrzymało drobny prezent od Mikołaja.

W działania angażuje się większość rodziców. Dzięki

obopólnemu zaangażowaniu zrealizowano wiele ważnych

dla rozwoju uczniów przedsięwzięć.
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Wymaganie:

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

rozwoju

Stan oczekiwany:

Rola szkoły w wielu środowiskach nie sprowadza się jedynie do funkcji uczenia dzieci i młodzieży.

Szkoła staje się instytucją wpływającą na rozwój potencjału środowiska społecznego, w którym

działa. Korzystanie przez nią z zasobów znajdujących się w najbliższym środowisku służy tworzeniu

lub wzbogacaniu warunków podstawowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Poziom spełnienia wymagania: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Podejmowane przez szkołę inicjatywy oraz działania  na rzecz wzajemnego rozwoju są adekwatne

i służą zaspokajaniu potrzeb środowiska. Przedsięwzięcia podejmowane przez szkołę we współpracy

z instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego są systematyczne i celowe. Współpraca szkoły

ze środowiskiem lokalnym jest użyteczna i przynosi obustronne korzyści. Przedsięwzięcia

realizowane w szkole we współpracy z organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego

pozytywnie wpływają na rozwój uczniów. Partnerzy szkoły informują, że szkoła współpracując

z lokalnym środowiskiem tworzy uczniom warunki do inicjowania i podejmowania różnorodnej

aktywności, uświetnia obchody uroczystości świąt państwowych, np. gminnych, przyczynia się

do kultywowania tradycji i kształtowania postaw patriotycznych w środowisku lokalnym, promuje

gminę, poprzez przedsięwzięcia i osiągnięcia sportowe, integruje społeczność gminy. Respondenci

wysoko oceniają aktywność i zaangażowanie uczniów i szkoły w przedsięwzięcia na rzecz rozwoju

własnego i środowiska lokalnego.

Obszar badania:  Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz

środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego

rozwoju

Podejmowane przez szkołę inicjatywy  oraz działania  na rzecz wzajemnego rozwoju  są

adekwatne i służą zaspokajaniu potrzeb środowiska. 

Przykładami działań, które szkoła prowadziła w opinii partnerów, organu prowadzącego, nauczycieli i dyrektora

w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego są: występy artystyczne uczniów, mające na celu uświetnianie

uroczystości sołeckich i gminnych, a także udostępnianie bazy lokalowej szkoły na: dożynki, festyny, Dzień

Samorządowca, wybory parlamentarne i samorządowe, zajęcia fitness w szkole dla mieszkanek Bierkowa

z uwagi na remont świetlicy wiejskiej, wynajem sali gimnastycznej dla mieszkańców Bierkowa i okolic,

kserokopia pierwszej kroniki szkoły z lat 1945-1973 przekazana Sołtysowi Bierkowa na festynie w czerwcu 2014

r., organizacja punktów przedszkolnych – zgodnie z oczekiwaniem środowiska, złożenie przez dyrektora
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wniosku do Wójta Gminy Słupsk w sprawie budowy Gimnazjum w Bierkowie, opracowanie ścieżki edukacyjnej

przyrodniczej, wokół przebudowywanego stawu w pobliżu szkoły w celu pozyskania środków unijnych przez

Radę Sołecką Bierkowa i Urzędu Gminy Słupsk, otwarcie szkolnego ogólnodostępnego boiska „Orlik” (Tab. 1, 2,

3, 4). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Zastanówmy się teraz nad funkcjonowaniem szkoły w środowisku lokalnym.

Chciałbym/chciałabym zapytać o Państwa opinię jako mieszkańców tej miejscowości/gminy/dzielnicy/osiedla.

Proszę pomyśleć o potrzebach Państwa społeczności/ środowiska lokalnego. Jakie działania podejmuje szkoła w

odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego? [WP] (3785)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 zajęcia fitness w szkole dla mieszkanek Bierkowa z

uwagi na remont świetlicy wiejskiej

2 wynajem sali gimnastycznej dla mieszkańców Bierkowa i

okolic

3 kserokopia pierwszej kroniki szkoły z lat 1945-1973

przekazana Sołtysowi Bierkowa

4 organizacja punktów przedszkolnych

5 opracowanie ścieżki edukacyjnej przyrodniczej, wokół

przebudowywanego stawu w pobliżu szkoły

6 otwarcie szkolnego ogólnodostępnego boiska „Orlik”

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie są Państwa zdaniem najistotniejsze potrzeby lokalnej społeczności? Czy szkoła podejmuje

działania mające na celu zaspokojenie tych potrzeb? Proszę o podanie przykładów konkretnych działań szkoły w

tym zakresie. [WPOP] (7827)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 udostępnianiem bazy lokalowej szkoły – wynajem sali

gimnastycznej, świetlicy na zebrania wiejskie

2 zabezpieczanie programu artystycznego podczas

festynów wiejskich i rodzinnych – wigilia dla seniorów,

Dzień Mieszkańca Gminy

3 pomoc uczniów szkoły w Sprzątaniu Świata oraz w

propagowaniu wśród mieszkańców przykładów

proekologicznych

4 pomoc społeczności szkolnej w organizacji Gminnych

Wigilii dla Seniorów przygotowanie jasełek, stroików,

śpiewanie kolęd

5 współpraca ze Świetlicą Wiejską w Bierkowie
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę o podanie przykładów działań, które szkoła prowadziła w tym lub poprzednim roku

szkolnym w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego. [WN] (7587)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 dożynki, festyny, Dzień Samorządowca, wybory

parlamentarne i samorządowe

2 zajęcia fitness w szkole dla mieszkanek Bierkowa z

uwagi na remont świetlicy wiejskie

3 wynajem sali gimnastycznej dla mieszkańców Bierkowa i

okolic

4 kserokopia pierwszej Kroniki Szkoły z lat 1945-1973

przekazana Sołtysowi Bierkowa na festynie w czerwcu

2014 r.

5 organizacja punktów przedszkolnych – zgodnie z

oczekiwaniem środowiska

6 opracowanie ścieżki edukacyjnej przyrodniczej, wokół

przebudowywanego stawu w pobliżu szkoły w celu

pozyskania środków unijnych przez Radę Sołecką

Bierkowa i Urzędu Gminy Słupsk

7 otwarcie szkolnego ogólnodostępnego boiska „Orlik”

8 złożenie wniosku do Wójta Gminy Słupsk w sprawie

budowy Gimnazjum w Bierkowie
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę o podanie przykładów działań, które szkoła prowadziła w tym lub poprzednim roku

szkolnym w celu zaspokojenia rozpoznanych przez Państwa potrzeb środowiska lokalnego. [WD] (3788)

Tab.4

Numer Analiza Cytaty

1 Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem

lokalnym. Przykłady działań, które szkoła prowadziła

ostatnio w środowisku celem rozpoznawania i

zaspokojenia potrzeb środowiska lokalnego: Nauczyciel

przyrody na prośbę przedstawicieli Rady Sołeckiej

Bierkowa opracowała ekologiczną ścieżkę edukacyjną w

związku z dużym projektem renowacji stawu i terenów

zielonych przy szkole. Było to jednym z warunków

złożenia wniosku o środki unijne. Opracowanie ścieżki

ekologicznej przyczyniło się do pozyskania środków

unijnych przez Urząd Gminy Słupsk i Radę Sołecką

Bierkowa na realizację powyższego przedsięwzięcia. Z

uwagi na widoczny rozwój inicjatyw mieszkańców w

zakresie ekologii i ochrony gatunków, nauczyciel

przyrody spowodował, że Zakład Energetyczny usadowił

konstrukcje gniazda bocianiego na słupie energetycznym

na terenie szkoły. W ten sposób gniazdo zostało

zasiedlone przez bociany i jest to " żywa lekcja przyrody

zarówno dla uczniów szkoły, jak i mieszkańców wsi. Na

prośbę mieszkańców z obwodu szkoły dyrektor

zabezpiecza i udostępnia terminy wynajmu szkolnej sali

gimnastycznej na koszykówkę, piłkę nożną, piłkę

siatkową. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie szkoły i

środowiska na aktywny styl spędzania wolnego czasu

dyrektor szkoły przyczyniła się bezpośrednio do oddania

do użytku przedszkolakom i uczniom szkoły,

absolwentom i i społeczeństwu boiska typu " Orlika"

(trzy lata konsekwentnie dyrektor zabiegał o realizację

budowy boiska – oddano do użytku w czerwcu 2013 r.).

Uczniowie występują podczas festynów wiejskich i

rodzinnych prezentując część artystyczną. Cała

społeczność szkolna od lat współorganizuje wraz ze

społecznością lokalną Gminne Wigilie dla Seniorów.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w Święcie Mieszkańców

Gminy Słupsk organizowanym rokrocznie w Redzikowie

prezentując część artystyczną i szkolne stoiska

promocyjne.

Dzieci uczestniczą w "Sprzątaniu świata" i w akcji

"Posprzątaj swój dom" (porządkują tereny w swoich

miejscowościach). Biorą udział w akcji "Ratujmy

kasztanowce" (grabią jesienią liście kasztanowców, co

chroni te drzewa przed szkodnikiem szrotówkiem

kasztanowcowiaczkiem, dzięki czemu w naszych

okolicach kasztanowce nie usychają). Z uwagi na remont

świetlicy wiejskiej w Bierkowie popołudniowe zajęcia

fitness mieszkanek Bierkowa odbywały się w

szkole.Rozpoznając potrzeby w zakresie nauki obsługi

komputera zaproponowano rodzicom i mieszkańcom

miejscowości z obwodu pomoc w nauce obsługi

komputera w szkole (oferta na szkolnej stronie

internetowej). Dbając o zachowanie ciągłości tradycji

lokalnych, wzmacnianie tożsamości lokalnej i umacnianie

więzi międzypokoleniowych na festynie wiejskim w

Bierkowie w czerwcu 2014 r. dyrektor przekazał

sołtysowi Bierkowa kopię pierwszej kroniki szkolnej z lat

1945 -1973 pisanej ręką kierownika - Pana Władysława

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

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

Działania podejmowane przez szkołę we współpracy z instytucjami i organizacjami środowiska

lokalnego są systematyczne i celowe. Szkoła aktywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami

w środowisku lokalnym.

