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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 - 03-10-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Barbara Gancarczyk, Halina Musiał. Badaniem objęto 25 uczniów (ankieta i wywiad
grupowy), 27 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 7 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono
wywiad indywidualny z Dyrektorem Szkoły, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów
Szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, Szkoły i analizę dokumentacji.
Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania
Szkoły.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OS - Arkusz obserwacji szkoły
OZ - Arkusz obserwacji zajęć
AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły
AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców
AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"
AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"
ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"
WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami
WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami
WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami
WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły
WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji
WP - Scenariusz wywiadu z partnerami
WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi
WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego
WUI-III - Scenariusz wywiadu z uczniami klas I-III (szkoła podstawowa)
WUPO - Scenariusz wywiadu z uczniami po obserwacji
WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale
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Obraz szkoły

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce jest szkołą wiejską prowadzoną przez Gminę Stryszów.
W pięciu oddziałach naukę pobiera 39 uczniów.
Koncepcja pracy Szkoły obejmuje wszystkie sfery działalności. Szczególny naciski kładzie się na sprawną
organizację,

rozwijanie

zainteresowań,

wiedzy

i umiejętności,

wprowadzanie

elementów

oceniania

kształtującego, bezpieczeństwo oraz współpracę z lokalną społecznością.
W procesie edukacyjnym nauczyciele zwracają uwagę na kształtowanie umiejętności uczenia się oraz
na wiązanie informacji z różnych dziedzin wiedzy i ich praktyczne wykorzystanie. Uczniowie znają cele zajęć
i mają możliwość uczenia się od siebie nawzajem. Angażują się w zajęcia i przedsięwzięcia proponowane przez
nauczycieli, aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych na rzecz społeczności lokalnej. W Szkole stosuje
się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów np.ocenianie kształtujące czy techniki twórczego
myślenia.
Na lekcjach, przerwach i terenie Szkoły po zajęciach, uczniowie czują się bezpiecznie. Incydentalnie zdarzają się
zachowania negatywne. Działania wychowawcze są analizowane i modyfikowane z udziałem uczniów, rodziców
i wszystkich pracowników Szkoły.
Rozpoznawane są możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów. Wszyscy są objęci zajęciami
dodatkowymi. Na zajęciach lekcyjnych widoczna jest indywidualizacja procesu edukacyjnego w odniesieniu
do każdego ucznia.
Nauczyciele angażują się w pracę zespołów działających w Szkole, wspólnie rozwiązują problemy, wymieniają
doświadczenia i poglądy, organizują wycieczki, akademie, konkursy i projekty, doskonalą warsztat pracy.
W Szkole panuje pozytywny klimat uczenia się, prowadzone są działania kształtujące postawę uczenia się przez
całe

życie.

Nauczyciele

dbają

o rozwój

samorządności,

wychowanie

zdrowotne,

organizują

spotkania

z ciekawymi ludźmi, warsztaty plastyczne z rodzicami.
W Szkole prowadzona jest szczegółowa analiza wyników sprawdzianów zewnętrznych i ewaluacji wewnętrznej.
Formułowane są wnioski i rekomendacje oraz podejmowane działania, które przekładają się na wzrost wyników
kształcenia.
W

proces

zarządzania

Dyrektora

włączani

są

wszyscy

pracownicy,

rodzice

i uczniowie.

Wnioski

ze

sprawowanego nadzoru pedagogicznego służą rozwojowi uczniów i Szkoły. Rozpoznaje się i skutecznie
wykorzystuje zasoby środowiska lokalnego. Do współpracy pozyskuje się lokalne instytucje zewnętrzne.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce

Patron

Janusz Korczak

Typ placówki

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Dąbrówka

Ulica
Numer
Kod pocztowy

34-146

Urząd pocztowy

Stryszów

Telefon

338797413

Fax

338797413

Www

www.spdabrowka.iap.pl

Regon

07044866000000

Publiczność

publiczna

Kategoria uczniów

Dzieci lub młodzież

Charakter

brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze

39

Oddziały

5

Nauczyciele pełnozatrudnieni

6.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

3.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

1.99

Średnia liczba uczących się w oddziale

7.8

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

6.5

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Powiat

wadowicki

Gmina

Stryszów

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

C

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

B

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 realizuje przyjętą i akceptowaną przez wszystkie podmioty koncepcję pracy, która kładzie nacisk
na sprawną organizację, rozwijanie zainteresowań, wiedzy i umiejętności, wprowadzanie elementów
oceniania kształtującego, bezpieczeństwo oraz współpracę z lokalną społecznością.
2. Sprzyjająca

uczeniu

się

organizacja

procesów

edukacyjnych

przyczynia

się

do podejmowania

nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi uczniów.
3. Nauczyciele na bieżąco monitorują osiągnięcia wszystkich uczniów, formułują i wdrażają wnioski,
co przyczynia się do wzrostu wyników kształcenia.
4. Uczniowie sporadycznie inicjują działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju Szkoły, ale chętnie
włączają się w realizację propozycji przygotowanych przez nauczycieli oraz aktywnie uczestniczą
w imprezach organizowanych na rzecz społeczności lokalnej.
5. Nauczyciele wspierają się w planowaniu, realizacji i analizie procesów edukacyjnych zachodzących
w Szkole, a efekty swojej pracy systematycznie i zespołowo monitorują.
6. Przestrzeganie norm społecznych przez wszystkich członków społeczności szkolnej skutkuje poczuciem
bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów.
7. Prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego umożliwiają wspieranie
wszechstronnego rozwoju uczniów.
8. Tworzone przez Szkołę warunki sprzyjające uczeniu się - organizacja, atmosfera, stosowane metody
wspierania i motywowania - dają uczniom szansę rozwoju oraz umożliwiają odniesienie sukcesu
na miarę ich możliwości.
9. Szkoła prowadzi systematyczną analizę ilościową i jakościową wyników sprawdzianów zewnętrznych,
a będące jej konsekwencją wnioski skutkują działaniami w obszarach sprawiających uczniom trudności
edukacyjne i przekładają się na poprawę efektywności kształcenia.
10. Pozyskiwanie

rodziców

w celu

wyrażenia

opinii

na temat

pracy

Szkoły

skutkuje

pełnym

ich

uczestnictwem w życiu Szkoły.
11. Celowe rozpoznanie potrzeb i zasobów środowiska lokalnego przyczynia się do efektywnej współpracy
Szkoły z podmiotami zewnętrznymi.
12. Proces zarządzania angażujący nauczycieli, innych pracowników, rodziców i uczniów, przyczynia się
do podejmowania wspólnych działań mających na celu rozwój Szkoły.
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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:
Działania Szkoły są spójne z przyjętą koncepcją pracy, która kładzie nacisk na sprawną organizację,
rozwijanie

zainteresowań,

kształtującego,

wiedzy

bezpieczeństwo

oraz

i umiejętności,
współpracę

wprowadzanie

z lokalną

elementów

społecznością.

Jest

oceniania
ona

znana

i akceptowana przez uczniów i rodziców oraz adekwatna do potrzeb rozwojowych uczniów. Szkoła
upowszechnia

koncepcję

na lekcjach

wychowawczych,

zebraniach

z rodzicami,

apelach

i uroczystościach szkolnych oraz umieszcza jej założenia na tablicach informacyjnych. Rodzice
i uczniowie czują się współautorami koncepcji, uczestniczą w jej modyfikacji oraz współpracują
podczas jej realizacji.

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
Kluczowym zadaniem wynikającym z koncepcji pracy jest rozwój Szkoły osiągany poprzez sprawną organizację
i współpracę nauczycieli skupioną wokół wspólnie ustalonych celów i zadań, rozwijanie zainteresowań, wiedzy
i umiejętności, wprowadzanie elementów oceniania kształtującego, zapewnienie szerokiego bezpieczeństwa oraz
współpracę z lokalną społecznością. Podejmowane działania nakierowane są na rozwój uczniów (realizacja
projektu

"Twórcze

myślenie",

stosowanie

metody

Karola

Orffa,

stosowanie

elementów

oceniania

kształtującego). Promowane jest samodzielne uczenie się, współpraca, inspirowanie do rozwoju. Podczas
"Festiwalu Wiedzy" uczniowie prezentują swoje osiągnięcia oraz efekty realizowanych projektów i wykonują
doświadczenia dla zaproszonych gości. Podczas wszystkich imprez organizowanych w Szkole (np. Dnia Matki
i Ojca, mikołajków, Dnia Sportu, Dnia Dziecka, kręcenia palm wielkanocnych) wykorzystywane są zasoby
lokalnego środowiska. Rodzice i uczniowie czują się współautorami koncepcji.
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Obszar badania: Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz
przez nich akceptowana
Uczniowie oraz rodzice znają i akceptują założenia koncepcji pracy Szkoły. Ważne są dla nich wartości
przekazywane w Szkole, np. wiedza, bezpieczeństwo, patriotyzm, dbałość o zdrowie i życie, szacunek,
tolerancja czy zdrowe odżywianie. Uczniowie zgadzają się ze sposobem prowadzenia lekcji (Wykres 1j),
organizacją pracy Szkoły (Wykres 2j), prowadzonymi działaniami wychowawczymi (Wykres 3j), a także
z zasadami postępowania w Szkole (Wykres 4j). Organizowane są cykliczne apele, podczas których informowani
są o aktualnych wydarzeniach szkolnych.

