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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 - 21), rodziców

(ankieta - 27, wywiad grupowy - 9) i nauczycieli (ankieta - 11, wywiady grupowe - 11). 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

Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Nieszkowicach Małych

obejmuje swym obwodem miejscowości: Nieszkowice Małe, Stradomkę i Buczynę. Mieści się

w dwukondygnacyjnym budynku przy ulicy o małym natężeniu ruchu, posiada salę gimnastyczną, bibliotekę,

stołówkę i świetlicę. Niewielkie sale lekcyjne są wystarczające dla oddziałów klasowych liczących kilkunastu

uczniów. Wyposażenie szkoły zapewnia realizację podstawy programowej, zalecanych warunków i sposobu jej

realizacji na poziomie podstawowym. Na ogrodzonym terenie szkoły znajduje się plac zabaw i boisko sportowe.

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne warunki pobytu i dobrą jakość nauczania dzięki opiece i pracy

dydaktycznej wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Nauczyciele we współpracy z pedagogiem szkolnym

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

a następnie podejmują działania wspierające. Dla uczniów organizowane są zajęcia dodatkowe:

dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia i specjalistyczne, dzięki którym mają oni możliwość

wyrównania szans edukacyjnych, rozwijania talentów, przygotowania do różnorodnych konkursów. Szkoła

osiąga średnie wyniki ze sprawdzianów zewnętrznych, dokonuje ich analizy, formułuje na jej podstawie wnioski

do pracy i wdraża w celu poprawy jakości nauczania. Absolwenci szkoły podstawowej łatwo się adaptują

w mieszczącym się w tym samym budynku gimnazjum, gdyż uczą ich ci sami nauczyciele, co w poprzednim

etapie edukacyjnym.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach Małych
Patron Jan Paweł II

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Nieszkowice Małe

Ulica Nieszkowice Małe

Numer 112

Kod pocztowy 32-744

Urząd pocztowy Łapczyca

Telefon 146101667

Fax

Www nieszkowicemaleszkola.blogspot.com

Regon 85040683000000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 90

Oddziały 6

Nauczyciele pełnozatrudnieni 10.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 4.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.38

Średnia liczba uczących się w oddziale 15

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 9

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. W procesie kształcenia nauczyciele wykorzystują zalecane warunki i sposób realizacji podstawy

programowej rozwijając u uczniów kompetencje kluczowe, jednak kształtowanie umiejętności pracy

zespołowej, myślenia matematycznego i naukowego, a także posługiwania się nowoczesnymi

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi odbywa się na nie więcej, niż połowie zajęć.

2. W szkole nie zawsze działa internet, co utrudnia realizację podstawy programowej w zakresie

kształtowania u uczniów umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi.

3. W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia uczniów, a wdrażanie wniosków z tych badań przyczynia

się do wzrostu wyników na sprawdzianie w klasie VI.

4. W wyniku lepszego rozpoznania potrzeb uczniów wzbogacono ofertę zajęć dodatkowych, dzięki czemu

prawie wszyscy uczniowie w nich uczestniczą, a dzięki wsparciu udzielanemu uczniom z rodzin

będących w trudnej sytuacji społecznej, wszyscy uczniowie mogą uczestniczyć w organizowanych przez

szkołę wycieczkach.

5. Dyrektor i nauczyciele analizują wyniki badań zewnętrznych, wyciągają wnioski z tych analiz, które

następnie wykorzystują do planowania i podejmowania konkretnych działań w celu poprawienia

efektywności nauczania.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole w sposób celowy diagnozuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Prowadzone w szkole procesy edukacyjne są spójne z najważniejszymi umiejętnościami opisanymi

w podstawie programowej i z zalecanymi warunkami i sposobem jej realizacji, dzięki czemu

uczniowie wykonują różnorodne zadania, wykorzystując te wiadomości i umiejętności. Nauczyciele

powszechnie monitorują nabywaną przez uczniów wiedzę i umiejętności, a podejmowane w szkole

działania wynikające z wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów są skuteczne.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