Prowadzone były systematyczne działania dydaktyczne, wychowawcze lub organizacyjne realizowane były przez

szkołę we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego (Tab. 1, 2). Rodzice podają, że szkoła często

organizuje zajęcia poza budynkiem szkolnym, np. wycieczki i warsztaty m.in. w ramach realizacji innowacji

Kraina w Kratę i wyjazdy integracyjne, np. do Doliny Charlotty, Swołowa, Oliwy, na Hel, Parku Dinozaurów,

a nawet Niemiec. Organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi lub specjalistami, np. pisarzami, sportowcami,

leśniczym, pszczelarzem, przedstawicielami policji, straży pożarnej czy sołectwa. Uczniowie systematycznie

wyjeżdżają do wybranych zakładów pracy, np. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Samorząd i partnerzy

wielokrotnie w ciągu roku szkolnego współpracują poprzez: pomoc uczniom z rodzin najuboższych; rozwijanie

pasji (wycieczki, rajdy);  fundowanie nagród w konkursach, zawodach, turniejach; prezentację uzdolnień

uczniów - udział partnerów w przeglądzie "Mam talent" (Tab. 3, 4). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy szkoła organizuje zajęcia poza własnym terenem? Jakie? Jak często są prowadzone? Proszę

podać przykłady. [WR] (7414)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 - wycieczki i warsztaty m.in. w ramach realizacji

innowacji Kraina w Kratę i wyjazdy integracyjne, np. do

Doliny Charlotty, Swołowa, Oliwy, na Hel, Parku

Dinozaurów, a nawet Niemiec

2 - spotkania z ciekawymi ludźmi lub specjalistami, np.

pisarzami, sportowcami, leśniczym, pszczelarzem,

przedstawicielami policji, straży pożarnej czy sołectwa

3 - uczniowie systematycznie wyjeżdżają do wybranych

zakładów pracy, np. Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Jakie działania dydaktyczne, wychowawcze lub organizacyjne realizowane były przez szkołę we

współpracy z podmiotami środowiska lokalnego w tym lub poprzednim roku szkolnym? [AD] (7662)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1

Tab.2

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 organizacja wyjazdów i wycieczek szkolnych 1 / 0 100 / 0

2 stypendia dla najlepszych uczniów 1 / 0 100 / 0

3 pozyskiwanie sprzętu dla szkoły 1 / 0 100 / 0

4 organizacja zajęć pozalekcyjnych 1 / 0 100 / 0

5 organizacja zajęć profilaktycznych 1 / 0 100 / 0

6 prowadzenie lub współprowadzenie lekcji 1 / 0 100 / 0

7 imprezy środowiskowe 1 / 0 100 / 0

8 pomoc socjalna dla uczniów 1 / 0 100 / 0

9 projekty edukacyjne 1 / 0 100 / 0

10 inne, jakie? 1 / 0 100 / 0

 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  Które z tych działań prowadzone są systematycznie we współpracy z podmiotami środowiska

lokalnego? [AD] (7651)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1

Tab.3

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 organizacja wyjazdów i wycieczek szkolnych 1 / 0 100 / 0

2 stypendia dla najlepszych uczniów 0 / 1 0 / 100

3 zakup sprzętu dla szkoły 1 / 0 100 / 0

4 organizacja zajęć pozalekcyjnych 0 / 1 0 / 100

5 organizacja zajęć profilaktycznych 1 / 0 100 / 0

6 prowadzenie lub współprowadzenie lekcji 1 / 0 100 / 0

7 imprezy środowiskowe 1 / 0 100 / 0

8 pomoc socjalna dla uczniów 0 / 1 0 / 100

9 projekty edukacyjne 1 / 0 100 / 0

10 inne, jakie? 0 / 1 0 / 100
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jakich działaniach współpracują Państwo ze szkołą? Jaka była częstotlowość tych działań w

tym lub poprzednim roku szkolnym? [WP] (8473)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 - pomoc uczniom z rodzin najuboższych; - rozwijanie

pasji uczniów (wycieczki, rajdy)

2 - fundowanie nagród w konkursach, zawodach,

turniejach

3 - wyrównywanie szans – udział uczniów w wyjazdach do

kina, teatru dzięki sponsorom;

4 - zagospodarowanie terenu wokół szkoły w zieleń

5 - dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych (ścisła

współpraca z policją)

6 - pielęgnowanie kultury regionu

7 - korzystanie z nadwyżek owoców i warzyw

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

środowiska.

Współpraca szkoły z organizacjami i instytucjami działającymi w środowiskiem lokalnym jest

użyteczna i przynosi obustronne korzyści.

Rodzice informują, że środowisko lokalne odnosi wymierne korzyści, dzięki współpracy ze szkołą, ponieważ

uczniowie uświetniają występami uroczystości i imprezy sołectwa i gminne oraz upowszechniają w środowisku

postawy patriotyczne, prowadzone akcje charytatywne wspomagają potrzebujących, np. zwierzęta

w schronisku, przedsięwzięcia WOŚP, „Góry Grosza”. Uczniowie upowszechniają postawy proekologiczne, np.

w zakresie segregacji śmieci. Szkoła udostępnia mieszkańcom salę gimnastyczną. Partnerzy i nauczyciele

wskazują na wzajemne korzyści, wynikające ze współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym (Tab. 1, 2).  

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę przedstawić wzajemne korzyści, wynikające ze współpracy szkoły ze środowiskiem

lokalnym (lub instytucjami). [WR] (6867)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 - uczniowie uświetniają występami uroczystości i

imprezy sołectwa i gminne oraz upowszechniają w

środowisku postawy patriotyczne

2 - prowadzone akcje charytatywne wspomagają

potrzebujących, np. zwierzęta w schronisku,

przedsięwzięcia WOŚP, „Góry Grosza”

3 - uczniowie upowszechniają postawy proekologiczne, np.

w zakresie segregacji śmieci

4 - szkoła udostępnia mieszkańcom salę gimnastyczną
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę przedstawić wzajemne korzyści, wynikające ze współpracy szkoły ze środowiskiem

lokalnym (lub instytucjami). [WP] (6867)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 - pielęgnowanie kultury regionu;

2 - bezpłatne zwiedzanie i warsztaty w muzeum w

Swołowie;

3 - uatrakcyjnianie uroczystości występami dzieci;

4 prezentacje talentów – wystawy prac uczniów

5 - umiejętność segregowania odpadów, dbanie o

środowisko lokalne - sprzątanie świata, właściwe dbanie

o zieleń;

6 - wspieranie inicjatyw Rady Sołeckiej i innej instytucji,

współtworzenie „szkoły otwartej” na środowisko lokalne;

7 - wzajemne uczenie się samorządności, kreatywności,

innowacyjności, szkoła uznawana jest za wizytówkę

środowiska lokalnego i Gminy Słupsk.

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

środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów 

Działania podejmowane przez szkołę we współpracy z organizacjami i instytucjami środowiska

lokalnego pozytywnie wpływają na rozwój uczniów.

Uczniowie wskazują, że w trakcie nauki w szkole były zorganizowane lekcje z udziałem zaproszonych osób,

na których dużo się nauczyli (Wykres 1 j, 2j). Najważniejsze korzyści, jakie odnoszą, dzięki współpracy

z organizacjami i instytucjami w lokalnym środowisku: pomoc uczniom z rodzin najuboższych; wspomaganie

uczniów mających problemy w uczeniu się; rozwijanie pasji; otrzymywanie nagród w konkursach;

wyrównywanie szans – udział w wyjazdach do kina, teatru dzięki sponsorom. Wyjeżdżali do: Oceanarium

w Gdyni, Gdańska (starówka, organy w Oliwie, ogród zoologiczny), Planetarium w Toruniu, Hyde Parku

w Niemczech, Swołowa (żywy skansen w "krainie w kratę"), Krzemienicy (szklane ule), zakładów

mechanicznych i przemysłowych (Tab. 1, 2). Rodzice i  nauczyciele wskazują, że najważniejszymi korzyściami,

jakie odnoszą uczniowie, dzięki współpracy ze środowiskiem lokalnym są (Tab. 3, 4): - kształtowanie postaw

i umiejętności społecznych, integracji i współpracy w grupie; - poszerzanie wiedzy na temat małej ojczyzny

i pracy ludzi różnych zwodów, kształtowanie postawy patriotycznej; - rozwój zainteresowań oraz umiejętności,

np. plastycznych; - kształtowanie postaw ekologicznych; - zwiedzanie instytucji oraz wyjazdy do kina, teatru;-

spotkania z ciekawymi ludźmi.
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Wykres 1j Wykres 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić najważniejsze korzyści, jakie odnoszą uczniowie, dzięki współpracy szkoły z

organizacjami i instytucjami w lokalnym środowisku. [WN] (7417)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 pomoc uczniom z rodzin najuboższych

2 wspomaganie uczniów mających problemy np. w uczeniu

się

3 rozwijanie pasji uczniów

4 otrzymywanie nagród w konkursach

5 wyrównywanie szans – udział uczniów w wyjazdach do

kina, teatru dzięki sponsorom

6 zagospodarowanie terenu wokół szkoły w zieleń

7 dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych

8 pielęgnowanie kultury regionu

9 korzystanie z nadwyżek owoców i warzyw

10 bezpłatne zwiedzanie muzeum w Swołowie

11 możliwość prezentacji swoich uzdolnień oraz poznania

pasji i zainteresowań mieszkańców
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy wychodzicie poza szkołę z nauczycielami, żeby się czegoś nauczyć? Podajcie przykłady

takich wyjść. [WU] (9813)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 uczniowie wyjeżdżali do: Oceanarium w Gdyni, Gdańska

(starówka, organy w Oliwie, ogród zoologiczny),

Planetarium w Toruniu, Hyde Parku w Niemczech,

Swołowa (żywy skansen w "krainie w kratę"),

Krzemienicy (szklane ule),

2 odwiedzali zakłady mechaniczne i przemysłowe

3 odwiedzali ich pisarze - W. Chotomska, J.

Nitkowska-Węglarz, D. Odija, koszykarze "Energa Czarni

Słupsk", saperzy, leśnicy, strażacy, policjanci.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić najważniejsze korzyści, jakie odnoszą uczniowie, dzięki współpracy szkoły z

organizacjami i instytucjami w lokalnym środowisku. [WR] (7417)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 kształtowanie postaw i umiejętności społecznych,

integracji i współpracy w grupie

2 poszerzanie wiedzy na temat małej ojczyzny i pracy ludzi

różnych zawodów, kształtowanie postawy patriotycznej

3 rozwój zainteresowań oraz umiejętności, np.

plastycznych

4 kształtowanie postaw ekologicznych

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy są takie sytuacje, w których realizują Państwo podstawę programową poza budynkiem

szkoły? [WN] (9815)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 zwiedzanie instytucji

2 wycieczki tematyczne, krajoznawcze i inne

3 lekcje w terenie z leśniczym

4 udział w festynach i innych uroczystościach

5 wyjazdy na konkursy

6 spotkania z ciekawymi ludźmi

7 wyjazdy do kina, teatru
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Stan oczekiwany:

Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym elementem

zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych

szkołach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie

udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań.

Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych pochodzących z różnych

źródeł.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele wykorzystują wnioski z prowadzonych analiz w pracy z uczniami. Istotna większość

nauczycieli korzysta z wniosków z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego, oraz z ewaluacji

wewnętrznej i zewnętrznej, na podstawie których planują i podejmują działania do dalszej

pracy. Szkoła wykorzystuje wyniki monitorowania realizowanych działań. Placówka zbiera

informacje o potrzebie wprowadzenia modyfikacji koncepcji w sytuacji, gdy taka potrzeba

zaistnieje. Wnioski z monitorowania działań są użyteczne. Widoczny jest wpływ wyników badań

zewnętrznych na planowanie działań szkoły. Nauczyciele w sposób spójny wykorzystują te wyniki

w swojej pracy. Użyteczność badań wewnętrznych prowadzonych przez szkołę dotyczących

osiągnięć uczniów i losów absolwentów odpowiada jej potrzebom.

 

Obszar badania:  W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz

wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania

Nauczyciele wykorzystują wnioski z prowadzonych analiz w pracy z uczniami. Istotna większość

nauczycieli korzysta z wniosków z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego, oraz z ewaluacji

wewnętrznej i zewnętrznej, na podstawie których planują i podejmują działania do dalszej pracy. 

Wnioski wynikające z badań zostały wykorzystane przez nauczycieli do: ewaluacji wewnętrznej prowadzonej

na poziomie całej szkoły, przez zespoły przedmiotowe i inne zespoły nauczycielskie, danych ze sprawdzianu

zewnętrznego, oraz ewaluacji zewnętrznej (Wykres 1w, 2w).Z analizy sprawdzianu przeprowadzonego

na zakończenie I etapu edukacyjnego wynika, że wcześniej podjęte działania przyniosły rezultaty, gdyż obecnie

uzyskano wynik testu wyższy od średniego krajowego. Jednym z wniosków było podjęcie działań w celu
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zwiększenia efektów pracy w zakresie nauczania języków obcych (Tab. 1). Szkoła posiada bogaty zestaw

materiałów z analiz sprawdzianu zewnętrznego oraz ewaluacji wewnętrznej, które są gromadzone

w segregatorach, opisanych jako "Ewaluacja wewnętrzna" i "Ewaluacja zewnętrzna". Wyniki ewaluacji znajdują

się również na szkolnej stronie internetowej www.spbierkowo.pl w zakładce "Edukacja". Wnioski

z wszechstronnych analiz wyników sprawdzianów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej generują nowe

działania na rzecz rozwoju dzieci, a w rezultacie sukcesy indywidualne uczniów i szkoły (Tab. 2, 3). W zakresie

poszukiwania nowych sposobów motywowania uczniów do nauki stwierdza się, aktywność nauczycieli w tym

zakresie. Duże znaczenie mają tu nowoczesne pomoce dydaktyczne - narzędzia pozyskane w ramach "Cyfrowej

Szkoły" (Tab. 4). 