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

Obszar badania: Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana
we współpracy z uczniami i rodzicami
Rodzice i uczniowie współuczestniczą w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy Szkoły. Odbywają się
szkolne debaty z ich udziałem, podczas których zgłaszają swoje propozycje i sugestie związane z koncepcją
i podejmowanymi na jej podstawie działaniami. Rodzice współdecydują o ważnych sprawach Szkoły (Wykres
1j). Samorząd uczniowski ma możliwość zgłaszania własnych inicjatyw. Informacje o potrzebie modyfikacji
koncepcji pozyskiwane są z różnych źródeł: rozmów z uczniami i rodzicami, analizy wyników ewaluacji
wewnętrznej, ewaluacji programu wychowawczego i profilaktyki, badań wewnętrznych, a także wniosków z
nadzoru pedagogicznego Dyrektora i głównych kierunków polityki oświatowej Państwa i Organu Prowadzącego.
Szkoła korzysta także doświadczeń innych, analizując opublikowane Dobre Praktyki.
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Wykres 1j

Obszar badania: Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest realizowana we współpracy z
uczniami i rodzicami
Rodzice otrzymują informacje o decyzjach podejmowanych z udziałem Rady Rodziców (Wykres 1j) oraz
wpływają na ważne działania dotyczące życia Szkoły (Wykres 2j). Angażują się w organizację imprez, akcji
profilaktycznych i charytatywnych. Współuczestniczą w warsztatach, projektach i kiermaszach świątecznych
organizowanych na rzecz rozwoju uczniów. Wspólnie wykonują dekoracje, ozdoby świąteczne, wylepianki, prace
artystyczno-manualne (pacynki, kukiełki, palmy, koszyki miotły, kartki świąteczne). Wnioskują o organizację
zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania oraz badań komputerowych kręgosłupa i słuchu.
Proponują udział dzieci w konkursach organizowanych przez różne instytucje np. Gminny Ośrodek Kultury
w Stryszowie, Wadowickie Centrum Kultury. Uczniowie zgłaszają pomysły dotyczące tego, co robią na lekcji
(Wykres 3j), np. dotyczące wyjścia w teren, stosowania łamigłówek, krzyżówek, rebusów, doświadczeń i filmów.
Decydują także o tym, co dzieje się w Szkole (dyskoteki, wycieczki), jednak częściej propozycje działań
wychodzą od nauczycieli (ognisko, dzień pieczonego ziemniaka, zabawy na

wolnym powietrzu). Uczniowie

w tym roku szkolnym zaproponowali Dzień Kolorów czyli dzień bez mundurka.
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j
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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:
Procesy edukacyjne są planowane w celu rozwoju uczniów. Kształtuje się umiejętność uczenia się
i tworzy sprzyjającą temu atmosferę. Nauczyciele jasno formułują cele zajęć, oczekiwania,
motywują do uczenia się i wspierają w trudnych sytuacjach. Informowanie ucznia o postępach jest
skuteczne i wskazuje na kierunki dalszego rozwoju. W trakcie procesów edukacyjnych łączy się
wiedzę z różnych dziedzin. Umożliwia się uczniom wpływanie na sposób i organizację procesu
uczenia się. Mogą uczyć się od siebie nawzajem. Wprowadza się nowatorskie rozwiązania służące
rozwojowi uczniów.

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
Uczniowie współpracują ze sobą (Wykres 1j). Podają, że nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia, potrafią
zainteresować tematem lekcji i uczą tak, że chce się uczyć (Wykres 2j-4j). Uznają obserwowane lekcje za
podobne do innych, wskazując, że niewielkie różnice dotyczą środków dydaktycznych i metod nauczania.
Najbardziej podobały się im tematy zajęć, gry i zabawy dydaktyczne, a często - wszystko. Obserwowane zajęcia
w opinii nauczycieli niewiele różniły się od innych lekcji. Zastosowane sposoby nauczania służyły motywowaniu
uczniów, wyrównaniu poziomu, stopniowaniu trudności, integracji zespołu oraz uczeniu odpowiedzialności za
własną naukę. Uczniowie klas I-III stwierdzają, że mogą w Szkole robić to, co ich interesuje. Za najlepsze
uznają możliwość nauki (czytania i pisania), malowania oraz zajęcia z języka angielskiego i informatyki.
Chcieliby, aby nauczyciele byli szczęśliwi i nie krzyczeli. Na lekcjach są naprawdę zadowoleni, gdy dostają dobre
oceny, uczą się, malują czy też lepią z plasteliny.
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się
Uczniowie potrafią uczyć się samodzielnie (Wykres 1j, 3j). Nauczyciele pomagają im zastanowić się, czego się
nauczyli (Wykres 2j). Uczniowie otrzymują wskazówki, jak zapamiętywać informacje, znajdować i powtarzać
najważniejsze treści oraz robić przydatne notatki (Wykres 1w), a także przyswajać nowe treści (Wykres 4j).
Podczas większości obserwowanych zajęć nauczyciele stwarzają wszystkim uczniom sytuacje, w których mogą
oni podejmować indywidualne decyzje dotyczące uczenia się, wyrażać swoje opinie oraz rozwiązywać problemy
poznawcze. Ponadto kształtują umiejętność uczenia się poprzez zachęcanie do samodzielnego formułowania
celów zajęć oraz samodzielnego wykonywania zadań. Wdrażają do logicznego myślenia i samodzielnego
formułowania wniosków, wprowadzają różne metody, formy pracy i środki dydaktyczne, korygują popełniane
błędy, wskazują właściwe rozwiązania oraz dokonują podsumowania zajęć. Uczniowie klas młodszych podają,
że rozmawiają z nauczycielami o tym, czego nauczyli się w Szkole.

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

Wykres 1w
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Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się
Rodzice uważają, że nauczyciele dbają o dobre relacje między uczniami, szanują ich i traktują wszystkich
równie dobrze (Wykres 1j-3j). Wskazują, że ich dziecko chętnie chodzi do Szkoły (Wykres 4j). Uczniowie
otrzymują od nauczycieli wskazówki, które pomagają im się uczyć i zostają wysłuchani, gdy chcą porozmawiać
(Wykres 5j-6j). Większość czasu na lekcjach wykorzystują na uczenie się (Wykres 7j). Nauczyciele upewniają
się, czy zrozumieli to, o czym była mowa na lekcji (Wykres 8j). Uczniowie odnoszą się do siebie przyjaźnie,
pomagają sobie wzajemnie, nikt nie jest lekceważony (Wykres 9j-11j), a nauczyciele sprawiedliwie ich traktują
(Wykres 12j). Uczniowie klas młodszych wskazują, że bardzo lubią Szkołę. Podczas wszystkich obserwowanych
lekcji wzajemna relacja między nauczycielem a uczniami jest życzliwa. Uczący przyjmują inicjatywy uczniów
wyrażając akceptację lub wykorzystując je do pracy na zajęciach. W każdej sytuacji tworzona jest możliwość
wykorzystania popełnianych błędów do uczenia się. Atmosfera podczas zajęć kształtowana jest poprzez
zwracanie się do uczniów po imieniu, spokojny ton prowadzenia zajęć oraz inicjowanie elementów
zaciekawienia. Pracownicy niepedagogiczni informują, że atmosfera w Szkole jest właściwa, wszyscy pracownicy
są ze sobą zżyci i angażują się we wspólne działania.

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

Wykres 5j

Wykres 6j
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Wykres 7j

Wykres 8j

Wykres 9j

Wykres 10j
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Wykres 11j

Wykres 12j

Obszar badania: Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec
nich oczekiwania
Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć na lekcji (Wykres 1j), deklarują, że znają przyczynę, dlaczego czegoś
się uczą, a nauczyciele wyjaśniają, jakich działań od nich oczekują (Wykres 2j-3j). Podczas obserwowanych
zajęć uczący przedstawiają cele lekcji lub wspólnie ustalają je z uczniami.
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w
trudnych sytuacjach
Nauczyciele

uważają,

że większość

uczniów,

dzięki

otrzymywanej

od nich

informacji

zwrotnej,

jest

zmotywowana do pracy (Wykres 1j). Rodzice wskazują, że uczący chwalą ich dziecko częściej niż krytykują oraz
wierzą w jego możliwości (Wykres 2j-3j). Uczniowie lubią uczyć się, a nauczyciele pomagają im, jeśli potrzebują
wsparcia (Wykres 4j-5j). Podczas obserwowanych zajęć uczenie się ułatwiało stosowanie pytań, środków
dydaktycznych, wyjaśnienia nauczyciela oraz pisanie ważnych informacji na tablicy. Uczniowie klas młodszych
są zdania, że nie ma zajęć trudniejszych od innych.

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

Wykres 5j
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Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom
uczyć się i planować ich indywidualny rozwój
Rodzice są zdania, że sposób, w jaki nauczyciele oceniają zachęca ich dziecko do nauki (Wykres 1j). Nauczyciele
podczas oceniania przestrzegają ustalonych zasad (Wykres 2j). Uczniowie, gdy są oceniani, czują zadowolenie
(Wykres 1w). Nauczyciele informują, co będą brać pod uwagę oceniając zadania (Wykres 3j), rozmawiają
o postępach oraz o tym, jak radzić sobie z trudnościami w nauce (Wykres 4j-5j). Dostrzegają, co uczniowie
robią dobrze (Wykres 6j), w przypadku problemów udzielają wystarczającego wsparcia (Wykres 7j) oraz
oceniają według ustalonych i jasnych zasad (Wykres 8j). Podczas obserwacji zajęć nauczyciele zwracają uwagę
na te elementy odpowiedzi lub działania, które są prawidłowe lub nieprawidłowe, a ich informacja zwrotna
dotycząca efektów pracy powoduje, że uczniowie prawidłowo wykonują polecenia i są zaangażowani.