W szkole w sposób celowy diagnozuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Diagnoza

wstępna w klasie I jest prowadzona w formie obserwacji, testów, wywiadów z rodzicami, nauczycielami

i pedagogiem szkolnym. Wstępna diagnoza umiejętności uczniów klasy IV dokonywana jest w oparciu o wywiad

z nauczycielami klas I-III, analizę opinii i orzeczeń wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

rozmowę z uczniami, rodzicami i pedagogiem, analizę dokumentacji (ocen opisowych), analizę wyników

sprawdzianów na wejściu z wiodących przedmiotów oraz testów sprawności fizycznej uczniów. Dokonywana

w szkole diagnoza uczniów z poprzedniego etapu jest wykorzystywana przez nauczycieli m. in. do objęcia dzieci

pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w tym organizacją zajęć dodatkowych adekwatnych do potrzeb uczniów,

monitorowania ich postępów w nauce, motywowania do nauki i właściwych zachowań. Podejmowane działania

wynikające z diagnoz są skuteczne, o czym świadczą wypowiedzi dyrektora i uczniów. Zdaniem dyrektora,

w wyniku podjętych działań, proces wyrównywania szans edukacyjnych uczniów przyczynia się do wzrostu ich

osiągnięć, podniesienia poczucia własnej wartości, braku uczniów drugorocznych. Działania nauczycieli pozwoliły

większości uczniów osiągnąć sukcesy w szkole m. in. takie jak: osiągnięcia sportowe, dobre oceny i możliwość

rozwijania talentów w szkole (Wykres 1o).
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Wykres 1o

Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Uczniowie wykonują różnorodne zadania, wykorzystując nabyte wiadomości i umiejętności określone

w podstawie programowej. Na wszystkich obserwowanych lekcjach nauczyciele tworzyli sytuacje problemowe,

dzięki którym uczniowie uczyli się rozwiązując je, wykonywali zadania pozwalające na zapamiętywanie faktów,

definicji, wykonywanie powtarzalnych procedur, zastosowanie umiejętności i pojęć, a także stosowanie wiedzy

w sytuacjach typowych. Na 4 z 8 obserwowanych lekcji uczniowie mieli dodatkowo możliwość rozumowania

i argumentowania na podstawie analizy faktów, a na 2 z 8 obserwowanych lekcji wykonywali złożone

rozumowanie, stosując wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych. Wykorzystanie na lekcjach tego, czego

nauczyli się wcześniej wskazali prawie wszyscy uczniowie (Wykres 1j).
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Wykres 1j

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Nauczyciele w trakcie lekcji umożliwiają uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji, na co sami wskazują

i co potwierdzają również przeprowadzone obserwacje (Tab. 1). Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili,

że na większości lub wszystkich zajęciach dają swoim uczniom możliwość kształtowania umiejętności uczenia się

(Wykresy 1j). Natomiast znacząca większość nauczycieli kształtuje u uczniów umiejętności czytania,

rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów, komunikowania się w języku ojczystym, wyszukiwania,

selekcjonowania i krytycznej analizy informacji (Wykresy 2j - 4j). Ponad połowa nauczycieli na nie więcej niż

połowie zajęć kształtuje u uczniów myślenie matematyczne i naukowe, umiejętność pracy zespołowej

i posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (Wykresy 5j - 8j). Podczas

lekcji nauczyciele najczęściej uwzględniają zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej ustalone

dla danego przedmiotu, zwracając szczególną uwagę na kształcenie u uczniów właściwych postaw, dbając

o wszechstronny ich rozwój i bezpieczeństwo, zapewniając właściwą infrastrukturę do nauki. Wypowiedzi

respondentów, a także obserwacje lekcji potwierdzają spójność prowadzonych w szkole procesów edukacyjnych

z najważniejszymi umiejętnościami opisanymi w podstawie programowej oraz zalecanymi warunkami

i sposobem jej realizacji.
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
 



Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach Małych 13/26

      

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] (10391)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 czytanie 6 / 2 75 / 25