 

Wykres 1w
 

Wykres 2w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie wnioski z analizy egzaminów przeprowadzanych na zakończenie etapu edukacyjnego

wyciągnięto w odniesieniu do tej klasy? Proszę podać przykłady ich wykorzystania w pracy z klasą. [WNO]

(7608)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 podjęcie działań w celu zwiększenia efektów pracy w

zakresie nauczania języków obcych

2 opracowanie i wdrożenie szeregu zmian w organizacji i

sposobach nauczania poprzez dodatkowe zajęcia

pozalekcyjne

3 nowatorskie metody nauczania,

4 wzbogacono księgozbiór szkolnej biblioteki
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jeśli szkoła posiada materiały dotyczące analizy wyników egzaminów/sprawdzianów

zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, proszę określić jakie wnioski zostały sformułowane na

ich podstawie. [ADZ] (9597)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Szkoła posiada bogaty zestaw materiałów z analiz

sprawdzianu zewnętrznego oraz ewaluacji wewnętrznej

gromadzonych w segregatorach, opisanych jako

"Ewaluacja wewnętrzna" i "Ewaluacja zewnętrzna".

Wyniki ewaluacji znajdują się również na szkolnej stronie

internetowej www.spbierkowo.pl w zakładce "Edukacja".

Na ich podstawie sformułowano następujące wnioski: -

nauka jest na wysokim poziomie, o czym świadczy

średnia wyników nauczania za ostanie 11 lat wynosi 4,2

oraz średnia staninowa ze sprawdzianów zewnętrznych

klas VI za ostatnie 11 lat wynosząca 5,27 - wyniki

ostatnich dwóch Trzecioteścików świadczą o tym, że w

wyniku dobrze zaplanowanych działań nauczycieli

wzrasta poziom umiejętności dzieci w zakresie

poszczególnych standardów (na wysokim poziomie

utrzymuje się standard – czytanie ze zrozumieniem, oraz

wzrastają standardy takie jak: korzystanie z informacji,

wykorzystywanie wiedzy w praktyce i rozumowanie),

zaleca się poprawienie standardu – pisanie - wynik ze

sprawdzianu zewnętrznego klasy VI w dużej mierze

zależy od poziomu, jaki klasa reprezentuje po

skończonym I etapie edukacji - wynik ze sprawdzianu

zewnętrznego kl. VI można w przybliżeniu przewidzieć

znając trend zdiagnozowany na podstawie sprawdzianów

próbnych (z doświadczeń wynika, że dla uczniów

korzystne jest zorganizowanie co najmniej 4

wewnątrzszkolnych próbnych sprawdzianów - szkole

zbierane są dane w segregatorach opisanych pod nazwą

"Baza indywidualnych wyników ucznia" opracowana

według pomysłu własnego szkoły - są w nich

zgromadzone raporty z analiz indywidualnych wyników

ucznia, z którymi są zapoznawani rodzice i uczniowie. Na

ich podstawie podejmowane są działania wspierające

rozwój ucznia.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jak Państwo wykorzystują wnioski z analiz wyników egzaminów /sprawdzianów zewnętrznych

oraz ewaluacji (zewnętrznej i wewnętrznej)? Proszę podać przykłady działań wynikających z tych wniosków.

[AD] (7609)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 Nauczyciele wykorzystują wnioski z analiz wyników

sprawdzianów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej

i zewnętrznej.

• modyfikowania form i metod pracy (np.: prowadzi się

większą liczbę zajęć metodą projektu, notebooki

wykorzystywane są do pozyskiwania wiedzy z platform

edukacyjnych typu – Platforma Edukacyjna Telewizji

Polskiej, Matlandia) • modyfikowania oferty edukacyjnej

(np. zwiększono liczbę godzin historii w kl. od IV-VI z 1

godz. do 2, zwiększono liczbę godz. języka angielskiego

w kl. VI z 3 godz. do 4, zorganizowano zajęcia

wyrównawcze i doskonalące z języka polskiego i

matematyki w klasach IV-VI) • modyfikowania oferty

zajęć pozalekcyjnych (np.: zwiększenia liczby godzin z

zakresu surdoterapii dla ucznia z niedosłuchem,

wprowadzenie do oferty biblioterapię celem większego

zainteresowania książką i podniesienia poziomu w

zakresie standardu – czytanie ze zrozumieniem) •

tworzenia Bazy Indywidualnych Wyników Ucznia z testów

wiedzy i umiejętności "na wejściu" i "na wyjściu" oraz

sprawdzianów wewnętrznych • modyfikacji koncepcji

pracy szkoły w obszarze PODNOSZENIE WYNIKÓW

KSZTAŁCENIA (np. poszukiwania nowych form wsparcia

indywidualnych potrzeb uczniów) • poszukiwania nowych

sposobów motywowania uczniów do nauki i rodziców do

aktywniejszej współpracy z nauczycielem (np. w zakresie

odpowiedzialności za utrwalanie wiedzy zawartej w

pracach domowych).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W kontekście poprzedniego pytania proszę wymienić najważniejsze wyniki monitorowania tych

działań i sposób ich wykorzystania w Państwa pracy. [AD] (8479)

Tab.4

Numer Analiza Cytaty

1 W zakresie poszukiwania nowych sposobów

motywowania uczniów do nauki stwierdza się, aktywność

nauczycieli w tym zakresie. Niebagatelne znaczenie mają

tu nowoczesne pomoce dydaktyczne - narzędzia

pozyskane w ramach "Cyfrowej Szkoły"(notebooki,

wizualizer, tablice interaktywne, rzutniki, ekrany itp.).

Powyższe działania podlegają monitorowaniu w ramach

prowadzonego przez dyrektora szkoły nadzoru

pedagogicznego.

• nauczyciele zmodyfikowali metody i formy pracy,

zarówno podczas lekcji, jak i zajęć dodatkowych i

pozalekcyjnych. Stosuje się w szerszym zakresie metodę

projektu oraz wykorzystuje się platformy edukacyjne

podczas "cyfrowych lekcji" • W zakresie oferty

edukacyjnej stwierdza się, że zwiększono liczbę np.:

godzin historii w klasach IV-VI z 1godz, do 2 godz., co

spowodowało większe zainteresowanie tym przedmiotem

wśród uczniów i udziałem w konkursach historycznych

wewnątrzszkolnych i zewnętrznych • W zakresie oferty

zajęć pozalekcyjnych zwiększono liczbę godzin

surdoterapii i wprowadzono do oferty bibliterapię, co

daje dodatkową możliwość pracy z uczniem z dysfunkcją

zdrowotną, czy ćwiczeń w zakresie danej umiejętności.

Obszar badania:  Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Szkoła wykorzystuje wyniki monitorowania realizowanych działań. Placówka zbiera informacje

o potrzebie wprowadzenia modyfikacji koncepcji w sytuacji gdy taka potrzeba zaistnieje. Wnioski

z monitorowania działań są użyteczne.

Najważniejsze wyniki monitorowania działań prowadzonych przez nauczycieli, oraz zmiany wynikające

z wniosków z tego monitorowania to: pogłębienie umiejętności zamiast rozszerzanie treści, zmiana form

sprawdzania umiejętności (krótkie sprawdziany),  nauczanie kształtujące - daje informację jak się uczyć

(Wykres 1w, Tab. 1). Zmiany wprowadzone w oparciu o wyniki sprawdzianu zewnętrznego i ewaluacji

wewnętrznej są monitorowane i analizowane. Związane są indywidualnym sukcesem ucznia na miarę jego

poziomu oraz sukcesem szkoły będącym wynikiem różnorodnych działań (Tab. 2). W programach nauczania

uwzględniana jest wiedza nabyta podczas diagnozy wstępnej w szkole (monitoruje się, analizuje, a także

modyfikuje działania w tym zakresie). Z doświadczeń nauczycieli wynika, że zachodzi potrzeba takiego

dostosowania programów nauczania, by uwzględniały one wnioski z monitorowania postępów uczniów w nauce

i analizy wyników sprawdzianów zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych (Tab. 3)
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Wykres 1o
 

Wykres 1w
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić najważniejsze zmiany w Pana/i pracy, wynikające z wniosków z tego

monitorowania. [AN] (8483)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 13

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 - pogłębianie umiejętności zamiast rozszerzanie treści

2 - zmiana formy sprawdzania umiejętności m. in

stosowanie krótkich sprawdzianów

3 - nauczanie kształtujące daje informacje jak się uczyć
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie zmiany zostały wprowadzone w oparciu o te wyniki? [AD] (7408)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Zmiany wprowadzone w oparciu o wyniki sprawdzianu

zewnętrznego i ewaluacji wewnętrznej są monitorowane

i analizowane. Związane są indywidualnym sukcesem

ucznia na miarę jego poziomu oraz sukcesem szkoły

będącym wynikiem wszechstronnych działań.

modyfikowania metod i form pracy, oferty edukacyjnej i

zajęć pozalekcyjnych, wzbogacenia bazy pomocy

dydaktycznych, zmiany firmy zewnętrznej badającej

poziom wiedzy i umiejętności uczniów klas III (obecnie

OBUT), wzmożonej aktywności rodziców w zakresie

współpracy z nauczycielami i wychowawcą.

Wprowadzone zmiany przyczyniły się do: • poprawy

wyników w zakresie następujących standardów -

czytanie i pisanie (w roku 2013), czytanie, rozumowanie,

wykorzystanie wiedzy w praktyce, korzystanie z

informacji (w roku 2014) • uzyskania wyższego wyniku z

Trzecioteściku z języka polskiego, który w roku 2013 był

na poziomie średniej krajowej, a z matematyki

przewyższał średnią krajową. Natomiast w roku 2014 w

matematycznym Trzecioteściku OBUTA szkoła uzyskała

wynik zdecydowanie wyższy od średniej krajowej •

uzyskania wyższego ze sprawdzianu zewnętrznego kl. VI

w roku 2014, który okazał się wyższy niż wynik

sprawdzianu zewnętrznego kl. VI w 2013 r.. • wzrostu

poziomu nauczania w roku szkolnym 2013/14

wyrażonym wyższą niż w ubiegłym roku średnią

wyników nauczania.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jak w programach nauczania uwzględnia się nabytą podczas diagnozy wstępnej wiedzę? [WD]

(9895)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 Z doświadczeń nauczycieli wynika, że zachodzi potrzeba

takiego dostosowania programów nauczania, by

uwzględniały one wnioski z monitorowania postępów

uczniów w nauce i analizy wyników sprawdzianów

zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. W

programach nauczania uwzględniana jest wiedza nabyta

podczas diagnozy wstępnej w szkole (monitoruje się,

analizuje, a także modyfikuje działania w tym zakresie).

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu z języka

angielskiego na koniec roku szkolnego 2013/14

zauważono, że klasa V wymaga dodatkowego wsparcia z

tego przedmiotu. Z uwagi na fakt, że sprawdzian

zewnętrzny, który czeka tę klasę w bieżącym roku

szkolnym przeprowadzony będzie według nowej formuły,

w myśl której język angielski będzie obowiązkowym jego

elementem. Postanowiono zwiększyć liczbę godzin, która

przypada w tej klasie z ramowego planu nauczania z 3

godz. do 4. Dodatkowa godzina języka angielskiego jest

formą pomocy uczniom na drodze przygotowania do

sprawdzianu zewnętrznego. Analiza wyników

sprawdzianów zewnętrznych pozwoliła zauważyć, że

klasy, które mają większą liczbę testów

przygotowawczych osiągają wyższe wyniki.