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

Wykres 5j

Wykres 6j
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Wykres 7j

Wykres 8j

Wykres 1w
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Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych
dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom
zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej
Uczniowie informują, że nauczyciele nawiązują do tego, co poznali na innych przedmiotach (Wykres 1j).
Wskazują, że to, czego uczą się w Szkole przydaje im się w życiu i często mają możliwość zastosowania
zdobytej wiedzy na innych przedmiotach lub poza Szkołą (Wykres 2j-3j). Obserwacje zajęć wykazują,
że uczniowie mają możliwość odwoływania się do innych, niż szkolne, doświadczeń, a w szczególności:
wcześniejszej wiedzy przedmiotowej i międzyprzedmiotowej, bajek filmowych, życia codziennego, najbliższego
otoczenia oraz wydarzeń w Polsce i na świecie. Nauczyciele podają, że tworzą aktualne gazetki ścienne, inicjują
działania, np. tydzień siatkówki, umożliwiają uczniom wprowadzanie aktualnych informacji na stronie
internetowej Szkoły oraz wdrażają do samorządności. W ramach pracy zespołów nauczycielskich uczących
w jednym oddziale zaplanowano wdrożenie wspólnych projektów edukacyjnych, wprowadzenie skorelowanej
tematyki

oraz

naukę

konstruowania

prezentacji

multimedialnych

czy

folderów.

Nauczyciele

planując

obserwowane lekcje uwzględniają zagadnienia poruszane na innych przedmiotach.

Wykres 1j
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Wykres 3j

Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia
się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój
Nauczyciele deklarują, że dają uczniom wybór dotyczący: metod pracy, zajęć pozalekcyjnych, tematyki zajęć,
sposobu oceniania czy terminów testów i sprawdzianów (Wykresy 1j-5j). Uczniowie informują, że w dniu
badania mieli wpływ na to, czego się uczyli, sposób, w jaki pracowali i atmosferę w klasie (Wykres 1w).
Uważają, że ich osiągnięcia w Szkole najbardziej zależą od: ich zaangażowania, czasu, jaki poświęcają
na naukę, wsparcia nauczycieli, pomocy rodziców oraz ich uzdolnień (Wykres 2w). Są zachęcani do realizowania
własnych pomysłów (Wykres 6j). Obserwacje zajęć wykazują, że nauczyciele rozmawiają z uczniami, w jaki
sposób będzie przebiegać lekcja i jakie będą realizowane cele. W ponad połowie przypadków umożliwiono im
wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się poprzez wspólne ustalanie celów zajęć,
wprowadzenie adekwatnej formy pracy oraz możliwość samodzielnego doboru do grupy ćwiczeniowej.
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 5j

Wykres 6j

Wykres 1w
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Wykres 2w
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Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem
Nauczyciele deklarują, że wprowadzają na lekcjach liczne sposoby wykorzystujące wzajemne uczenie się np.:
prezentacje, referaty, pracę w grupach i parach, kontrolę koleżeńską wraz z oceną czy metody aktywizujące.
Mniej niż połowa uczniów deklaruje, że w dniu badania pracowała w grupach lub parach (Wykres 1j). Ta forma według ponad połowy z nich - wprowadzana jest na zajęciach lekcyjnych, a uczniowie mają możliwość
wykonywania zadań wymyślonych przez siebie lub innych (Wykres 2j-3j). Obserwacje zajęć wykazują,
że większość nauczycieli stwarza uczniom możliwość uczenia się od siebie nawzajem poprzez pracę w parach
i grupach, prezentację efektów oraz wyjaśnianie niezrozumiałych pojęć.

Wykres 1j
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Wykres 3j

Obszar badania:

W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące

rozwojowi uczniów
Dyrektor wskazuje na następujące działania nowatorskie wprowadzone w Szkole: program "Twórcze myślenie",
zajęcia artystyczne "Must be the music", naukę pływania w klasach młodszych, ocenianie kształtujące
w zakresie języka polskiego i przyrody w klasie czwartej oraz autorski program nauczania koła plastycznego
połączony z plenerami. Podaje, że w powyższe działania włączają się prawie wszyscy nauczyciele. Każdy
z pedagogów deklaruje wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w swojej pracy. Wskazują, że dotyczyły one
metod pracy, wykorzystania środków dydaktycznych i komunikacji z uczniami (Wykres 1w). Powyższe
rozwiązania są odpowiedzią na następujące potrzeby rozwojowe uczniów: poznawcze (rozwój zdolności,
uzupełnianie braków i uzyskiwanie wskazówek do dalszej pracy), emocjonalne (podnoszenie własnej wartości,
radzenie sobie w trudnych sytuacjach) i społeczne (organizacja czasu wolnego, nauka współpracy). Podjęte
działania pozwalają na osiągnięcie założonych celów. Stopień osiągnięcia celów monitoruje się poprzez rozmowy
z uczniami, obserwację efektów (karty pracy, sprawdziany czy wytwory prac uczniowskich) oraz osiągnięć
(wyniki nauczania i sprawdzianu w klasie szóstej oraz wyniki konkursów i zawodów sportowych). Efektem
wprowadzenia nowatorstwa jest także większy udział w zajęciach rozwijających zainteresowania, konkursach
oraz pełniejsze przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie.
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Wykres 1w
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Wymaganie:
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Stan oczekiwany:
Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do
nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice
powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one
nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o
osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła przywiązuje dużą wagę do diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów. Nauczyciele
świadomie i celowo wykorzystują zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy programowej.
Kształtują umiejętności kluczowe ukierunkowane na wartości oraz przydatne w następnych etapach
edukacyjnych, m.in.: odpowiedzialność za siebie i innych, asertywność, tolerancję, umiejętność
radzenia sobie ze stresem, ciekawość świata, otwartość wobec innych kultur. Wychowują
do aktywności i odpowiedzialności w życiu zbiorowym, kształtują prozdrowotny styl życia. Na
bieżąco monitorują osiągnięcia wszystkich uczniów, formułują i wdrażają wnioski, co przyczynia się
do wzrostu wyników kształcenia. Absolwenci dobrze radzą sobie w gimnazjum, kończą szkoły
wyższe, m.in. medyczne, politechniczne i ekonomiczne.

Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając
osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego
Nauczyciele

realizując

podstawę

programową

uwzględniają

wyniki

badania

gotowości

szkolnej

oraz

prowadzonych diagnoz "na wejściu" w klasie IV z wykorzystaniem wewnętrznych testów i zewnętrznych badań,
m.in. Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów, Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji
Trzecioklasisty z Operonem, Diagnozy Umiejętności Matematycznych uczniów klas piątych oraz diagnoz z Nową
Erą "Tajemnice przyrody". Nauczyciele wspólnie zapoznają się z wynikami diagnoz, formułują i wdrażają wnioski
do dalszej pracy, dokonują zmian w planach dydaktycznych. Najważniejsze wnioski dotyczą doskonalenia
umiejętności czytania ze zrozumieniem, analizowania i rozwiązywania zadań tekstowych w korelacji z życiem
codziennym oraz ćwiczenia rachunku pamięciowego.
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Obszar badania:

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętności ujęte w podstawie programowej, a w szczególności umiejętność
uczenia się (Wykres 1j), komunikowania w języku ojczystym (Wykres 2j), czytania (Wykres 3j), pracy
zespołowej (Wykres 4j), odkrywania swoich zainteresowań (Wykres 5j), myślenia naukowego (Wykres 6j)
i matematycznego (Wykres 7j). Najwięcej trudności sprawia nauczycielom kształtowanie u uczniów umiejętności
posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi (Wykres 8j). Podczas zajęć
świadomie i celowo wykorzystują zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy programowej. Rozwijają
ciekawość świata, otwartość wobec innych kultur, odwołują się do wiedzy i umiejętności posiadanych przez
uczniów. Tworzą sytuacje metodyczne wykorzystujące pasję poznawczą dzieci i gotowość do zabawy. Motywują
do uczenia się i komunikowania, rozumowania, odbioru tekstów kultury, czynnego udziału w zdobywaniu wiedzy
matematycznej, skutecznego porozumiewania się, samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji.
Wychowują do aktywności i odpowiedzialności w życiu zbiorowym oraz kształtują prozdrowotny styl życia. Sale
są odpowiednio wyposażone, m.in. w sprzęt audiowizualny, gry i pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, kąciki
tematyczne, biblioteczkę, miejsce na pozostawienie przez uczniów podręczników i przyborów szkolnych.

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

Wykres 5j

Wykres 6j
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Wykres 7j

Wykres 8j

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, uwzględniając ich możliwości
rozwojowe oraz analizują wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej w odniesieniu do kompetencji
i wyników

każdego

kształtującego.

ucznia.

Wykorzystują

Stosują

ocenianie

narzędzia

bieżące

diagnostyczne,

i podsumowujące,
zadają

pytania

a także

i stwarzają

elementy

oceniania

uczniom

możliwość

zadawania pytań i podsumowania ćwiczeń, sprawdzają jak zrozumieli omawiane kwestie. Wyciągają i wdrażają
wnioski: dokonują modyfikacji programów i metod pracy, zwracają uwagę na zagadnienia, które sprawiają
uczniom trudność (np. na umiejętność czytania ze zrozumieniem i odczytywania danych oraz na poprawną
pisownię),

wprowadzają

dodatkowe

ćwiczenia

ortograficzne

i obliczeniowe,

indywidualizują

nauczanie,

zachęcają uczniów do udziału w pozalekcyjnych zajęciach dodatkowych.
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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
Dyrektor i nauczyciele wskazują, że sukcesy edukacyjne uczniów są wynikiem podejmowanych działań,
do których zaliczają: zwiększenie liczby zajęć przeznaczonych na utrwalanie słabo opanowanych umiejętności
(np.w zakresie rachunku pamięciowego, czytania ze zrozumieniem, korzystania z różnych źródeł informacji),
wprowadzenie aktywizujących metod pracy, dostosowanie form i metod pracy do możliwości uczniów oraz
współpracę nauczycieli uczących w danym oddziale. W efekcie podejmowanych działań nastąpił wzrost wyników
sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzanego w klasie szóstej: w roku szkolnym 2011/2012 - stanin niski (3),
2012/2013 - stanin średni (5) , 2013/2014 stanin bardzo wysoki (8). Najwyższe wyniki w 2014 roku uczniowie
osiągnęli w standardach: czytanie - 82%, pisanie - 78%, korzystanie z informacji - 79% oraz rozumowanie 69%. W Szkole nie ma drugoroczności. Uczniowie odnoszą sukcesy w gminnych konkursach artystycznych
i konkursach

przedmiotowych

(np.