2 myślenie matematyczne 3 / 5 37.5 / 62.5

3 myślenie naukowe 4 / 4 50 / 50

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

zarówno w mowie, jak i piśmie

6 / 2 75 / 25

5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i

korzystania z informacji

1 / 7 12.5 / 87.5

6 umiejętność uczenia się 8 / 0 100 / 0

7 umiejętność pracy zespołowej 8 / 0 100 / 0

8 umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy

informacji

6 / 2 75 / 25

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 powszechnie monitorują nabywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności. Z obserwacji lekcji

wynika, że nauczyciele najczęściej zadają uczniom pytania i sprawdzają, w jaki sposób wykonują oni zadania

(Tab. 1). Ponadto stosują ocenianie bieżące i podsumowujące, a także stwarzają uczniom możliwość zadawania

pytań (Wykres 1w). Analizują również wyniki sprawdzianów, testów sprawności fizycznej i osiągnięcia uczniów

w konkursach. Zebrane w trakcie diagnozowania osiągnięć uczniów wnioski nauczyciele wykorzystują m. in.

do modyfikowania zakresu wprowadzanego materiału, indywidualizacji nauczania i aktywizacji uczniów (Wykres

1o). Nauczyciele uczący w jednym oddziale wskazali na wykorzystanie wniosków z tych analiz do dostosowania

wymagań, form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, ćwiczenia strategii rozwiązywania testów

i rozwiązywania zadań praktycznych, co świadczy o adekwatności wdrażania przez nich wniosków.
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Wykres 1o
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Wykres 1w
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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: 8

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 Sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli. 7 / 1 87.5 / 12.5

2 Sprawdza, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania. 8 / 0 100 / 0

3 Zadaje pytania. 8 / 0 100 / 0

4 Prosi uczniów o podsumowanie. 7 / 1 87.5 / 12.5

5 Wykorzystuje techniki badawcze. 2 / 6 25 / 75

6 Pyta uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy. 4 / 4 50 / 50

7 Stwarza uczniom możliwość zadania pytania. 7 / 1 87.5 / 12.5

8 Inne, jakie? 0 / 8 0 / 100

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.

Podejmowane w szkole działania wynikające z wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów są

skuteczne. Świadczy o tym procentowy wzrost wyników sprawdzianu w klasie VI w ciągu ostatnich trzech lat.

W latach 2012 - 2014 wzrost zanotowano w obszarach: czytanie, rozumowanie, korzystanie z informacji

i wykorzystanie wiedzy w praktyce. Wyniki sprawdzianu mierzone w skali staninowej w ostatnich trzech latach

nieznacznie wzrosły, choć pozostały na średnim poziomie. Edukacyjna wartość dodana zmierzona absolwentom

ubiegłorocznej klasy VI za pomocą kalkulatora EWD SP wskazuje przeciętną efektywność nauczania.
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole w sposób systemowy rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe

każdego ucznia. W oparciu o wyniki tego rozpoznania szkoła organizuje zajęcia specjalistyczne,

rozwijające zainteresowania, a także wspierające uczniów w nauce. Nauczyciele na lekcjach

indywidualizują proces nauczania adekwatnie do potrzeb dzieci, udzielają wsparcia uczniom i ich

rodzicom, a także podejmują odpowiednie działania wspomagające uczniów z rodzin będących

w trudnej sytuacji społecznej.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W szkole w sposób systemowy rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe każdego ucznia.

Nauczyciele pozyskują potrzebne im w tym celu informacje analizując opinie i orzeczenia wydane przez

poradnię psychologiczno-pedagogiczną, obserwując dzieci w różnych sytuacjach szkolnych, rozmawiając

z uczniami i ich rodzicami, wymieniając między sobą opinie i doświadczenia. Większość ankietowanych rodziców

wskazuje, że nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach dzieci przynajmniej kilka razy w roku

(Wykres 1j). Zdaniem dyrektora niektórzy uczniowie wymagają wsparcia ze względu na występujące deficyty

rozwojowe i potrzeby edukacyjne wynikające z rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności, problemy zdrowotne,

a przede wszystkim niepowodzenia edukacyjne. Szkoła wypracowała system działań w zakresie rozpoznawania

potrzeb społecznych (akceptacji, zdrowej rywalizacji, właściwej relacji rówieśniczej, komunikacji, asertywności),

poznawczych (rozwijania zainteresowań, umiejętności pokonywania trudności, zaspokojenia ciekawości świata)

i emocjonalnych (bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, poczucia własnej wartości, sprawiedliwego

traktowania, radzenia sobie ze stresem i trudnościami). W bieżącym roku szkolnym wsparciem objęto 9 uczniów

z uwagi na trudności w nauce i 8 uczniów o szczególnych uzdolnieniach i zainteresowaniach.
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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.