Postanowiono, tak dostosować programy nauczania, aby

klasa, która kończy szkołę podstawową miała co

najmniej 4 sprawdziany przygotowawcze, które są

analizowane pod kątem uzyskanych wiadomości i

umiejętności. W przypadku klasy VI, która pisała

sprawdzian w kwietniu 2014 dostosowano programy

nauczania tak, by mogły odbyć się 4 sprawdziany

wstępne. W wyniku przeprowadzonej ich analizy został

określony stanin, którego spodziewano się na

sprawdzianie. Ten sposób postępowania sprawdził się,

gdyż prognozy okazały się trafne i uzyskany wynik był

taki sam jak w diagnozie.

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

Widoczny jest wpływ wyników badań zewnętrznych na planowanie działań szkoły. Nauczyciele

w sposób spójny wykorzystują te wyniki w swoich działaniach. 

Nauczyciele korzystają w swojej pracy z różnych typów badań edukacyjnych: losów absolwentów, mikrobadania

w klasach, ewaluacja wewnętrzna prowadzona na poziomie całej szkoły i zespoły nauczycielskie, dane ze

sprawdzianu zewnętrznego, zewnętrzne badania edukacyjne opisywane w literaturze fachowej, ewaluacji

zewnętrznej (Tab. 1). Podczas planowanych działań wykorzystywane są przez nauczycieli różnorodne

zewnętrzne badania z zakresu historii (Geniusz 2012, Pionier 2013), matematyki (Kangur) oraz edukacji

wczesnoszkolnej w klasach II i III - Drugoteścik 2013 Operonu, Trzecioteścik 2013 Operonu, Trzecioteścik 2014

Obuta (Tab. 1).
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Wykres 1w
 



Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie 192/233

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie zewnętrzne badania edukacyjne są wykorzystywane przez nauczycieli podczas planowania

działań? Proszę o wymienienie badań wraz z przykładami działań podjętych na ich podstawie. [AD] (6881)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Podczas planowanych działań wykorzystywane są przez

nauczycieli różnorodne zewnętrzne badania.

• Badanie wiedzy i umiejętności z zakresu historii

GENIUSZ 2012 prowadzone przez Szkolną Akademię

Wiedzy oraz PIONIER 2013 przeprowadzone przez

Instytut Rozwoju Oświaty z Warszawy. Na podstawie

tych badań zdecydowano o zwiększeniu liczby godzin z

historii w klasach IV-VI • DRUGOTEŚCIK 2013 OPERON o

na podstawie tego badania podjęto działania zmierzające

do poprawy takich umiejętności językowych jak:

czytanie i pisanie oraz wykonywanie obliczeń z

umiejętności matematycznych •TRZECIOTEŚCIK 2013

OPERON na podstawie tego badania podjęto działania

zmierzające do poprawy takich umiejętności językowych

jak: pisanie, słownictwo i gramatyka oraz rozwiązywanie

zadań tekstowych z umiejętności matematycznych •

TRZECIOTEŚCIK 2014 OBUT o na podstawie tego

badania podejmuje się działania celem zwiększenia

sprawności rachunkowej uczniów – nie tylko klas

trzecich, ale także uczniów kl. I i kl. II • Badanie wiedzy

i umiejętności matematycznych kl. IV-VI poprzez

przystąpienie do Międzynarodowego Konkursu

"KANGUR", na podstawie którego zwiększono liczbę

zajęć doskonalących z matematyki, zmotywowano

większą liczbę uczniów uzdolnionych matematycznie do

doskonalenia swoich umiejętności poprzez wskazywanie

form i źródeł pozyskiwania wiedzy oraz aktywniejszą

współpracę z nauczycielem.

Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły

lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów

Użyteczność badań wewnętrznych  prowadzonych przez szkołę  dotyczących osiągnięć

uczniów i losów absolwentów odpowiada jej potrzebom. 

Nauczyciele pozyskują informacje o losach swoich absolwentów. Odbywa się to poprzez zbieranie danych

i ankiet od dawnych uczniów. Ankiety są dostępne w formie elektronicznej oraz w sekretariacie szkoły.

Informacje te są analizowane i opracowywane przez zespół nauczycieli. Analizowane są losy absolwentów,

wykształcenie, jakie zdobyli w toku dalszej nauki. Ponadto uczniowie, którzy ukończyli szkołę często wracają

jako studenci szkół pedagogicznych, by odbywać praktyki studenckie. Studiują m.in. pedagogikę

wczesnoszkolną i przedszkolną, matematykę, język polski. Absolwenci piszą prace licencjackie i magisterskie
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o Szkole Podstawowej w Bierkowie. Informacje te są wykorzystywane w uczeniu i wychowaniu poprzez

motywowanie oraz przedstawianie sukcesów byłych uczniów. Wychowawca klasy szóstej dowiaduje się, jaką

szkołę wybierają jego wychowankowie i weryfikuje te informacje w następnym roku szkolnym. Absolwenci

z chęcią wracają do szkoły na uroczystości, festyny i zabawy. Wykorzystuje się informacje o losach

absolwentów do modyfikacji koncepcji pracy i rozwoju bazy szkoły, podejmowania działań nowatorskich

i innowacyjnych, pozyskiwania sponsoringu (Tab. 1, 2). W szkole prowadzone są liczne badania wewnętrzne,

których wyniki wykorzystywane są do: orientacji w poziomie nauczania w zestawieniu semestralnym, rocznym

i wieloletnim, analiz porównawczych dot. obecności ucznia na zajęciach, a jego wynikach w nauce, tworzenia

oferty zajęć pozalekcyjnych, modyfikacji oferty edukacyjnej i koncepcji pracy szkoły, określenia poziomu

przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole, doskonalenia w zakresie poszczególnych standardów,

organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (Tab. 3, 4). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy zbierają Państwo informacje o losach swoich absolwentów? Jeżeli tak, to jak są

wykorzystywane? [WN] (8481)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 zbieranie danych i ankiet od dawnych uczniów w formie

elektronicznej lub w sekretariacie

2 odbywanie praktyk studenckich

3 przedstawianie sukcesów byłych uczniów

4 udział absolwentów w uroczystościach, festynach i

zabawach

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy szkoła gromadzi informacje o losach swoich absolwentów? Jeżeli tak, to jak je

wykorzystuje? [AD] (6640)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Szkoła gromadzi i wykorzystuje informacje o losach

swoich absolwentów.

Szkoła gromadzi informacje o losach absolwentów. W

szkole wykorzystuje się informacje o losach swoich

absolwentów w różnorodny sposób: • do modyfikacji

koncepcji pracy szkoły • do rozwoju bazy szkoły • do

podejmowania działań nowatorskich i innowacyjnych •

do zapraszania absolwentów do szkoły • do pozyskiwania

sponsoringu.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Do czego wykorzystują Państwo wyniki tych badań? [AD] (9892)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 W szkole prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb

szkoły, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów.

Wyniki tych badań wykorzystywane są do: • orientacji w

poziomie nauczania w zestawieniu semestralnym,

rocznym i wieloletnim • tworzenia Bazy Indywidualnych

Wyników Ucznia z testów wiedzy i umiejętności "na

wejściu" i "na wyjściu" – raporty z bazy wykorzystuje się

do informowania rodziców o postępach w nauce ich

dziecka, na radach pedagogicznych celem zobrazowania

różnicy w poziomach klas i etapów edukacyjnych (klas

I-III i IV-VI) oraz analizach porównawczych • wyniki

testów i sprawdzianów z przedmiotów – wykorzystywane

są celem określenia poziomu nauczania z danego

przedmiotu • wyniki frekwencji - wykorzystywane są do

analiz porównawczych – obecność ucznia na zajęciach, a

jego wyniki w nauce • wyniki dotyczące potrzeb w

zakresie zajęć pozalekcyjnych służą do tworzenia oferty

zajęć pozalekcyjnych i treści koncepcji szkoły • wyniki

badań rodziców (analizy ankiet)– służą do modyfikacji

koncepcji pracy szkoły • diagnoza sześciolatków służy do

określenia poziomu przygotowania dziecka do podjęcia

nauki w szkole, a także do przygotowania oferty zajęć

specjalistycznych i pozalekcyjnych • wyniki badań

uczniów odnośnie różnych obszarów szkoły (np. w

czytelnictwie)– w tym uczniów kl. VI są wykorzystywane

w podejmowaniu decyzji czy to wychowawcy, czy

dyrektora co do zmian, służą modyfikacji koncepcji pracy

szkoły • wyniki sprawdzianów próbnych klasy VI służą

doskonaleniu poszczególnych standardów oraz

wyznaczaniu trendu w kierunku spodziewanych wyników

na sprawdzianie zewnętrznym • wyniki analiz

wewnętrznych wielopoziomowych Trzecioteściku służą do

ustalenia poziomu bieżącego uczniów w zakresie wiedzy i

umiejętności polonistycznych i matematycznych • wyniki

badań nauczycieli w zakresie potrzeb doskonalenia

zawodowego służą do organizacji Wewnątrzszkolnego

Doskonalenia Nauczycieli, a także pozyskiwania środków

na ten cel z organu prowadzącego • wyniki losów

absolwentów – wykorzystywane są do modyfikowania

oferty edukacyjnej i koncepcji pracy szkoły
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie badania wewnętrzne prowadzone są w szkole? Jaki mają zakres? [AD] (7633)

Tab.4

Numer Analiza Cytaty

1 W szkole prowadzone są liczne badania wewnętrzne. •badanie wiedzy i umiejętności na początku roku

szkolnego ("na wejściu") realizowane w kl. II, III, IV,

V,VI •badanie wiedzy i umiejętności na koniec roku

szkolnego ("na wyjściu") . realizowane w kl. I,II, III, IV,

V,VI •badania wiedzy i umiejętności z przedmiotów

(według harmonogramu – klasa, przedmiot) •"O"-VI

badanie frekwencji na koniec roku •badanie frekwencji

rodziców na zebraniach •badania w zakresie potrzeb

związanych z zajęciami pozalekcyjnymi, realizowane w

poszczególnych klasach •badanie czytelnictwa w kl. I-VI

•diagnoza sześciolatków •badanie prowadzone wśród

nauczycieli w zakresie potrzeb doskonalenia

zawodowego •badanie prowadzone wśród nauczycieli w

zakresie oceny zarządzania i organizacji pracy szkoły

oraz funkcjonowania sprawnego i skutecznego obiegu

informacji •badanie w zakresie znajomości praw i

obowiązków uczniów w kl. IV-VI •badania w zakresie

oceny szkoły przez rodziców •badanie przeprowadzone

wśród rodziców w zakresie potrzeby wprowadzenia

drugiego języka obcego • badanie wewnętrzne

wielopoziomowe wyników sprawdzianu zewnętrznego

klasy III (Trzecioteścik) • badanie uczniów klasy szóstej

na zakończenie szkoły podstawowej w zakresie ich oceny

szkoły •badanie uczniów klasy VI indywidualnie i

całościowo w zakresie stopnia przygotowania do

sprawdzianu zewnętrznego (sprawdziany próbne)

•badanie wewnętrzne wielopoziomowe wyników

sprawdzianów zewnętrznych klasy VI •badania losów

absolwentów szkoły
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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:

Zarządzanie szkołą koncentruje się na zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji zadań

i jest adekwatne do celów zawartych w koncepcji pracy szkoły oraz potrzeb wychowawczych

i edukacyjnych. Sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu

zawodowemu. Udział wszystkich zespołów nauczycielskich w przeprowadzaniu ewaluacji

wewnętrznej jest powszechnie stosowaną praktyką w szkole. W oparciu o wnioski wynikające

z nadzoru pedagogicznego, podejmowane są działania służące rozwojowi szkoły. Zarządzanie szkołą

prowadzi do podejmowania nowatorskich i innowacyjnych działań oraz sprzyja udziałowi

nauczycieli i innych pracowników szkoły, uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji

dotyczących szkoły. Dyrektor podejmuje wiele skutecznych działań dla zapewnienia szkole wsparcia

zewnętrznych instytucji, organizacji i osób. 