Międzynarodowym

Konkursie

Matematycznym

"Kangur",

konkursie

historycznym) oraz zawodach sportowych.

Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku
pracy
Jednym z głównych działań Szkoły jest przygotowanie uczniów do samodzielnego, ciągłego uczenia się
i praktycznego stosowania wiedzy w celu odniesienia sukcesu na kolejnych etapach edukacyjnych. Nauczyciele
rozwijają

u uczniów

kompetencje

kluczowe.

Wprowadzają

techniki

informacyjne,

uczą

samorządności,

praktycznego stosowania zdobytej wiedzy, prowadzenia dialogu, odpowiedzialności za siebie i innych,
asertywności, tolerancji, umiejętności radzenia sobie ze stresem, planowania własnego rozwoju oraz
prezentowania własnych osiągnięć. Uczniowie odwiedzają zakłady pracy funkcjonujące na terenie gminy,
prowadzą szkolny sklepik uczniowski "Pracowite Mrówki", przygotowują imprezy szkolne i środowiskowe.
W Szkole promuje się sylwetki sławnych Polaków i wskazuje autorytety warte naśladowania. Absolwenci dobrze
radzą sobie w gimnazjum, kończą szkoły wyższe – medyczne, politechniczne i ekonomiczne.
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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: C

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Uczniowie angażują się w zajęcia prowadzone w Szkole, jednak rzadko sami inicjują działania
na rzecz

własnego

rozwoju

i rozwoju

Szkoły.

Częściej

włączają

się

w realizację

propozycji

przygotowanych przez nauczycieli. Aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych na rzecz
społeczności

lokalnej.

Nauczyciele

zachęcają

ich

do udziału

zajęciach

wyrównawczych

i rozwijających zainteresowania.

Obszar badania: Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i
chętnie w nich uczestniczą
Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w Szkole (Wykres 1j), słuchają (Wykres 2j), zadają pytania
(Wykres 3j), notują (Wykres 4j), pracują samodzielnie (Wykres 5j) oraz dyskutują (Wykres 6j). Rzadziej uczą
się od siebie nawzajem (Wykres 7j).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 5j

Wykres 6j

Wykres 7j
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Obszar badania:

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do

podejmowania różnorodnych aktywności
W

Szkole

organizowane

są

zajęcia

motywujące

uczniów

do podejmowania

różnorodnych

aktywności.

Nauczyciele zachęcają do udziału w pozalekcyjnych zajęciach rozwijających zainteresowania przedmiotowe (z
języka polskiego, przyrodniczo- turystyczne, matematyczne) i artystyczne (plastyczne, muzyczne, koło
dziennikarskie). Wszyscy uczniowie klas IV- VI biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, a uczniowie klas
młodszych korzystają z zajęć świetlicowych. Podczas zajęć nauczyciele zrozumiale tłumaczą i skutecznie
motywują uczniów do angażowania się w proces nauczania i zgłaszania pomysłów dotyczących przebiegu lekcji
(Wykres 2j). Przykładami pomysłów uczniowskich jest wprowadzanie do procesu lekcyjnego krzyżówek,
rebusów, łamigłówek, doświadczeń, a także korzystanie z zajęć w terenie.

Wykres 1j

Obszar badania:

Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego

rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki oraz angażują w nie inne osoby
Uczniowie rzadko inicjują działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju Szkoły, częściej włączają się
w realizację propozycji przygotowanych przez nauczycieli (Dzień Babci i Dziadka, ogniska, Dzień pieczonego
ziemniaka, zabawy na świeżym powietrzu). Na terenie Szkoły znajdują się fotoreportaże z imprez szkolnych
i środowiskowych (Noc w Szkole, Noc w harcówce, biwakowanie pod namiotami, obserwacje nieba, Nocleg
na Czartaku, wycieczka na Leskowiec). Uczniowie jako przykład swojej inicjatywy podają dyskoteki i planowany
dzień bez mundurka tzw. "Kolorowy dzień".
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Obszar badania: Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności
lokalnej oraz angażują w nie inne osoby
Uczniowie realizują działania na rzecz społeczności lokalnej. Biorą udział w akcjach charytatywnych (Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, zbiórka nakrętek, poczta świąteczna, "I Ty możesz zostać św.
Mikołajem"), happeningu ekologicznym, akcjach w ramach profilaktyki zdrowia oraz w akcji dotyczącej
bezpieczeństwa na drodze "Strażnik przejścia". Współorganizują zabawy i imprezy szkolne, biorą udział wraz
z rodzicami w warsztatach artystyczno-użytecznych, w imprezach środowiskowych (np."Dzień Babci i Dziadka"),
w akcji rozpoznawania odgłosów ptaków "Ptasi rajd". Podczas akcji "Choinki nadziei" przygotowali inscenizację
kukiełkową.
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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:
Uczniowie

czują

Incydentalnie

się

bezpiecznie

zdarzają

się

na lekcjach,

zachowania

przerwach

negatywne.

i na

terenie

Uczniowie

Szkoły

po

współpracują

zajęciach.
ze

sobą

w przedsięwzięciach inicjowanych przez Samorząd. W Szkole obowiązują zasady postępowania
oparte

na szacunku

i zaufaniu.

Działania

wychowawcze

są

analizowane

iw

miarę

potrzeb

modyfikowane z udziałem uczniów i rodziców.

Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i
psychiczne
Uczniowie czują się w Szkole bezpiecznie, mimo iż wskazują na incydentalne zachowania negatywne: kradzież
jakiegoś przedmiotu lub rzeczy (Wykres 1j - 3 wskazania), obrażanie czy używanie nieprzyjemnych przezwisk
(Wykres 2j - 2 wskazania), zachowanie odebrane jako nieprzyjemne i celowe wykluczanie z grupy (Wykres 3-4j
- po 1 wskazaniu). Na terenie Szkoły nie miały miejsca sytuacje: umyślne zniszczenie rzeczy należącej
do ucznia, zmuszanie do kupowania czegoś lub oddawania swoich rzeczy, obrażanie za pomocą Internetu czy
telefonu komórkowego oraz umyślne uderzenie lub pobicie (Wykresy 5-9j). Wszyscy uczniowie deklarują, że na
lekcjach, przerwach oraz na terenie Szkoły po zajęciach czują się bezpiecznie (Wykres 10-12j). Partnerzy
Szkoły i pracownicy niepedagogiczni wskazują, że uczniowie poruszają się po drogach w kamizelkach
odblaskowych. Nauczyciele pełnią na przerwach dyżury i sprowadzają młodsze dzieci do szatni. Przeprowadzane
są próbne ewakuacje. Funkcjonuje komisja ds. bezpieczeństwa. Organ prowadzący informuje, że na terenie
Szkoły w ostatnich latach nie dochodziło do żadnych wypadków.
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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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Obszar badania: Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących
wynikiem działań samorządu uczniowskiego
Uczniowie deklarują, że biorą udział w szkolnych imprezach, konkursach i zawodach. Pracują w zarządzie
Samorządu

Uczniowskiego

(Wykres

1w).

Nauczyciele

informują,

że uczniowie

biorą

udział

w akcjach

charytatywnych (WOŚP, Góra Grosza, zbiórka nakrętek, poczta świąteczna, "I Ty możesz zostać św.
Mikołajem"), happeningach, akcjach profilaktyki zdrowia oraz w akcji dotyczącej bezpieczeństwa na drodze
"Strażnik przejścia". Współorganizują zabawy, imprezy szkolne i klasowe (bal karnawałowy, wycieczki
mikołajkowe czy urodziny uczniów). Pomagają także w prowadzeniu szkolnego sklepiku.

Wykres 1w

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
Wszyscy uczniowie podają, że mają wpływ na zasady zachowania obowiązujące w klasie (Wykres 1j). Ich
zdaniem w Szkole należy nosić mundurek, zamykać swoją szafkę i spokojnie zachowywać się na przerwie. Nie
wolno

przeklinać,

krzyczeć,

bić,

biegać

po

korytarzu,

kraść

czy

przebywać

w salach

bez

opieki

nauczyciela. Obserwacje zajęć wykazują, że uczniowie są zdyscyplinowani, odpowiadają na pytania, widoczne
jest ich zaciekawienie i skupienie. Nauczyciele zwracają uwagę na właściwe relacje między nimi oraz
na prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce. Poprzez swój osobisty przykład kształtują pożądane
społecznie postawy. W Szkole obowiązują następujące wartości: tolerancja, bezpieczeństwo, współżycie
społeczne, odpowiedzialność za siebie i innych, szacunek dla dobra wspólnego, współpraca, wsparcie w grupie,
uświadamianie wartości wiedzy, rozwijanie zainteresowań, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności przydatnych

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce

51/84

w dalszym życiu, troska o zdrowie oraz zachowania proekologiczne. Pracownicy niepedagogiczni podają,
że dzieci są "wspaniałe", bardzo grzeczne, słuchają i z szacunkiem odnoszą się do wszystkich. Rodzice
deklarują, że mają wpływ na to, jakich zachowań oczekuje się od ich dziecka (Wykres 2j), oraz na zasady
obowiązujące w klasie (Wykres 3j). Współdziałają podczas ustalania zasad zachowania i obowiązujących norm,
dotyczących np. noszenia mundurków, organizacji kółek zainteresowań, zajęć wyrównawczych i świetlicowych,
a także warsztatów oraz konkursów.

Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje
je w razie potrzeb
Nauczyciele podają, że raz w miesiącu odbywają się spotkania wychowawców klas, podczas których omawiają
zachowanie uczniów. Ponadto dwa razy w roku oraz w ramach ewaluacji wewnętrznej dokonywana jest analiza
działań wychowawczych i programu wychowawczego. Wspólnie konstruowane są plany wychowawcze dla klas
młodszych

i starszych.

Występujące

problemy

wychowawcze

najczęściej

dotyczą

agresji

słownej,

przywłaszczania przedmiotów należących do kolegów czy izolowania w grupie. Na skutek tego pojawiła się
potrzeba modyfikacji działań profilaktycznych (dodatkowe konkursy, rozmowy i spotkania z psychologiem
i policjantem nt. przemocy w sieci czy uzależnień oraz warsztaty i spektakle teatralne). Realizowany jest
program "Inny, nie znaczy gorszy". Zacieśniono współpracę z rodzicami. Wprowadzono program dla rodzin
potrzebujących wsparcia.

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice
Uczniowie mają możliwość zgłaszania propozycji zmian w działaniach wychowawczych, czego przykładem jest
integracyjny nocleg w Szkole oraz organizacja wycieczek rowerowych. Raz w roku dzieci z klasy szóstej mają
możliwość wyboru tematyki lekcji wychowawczej. Rodzice także zgłaszają propozycje zmian dotyczących np.
wprowadzenia "rodzinnych imprez" (wycieczek, ognisk, popołudnia z rodzicem, warsztatów i imprez szkolnych)
a także dowozu dzieci na konkursy.
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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 rozpoznawane są możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się
i sytuacja

społeczna

każdego

ucznia.

Wszyscy

objęci

są

zajęciami

wyrównawczymi

lub rozwijającymi zainteresowania m.in. z języka polskiego, matematyki, przyrody, nauką pływania
czy gimnastyką korekcyjną. Nie występuje zjawisko dyskryminacji, ale prowadzone są działania
profilaktyczne w tym zakresie (m.in. warsztaty, zajęcia z wychowawcą, "Dzień Języków Obcych").
Ma

miejsce

podmiotami

współpraca
świadczącymi

z Poradnią
poradnictwo

Psychologiczno-Pedagogiczną
i pomoc

uczniom.

w Wadowicach

W Szkole

prowadzi

się

i innymi
działania

uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia. Wsparcie
otrzymywane w Szkole odpowiada potrzebom uczniów i ich rodziców.

Obszar badania: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby
rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia
Nauczyciele przynajmniej kilka razy w roku rozmawiają z rodzicami o możliwościach i potrzebach ich dzieci
(Wykres 1j). W bieżącym roku szkolnym rozpoznano uczniów potrzebujących wsparcia i objęto zajęciami
wyrównawczymi. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i niedostosowanych społecznie
uruchomiono programy edukacyjne. Najważniejsze potrzeby rozwojowe to poczucie bezpieczeństwa, komfortu
pracy, podnoszenie własnej wartości, radzenie sobie w życiu codziennym oraz przynależność do grupy czy
klasy. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów odbywa się poprzez:
obserwacje w czasie pobytu w Szkole i podczas wycieczek; diagnozy; rozmowy indywidualne z uczniem
i rodzicami oraz analizę prac.
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Wykres 1j

Obszar

badania:

Zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze

i

rozwijające

specjalistyczne

zainteresowania
organizowane

i

dla

uzdolnienia,
uczniów

zajęcia

wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia
rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb
każdego ucznia
Zajęcia pozalekcyjne oferowane przez Szkołę interesują wszystkich uczniów (Wykres 1j). Większość jest zdania,
że pomagają im w nauce (Wykres 2j). Rodzice uważają zajęcia pozalekcyjne za dostosowane do potrzeb ich
dziecka (Wykres 3j). Szkoła, tworząc ofertę zajęć, stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów. Młodsze
dzieci

uczestniczą

w grach

i zabawach

w ramach

zajęć

świetlicowych.

W celu

wspierania

uczniów

ze

szczególnymi potrzebami edukacyjnymi wykorzystuje się informacje z diagnozy prowadzonej w przedszkolu.
Następnie - na podstawie kart gotowości szkolnej, obserwacji i rozmów z rodzicami - wychowawcy klasy
pierwszej organizują dla uczniów z trudnościami zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze np. logopedyczne,
gimnastykę korekcyjną, zajęcia na basenie oraz zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania, szczególnie
matematyczno-przyrodnicze. W klasach młodszych nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzystaniem programu
"Diament" - "Twórczo odkrywam świat". W tym roku szkolnym przygotowano następujące formy wsparcia:
zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania z matematyki i języka polskiego oraz zajęcia sportowe,
artystyczne

i przyrodniczo-

turystyczne.

Nauczyciele

prowadzą

analizy

osiągnięć

i udzielają

rodzicom

wskazówek do pracy z dzieckiem. Na podstawie rozpoznanych potrzeb i możliwości uczniów formułują wnioski
do dalszej pracy (np. zwiększenie liczby ćwiczeń dotyczących działań matematycznych, zasad ortograficznych,
gry na flecie oraz doskonalenie samodzielnej wypowiedzi i prawidłowej wymowy). Ponadto częściej wprowadza
się pracę w grupach i indywidualne przygotowanie do konkursów. Na obserwowanych zajęciach wprowadzono
działania, które wynikały z wcześniejszego rozpoznania potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów (np.
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zróżnicowanie zadań według poziomu uczniów, gry dydaktyczne aktywizujące uczniów).

Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce

56/84

Obszar badania: W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne
obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki
W Szkole nie obserwuje się zjawiska dyskryminacji. Prowadzone są działania profilaktyczne dotyczące tematyki
rasizmu i nietolerancji kulturowej oraz warsztaty "Sprawni inaczej". Aby uniknąć dyskryminacji ekonomicznej
wprowadzono mundurki szkolne. Zorganizowano szkolenie Rady Pedagogicznej nt. zjawiska kozła ofiarnego.
Wprowadzono ponadto "Dni Języków Obcych", aby zapoznać uczniów ze zwyczajami i tradycjami różnych
państw. Uczniowie odwiedzają pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. W podejmowanych działaniach
antydyskryminacyjnych

uwzględnia

się

następujące

przesłanki:

pochodzenie

społeczne

i narodowe,

niepełnosprawność, status ekonomiczny, wiek, płeć, kolor skóry czy religię. Rodzice uważają, że dzieci nie
przyjmują stałych ról w klasie. Wszyscy uczniowie traktowani są tak samo. Słabsi w nauce mają dodatkową
pomoc na zajęciach wyrównawczych, a dla zdolnych organizowane są koła zainteresowań.

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
Szkoła współpracuje z podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z potrzebami i sytuacją
społeczną. Stowarzyszenie "Gościniec 4 Żywiołów" organizuje rajdy i konkursy piosenki ekologicznej. Gminny
Ośrodek Kultury jest organizatorem konkursów dla uczniów m.in. "Festiwalu kultury artystycznej". Nadleśnictwo
Sucha Beskidzka prowadzi zajęcia terenowe i warsztaty dla uczniów oraz przesyła czasopisma fachowe
do Szkoły. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga rodzinom w trudnej sytuacji ekonomicznej np. poprzez
finansowanie obiadów czy pogadanki dla rodziców. Urząd Gminy Stryszów dofinansowuje m.in. wyjazdy
na basen, zajęcia dodatkowe i świetlicowe. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej i pielęgniarka
szkolna prowadzą akcje profilaktyczne (np. "Gdzie były i co robiły Twoje ręce?", "Śnieżnobiały uśmiech" i "5
porcji owoców i warzyw") oraz naukę pierwszej pomocy przedmedycznej. Ochotnicza Straż Pożarna w Łękawicy
organizuje pokazy sprzętu strażackiego dla uczniów, konkursy oraz próbne ewakuacje. Policja odpowiada za
działania w zakresie bezpieczeństwa w obrębie programu "Odblaskowa Szkoła" czy podczas przeprowadzania
egzaminów

na kartę

rowerową. Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

w Wadowicach

prowadzi

badania

uczniów oraz wspomaga nauczycieli w diagnozowaniu trudności a rodzicom umożliwia konsultacje.

Obszar

badania:

W

szkole

lub

placówce

są

prowadzone

działania

uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia
Uczniowie mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach, które im odpowiadają (Wykres 1j). Obserwacje zajęć
wykazują, że nauczyciele indywidualizują proces edukacyjny poprzez sprawdzanie stopnia wykonywania
poleceń; przygotowanie zadań dostosowanych do poziomu wiadomości i umiejętności; zachęcanie wszystkich
do wypowiadania się; możliwość wyboru zadań oraz dostosowanie czasu do tempa pracy. Motywują uczniów
do aktywnego uczenia się poprzez zachęcanie do odpowiadania na pytania i formułowania celów lekcji,
stosowanie różnych metod nauczania, form pracy i środków dydaktycznych. Powyższe działania pozytywnie
wpływają na zaangażowanie uczniów w proces lekcyjny.
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Wykres 1j

Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce
odpowiada ich potrzebom
Uczniowie są zdania, że nauczyciele dają im do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości (Wykres 1j i 2j)
i mówią, iż mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy (Wykres 3j). Rodzice są takiego samego zdania.
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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:
Wszyscy nauczyciele współpracują podczas organizowania i realizowania procesów edukacyjnych
oraz wprowadzania zmian w tym zakresie, a także angażują się w pracę zespołów działających
w Szkole.

