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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. 

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra

Edukacji Narodowej  z dnia 6.08.2015 r. Szkoła może spełniać wymagania na poziomie podstawowym

i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 20-10-2015 - 23-10-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Andrzej Witkowski i Jacek Partyński. Badaniem objęto uczniów (ankieta - 22), rodziców

(ankieta - 22, wywiad grupowy - 11) i nauczycieli (ankieta - 9, wywiady grupowe - 8). Przeprowadzono wywiad

indywidualny z dyrektorem szkoły, a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych

danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Akusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

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

Gimnazjum w Zespole Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Nieszkowicach Małych jest szkołą, do której

uczęszczają uczniowie z okolicznych wsi; Nieszkowic Małych, Stradomki i Buczyny. Warunki bazowe

i wyposażenie szkoły zapewniają realizację podstawy programowej, zalecanych warunków i sposobu jej

realizacji. Uczniowie mogą korzystać z  pracowni komputerowej, biblioteki, sali gimnastycznej, boiska do piłki

koszykowej oraz ogólnodostępnych obiektów sportowych. Działania wychowawcze zapewniają uczniom

bezpieczeństwo i spokojne warunki pracy. Nauczyciele we współpracy z pedagogiem szkolnym i samorządowymi

instytucjami rozpoznają potrzeby i możliwości uczniów, w tym dotyczące sytuacji rodzinnej, a następnie

podejmują działania w celu ich zaspokojenia. Oferta edukacyjna pozwala uczniom na odkrywanie własnych

zainteresowań i uzdolnień, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych. Prowadzone są również działania

profilaktyczne, przygotowujące uczniów do przeciwstawiania się zagrożeniom współczesnego świata.

Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki rozwoju i możliwość odniesienia sukcesu na miarę indywidualnych

zdolności. Współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz uczniów, opieki

zdrowotnej oraz profilaktyki społecznej. Promowane są postawy i zachowania, które uczniowie i rodzice uważają

za ważne i potrzebne do osiągnięcia pełnego rozwoju. Szczególny nacisk kładzie się na tolerancję i wrażliwość

społeczną, postawę obywatelską, patriotyzm, poczucie przynależności do społeczności lokalnej, krzewienie

kultury.

W szkole dużą wagę przywiązuje się do wnikliwej analizy wyników egzaminu gimnazjalnego, stosując metody

ilościowe i jakościowe z uwzględnieniem analizy kontekstowej i wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej.

Diagnozie podlegają także inne osiągnięcia uczniów, a wdrażane wnioski przyczyniają się do doskonalenia

procesów edukacyjnych.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Gimnazjum w Nieszkowicach Małych
Patron Jan Paweł II

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Nieszkowice Małe

Ulica Nieszkowice Małe

Numer 112

Kod pocztowy 32-744

Urząd pocztowy Łapczyca

Telefon 146101667

Fax

Www nieszkowicemaleszkola.blogspot.com

Regon 12008694500000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 25

Oddziały 2

Nauczyciele pełnozatrudnieni 2.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 12.5

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 12.5

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat bocheński

Gmina Bochnia

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

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Poziom podstawowy:

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego
możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

Poziom wysoki:

Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów
uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w
tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań
dydaktyczno-wychowawczych.

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

Poziom podstawowy:

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

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

Poziom wysoki:

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

Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej.

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom.

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

Poziom podstawowy:

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

Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz
wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę lub placówkę monitorowane i
analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.
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Wnioski

1. Szkoła planuje realizację podstawy programowej w oparciu o diagnozę osiągnięć uczniów. Wykorzystuje

wnioski z monitorowania realizacji zadań do modyfikacji metod i form pracy pedagogicznej.

2. Zachodzi spójność prowadzonych w szkole procesów edukacyjnych z efektami nauczania. Uczniowie

nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i potrafią te zasoby

wykorzystać.

3. Szkoła prowadzi działania w zakresie rozpoznawania potrzeb i sytuacji wszystkich uczniów. Przedstawia

ofertę zajęć edukacyjnych i form wsparcia, które są zbieżne z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców.

4. Szkoła dokonuje analiz wyników egzaminu gimnazjalnego, ewaluacji wewnętrznej, korzysta z badań

zewnętrznych. Wypracowane na podstawie badań wnioski stanowią podstawę do planowana realizacji

działań edukacyjnych.



Gimnazjum w Nieszkowicach Małych 8/23

      

Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła diagnozuje osiągnięcia i potrzeby edukacyjne wszystkich uczniów. Uzyskane dane są

wykorzystywane w sposób celowy w realizacji podstawy programowej. Nauczyciele modyfikują

działania edukacyjne, formy i metody pracy, odpowiednio do potrzeb i możliwości uczniów.