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

uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków

Zarządzanie szkołą koncentruje się na zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań

warunków i jest adekwatne do celów zawartych w koncepcji pracy szkoły oraz potrzeb

wychowawczych i edukacyjnych.

W opinii organu prowadzącego, warunki lokalowe szkoły są bardzo dobre (Tab. 1). Wszyscy nauczyciele

stwierdzili, że mają zapewnione warunki do pracy własnej, umożliwiające przygotowanie się do zajęć i rozwoju

zawodowego oraz dostęp do potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych, a obserwacje lekcji wskazują

na zaspokojenie ich potrzeb, szczególnie w zakresie środków multimedialnych (Wykres 1j, 2j,Tab. 2). Powyższe

stanowi realizację jednego z priorytetów koncepcji pracy szkoły. Z opinii dyrektora oraz z analizy danych

zastanych wynika, że ułożenie przedmiotów w planie dnia sprzyja uczeniu się (Tab. 3). Nauczyciele informują,

że dyrektor i liderzy zespołów organizują spotkania nauczycieli dotyczące: nauczania i uczenia się uczniów,

relacji z uczniami, rozwiązywania problemów wychowawczych, współpracy między nauczycielami, organizacji

pracy oraz spraw administracyjnych co najmniej kilka razy w półroczu (Wykres 3j, 4j, 5j, 6j, 7j, 8j, 9j). 



Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 9j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Przejdźmy teraz do warunków lokalowych szkoły. Jak Państwo je oceniają? Co jest pod

względem warunków lokalowych i wyposażenia mocną, a co słabą stroną szkoły? [WPOP] (7829)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 sale lekcyjne, świetlica, biblioteka i pracownia

komputerowa, sale przedszkolne, korytarze, szatnie

uczniowskie, gabinety administracyjne wyróżniają się

wysokim poziomem dbałości o mienie i estetykę

2 wzorcowo urządzona szatnia z indywidualnymi szafkami

dla każdego ucznia

3 pełnowymiarowa sala gimnazstyczna z widownią

4 bardzo starannie utrzymana baza sanitarna

5 bogata baza pomocy dydaktycznych
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz warunki, w jakich odbywa się nauczanie i uczenie się uczniów. [OZ] (7549)

Tab.2

Numer Analiza

1 Zajęcia odbywają się w jasnych, estetycznie

zagospodarowanych salach, wyposażonych w środki

multimedialne, tj. laptop nauczyciela i dla każdego

ucznia z łączem internetowym wi-fi, rzutnik

multimedialny umocowany na stałe pod sufitem i duży

ekran, tablicę interaktywną. Na gazetkach ściennych w

pomysłowy sposób, eksponowane są informacje z

zakresu realizowanej tematyki, prace uczniów, w tym

wykonane w ramach projektu przez uczniów z rodzicami.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy ułożenie przedmiotów w planie dnia sprzyja uczeniu się? Jeśli tak, proszę opisać w jaki

sposób, jeśli nie - z czego to wynika? [WD] (7718)

Tab.3

Numer Analiza

1 Ułożenie przedmiotów w planie dnia sprzyja uczeniu się z

uwagi na to że: - na pierwszej godzinie lekcyjnej

odbywają się zajęcia mniej obciążające, np. muzyka,

zajęcia komputerowe, religia czy godziny z wychowawcą,

- religię i język kaszubski umieszczono na pierwszej lub

ostatniej godzinie lekcyjnej, by uczniowie, którzy nie

uczestniczą w tych zajęciach mogli przyjść do szkoły

później, albo wcześniej z niej wyjść lub skorzystać z

zajęć w świetlicy, - zajęcia języka angielskiego i

komputerowe są planowane z podziałem na grupy, -

przed poniedziałkowym wyjazdem na basen

realizowanych jest większość tzw. "trudniejszych

przedmiotów". Dyrektor podkreśla, że plan lekcji i zajęć

układany jest z myślą o uczniu. W bieżącym roku

szkolnym czas pobytu w szkole ucznia wydłużył się z

uwagi na naukę dodatkowego języka kaszubskiego.
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Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu

Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu

zawodowemu.

Dyrektor tworzy nauczycielom warunki doskonalenia zawodowego. Z nauczycielami informuje, że korzystają

z licznych form doskonalenia zawodowego (Tab. 3-12):

- prawie wszyscy w kursach, szkoleniach zewnętrznych, seminariach i konferencjach, obserwacjach

koleżeńskich zajęć, w szkoleniach internetowych, zespołów zadaniowych, rady pedagogicznej,

- połowa w ukończeniu kursów kwalifikacyjnych, w wizytach obserwacyjnych, studyjnych w innych szkołach

lub instytucjach, doskonaleniu dzięki indywidualnemu wsparciu (coaching, mentoring, tutoring),

- kilku w studiach podyplomowych.

Nauczyciele wskazują na udział w licznych formach doskonalenia zawodowego, np. w szkoleniach rad

pedagogicznych, zespołów zadaniowych, koleżeńskich obserwacjach zajęć, konferencjach i seminariach (Wykres

1o). Mają zapewniony dostęp do zasobów przydatnych dla rozwoju zawodowego nauczycieli (Wykres 1j).

Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami odbywa się co najmniej kilka razy w miesiącu (Wykres 7j).

Podkreślają, że dyrektor inspiruje ich do pracy zespołowej, zauważa sukcesy nauczycieli, dba o profesjonalną

komunikację, przypomina co najmniej kilka razy w miesiącu o założeniach koncepcji pracy szkoły, upowszechnia

wiedzę na temat najlepszych praktyk i teorii przydatnych w zawodzie nauczyciela, (Wykres 2j, 3j, 4j 5j, 6j, Tab.

2). 

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  Czy brał/a Pan/i udział w ciągu ostatnich 12 miesięcy w poniższych formach doskonalenia

zawodowego? [AN] (8611)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 11

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 studia podyplomowe, uzupełniające 2 / 9 18.2 / 81.8

2 kursy kwalifikacyjne 4 / 7 36.4 / 63.6

3 kursy lub szkolenia zewnętrzne 4 / 7 36.4 / 63.6

4 konferencje i seminaria 8 / 3 72.7 / 27.3

5 wizyty obserwacyjne/ studyjne w innych placówkach lub instytucjach 2 / 9 18.2 / 81.8

6 szkolenia internetowe 4 / 7 36.4 / 63.6

7 obserwacje koleżeńskie zajęć 9 / 2 81.8 / 18.2

8 szkolenie zespołu zadaniowego 9 / 2 81.8 / 18.2

9 szkolenie rady pedagogicznej 11 / 0 100 / 0

10 doskonalenie dzięki indywidualnemu wsparciu (coaching, mentoring,

tutoring)

0 / 11 0 / 100

11 inne, jakie? 1 / 10 9.1 / 90.9
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób zachęca Pan/i nauczycieli do efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej?

Proszę podać przykłady. [WD] (6704)

Tab.2

Numer Analiza

1 Dyrektor informuje, że dba o integrację nauczycieli, o

dobre relacje w zespole, o identyfikację ze szkołą oraz

przywiązuje duże znaczenie do stosowania form

motywujących nauczycieli do zarówno do pracy

zespołowej jak i indywidualnej. Podkreśla, że stara się

często gratulować, chwalić, dziękować, zauważać każdy

wkład pracy, szczególnie wykonywany poza

obowiązkami. Przyznaje nagrody, w tym również

finansowe. Upowszechniając sukcesy uczniów stara się,

by gratulować także nauczycielom, których praca

przyczyniła się do osiągnięć dzieci. Na uroczystościach

szkolnych z udziałem całej społeczności szkolnej

podkreśla zasługi nauczycieli i ich zaangażowanie w życie

szkoły. Opracowała nowatorską metodę eksponowania

kompetencji i działań nauczyciela w formie tzw. "Drzewa

realizacji zawodowej", co umożliwia obrazowe

dokumentowanie osiągnięć nauczyciela. Prezentując

nauczycielom własne rozwiązania w pracy dydaktycznej,

daje przykład, jak można ciekawie prowadzić zajęcia. W

celu zachęcenia nauczycieli do stosowania metody

projektu, przedstawiła na szkolnej stronie internetowej

sposób pracy tą metodą i udostępniła konspekt lekcji,

którą przeprowadziła w obecności nauczycieli. W efekcie

pojawiły się na stronie internetowej szkoły kolejne

prezentacje tego typu zajęć innych nauczycieli. W ten

sposób dyrektor wprowadziła interesującą formę

dzielenia się rozwiązaniami metodycznymi.
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Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Pytanie nagłówkowe: Jak wielu nauczycieli w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystało z wymienionych poniżej

form doskonalenia zawodowego:
Treść pytania: Kursy lub szkolenia zewnętrzne [AD] (7153)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1

Tab.3

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 mniej niż 1/4 0 0

2 więcej niż 1/4, do połowy włącznie 0 0

3 więcej niż połowa, do 3/4 włącznie 0 0

4 więcej niż 3/4 1 100

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 1 100

 

Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Pytanie nagłówkowe: Jak wielu nauczycieli w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystało z wymienionych poniżej

form doskonalenia zawodowego:
Treść pytania: Konferencje i seminaria [AD] (7155)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1

Tab.4

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 mniej niż 1/4 0 0

2 więcej niż 1/4, do połowy włącznie 0 0

3 więcej niż połowa, do 3/4 włącznie 1 100

4 więcej niż 3/4 0 0

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 1 100
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Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Pytanie nagłówkowe: Jak wielu nauczycieli w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystało z wymienionych poniżej

form doskonalenia zawodowego:
Treść pytania: Wizyty obserwacyjne/ studyjne w innych szkołach lub instytucjach [AD] (7156)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1

Tab.5

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 mniej niż 1/4 0 0

2 więcej niż 1/4, do połowy włącznie 0 0

3 więcej niż połowa, do 3/4 włącznie 0 0

4 więcej niż 3/4 1 100

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 1 100

 

Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Pytanie nagłówkowe: Jak wielu nauczycieli w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystało z wymienionych poniżej

form doskonalenia zawodowego:
Treść pytania: Szkolenia internetowe [AD] (7157)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1

Tab.6

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 mniej niż 1/4 0 0

2 więcej niż 1/4, do połowy włącznie 0 0

3 więcej niż połowa, do 3/4 włącznie 0 0

4 więcej niż 3/4 1 100

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 1 100
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Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Pytanie nagłówkowe: Jak wielu nauczycieli w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystało z wymienionych poniżej

form doskonalenia zawodowego:
Treść pytania: Obserwacje koleżeńskie zajęć [AD] (7158)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1

Tab.7

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 mniej niż 1/4 0 0

2 więcej niż 1/4, do połowy włącznie 0 0

3 więcej niż połowa, do 3/4 włącznie 0 0

4 więcej niż 3/4 1 100

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 1 100

 

Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Pytanie nagłówkowe: Jak wielu nauczycieli w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystało z wymienionych poniżej

form doskonalenia zawodowego:
Treść pytania: Szkolenie zespołów zadaniowych [AD] (7159)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1

Tab.8

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 mniej niż 1/4 0 0

2 więcej niż 1/4, połowy włącznie 0 0

3 więcej niż połowa, do 3/4 włącznie 0 0

4 więcej niż 3/4 1 100

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 1 100
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Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Pytanie nagłówkowe: Jak wielu nauczycieli w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystało z wymienionych poniżej

form doskonalenia zawodowego:
Treść pytania: Szkolenie rady pedagogicznej [AD] (7160)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1