Wspólnie

rozwiązują

problemy,

wymieniają

doświadczenia

i poglądy,

organizują

wycieczki, akademie, konkursy i projekty, doskonalą warsztat pracy oraz udostępniają sobie
wzajemnie środki dydaktyczne. Współpracują podczas ewaluacji swojej pracy. Oceniają uzyskiwaną
pomoc i współdziałanie jako przydatne i skuteczne.

Obszar badania: Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w
organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
Wszyscy nauczyciele współpracują przy organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Wysoko oceniają
wzajemne zaangażowanie. Analizują wyniki edukacyjne i dzielą się doświadczeniem. Dyrektor informuje,
że powołał dwa zespoły wychowawcze: klas I – III i klas IV-VI, które odpowiadają za realizację działań
zawartych w planie pracy wychowawczej oraz zespół do spraw profilaktyki. Ponadto nauczyciele współpracują
w zespołach do spraw: ewaluacji wewnętrznej, udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, organizacji
imprez dla uczniów i rodziców oraz realizacji przedmiotowych projektów edukacyjnych. Przykładem wspólnych
projektów są m.in. "Dzień Ziemi w Szkole", "Festiwal wiedzy", "Odblaskowa Szkoła". Nauczyciele podczas
obserwowanych lekcji korzystają z ustaleń z innymi uczącymi, m.in.: konsultują treści przyrodnicze, językowe,
słownictwo z języka angielskiego, poprawność interpunkcyjną i ortograficzną.
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Obszar badania:

Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

(planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między
nauczycielami
Punktem wyjścia do zespołowo wprowadzanych zmian w procesach edukacyjnych są wnioski z nadzoru
pedagogicznego

Dyrektora,

zewnętrznych

i wewnętrznych

sprawdzianów

oraz

rozpoznanych

potrzeb

edukacyjnych uczniów. Nauczyciele w wyniku wspólnych ustaleń modyfikują programy zajęć pozalekcyjnych,
wprowadzają elementy oceniania kształtującego oraz przeprowadzają konkurs "Uczeń tygodnia". Ponadto dzielą
się wiedzą i doświadczeniem, śledzą literaturę pedagogiczną, prowadzą lekcje otwarte, demonstrują atrakcyjne
metody

nauczania.

Poszukują

coraz

lepszych

rozwiązań,

a także

wspólnie

omawiają

skuteczność

podejmowanych działań. Wszyscy nauczyciele doskonalą umiejętności uczniów, które najsłabiej wypadają
na sprawdzianie
w praktyce),

(czytanie

wspólnie

ze

zrozumieniem,

wprowadzają

poprawność

metodę

projektu

ortograficzną,
edukacyjnego,

pisanie,

wykorzystanie

aktywizującą

uczniów

wiedzy
i uczącą

samodzielności oraz współpracy.

Obszar badania:

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy

współpracy
Wszyscy nauczyciele mogą liczyć na pomoc i wsparcie współpracowników. Korzystają z pomocy podczas
niewłaściwych zachowań uczniów, organizacji wycieczek, akademii, konkursów i projektów (Festiwal Nauki,
Szkoła Marzeń, Szkoła Ucząca Się, Szkoła Wyróżniona za Wychowanie, Szkoła z Klasą, Szkoła w Ruchu, Szkoła
Odkrywców

Talentów,

Dzień

Języków

Obcych,

Odblaskowa

Szkoła),

a także

podczas

międzyprzedmiotowej, konsultacji oraz organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

korelacji

Wymieniają

doświadczenia i poglądy, opracowują i modyfikują program wychowawczy i program profilaktyki, opracowują
materiały dydaktyczne i narzędzia badawcze, użyczają sobie pomocy dydaktycznych i testów oraz prowadzą
lekcje otwarte (Wykres 1w).
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Wykres 1w

Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej
pracy
Wszyscy nauczyciele prowadzą ewaluację własnej pracy współpracując z innymi. Najczęściej ewaluacji poddają
atrakcyjność zajęć, efekty podejmowanych działań dydaktycznych i wychowawczych, skuteczność metod
nauczania, kryteria oceniania, zasady współpracy z uczniami, stopień realizacji podstawy programowej, efekty
nauczania, wyniki egzaminów zewnętrznych, a także stosowane formy sprawdzania wiedzy. Współdziałanie
polega na wymianie doświadczeń, wspólnej analizie i wdrażaniu wniosków, opracowaniu i realizacji planów
wychowawczych oraz wypracowaniu kryteriów oceny zachowania. Wszyscy oceniają współpracę jako przydatną.
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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:
W Szkole panuje pozytywny klimat uczenia się, prowadzone są działania kształtujące postawę
uczenia się przez całe życie. Nauczyciele dbają o rozwój samorządności, wychowanie zdrowotne,
organizują

spotkania

do samodzielnego
wprowadzają
absolwentów.

z ciekawymi

formułowania

różne

metody

Wartość

celów

i formy

edukacji

ludźmi,
zajęć

pracy.

promowana

warsztaty
i wniosków,
W Szkole
jest

plastyczne
wdrażają

wykorzystuje

poprzez

z rodzicami.

Zachęcają

do logicznego

myślenia,

się

nagradzanie

informacje

o losach

wyników

w nauce,

organizację uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz warsztatów dla uczniów i rodziców.
Nauczyciele mobilizują do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach i odrabiania
pracy domowej w ramach konkursu " Uczeń tygodnia".

Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat
sprzyjający uczeniu się
Szkoła prowadzi działania kształtujące pozytywny klimat uczenia się wśród uczniów i nauczycieli. Dzieci lubią
Szkołę, chętnie do niej chodzą, odnoszą się do siebie przyjaźnie, pomagają sobie w nauce. Nauczyciele
słuchają, gdy uczniowie mają potrzebę porozmawiać, upewniają się, czy zrozumieli zagadnienia omawiane
na lekcji, sprawiedliwie się odnoszą do uczniów, dbają o właściwe relacje miedzy dziećmi. Podczas zajęć
zwracają się do uczniów po imieniu, komunikują się spokojnie, wprowadzają atmosferę zaciekawienia. W Szkole
panuje miła atmosfera, pracownicy dzielą się problemami i wspólnie cieszą sukcesami. Pedagodzy wymieniają
doświadczenia, prowadzą zajęcia otwarte, konsultują się.
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Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia
się przez całe życie
W Szkole prowadzone są działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. Nauczyciele dbają o rozwój
samorządności, wychowanie zdrowotne, organizują spotkania z ciekawymi ludźmi (z pielęgniarką, lekarzem,
policjantem, pisarzem), warsztaty plastyczne z rodzicami, lekcje wychowawcze o wielkich Polakach. Zachęcają
do samodzielnego formułowania celów zajęć i wniosków, wykonywania zadań, wdrażają do logicznego myślenia,
wprowadzają różne metody, formy pracy i środki dydaktyczne. Lekcje są ciekawe (wykres 1j), a uczniowie
wpływają na to, w jaki sposób chcą pracować (wykres 2j). Większość nauczycieli zachęca uczniów do wyrażania
własnego zdania (wykres 3j), umożliwia im pokazywanie rezultatów własnej pracy (wykres 4j). Uczniowie nie
boją się popełniać błędów (wykres 5j) ani zadawać pytań (wykres 6j). Są zachęcani do wyrażania własnego
zdania na tematy poruszane na lekcjach (wykres 7j). Nauczyciele chwalą uczniów (wykres 8j), zachęcają
do poszukiwania różnorodnych rozwiązań.(wykres 9j), uświadamiają, że uczenie jest ważne i trwa przez całe
życie (wykres 10j), umożliwiają im dzielenie się wiedzą (wykres 11j).

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

Wykres 5j

Wykres 6j
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Wykres 7j

Wykres 8j

Wykres 9j

Wykres 10j
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Wykres 11j

Obszar badania: Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do
promowania wartości edukacji
Szkoła funkcjonuje w małym środowisku i dzięki temu znane są losy absolwentów, którzy podejmują naukę
w gimnazjum w Zakrzowie. Dyrektor informuje, że prowadzone są rozmowy z dyrektorem i nauczycielami
gimnazjum, Zdecydowana większość absolwentów nie ma problemów z dalszą nauką. Dyrektor uczestniczy
w corocznej imprezie "Złota dziesiątka", podczas której promowani są uczniowie uzyskujący najlepsze wyniki
w nauce. Wśród nich, są absolwenci Szkoły. Byli uczniowie uczestniczą w imprezach szkolnych, angażują się
w działanie

Szkolnego

Koła

Sportowego

(sekcję

piłki

siatkowej),

pomagają

w organizowaniu

imprez

środowiskowych (występ absolwentów na uroczystości stulecia szkoły) i festynów rodzinnych ("Popołudnie
z rodziną"). Absolwenci grający w parafialnej orkiestrze prezentują się podczas występów dla wszystkich
uczniów Szkoły. Nauczyciele sporadycznie wykorzystują informacje o absolwentach do rozmów z uczniami.
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Wykres 1j

Obszar badania: Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w
społeczności lokalnej
Partnerzy i rodzice informują, że Szkoła prowadzi różnorodne działania promujące edukację, skierowane
do przedstawicieli

lokalnego

środowiska.

Odbywają

się

wspólne

warsztaty

dla

uczniów

i rodziców.