W oparciu o wyniki rozpoznania potrzeb uczniów szkoła organizuje dla nich zajęcia specjalistyczne, rozwijające

zainteresowania, a także wspierające ich w nauce. Tworząc ofertę zajęć dodatkowych szkoła kieruje się przede

wszystkim zainteresowaniami i potrzebami uczniów, oczekiwaniami rodziców, bazą dydaktyczną, kwalifikacjami

nauczycieli, a także potrzebami środowiska. Z informacji uzyskanej od dyrektora wynika, że liczba uczniów nie

uczestniczących w zajęciach dodatkowych znacznie się zmniejszyła w stosunku do lat poprzednich. W bieżącym

roku szkolnym w zajęciach tych nie uczestniczy 4 uczniów za aprobatą ich rodziców. W opinii większości

uczniów zajęcia te są interesujące (Wykres 1j), a zdaniem rodziców - dostosowane lub raczej dostosowane

do potrzeb ich dzieci (Wykres 2j). Oferta zorganizowanych w szkole zajęć jest zdaniem respondentów

adekwatna do rozpoznanych potrzeb. Dla uczniów mających problemy w nauce, zorganizowano zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze, dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - zajęcia

rewalidacyjne. Wsparcie uczniów ze szczególnymi zdolnościami odbywa się poprzez pracę na zajęciach

rozwijających uzdolnienia, przygotowujących ich do różnorakich konkursów i zawodów sportowych. Na

podstawie dokonanego rozpoznania potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów nauczyciele w czasie lekcji

formułują polecenia w prostej formie, dostosowują stopień trudności zadań i tempo pracy do możliwości dzieci,

udzielają wskazówek i pomagają w wykonywaniu zadań.
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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 na lekcjach indywidualizują proces nauczania adekwatnie do potrzeb uczniów. Na wszystkich

obserwowanych lekcjach nauczyciele stosowali zróżnicowane metody, formy pracy i środki dydaktyczne,

dobierali zakres zadań i ich stopień trudności uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości uczniów, ich

uzdolnienia i zainteresowania, respektowali tempo pracy, wspomagali indywidualnie podczas wykonywania

zadań na lekcji, wykorzystywali mocne strony, tworzyli im okazje do odniesienia sukcesu, stosowali różne

strategie motywowania i wyzwalania aktywności, różnicowali sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz

oceniania, przydzielali uczniów do grup w sposób zamierzony. Indywidualizacja procesu edukacyjnego dotyczyła

wszystkich lub większości uczniów, a poprzez osobisty przykład nauczyciele kształtowali u dzieci pożądane

społecznie postawy. O adekwatności podejmowanych przez nauczycieli działań świadczą również wypowiedzi

uczniów, których zdecydowana większość uważa, że w szkole może uczestniczyć we wszystkich zajęciach,

w jakich chce brać udział (Wykres 1j).
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Wykres 1j

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

społecznej.

Szkoła podejmuje adekwatne do potrzeb działania wspomagające uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji

społecznej. Współdziała z gminnymi instytucjami w zakresie finansowania obiadów dla tych uczniów, wnioskuje

do rady rodziców o zwolnienie z ubezpieczenia i opłat, a także o finansowanie wycieczek szkolnych i wyjazdów

na basen. Ponadto nauczyciele wspólnie z pedagogiem udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej

i fachowego wsparcia rodzicom, którzy potwierdzają adekwatność podejmowanych przez szkołę działań.

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

odpowiada ich potrzebom.