Tab.9

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 mniej niż 1/4 0 0

2 więcej niż 1/4, do połowy włącznie 0 0

3 więcej niż połowa, do 3/4 włącznie 0 0

4 więcej niż 3/4 1 100

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 1 100

 

Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Pytanie nagłówkowe: Jak wielu nauczycieli w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystało z wymienionych poniżej

form doskonalenia zawodowego:
Treść pytania: Doskonalenie dzięki indywidualnemu wsparciu (coaching, mentoring, tutoring) [AD] (7161)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1

Tab.10

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 mniej niż 1/4 0 0

2 więcej niż 1/4, do połowy włącznie 1 100

3 więcej niż połowa, do 3/4 włącznie 0 0

4 więcej niż 3/4 0 0

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 1 100
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Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Pytanie nagłówkowe: Jak wielu nauczycieli w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystało z wymienionych poniżej

form doskonalenia zawodowego:
Treść pytania: Studia podyplomowe/uzupełniające [AD] (7149)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1

Tab.11

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 mniej niż 1/4 1 100

2 więcej niż 1/4, do połowy włącznie 0 0

3 więcej niż połowa, do 3/4 włącznie 0 0

4 więcej niż 3/4 0 0

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 1 100

 

Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Pytanie nagłówkowe: Jak wielu nauczycieli w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystało z wymienionych poniżej

form doskonalenia zawodowego:
Treść pytania: Kursy kwalifikacyjne [AD] (7152)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1

Tab.12

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 mniej niż 1/4 0 0

2 więcej niż 1/4, do połowy włącznie 1 100

3 więcej niż połowa, do 3/4 włącznie 0 0

4 więcej niż 3/4 0 0

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 1 100

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami

Udział wszystkich zespołów nauczycielskich w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej jest

powszechnie stosowaną praktyką w szkole.

Wszyscy nauczyciele i dyrektor deklarują, że uczestniczą w ewaluacji wewnętrznej szkoły (Wykres 1j, Tab. 3).

Wskazują zadania wykonywane w ramach ewaluacji wewnętrznej (Wykres 1o). Dyrektor podaje, że wnioski

z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania pracy szkoły. Wyjaśnia,

że zaangażowanie nauczycieli w ewaluację wewnętrzną polega na: planowaniu ewaluacji, przygotowaniu

narzędzi, ustalaniu harmonogramu, wypełnianiu ankiet, przeprowadzaniu wywiadów, opracowaniu i analizie

wyników, formułowaniu wniosków i prezentowaniu wyników. Wskazuje przykłady wdrożonych wniosków (Tab.

1, 2). Szkoła w procesie ewaluacji wewnętrznej zasięga opinii rodziców na temat organizacji pracy szkoły,

co spowodowało modyfikację działań w tym zakresie.



Wykres 1j

 

Wykres 1o
 



Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie 213/233

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób zorganizowana jest w szkole ewaluacja wewnętrzna? [WD] (9587)

Tab.1

Numer Analiza

1 Dyrektor informuje, że ewaluacja wewnętrzna jest

ważnym elementem nadzoru pedagogicznego. Na

początku każdego roku szkolnego, we wrześniu

przedstawiany jest plan uwzględniający, na podstawie

wniosków z poprzedniego roku, obszary ewaluacji

wewnętrznej. Na posiedzeniu rady pedagogicznej zostaje

powołany zespół do spraw ewaluacji, a dyrektor

zapoznaje nauczycieli z głównymi celami ewaluacji, np.:

- określenie efektów realizowanych programów,

projektów oraz działań edukacyjnych i wychowawczych,

- określenie stopnia zgodności z przyjętymi założeniami,

- identyfikacja mocnych i wymagających doskonalenia

działań szkoły, w tym sygnalizowanie pojawiających się

problemów, - dostarczanie informacji koniecznych do

podejmowania decyzji, - podniesienie skuteczności i

efektywności działań. Zespół do spraw ewaluacji

wewnętrznej opracowuje plan badań, który uwzględnia:

obszar i przedmiot ewaluacji, kryteria, pytania kluczowe,

metody i narzędzia badawcze, harmonogram,

Przewodniczący zespołu koordynuje realizację planu, a

na posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawia raport

końcowy, w tym wnioski. Działania doskonalące są

uzgadniane wspólnie. Są także elementem

modyfikującym koncepcję pracy szkoły.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jaki jest udział nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej? Jakie są wnioski oraz jak wygląda ich

wdrażanie? [WD] (8003)

Tab.2

Numer Analiza

1 W opinii dyrektora udział w ewaluacji wewnętrznej

oparty jest na powszechnym zaangażowaniu i

współpracy nauczycieli. Jeden z wniosków w roku

2012/2013 dotyczył potrzeby wprowadzenia działań

doskonalących z zakresu promocji szkoły. Podjęto szereg

nowych działań, w które z dużą aktywnością,

zaangażowali się wszyscy nauczyciele. Zorganizowano

między innymi: - spotkanie promocyjne pod nazwą

"Wspólne popołudnie w Szkole Podstawowej im. W.

Witosa w Bierkowie", na które przybyli mieszkańcy

miejscowości Redęcin i Gać z nowego obwodu szkoły

oraz prezentację multimedialną "Moje przedszkole i moja

szkoła", - upowszechnienie materiałów promocyjnych w

Głosie Pomorza pt.: "W Bierkowie mają cyfrową szkołę

na miarę XXI wieku" i w Gazecie Gminnej "Nasza Gmina

Nasze życie", - spotkanie w ramach Szkolnego Centrum

Wspierania Małego Dziecka i Jego Rodziny na temat

"Wczesne odkrywanie uzdolnień im talentów". Działania

nauczycieli zostały docenione w środowisku lokalnym. W

wyniku działań promocyjnych we wrześniu 2014 r. liczba

uczniów szkoły zwiększyła się o 14 uczniów.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób zachęca Pani/Pan nauczycieli do udziału w ewaluacji wewnętrznej? Jaki jest efekt

tych starań? [WD] (6712)

Tab.3

Numer Analiza

1 Dyrektor informuje, że zachęcając nauczycieli do

ewaluacji wewnętrznej odwołuje się do: - korzyści

wynikających z prowadzenia ewaluacji, której

bezpośrednim odbiorcą będą uczniowie, rodzice,

społeczność lokalna oraz nauczyciele i pracownicy

szkoły, - znaczącego wpływu ewaluacji na podniesienie

jakości pracy szkoły, - wysokich kompetencji nauczycieli

pracujących w szkole (dwa fakultety, liczne formy

doskonalenia, talent plastyczny itd.), - wysokich

umiejętności pracy nauczycieli w zespole, - możliwości

promowania działań nauczycieli prowadzących ewaluację

przez przyznanie wyższego dodatku motywacyjnego,

nagrody dyrektora, wnioskowanie o nagrodę wójta lub

kuratora oświaty oraz stosowanie innych form

docenienia zaangażowania w tym zakresie, np. na forum

rady pedagogicznej, zebrań z rodzicami. W efekcie

nauczyciele współpracują ze sobą, wzajemnie się

wspierają i osiągają satysfakcję z możliwości określania

obszarów zmian i podejmowania działań doskonalących.

Dowodem na to jest przeprowadzenie szeregu ewaluacji

w zakresie różnorodnych obszarów, np.: "Znajomość

praw i obowiązków", "Moja szkoła", "Szkoła mojego

dziecka", "Bezpieczeństwo - przede wszystkim",

"Znajomość praw i obowiązków" czy "Promocja szkoły".

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

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmowane

są działania służące rozwojowi szkoły.

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i partnerzy współpracujący wskazują, że wnioski wynikające

z nadzoru pedagogicznego zapewniają systemowe wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu szkoły i są

wykorzystywane w celu doskonalenia pracy szkoły w zakresie zdiagnozowanych obszarów, zgodnie z potrzebami

i oczekiwaniami ucznia (Tab. 1, 2, 3, 4). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy w szkole istnieje system wdrażania wniosków? Jeżeli tak, proszę go opisać. Jeżeli nie,

proszę podać, w jaki sposób odbywa się wdrażanie wniosków, zwłaszcza wniosków z nadzoru? [WN] (9897)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 W szkole funkcjonuje system wdrażania wniosków w

formie zgłaszanych przez nauczycieli propozycji

powołanej w tym celu komisji. O potrzebie i kolejności

realizacji proponowanych działań decyduje rada

pedagogiczna z dyrektorem. Komisja wnioskowa

odpowiedzialna jest za analizę i określenie stopnia

wdrożenia zaplanowanych działań.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Współpracując ze szkołą, mają Państwo możliwość ją obserwować. Jakie najważniejsze zmiany

w jej funkcjonowaniu dostrzegli Państwo w tym lub poprzednim roku szkolnym? [WP] (7185)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkoły: -

wybudowanie Orlika; - zgłoszenie projektu gimnazjum; -

wprowadzenie od klasy pierwszej dodatkowych zajęć z

języka niemieckiego i kaszubskiego; - komputeryzacja

(notebooki, tablice interaktywne, rzutniki, wizualizer); -

remont łazienek; - nowe nasadzenia wokół szkoły -

czysty, estetyczny obraz placówki; - kolorowe szafki w

szatni; - wprowadzenie e-dziennika; - projekty

uczniowskie: "Cyfrowa szkoła", "Z nauką ścisłą za Pan

brat", "Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy", "Słupia

naszą rzeką", "ABC - wyrównywanie szans".
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę o wskazanie wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego. Jakie działania podjęto

na ich podstawie? [WD] (7184)

Tab.3

Numer Analiza

1 Dyrektor wskazuje, że wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego służą do wprowadzenia zmian w

funkcjonowaniu szkoły i są wykorzystywane do rozwoju

placówki. Podaje wnioski: - kontynuować działania

związane z prowadzeniem projektu, który umożliwia

opracowanie "Bazy indywidualnych wyników ucznia" z

zakresu osiągnięć ucznia uzyskanych podczas testów lub

sprawdzianów, - przystąpić do Trzecioteściku

przeprowadzanego przez Ogólnopolskie Badanie

Umiejętności Trzecioklasistów, - wdrożyć nowe sposoby

aktywizacji uczniów, szczególnie w zakresie

podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju, szkoły

i środowiska lokalnego, - włączać uczniów w proces

dydaktyczny nakierowany na umiejętność samodzielnego

zdobywania i wykorzystania wiedzy w praktyce, -

tworzyć nauczycielskie programy własne i innowacje, -

kontynuować prowadzenie badania losów absolwentów w

celu wykorzystania ich w procesie dydaktycznym, -

poszerzyć zakres działań na rzecz promocji szkoły, -

integrować zespoły klasowe szczególnie w klasach IV-VI

poprzez organizację i udział w przedsięwzięciach

odbywających się poza terenem szkoły, - zadbać o

lepsze efekty pracy dydaktycznej z języka niemieckiego,

- przygotować uczniów do konkursów na wyższych

etapach, tj. powiatowym , wojewódzkim i ogólnopolskim,

- kontynuować działania w zakresie włączenia rodziców

do wspólnej nauki obsługi komputera, tablicy

interaktywnej oraz dziennika elektronicznego, -

kontynuować działania w zakresie wzbogacania bazy

szkoły.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę podać najważniejsze zmiany, które zaszły w Waszej szkole w tym lub poprzednim roku

szkolnym. [WPN] (6823)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 Pracownicy niepedagogiczni podają zmiany w szkole,

które miały miejsce w tym lub poprzednim roku

szkolnym: - zakup dla każdego ucznia szafek szkolnych

w szatni, - ustawienie stojaków na rowery wokół

budynku szkolnego, - sprzedaż tylko zdrowej żywności w

sklepiku szkolnym, - budowa boiska wielofunkcyjnego

„Orlik” obok szkoły, - nowe nasadzenia zieleni wokół

szkoły oraz nawiązanie współpracy z firmą „Ogrody” w

celu dobrej pielęgnacji roślin, - odnowienie wszystkich

pomieszczeń szkolnych, w tym także przeznaczonych dla

pracowników niepedagogicznych, - prowadzenie

segregacji odpadów, - opracowanie projektu budowy

gimnazjum.