Przedstawiciele organu prowadzącego, lokalnej społeczności, mieszkańcy, w tym seniorzy zapraszani są
na uroczystości szkolne i środowiskowe, podczas których promowana jest wartość edukacji. Ponadto Szkoła
prowadzi działania, które dają uczniom wiedzę, iż uczenie się jest wartością, np. nagradzanie i prezentowanie
osiągnięć w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych (na forum klasy, Szkoły
i środowiska), listy gratulacyjne dla rodziców uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce, nagradzanie przez
organ prowadzący uczniów biorących udział w konkursach na szczeblu wojewódzkim i krajowym, ranking
na najlepszego ucznia i sportowca, konkurs " Uczeń tygodnia", którego głównym celem jest mobilizowanie
do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach i odrabiania pracy domowej oraz przynależność
do grupy Szkół Uczących Się.
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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:
Rodzice przekazują Szkole opinie na temat jej działalności. Wychodzą z inicjatywami, które są
realizowane.

Przykładem

tego

może

być

prowadzenie

warsztatów,

pomoc

podczas

imprez

i uroczystości czy wycieczek, opiniowanie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki oraz
jednolitego stroju uczniowskiego. Współdecydują w sprawach istotnych dla Szkoły i uczestniczą
w podejmowanych działaniach.

Obszar badania: Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat
swojej pracy
Rodzice wiedzą, w jaki sposób mogą zaangażować się w pracę Szkoły (Wykres 1j). Ze względu na małą liczbę
uczniów, najczęściej opinia rodziców pozyskiwana jest w bezpośredniej rozmowie oraz podczas uroczystości
szkolnych i środowiskowych. Swoje zdanie mogą wyrażać na spotkaniach ogólnych (cztery raz w roku) i na
spotkaniach Rady Rodziców oraz poprzez wypełnianie ankiet. Opiniują także pracę nauczycieli. Uczący
wykorzystują opinie rodziców podczas planowania działań dotyczących realizacji klasowego programu
wychowawczego, organizacji zajęć pozalekcyjnych i wycieczek, rozwiązywania konfliktów, pracy nad zasadami
oceniania oraz przy wyborze tematyki zajęć. Działania podjęte z inicjatywy rodziców dotyczą m.in. noszenia
mundurków,

pozyskiwania

dodatkowych

środków

finansowych

z kiermaszy

świątecznych,

prowadzenia

warsztatów plastycznych i kulinarnych dla dzieci, użyczania dmuchanych struktur podczas "święta pieczonego
ziemniaka", wprowadzenia zajęć świetlicowych oraz organizacji kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych. Na
stornie internetowej wprowadzono zakładkę dla rodziców.
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Wykres 1j

Obszar badania: W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich
dzieci
Nauczyciele rozmawiają z rodzicami na temat możliwości rozwoju dziecka (Wykres 1j). Zawsze, gdy jest taka
potrzeba, wychowawcy i nauczyciele służą im radą i wsparciem (Wykres 2j i 3j). W Szkole prowadzone są
wspólne działania rodziców i nauczycieli: warsztaty, uroczystości (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień
Dziecka), imprezy (mikołajki, zabawa andrzejkowa), happening profilaktyczny oraz akcje charytatywne (Góra
Grosza, zbiórka nakrętek i makulatury). Zdaniem nauczycieli, największe znaczenie dla rozwoju dzieci mają
warsztaty integrujące uczniów z rodzicami.
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Wykres 1j

Obszar badania: Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w
podejmowanych działaniach
Rada Rodziców na bieżąco przekazuje pozostałym rodzicom informacje na temat podejmowanych decyzji
(Wykres 1j). Rodzice współuczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia Szkoły (Wykres 2j)
np.zainicjowanie zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania, wpływ na rodzaj oferowanych zajęć
pozalekcyjnych, szczególnie artystycznych i sportowych.
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Wykres 1j

Wykres 2j

Obszar badania: Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły
Większość

rodziców

zgłasza

propozycje

działań

dotyczących

uczniów

i Szkoły

(Wykres

1j).

Dyrektor

i nauczyciele podejmują działania w celu zachęcenia ich do wychodzenia z inicjatywami. Dyrektor uczestniczy
w spotkaniach Rady Rodziców, podczas których m.in. analizuje się i nowelizuje Program Wychowawczy
i Program Profilaktyki. W poprzednim roku szkolnym przedstawiciele rodziców uczestniczyli w szkoleniu
prowadzonym przez Instytut Inicjatyw Pozarządowych na temat działalności rodziców w Szkole. Na bieżąco są
też zapraszani do pomocy przy organizacji imprez szkolnych i środowiskowych. Na zebraniach zachęca się ich
do zgłaszania propozycji i opinii (np. za pośrednictwem ankietowania). Z ich inicjatywy zorganizowano
warsztaty plastyczne dla uczniów oraz kiermasz świąteczny. Ponadto z własnej inicjatywy rodzice organizują dla
uczniów klas młodszych ogniska integracyjne. Włączyli się także w przygotowanie imprezy środowiskowej
z okazji Dnia Babci i Dziadka, zakupili upominki z okazji Św. Mikołaja, współdziałają przy realizacji projektów
i programów np. "Kubuś Puchatek", "Odblaskowa szkoła", "Zdrowa szkoła". Z inicjatywy rodziców uczniów klas
młodszych uruchomiono świetlicę szkolną.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce

72/84

Wykres 1j

Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców
Rodzice inicjują działania na rzecz rozwoju uczniów, które są w Szkole realizowane. Przykładem są: rodzaj zajęć
pozalekcyjnych oraz propozycje udziału dzieci w konkursach organizowanych przez różne instytucje. Pomagają
także przy dekoracjach podczas uroczystości szkolnych, wnioskują o przeprowadzenie badań komputerowych
kręgosłupa

i słuchu.

Współpracują

z nauczycielem

języka

polskiego

nad doskonaleniem

poprawności

ortograficznej dzieci.
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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: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Prowadzone inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju Szkoły i środowiska lokalnego poprzedzone
są

rozpoznaniem

potrzeb

i możliwości.

Szkoła

systematycznie

i celowo

współpracuje

z organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, co wpływa korzystnie na wzajemny rozwój.

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
Szkoła prowadzi działania w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego. Przykładem tego są inicjatywy
w obszarze bezpieczeństwa np. spotkania z policjantem, psychologiem, ratownikami medycznymi oraz władzami
sołectwa i gminy dla uczniów i ich rodziców. Ponadto organizowane są imprezy środowiskowe (m.in. Dzień
Matki, mikołajki, Dzień Sportu, Dzień Dziecka czy kręcenie palm wielkanocnych). Wszyscy dbają o czystość
terenu wokół Szkoły oraz czystość całej gminy. Ma miejsce współpraca z seniorami. W odpowiedzi na potrzeby
rodziców zorganizowano świetlicę szkolną oraz udostępnia się plac zabaw w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Świetlica szkolna udostępniana jest także na zebrania wiejskie. Straży Pożarnej wypożycza się fantomy
do ćwiczeń.
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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
Szkoła we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego realizuje działania dydaktyczne, wychowawcze
i organizacyjne.

Przykładem

tego

mogą

być

stypendia

dla

najlepszych

uczniów,

organizacja

zajęć

profilaktycznych, imprez środowiskowych i projektów edukacyjnych, pozyskiwanie sprzętu oraz pomoc socjalna
dla uczniów. Partnerzy wskazują wiele działań, podczs których współpracują ze Szkołą. Wymieniają tu m.in.
prowadzenie zajęć terenowych dla dzieci przez Nadleśnictwo Sucha Beskidzka, akcje profilaktyki zdrowia
prowadzone przez pielęgniarkę szkolną, pokazy sprzętu ratowniczego prowadzone przez Ochotniczą Straż
Pożarną w Łękawicy, żywienie najuboższych dzieci przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie,
organizację konkursów przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie oraz działania w zakresie bezpieczeństwa
prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach. Szkoła często organizuje działania poza własnym
terenem: wyjścia do muzeum, biblioteki, skansenu, gospodarstwa agroturystycznego, wyjazdy na basen,
spacery czy konkursy pozaszkolne.

Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój
środowiska.
Szkoła i środowisko lokalne odnoszą wzajemne korzyści wynikające ze współpracy. Szkoła przygotowuje dzieci
do życia

i dalszej

edukacji

m.in.

poprzez

spotkania

z ciekawymi

ludźmi,

naukę

pierwszej

pomocy

przedmedycznej, udział w konkursach, ukierunkowanie zawodowe czy rozwój zainteresowań. Spektakle
i występy organizowane są wspólnie z podmiotami środowiska lokalnego, czego przykładem mogą być jasełka,
które prezentowane są na posiedzeniu Rady Gminy. Dzięki występom uczniowie czują się docenieni, mają
satysfakcję i niezapomniane wrażenia artystyczne, promują siebie i Szkołę. Szkoła - jako jedna z niewielu
w regionie - bierze udział w jesiennym i wiosennym sprzątaniu świata. Współpraca z Nadleśnictwem Sucha
Beskidzka jest długoletnia, cykliczna i wielostronna. Uczniowie pamiętają też o Dniu Pracownika Służby Zdrowia,
odwiedzają remizę w Dniu Ochrony Przeciwpożarowej. Szkoła przyczynia się do szerszego zdiagnozowania
środowiska życia uczniów, co umożliwia efektywniejsze działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w
środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów
Uczniowie podają, że w Szkole organizowane są lekcje z udziałem zaproszonych osób, na których dużo się
nauczyli (Wykres 1j i 2j). Współpraca ze środowiskiem korzystnie wpływa na uatrakcyjnienie zajęć i rozwój
uczniów. Wychodzą poza teren Szkoły z nauczycielami np. na wychowaniu fizycznym, przyrodzie, języku
polskim i zajęciach rozwijających zainteresowania. Odnoszą korzyści dzięki współpracy z organizacjami
i instytucjami w lokalnym środowisku. Poszerzają swoją wiedzę oraz nabywają nowe i przydatne umiejętności.
Mogą rozwijać swoje zainteresowania i poznawać różne zawody.
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Wykres 1j
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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, mając na względzie doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie efektów kształcenia,
uwzględniają w swojej pracy wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, w tym z analiz
sprawdzianów

zewnętrznych

i ewaluacji

wewnętrznej.