Realizują zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej, kształtują u uczniów

kluczowe kompetencje. Działania szkoły skutecznie wpływają na wzrost efektów kształcenia,

co widoczne jest w wynikach egzaminu gimnazjalnego. Odnosi się to do większości, niemniej nie

do wszystkich nauczanych przedmiotów.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Z początkiem roku szkolnego nauczyciele i wychowawcy klas pierwszych dokonują diagnozy osiągnięć uczniów.

Proces ten wspomaga fakt, że nauczyciele uczą jednocześnie w szkole podstawowej i gimnazjum.

Z poszczególnych przedmiotów przeprowadzane są testy, w tym testy sprawnościowe z wychowania fizycznego.

Analizowane są wyniki sprawdzianu oraz opinie i orzeczenia wydane przez poradnię

psychologiczno-pedagogiczną. Uwzględniane są informacje z rozmów indywidualnych z uczniami i ich rodzicami.

Szkoła na podstawie zgromadzonych danych wypracowuje wnioski, które są następnie uwzględniane

w planowaniu działań i realizacji podstawy programowej. Dotyczy to modyfikacji planów nauczania,

dostosowania wymagań do możliwości i potrzeb uczniów zgodnie z zaleceniami poradni. Diagnozy mają wpływ

na organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających problemy edukacyjne oraz kół

zainteresowań i form przygotowujących do konkursów, gdy chodzi o pracę z uczniami zdolnymi. O adekwatności

działań do wyników diagnoz świadczą opinie uczniów, którzy w większości są zadowoleni ze swoich osiągnięć

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

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Uczniowie na lekcjach wykonują różnorodne zadania. Umożliwia im to zapamiętywanie faktów, definicji,

wykonywanie powtarzalnych procedur, stosowanie umiejętności i pojęć w konkretnych sytuacjach, a także

logiczne rozumowanie, stosowanie dowodów oraz argumentowanie na podstawie analizy faktów. Nauczyciele

na zajęciach tworzą sytuacje, w których uczniowie rozwiązują problemy poznawcze. Uczniowie wykorzystują

na lekcjach to, czego nauczyli się wcześniej (Wykres 1j). Działania podejmowane przez uczniów na zajęciach

wskazują, że nabywają oni wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i potrafią te zasoby

wykorzystać. 

Wykres 1j

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Nauczyciele na zajęciach kształtują u uczniów umiejętności kluczowe. Dotyczy to przede wszystkim umiejętności

uczenia się (Wykres 1j), czytania (Wykres 2j), komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym,

zarówno w mowie, jak i piśmie (Wykres 3j), wyszukiwania i korzystania z informacji (Wykres 4j). W nieco

mniejszym stopniu kształcona jest u uczniów umiejętność myślenia matematycznego (Wykres 5j) i naukowego

(Wykres 6j), posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (Wykres 7j) oraz

pracy zespołowej (Wykres 8j). Nauczyciele na lekcjach uwzględniają i systematycznie wykorzystują zalecane

warunki i sposób realizacji podstawy programowej, właściwe dla nauczanego przedmiotu. 
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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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Obszar badania:  W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

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

Nauczyciele monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów (Wykres 1w). Stosują powszechnie

różnorodne sposoby oceniania ich osiągnięć. Sprawdzają zadania, które wykonują uczniowie, sprawdzają czy

uczniowie zrozumieli omawiane kwestie, proszą o podsumowanie ćwiczeń. Nauczyciele wykorzystują narzędzia

diagnostyczne, zbierają informacje zwrotne od uczniów. Zadają pytania, stwarzają możliwość zadawania pytań.

Analizują wyniki egzaminów zewnętrznych i próbnych oraz konkursów i testów sprawności fizycznej,

systematycznie sprawdzają prace domowe. Nauczyciele wykorzystują wnioski z analiz osiągnięć uczniów.

Modyfikują plany nauczania, dostosowują wymagania oraz formy i metody pracy do potrzeb i możliwości

uczniów, aktywizują i motywują, uatrakcyjniają zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Kładą nacisk

na rozwiązywanie zadań praktycznych i ćwiczenie strategii rozwiązywania testów gimnazjalnych. Organizują

dodatkowe zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zdolnymi i mającymi problemy

edukacyjne. 
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Wykres 1w
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W wymaganiu "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o

działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych.