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich

działań, innowacji i eksperymentów

Zarządzanie szkołą prowadzi do podejmowania nowatorskich i innowacyjnych działań.  Nauczyciele

realizujący nowatorskie rozwiązania otrzymują wsparcie ze strony dyrektora, gdyż umożliwia im udział

w kursach, szkoleniach, zakupie pomocy dydaktycznych, docenia i nagradza innowacyjne rozwiązania,

organizuje rady szkoleniowe i warsztaty, wspiera finansowo przedsięwzięcia, tworzy warunki organizacyjne

(Tab. 1). Wszyscy nauczyciele doceniają wsparcie dyrektora we wprowadzanych przez nich nowatorskich

działaniach (Wykres 1j). Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele stosują innowacyjne elementy, np.:

- wykorzystanie notebooków na lekcji przez każdego ucznia, dziennika elektronicznego, tablicy interaktywnej

i jej oprogramowania,

- prowadzenie ćwiczeń logopedycznych podczas obowiązkowych zajęć przedmiotowych.

Dyrektor szkoły efektywnie zachęca i inspiruje nauczycieli do stosowania nowoczesnych, innowacyjnych

rozwiązań w doskonaleniu pracy szkoły.



Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie 219/233

      

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie wsparcie otrzymują nauczyciele, którzy realizują nowatorskie rozwiązania lub chcą je

stosować ? [WD] (7726)

Tab.1

Numer Analiza

1 Dyrektor informuje, że nauczycielom realizującym

nowatorskie rozwiązania udziela szerokiego wsparcia,

np.: - organizuje środki finansowe na wzbogacenie bazy

pomocy dydaktycznych wskazanych przez nauczyciela

oraz realizację przedsięwzięcia, - zapewnia w planie

pracy szkoły godziny przeznaczone na realizację

innowacji pedagogicznych i naukę dodatkowych języków

– języka niemieckiego i kaszubskiego, - wspiera

realizację pomysłów merytorycznie, z uwzględnieniem

przepisów prawa, zarówno na etapie planowania jak i

podczas wdrażania, - organizuje wewnątrzszkolne

doskonalenie zawodowe związane z podniesieniem

kwalifikacji zawodowych, np. podczas wdrażania

programu Cyfrowej Szkoły odbyły się szkoleniowe rady

pedagogiczne na temat: "Wykorzystanie tablicy

interaktywnej w pracy nauczyciela", "Obsługa dziennika

elektronicznego", - akceptuje formy doskonalenia

zawodowego zewnętrznego, np. udział koordynatora

programu Cyfrowej Szkoły w spotkaniach Sieci nr 4 w

Wejherowie), - umożliwia nauczycielowi prezentowanie,

np. na stronie internetowej pakietu materiałów

edukacyjnych, w tym efektów pracy

wychowawczo-dydaktycznej, - wskazuje na możliwości

publikacji, np. w biuletynie Ośrodka Doskonalenia

nauczycieli w Słupsku, - przyznaje i wnioskuje o nagrody

Wójta lub Kuratora Oświaty, - upowszechnia osiągnięcia

nauczycieli podczas zebrań z rodzicami lub innych z

udziałem przedstawicieli organu prowadzącego, rad

sołeckich i radnych, - zapewnia nauczycielom warunki do

dzielenia się wiedzą i doświadczeniem podczas lekcji

otwartych (z udziałem rodziców), rad pedagogicznych,

na stronach internetowych szkoły.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy podczas lekcji pojawiły się elementy, które można uznać za nowatorskie? [WNPO] (7956)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 ćwiczenia logopedyczne

2 korzystanie ze środków multimedialnych, notebooków,

rzutnika, tablicy interaktywnej, połączenia internetowego

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

Zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów

i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły.  Dyrektor szkoły efektywnie zachęca

i inspiruje uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych do udziału w podejmowaniu

decyzji dotyczących szkoły, szczególnie w zakresie wprowadzania zmian i stosowania nowoczesnych,

innowacyjnych rozwiązań w doskonaleniu pracy szkoły (Tab. 2, Tab. 3, Tab. 4). Nauczyciele uczestniczą

w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania szkołą w zakresie różnych aspektów jej funkcjonowania

(Wykres 1j, Wykres 1o, Tab.1). 

Wykres 1j
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Wykres 1o
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: [jeśli tak] Czego te decyzje dotyczą? Proszę podać przykłady. [AN] (9590)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 12

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 kalendarz uroczystości i imprez szkolnych

2 oferta zajęć dodatkowych

3 rozwój infrastruktury wewnętrznej szkoły

4 organizacja pracy szkoły

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jakich sytuacjach są Państwo proszeni przez kierownictwo szkoły lub innych pracowników

szkoły o opinie? Proszę podać przykłady takich sytuacji z tego lub poprzedniego roku szkolnego. [WPN] (6794)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Pracownicy niepedagogiczni informują, że są proszeni o

opinie na temat zachowań uczniów, np. dotyczących

przestrzegania zasad kultury, usprawnienia sposobów

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Podkreślają, że

dyrektor jest otwarta na propozycje i inicjatywy

pracowników, np. w zakresie wprowadzenia oszczędności

prądu elektrycznego poprzez zmiany w oświetlaniu

części sali za pomocą jednego włącznika. Codziennie są

pytani, czy można bezpiecznie rozpocząć dzień.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym konsultowano z uczniami jakieś ważne decyzje

dotyczące szkoły? Proszę podać przykłady. [WD] (7068)

Tab.3

Numer Analiza

1 Dyrektor informuje, że w szkole konsultuje się z

uczniami wiele kwestii np. w zakresie: - asortymentu w

sklepiku szkolnym, - wyrażania opinii i propozycji

dotyczących sposobu organizowania imprez, uroczystości

szkolnych, przerw międzylekcyjnych, - oceny

punktowego systemu oceniania zachowania, - realizacji

akcji "ciężki tornister", - poprawy poczucia

bezpieczeństwa, - opinii na temat obiadów szkolnych, -

wprowadzenia "skrzynki pytań i pomysłów", W wyniku

konsultacji z uczniami w poprzednim roku szkolnym

podjęto decyzję w następujących sprawach: -

przeprowadzono ewaluację programu wychowawczego w

aspekcie zmiany systemu oceniania zachowania z

punktowego na opisowy, gdyż w odczuciu uczniów

punktowy system oceniania nie był dość obiektywny, -

szatnię wyposażono w indywidualne szafki dla

wszystkich uczniów, - zmodyfikowano jadłospis (obiady

są bardziej różnorodne), zorganizowano pomoc podczas

obiadów (starsi uczniowie pomagają młodszym), -

zaplanowano więcej zbaw szkolnych w ramach projektu

"Cztery pory roku" i wydłużono ich czas trwania do godz.

19:00, - zamontowano przed szkołą szkoły stojaki na

rowery, - zorganizowano "skrzynkę pytań i pomysłów", -

wprowadzono zmiany w organizacji przerw

międzylekcyjnych, np. przerwy dwudziestominutowe

uczniowie spędzają na boisku "Orlik", - wprowadzono

dodatkowe miejsca dyżurujących nauczycieli.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób zachęca Pan/i uczniów, nauczycieli, rodziców do udziału w podejmowaniu decyzji

dotyczących szkoły? [WD] (9588)

Tab.4

Numer Analiza

1 Dyrektor podaje, że zachęca uczniów, nauczycieli i

rodziców do udziału w podejmowaniu decyzji

dotyczących szkoły w myśl promowanej zasady: "Razem

lepiej i łatwiej" oraz motta: "To Twoja szkoła, szanuj to -

co Twoje, myśl o innych". Uczniów motywuje, gdy: -

wspiera realizację planów samorządu szkolnego, -

wskazuje na apelach priorytety pracy szkoły i zachęca

uczniów do zgłaszania propozycji działań zmierzających

do ich realizacji, - nagradza uczniów, którzy aktywnie

działają na rzecz szkoły lub klasy oraz upowszechnia ich

osiągnięcia, - tworzy uczniom warunki do wyrażania

opinii, np. w ankietach, rozmowach indywidualnych, -

eksponuje działania, które są wynikiem wspólnych

decyzji np.: dotyczącej sprzedaży w szkolnym sklepiku

wyłącznie zdrowej żywności. Nauczycieli zachęca

poprzez: - wskazywanie priorytetów pracy szkoły oraz

zachęcanie do w następujący sposób np.: - podkreślanie

znaczenia współdecydowania i współodpowiedzialności

za rozwój szkoły, w tym deleguję kompetencje, -

nagradza nauczycieli za kreatywność i zaangażowanie w

proponowanie i realizację działań doskonalących pracę

szkoły, - upowszechnia sukcesy będące wynikiem

wspólnych decyzji np.: lekcje otwarte w ramach

"Cyfrowej Szkoły", jako przejaw nowatorskiego podejścia

do dydaktyki i organizacji procesu dydaktycznego.

Rodzicom dyrektor wskazuje priorytety w zakresie

pożądanych zmian i zachęca ich do zgłaszania propozycji

działań w tym zakresie. Podkreśla, że powinni

współdecydować o sprawach szkoły. Najbardziej

aktywnych w życiu szkoły wyróżnia przyznaniem

dyplomu na uroczystości zakończenia roku szkolnego

oraz prezentuje sukcesy w realizacji inicjatyw rodziców

na stronach internetowych szkoły, np.: otwarcie przy

szkole punktu przedszkolnego.
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Obszar badania: Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb

Dyrektor podejmuje wiele skutecznych działań dla zapewnienia szkole wsparcia zewnętrznych

instytucji, organizacji i osób (Wykres 1j, Wykres 2j). Współpraca z licznymi podmiotami znacząco wspomaga

realizację celów statutowych szkoły, uatrakcyjnia proces kształcenia, w tym stosowanie innowacyjnych

rozwiązań, wzbogaca bazę szkoły oraz sprzyja doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Efekty współdziałania

z różnorodnymi podmiotami są zgodne z potrzebami ucznia i jego rodziny. Zakres współpracy i wymierne tego

efekty zawarte są w tabelach 1-10. 

Wykres 1j Wykres 2j
 



Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie 226/233

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie Pan/i podejmuje działania dla zapewnienia szkole wsparcia zewnętrznych instytucji,

organizacji i osób? [WD] (9595)

Tab.1

Numer Analiza

1 Dyrektor podejmuje wiele działań dla zapewnienia szkole

wsparcia zewnętrznych instytucji, organizacji i osób.

Stosuje różnorodne formy poszukiwania i pozyskiwania

wsparcia, np.: - organizuje spotkania z licznymi

podmiotami, np. poprzez zaproszenia na uroczystości

szkolne w celach informacyjnych i promujących oraz

określeniu zakresu współpracy, w tym potrzeb szkoły, -

wysyłanie kart okolicznościowych projektowanych przez

uczniów (bożonarodzeniowych, wielkanocnych), jako

wyraz pamięci, szacunku i wdzięczności, - nawiązywanie

kontaktów i wzmacnianie współpracy z kilkudziesięcioma

instytucjami i osobami wspomagającymi atrakcyjność

realizacji celów edukacyjnych, wspierającymi uczniów i

ich rodziny, umożliwiającymi nauczycielom doskonalenie

umiejętności pedagogicznych oraz zapewniającymi

wzbogacanie bazy szkoły.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe: Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i organizacjami?