Szkoła udziela uczniom wsparcia adekwatnego do ich potrzeb. Większość ankietowanych uczniów wskazała,

że nauczyciele wierzą w ich możliwości i przekonują ich, że mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy (Wykresy

1j - 3j). Również większość rodziców potwierdziła, że zawsze, gdy jest taka potrzeba, zarówno wychowawca,

jak i nauczyciele służą im radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla ich dziecka (Wykresy 4j - 5j).
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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 wypracowuje wnioski przydatne w organizowaniu procesów edukacyjnych w oparciu

o analizy wyników egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej, następnie je wdraża

i monitoruje ich realizację. Nauczyciele powszechnie znają wyniki badań zewnętrznych:

Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów i sprawdzianu w klasie szóstej

organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i wykorzystują je w planowaniu

i podejmowaniu konkretnych działań w celu poprawienia efektywności nauczania.

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 do organizowania procesów edukacyjnych w oparciu o analizy wyników

z egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej. Wnioski te dotyczą głównie zagadnień dydaktycznych,

z którymi uczniowie mają trudności, a także współpracy z rodzicami w zakresie kontroli dzieci podczas pracy

własnej w domu. Wnioski z analizy sprawdzianu w klasie VI nauczyciele uwzględniają m.in. na zajęciach

dydaktyczno-wyrównawczych i przygotowujących do sprawdzianu, wykorzystują do konstruowania zestawów

próbnych sprawdzianów i zwiększenia częstotliwości pracy na lekcjach metodami aktywizującymi. Z kolei

wnioski z prowadzonej ewaluacji wewnętrznej zostały wykorzystane do motywowania uczniów

do systematycznej pracy i nauki, indywidualizacji pracy na lekcjach, wzmacniania pozytywnych cech uczniów

poprzez podkreślanie ich osiągnięć, zachęcania rodziców do kontrolowania pracy dzieci w domu i czasu, jaki

poświęcają na naukę, a także do informowania rodziców o przeprowadzonych z uczniem rozmowach na tematy

dydaktyczne i wychowawcze. 
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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

W szkole w sposób systemowy monitoruje się realizację działań wynikających z analizy egzaminów

zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej. Nauczyciele monitorują wdrażanie tych działań porównując wyniki

próbnych sprawdzianów z wynikami na poziomie województwa i kraju, a także stosując bieżącą analizę prac

pisemnych, ocenianie bieżące i podsumowujące, analizę udziału uczniów i ich wyników w konkursach. Z kolei

dyrektor szkoły monitoruje realizację tych działań poprzez obserwacje lekcji, analizę próbnych sprawdzianów

i dokumentacji szkolnej, motywowanie nauczycieli. Szkoła w użyteczny sposób wykorzystuje wnioski

z monitorowania realizacji działań wynikających z prowadzonych analiz. Nauczyciele wykorzystują te wnioski

przede wszystkim do  modyfikowania planów nauczania, stosowanych form, metod pracy, środków

dydaktycznych, oceniania wewnątrzszkolnego, a także do organizacji zajęć dodatkowych i udzielania uczniom

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wyniki monitorowania działań służą dyrektorowi m.in. do podejmowania

decyzji dotyczących organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, wyposażenia szkoły, oceny pracy

nauczycieli.

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.

Znajomość wyników badań zewnętrznych jest powszechna wśród nauczycieli. Wszyscy nauczyciele zapoznają

się z wynikami opracowanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, dotyczącymi sprawdzianu

w VI klasie, wynikami Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów lub wynikami badań

prowadzonych przez wydawnictwa, a następnie wdrażają wnioski z tych badań.

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

Szkoła wykorzystuje wyniki badań zewnętrznych w planowaniu i podejmowaniu konkretnych działań przez

nauczycieli. Nauczyciele wdrażają wnioski z wyników badań w celu poprawienia efektywności nauczania,

najczęściej na lekcjach stosują metody i formy pracy pobudzające aktywność uczniów, a także kładą nacisk

na doskonalenie tych umiejętności uczniów, które gorzej wypadły na sprawdzianie (Wykres 1o).
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Wykres 1o
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