Szkoła wdraża wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego

z ostatnich trzech lat wskazują, że działania te są skuteczne. Uczniowie nabywają i podnoszą umiejętności

opisane w podstawie programowej. Wyniki staninowe uległy poprawie z większości przedmiotów

egzaminacyjnych: przyrodniczych, języka polskiego, matematyki i języka niemieckiego. Jednocześnie na stałym

poziomie utrzymują się wyniki nauczania z historii, a z języka angielskiego uległy pogorszeniu. Trzyletnie

wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) wskazują ponadprzeciętną efektywność kształcenia z historii

i przedmiotów przyrodniczych. W pozostałych obszarach efektywność nauczania jest przeciętna. 
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła rozpoznaje sytuację edukacyjną i społeczną oraz potrzeby rozwojowe i możliwości

psychofizyczne wszystkich uczniów. W oparciu o wyniki diagnozy, uczniom zapewnia się różne

formy wsparcia. Uczniowie otrzymują ofertę zajęć rozwijających ich zainteresowania i zdolności,

mają zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i socjalną. Nauczyciele dostosowują proces

nauczania do indywidualnych predyspozycji uczniów. Skutecznie motywują wszystkich do uczenia

się, zachęcają do aktywności. Działania wychowawców w zakresie rozpoznawania potrzeb uczniów,

jak i ich rozwoju spełniają oczekiwania uczniów i ich rodziców, co w mniejszym stopniu dotyczy

działań innych nauczycieli. 

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Szkoła rozpoznaje potrzeby rozwojowe wszystkich uczniów. Analizowane są osiągnięcia uczniów, opinie

i orzeczenia wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zainteresowania i zdolności. Prowadzone są

rozmowy z gimnazjalistami i ich rodzicami, nauczyciele wymieniają informacje na temat uczniów. Rodzice

mówią, że nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach rozwoju ich dzieci (Wykres 1j). W szkole pracuje

zespół wychowawców, który zajmuje się organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Metody i formy

pracy dostosowane są do możliwości danego ucznia, uwarunkowanych dysfunkcjami i sytuacją społeczną.

Ustalone działania wdrażają wszyscy nauczyciele uczący w zespole klasowym. Zadania szkoły, w tym nauczycieli

i pedagoga szkolnego, są zaplanowane na dany rok szkolny i mają charakter systemowy. 
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Wykres 1j

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia.

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o specyficznych

trudnościach w uczeniu się szkoła prowadzi zajęcia rewalidacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze. W trakcie zajęć

nauczyciele stosują metody poglądowości, stwarzają warunki do poznawania wielozmysłowego, wykorzystują

dodatkowe środki dydaktyczne. Udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna odpowiednio

do rozpoznanych, indywidualnych potrzeb ucznia. Uczniowie szczególnie uzdolnieni objęci są zajęciami

dodatkowymi, rozwijającymi ich zainteresowania formami pozalekcyjnymi. Uczestniczą w projektach

edukacyjnych pogłębiających wiedzę i umiejętności. W opinii uczniów w szkole są organizowane zajęcia

dodatkowe, które ich interesują (Wykres 2j). Podobnego zdania są rodzice (Wykres 1j). Wymienione opinie

wskazują na adekwatność podejmowanych działań do rozpoznanych potrzeb edukacyjnych uczniów.
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Wykres 1j Wykres 2j

W wymaganiu "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich

indywidualnej sytuacji " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.

Nauczyciele w pracy pedagogicznej uwzględniają potrzeby uczniów. Stosują zróżnicowane metody i formy pracy

oraz środki dydaktyczne. Dobierają rodzaje zadań i ich stopień trudności uwzględniając indywidualne potrzeby

i możliwości uczniów, ich uzdolnienia i zainteresowania. Uwzględniają style uczenia się uczniów, poziom

percepcji, dostosowują tempo pracy do ich możliwości, wspomagają indywidualnie, motywują i aktywizują

uczniów, różnicują sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz oceniania osiągnięć edukacyjnych.

Nauczyciele poprzez osobisty przykład, kształtują pożądane społecznie postawy. Działania nauczycieli zyskują

pełną akceptację uczniów, którzy mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach, na których chcą być (Wykres 1j). 
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Wykres 1j

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

społecznej.

Dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej szkoła we współpracy z gminnymi instytucjami

organizuje pomoc materialną. Ze środków rady rodziców dofinansowuje się wycieczki, wyjazdy na basen,

obiady. Uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej są zwolnieni z opłat na komitet

rodzicielski i ubezpieczenie. Rodzice współpracują z wychowawcami, informują o potrzebach uczniów.

Organizowane są zajęcia i pomoc uczniom chorym, opuszczającym zajęcia ze względu na konieczność leczenia

się. Prowadzone są także działania mające na celu przezwyciężanie trudności w uczeniu się i wspierające rozwój

uczniów, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz środowiskiem lokalnym.

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

odpowiada ich potrzebom.

Szkoła zapewnia wsparcie dla uczniów, które odpowiada ich potrzebom. Wskazują na to opinie uczniów i ich

rodziców. Uczniowie są zdania, że nauczyciele wierzą w ich możliwości (Wykres 1j i 2j), mówią uczniom,

że mogą się uczyć nawet trudnych rzeczy (Wykres 3j). W opinii rodziców nauczyciele i wychowawcy służą im

radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla ich dziecka (Wykres 4j i 5j), przy czym w większym stopniu dotyczy

to postaw wychowawców, niż ogółu nauczycieli.