Treść pytania: Organizacje pozarządowe [WD] (7806)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Dyrektor wskazuje organizacje pozarządowe oraz określa

zakres współpracy. Współpraca ze Stowarzyszeniem

"Dobre Serce" realizowana jest poprzez: - udział uczniów

w balu dobroczynnym w Jezierzycach w celu integracji, -

działania w zakresie niesienia pomocy dzieciom

niepełnosprawnym i potrzebującym, Udział np. w akcji

"Góra Grosza" prowadzonej przez Towarzystwo "NASZ

DOM" kształtuje wrażliwość na potrzebę udzielenia

pomocy potrzebującym. Korzystanie z pomocy Polskiego

Czerwonego Krzyża umożliwia dofinansowanie

wypoczynku dla dzieci i pomoc materialną dla dzieci z

rodzin potrzebujących (zakup odzieży sezonowej,

przedmiotów użytkowych) Udział a akcji Fundacji

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zapewniło

uczestnictwo w programie "Ratuj i ucz ratować", co

skutkowało przekazaniem szkole przez WOŚP sprzętu

niezbędnego do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej

oraz kształtowanie w uczniach postaw prospołecznych.

Współpraca z Pomorskim Klubem Oyama Karate

zapewnia poszerzenie oferty szkoły o zajęcia Oyama

Karate. Spotkania z Klubem Sportowym "Energa Czarni

Słupsk", w tym udział koszykarzami "Energa Czarni

Słupsk" w lekcjach wychowania fizycznego służą

wskazywaniu uczniom dobrych wzorców sportowca,

zachęcają do uprawiania sportu oraz umożliwiają udział

uczniów w meczach koszykarzy, także wyjazdowych

finansowanych przez klub. Współpraca z Ochotniczą

Strażą Pożarną w Gałęzinowie i Bruskowie Małym polega

na uczestnictwie strażaków w zimowiskach i lekcjach

tematycznych w ramach szkolnej zasady

"Bezpieczeństwo przede wszystkim". Szkoła otrzymuje

pomoc strażaków przy usuwaniu śniegu z dachów szkoły

(regularnie – zimą) Współpraca z Ligą Ochrony Przyrody

zapewnia wspieranie przez stowarzyszenie działalności

Szkolnego Koła LOP poprzez propagowanie nowości

wydawniczych oraz udział uczniów w konkursach

plastycznych, w tym wzbudzanie zainteresowania wśród

uczniów ekologią i ochroną przyrody Współpraca z

Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami uwrażliwia

uczniów na krzywdę zwierząt.

Spotkania z Klubem Sportowym "Energa Czarni Słupsk",

w tym udział koszykarzami "Energa Czarni Słupsk" w

lekcjach wychowania fizycznego służą wskazywaniu

uczniom dobrych wzorców sportowca, zachęcają do

uprawiania sportu oraz umożliwiają udział uczniów w

meczach koszykarzy, także wyjazdowych finansowanych

przez klub. Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w

Gałęzinowie i Bruskowie Małym polega na uczestnictwie

strażaków w zimowiskach i lekcjach tematycznych w

ramach szkolnej zasady "Bezpieczeństwo przede

wszystkim". Szkoła otrzymuje pomoc strażaków przy

usuwaniu śniegu z dachów szkoły (regularnie – zimą)

Współpraca z Ligą Ochrony Przyrody zapewnia

wspieranie przez stowarzyszenie działalności Szkolnego

Koła LOP poprzez propagowanie nowości wydawniczych

oraz udział uczniów w konkursach plastycznych, w tym

wzbudzanie zainteresowania wśród uczniów ekologią i

ochroną przyrody Współpraca z Towarzystwem Opieki

Nad Zwierzętami uwrażliwia uczniów na krzywdę

zwierząt – realizowana jest poprzez organizację zbiórki

karmy dla zwierząt. Nawiązanie kontaktu z Aeroklubem

Słupskim umożliwiło zorganizowanie wycieczki uczniów

do Aaeroklubu Słupsk i obserwację pokazów, co służy

wzbudzaniu zainteresowania lotnictwem i zawodem

lotnika. Współpraca ze Związkiem Literatów Polskich w

Słupsku i licznymi poetami i pisarzami zapewnia

poznanie przez uczniów warsztatu pisarskiego, rozwija

ciekawość literacką. Współpraca z Polskim

Towarzystwem Numizmatycznym ma na celu

poznawanie zbiorów numizmatycznych przez uczniów,

rozwijanie ich hobby i pasji. Nawiązanie współpracy z

Międzynarodową Organizacją WWF (Word Wide Fund of

Nature uczniowie kształcą umiejętność ochrony

przyrody. Wycieczka uczniów, uczestników Szkolnego

Koła Historycznego do Archiwum Państwowego w

Słupsku ( maj 2014 r.) była ważnym elementem

edukacyjnym i wychowawczym. Takie formy organizacji

zajęć i lekcji sprzyjają rozwojowi zainteresowań

naukowych oraz kształtowanie postaw patriotycznych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Podmioty gospodarcze [WD] (7807)

Tab.3

Numer Analiza

1 Współpraca z licznymi lokalnymi zakładami

przemysłowymi i usługowymi przynosi uczniom i szkole

wymierne efekty, np.: - poznawcze, gdy dzieci zwiedzają

różne zakłady i przedsiębiorstwa, poznają organizację

produkcji, prezentują postawy proekologiczne,

uczestniczą w akcjach na rzecz ochrony środowiska, -

dofinansowanie wypoczynku i dowozu dzieci na

zimowisko oraz innych wycieczek, wyjść do kina lub

teatru, - wzbogacające bazę szkoły w książki do

biblioteki, wykonanie remontu lub napraw,

zagospodarowanie terenu szkoły, pozyskanie dostępu do

internetu - współfinansowanie nagród książkowych dla

uczniów, - udział uczniów w konkursach organizowanych

przez różne podmioty.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Inne instytucje edukacyjne [WD] (7809)

Tab.4

Numer Analiza

1 Dyrektor wskazuje liczne i różnorodne formy współpracy

z instytucjami edukacyjnymi i ośrodkami kultury. Szkoła

wymienia doświadczenia z innymi szkołami na terenie

gminy m.in. poprzez współorganizowanie konkursów,

imprez i uroczystości gminnych. Współpraca z Poradnią

Psychologiczno-Pedagogicznej umożliwia: -

diagnozowanie przyczyn trudności dziecka w nauce oraz

ustalaniu form wsparcia, - współpracę w rozwiązywaniu

problemów wychowawczych, - organizowanie prelekcji i

warsztatów dla rodziców i nauczycieli, np. na temat

asertywności i profilaktyki uzależnień, środków

odurzających, - terapię dla dzieci z nadpobudliwością

psychoruchową. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem

Kultury i Sportu w Głobinie umożliwia udział uczniów w

imprezach, festynach, konkursach i przeglądach piosenki

organizowanych przez Ośrodek Współpraca ze Słupskim

Oddziałem Dyslektycznym zapewnia: - pomoc w pracy z

dziećmi mającymi problemy w tym zakresie Dzięki

współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w

Słupsku nauczyciele biorą udział w kursach,

konferencjach, szkoleniach i warsztatach metodycznych

oraz korzystają z doradztwa konsultantów. metodyków.

Ponadto ODN publikuje artykuły nauczycieli tej szkoły.

Współpraca z Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w

Swołowie umożliwia: - warsztaty w Muzeum, dzięki

którym uczniowie nabierają nowych doświadczeń

podczas poznawania tajników sztuki ludowej w praktyce.

Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury, Słupskim

Ośrodkiem Kultury oraz Teatrem Rondo zapewnia udział

uczniów w warsztatach wypromowanych przez szkołę w

ramach projektu "Uczeń uzdolniony i utalentowany jest

wśród nas". Współpraca z Teatrem Impresaryjnym i

Nowym Teatrem oraz Polską Filharmonią Sinfonia Baltica

w Słupsku pozwala na uczestnictwo dzieci w spektaklach

teatralnych i baletowych, koncertach symfonicznych i

tematycznych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Instytucje centralne (np.: ministerstwa) [WD] (7808)

Tab.5

Numer Analiza

1 W roku szkolnym 2012/2013 szkoła została

beneficjentem pilotażowego rządowego programu

"Cyfrowa Szkoła", dzięki któremu szkoła znacząco

zwiększyła wyposażenie komunikacyjno-informacyjnej, w

tym sprzęt komputerowy w tym: 24 notebooki

uczniowskie, 2 notebooki nauczycielskie, 2 tablice

interaktywne, 2 rzutniki multimedialne i do nich ekrany,

wizualizer, dwa zestawy głośników i skaner oraz łącze

wi-fi dostępne w całym budynku szkolnym. W wyniku

realizacji tego programu otrzymaliśmy dotację rządową

w wysokości 60 546 zł.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Szkoły wyższe [WD] (7810)

Tab.6

Numer Analiza

1 Organizowane są w szkole praktyki studenckie we

współpracy z Akademią Pomorską w Słupsku, Akademią

Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytetem

Szczecińskim. Ponadto szkoła uczestniczyła w pikniku

naukowym organizowanym w ramach Bałtyckiego

Festiwalu Nauki na Akademii Pomorskiej w Słupsku (maj

2014 r.)
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Organizacje religijne [WD] (7811)

Tab.7

Numer Analiza

1 Szkoła współpracuje z Parafią Niepokalanego Poczęcia

Najświętszej Maryi Panny w Bruskowie Wielkim należącą

do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Bardzo ściśle od

wielu lat współpracujemy z tą Parafią. Systematycznie, z

okazji rozpoczęcia lub zakończenia roku szkolnego ksiądz

proboszcz odprawia mszę świętą dla całej społeczności

szkolnej. Oprócz lekcji religii prowadzona jest Schola,

chór pieśni o tematyce religijnej, co umożliwia uczniom

uświetnianie świąt kościelnych. Co roku uczniowie biorą

udział w Powiatowym Przeglądzie Jasełek i w

Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, gdzie

zajmują czołowe miejsca Szkoła współuczestniczy z

Parafią w Bruskowie Wielkim w organizowaniu wigilii dla

ok. 100 seniorów. Współpracę z Parafią w Bruskowie

Wielkim dyrektor uznaje za bardzo ważną, przynoszącą

wiele korzyści nie tylko uczniom, ale również

społeczności lokalnej.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Nieformalne zrzeszenia, np. rodziców [WD] (7812)

Tab.8

Numer Analiza

1 Dzięki współpracy z Pomorskim Stowarzyszeniem "Nasze

Środowisko" działającym w Bierkowie zostały

zainstalowane wokół szkoły kolorowe i estetyczne stojaki

na rowery. Przedsięwzięcie zachęca uczniów do

korzystania ze ścieżek rowerowych, którymi mogą

dojechać do szkoły.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Pojedyncze osoby [WD] (7813)

Tab.9

Numer Analiza

1 Dyrektor nawiązuje współpracę z ludźmi, którzy mają

wpływ na rozwój uczniów i szkoły poprzez: - rozwijanie

zainteresowań i poszerzanie wiedzy dzieci podczas

spotkań z pisarzami, numizmatykiem, sportowcami,

naukowcem, wolontariuszem, artystą ludowym. Dyrektor

docenia współpracę z różnymi osobami za: -

systematyczne przekazywanie uczniom bezpłatnie

owoców i warzyw do sklepiku szkolnego i stołówki, -

przekazywanie szkole roślin zielonych, które upiększają

obejście szkoły, - sfinansowanie oprawy szkolnych

obrazów cyklu – "Plenery w Krainie w Kratę".

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Inne, jakie? [WD] (7814)

Tab.10

Numer Analiza

1 Szkoła współpracuje z: Wójtem i radnymi Gminy Słupsk,

sołectwem wszystkich miejscowości z obwodu szkoły.

Współpraca ta polega na wspieraniu i finansowaniu

inicjatyw na rzecz rozwoju szkoły.
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