Gimnazjum w Nieszkowicach Małych 19/23

      

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j
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Wymaganie:

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań

zewnętrznych i wewnętrznych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła planując zadania edukacyjne systemowo korzysta z wniosków z analiz wyników egzaminu

gimnazjalnego, ewaluacji wewnętrznej i badań zewnętrznych. Nauczyciele korzystają z danych

pochodzących z analiz i powszechnie wykazują ich znajomość. Planują pracę dydaktyczną w oparciu

o wyniki badań. Realizowane działania są monitorowane i w zależności od potrzeb modyfikowane. 

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.

Szkoła wypracowuje wnioski przydatne w organizowaniu procesów edukacyjnych. Wnioski dotyczące egzaminu

gimnazjalnego mają na celu doskonalenie u uczniów umiejętności wyjaśniania i interpretowania zjawisk,

wykorzystywania argumentów logicznych w uzasadnianiu wyrażanych opinii, tworzenia własnego tekstu,

wnioskowania. Zwrócono uwagę na konieczność ćwiczenia zadań, których problematyka nawiązuje do życia

codziennego z wykorzystywaniem zasobów wiedzy i umiejętności praktycznych. Ponadto akcentowano

znaczenie motywowania i aktywizowania uczniów do pracy na lekcjach, jak również samodzielnej pracy

w domu. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej dotyczą kształcenia umiejętności kluczowych wynikających

z podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Ponadto zakładają przeprowadzanie próbnych

egzaminów, współpracę z rodzicami, w tym informowanie o wynikach egzaminu i uświadamianie jego rangi.

W oparciu o wnioski nauczyciele modyfikują metody i formy pracy z uczniami, stosują indywidualizację

i aktywizują uczniów, różnicują wymagania, kładą nacisk na te obszary wiedzy i umiejętności, które wymagają

utrwalenia, na samodzielność pracy, zarówno na lekcji, jak i w domu. Organizują zajęcia dodatkowe,

ćwiczeniowe i powtórkowe oraz doskonalą pracę na lekcji, jak i z indywidualnym uczniem pod kątem

zwiększenia efektywności nauczania. We współpracy z innymi nauczycielami korelują treści programowe. 
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Obszar badania:  Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i

egzaminów zewnętrznych oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę

lub placówkę monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Monitorowanie działań podjętych na podstawie wniosków z analiz egzaminu oraz ewaluacji wewnętrznej jest

systemowe. Wszyscy nauczyciele po zapoznaniu się z wnioskami planują proces nauczania na dany rok szkolny.

W trakcie realizacji zadań nauczyciele dokonują autoewaluacji. Dyrektor szkoły w ramach sprawowanego

nadzoru pedagogicznego monitoruje wdrażanie wniosków i rekomendacji z analizy. Dokonuje obserwacji lekcji,

analizuje wyniki próbnych egzaminów, kontroluje dokumentację pedagogiczną, motywuje nauczycieli. Wyniki

monitorowania stanowią źródło modyfikacji, które mają na celu doskonalenie pracy szkoły, poszczególnych

nauczycieli. Zmiany dotyczą organizacji procesu kształcenia, w tym przydziału godzin do dyspozycji dyrektora,

oferty zajęć wspierających proces nauczania, doboru programów, treści, metod, form i środków nauczania.

Wpływają na organizację zarządzania, planowanie zadań nadzoru i obserwacji zajęć, prowadzenie

wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli i ocenę ich pracy.

W wymaganiu "Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski

z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych " w odniesieniu do poziomu wysokiego

zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

Nauczyciele powszechnie deklarują znajomość wyników badań zewnętrznych, co dotyczy głównie egzaminu

gimnazjalnego. Korzystają z publikacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat analiz osiągnięć uczniów,

opracowań i informacji na temat stopnia opanowania przez uczniów umiejętności zawartych w podstawie

programowej. Ponadto wykorzystują dane o wynikach egzaminów próbnych prowadzonych przez

współpracujące ze szkołą wydawnictwa w zakresie opanowania przez uczniów testowanych umiejętności. 

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

Wyniki badań zewnętrznych są przedmiotem analiz, zarówno zespołów nauczycielskich, jak i poszczególnych

nauczycieli. Analiza ilościowa i jakościowa obejmuje wszystkie standardy egzaminacyjne. Wyniki analiz służą

refleksji nad skutecznością stosowanych metod i form pracy z uczniami, co wzmacnia racjonalność i przydatność

działań modyfikujących. Wypracowane wnioski są przedstawiane na posiedzeniach rady pedagogicznej i na ich

podstawie nauczyciele planują zadania do pracy dydaktycznej. Z wynikami i wnioskami z badań zewnętrznych

zapoznawani są również rodzice uczniów. 
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