Działania

prowadzone

w Szkole

są

monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb modyfikowane. W wyniku analiz wprowadzono
ocenianie kształtujące na języku polskim i przyrodzie oraz elementy oceniania kształtującego
na innych przedmiotach. W Szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych.

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
W

Szkole

analizuje

się

wyniki

ewaluacji

wewnętrznej

oraz

wyniki

sprawdzianów

zewnętrznych

przeprowadzanych w klasie trzeciej i szóstej. Analizie poddaje się indywidualne wyniki każdego ucznia
w odniesieniu do sprawdzanych kompetencji oraz średnie punktowe i procentowe klasy na tle gminy, powiatu
i województwa. Porównuje się wynik Szkoły z wynikami z lat poprzednich, oraz wynikami innych szkół.
Nauczyciele wyciągają i wdrażają wnioski, które są adekwatne i spójne z podejmowanymi działaniami. Dokonują
modyfikacji programów i metod pracy, zwracają uwagę na zagadnienia, które sprawiają uczniom trudność,
wprowadzają dodatkowe ćwiczenia ortograficzne i obliczeniowe, indywidualizują nauczanie, wspierają uczniów
i zachęcają do udziału w zajęciach wyrównawczych i rozwijających zainteresowania, przeznaczają większą liczbę
godzin na najtrudniejsze dla uczniów zagadnienia, w tym umiejętność tworzenia własnego tekstu, uczą
właściwego gospodarowania czasem oraz posługiwania się informacjami z podanych źródeł. Do najważniejszych
wniosków wynikających z ewaluacji wewnętrznej, prowadzonej na poziomie całej Szkoły nauczyciele zaliczają
między innymi: zacieśnienie współpracy z rodzicami, reagowanie na wszelkie niewłaściwe zachowania uczniów,
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motywowanie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, promowanie pozytywnych zachowań i postaw uczniów,
a także współpracę nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych. W zakresie
ewaluacji prowadzonej przez zespoły nauczycieli zwrócono uwagę na promocję różnorodnych, ciekawych form
spędzania

wolnego

czasu,

jako

alternatywy

dla

gier

komputerowych

i telewizji;

ośmielanie

uczniów

w kontaktach ze światem zewnętrznym poprzez wyjazdy do teatru, kina, zwiedzanie wystaw i ekspozycji;
motywowanie
z rówieśnikami;

do uczestnictwa
wzmocnienie

w konkursach

oddziaływań

przedmiotowych

wychowawczych

i artystycznych;

w zakresie

właściwego

doskonalenie
zachowania

relacji
uczniów

na przerwach oraz aktywizowanie rodziców do udziału w życiu Szkoły.

Obszar badania:

Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane
Działania prowadzone w Szkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. W tym celu
powołano zespoły: wychowawcze dla I i II etapu edukacyjnego, do spraw profilaktyki oraz do spraw
bezpieczeństwa. Monitorowana jest realizacja podstawy programowej, programy nauczania oraz organizacja
procesów edukacyjnych. Nauczyciele analizują mocne i słabe strony każdego ucznia. W wyniku analiz
wprowadzono w Szkole ocenianie kształtujące. Ponadto pedagodzy stosują innowacyjne metody aktywizujące,
kładą nacisk na zespołową pracę wychowawców, nawiązują ścisłą współpracę z rodzicami, modyfikują formy
pracy, indywidualizują nauczanie oraz analizują pozaszkolne zachowania uczniów.

Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych
W Szkole analizuje się wyniki następujących badań zewnętrznych: Ogólnopolskiego Badania Umiejętności
Trzecioklasistów

"OBUT",

Ogólnopolskiego

Sprawdzianu

Kompetencji

Trzecioklasisty

z Operonem

oraz

Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Matematycznych w klasie piątej "DUMA". Ponadto prowadzona jest
diagnoza z Nową Erą w zakresie wiedzy przyrodniczej. Wyniki służą do wyciągania wniosków, ustalania
mocnych i słabych stron uczniów, modyfikowania programu nauczania i stosowanych metod. Nauczyciele
wykorzystują wnioski do doskonalenia umiejętności, m.in.: czytania ze zrozumieniem, przetwarzania tekstu,
analizowania zadań, tworzenia strategii rozwiązań, praktycznego wykorzystania informacji przyrodniczej,
wykonywania obserwacji, pomiarów i doświadczeń oraz ćwiczenia sprawności rachunkowej.

Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły
lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów
W Szkole prowadzone są badania wewnętrzne wynikające z analizy wyników nadzoru pedagogicznego
prowadzonego przez Dyrektora, w tym ewaluacji wewnętrznej. Obejmują ewaluację programu wychowawczego
i profilaktyki, badania wyników edukacyjnych oraz analizę sprawdzianów próbnych w klasie VI. Wyniki tych
badań wykorzystywane są do ustalania trudności, na jakie napotykają uczniowie, do refleksji na temat
skuteczności procesu nauczania i uczenia się (stosowanych metod kształcenia, wykorzystania środków
dydaktycznych, doboru treści kształcenia, wyboru programów i podręczników), do planowania i udzielania
uczniom pomocy w trakcie pracy bieżącej, organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej (konsultacje
z pedagogiem, pedagogizacja rodziców, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i rozwijające zainteresowania oraz
rozmowy z rodzicami). Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki pozwala wprowadzać zmiany
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w planach wychowawczych. Wyniki badań ułatwiają rozpoznawanie problemów, planowanie i modyfikowanie
działań wspomagających proces wychowawczy. Dyrektor i nauczyciele podają, że Szkoła funkcjonuje w małym
środowisku, uczniowie kontynuują naukę w sąsiedniej miejscowości i łatwo pozyskać informacje o losach
absolwentów podczas rozmów z dyrektorem i nauczycielami oraz śledzenie strony internetowej gimnazjum. Byli
uczniowie zapraszani są na imprezy szkolne, angażują się w działania Szkolnego Koła Sportowego oraz
w organizację imprez środowiskowych (występy absolwentów podczas uroczystości stulecia Szkoły). Zdjęcia
absolwentów umieszczone są w głównym korytarzu Szkoły i na szkolnej stronie internetowej.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce

79/84

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 skoncentrowane jest na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu
odpowiednich do realizacji tych zadań warunków. Sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy
nauczycieli

i ich

doskonaleniu

zawodowemu.

Dyrektor

i nauczyciele

prowadzą

ewaluację

wewnętrzną. Wnioski z nadzoru pedagogicznego są podstawą do działań służących rozwojowi
Szkoły.

Podejmuje

się

nowatorskie

rozwiązania.

W proces

zarządzania

Szkołą

włączani

są

nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice i uczniowie. Dyrektor skutecznie pozyskuje do
współpracy podmioty zewnętrzne.

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i
uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków
Nauczyciele deklarują, że spotkania dotyczące nauczania i uczenia się uczniów, relacji z nimi, rozwiązywania
problemów

wychowawczych,

współpracy

mają

miejsce

kilka

razy

w miesiącu;

na temat

doskonalenia

zawodowego - kilka razy w półroczu, a dotyczące organizacji pracy i spraw administracyjnych - kilka razy
w roku. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych. Uczący
mają stworzone warunki do pracy własnej (np. przygotowania się do zajęć czy rozwoju zawodowego).
Obserwacje wszystkich zajęć wykazują, że przestrzeń w klasach jest zorganizowana adekwatnie do sposobu
prowadzenia zajęć i wykorzystywanych metod. Zwykle każdy uczeń zajmuje osobne miejsce w ławce. Sale są
wyremontowane i czyste. Na ścianach wiszą gazetki i plansze tematyczne. Sale wyposażone są w sprzęt
audiowizualny (telewizory, magnetofony, rzutnik multimedialny, tablicę interaktywną), znajdują się w nich
podręczne biblioteczki oraz meble na pozostawienie pomocy dydaktycznych. Bardzo dobrze wyposażona jest
sala gimnastyczna. Warunki lokalowe Szkoły oceniane są wysoko. Ułożenie przedmiotów w planie dnia sprzyja
uczeniu się. Zajęcia rozpoczynają się o stałej porze. Niektóre lekcje są łączone np. wychowanie fizyczne,
muzyka, plastyka i technika oraz religia w klasach V i VI.
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Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy
nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu
Nauczyciele korzystają z różnorodnych form doskonalenia zawodowego, do których zaliczają: szkolenia rady
pedagogicznej, kursy i szkolenia zewnętrzne, obserwacje koleżeńskie zajęć, konferencje i seminaria, szkolenia
internetowe, szkolenia zespołów zadaniowych, studia podyplomowe oraz wizyty obserwacyjne w innych
szkołach. Uczący oceniają, że w Szkole mają zapewniony dostęp do odpowiednich zasobów, przydatnych dla ich
rozwoju (literatura, sprzęt, czas). Dyrektor dzieli się swoją wiedzą, przypomina o założeniach koncepcji pracy,
upowszechnia wiedzę na temat najlepszych praktyk i najnowszych teorii. Dba o profesjonalną komunikację.
Zachęca do efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej poprzez docenianie zaangażowania nauczycieli. Stosuje
słowne pochwały w obecności uczniów i rodziców, dodatki motywacyjne oraz nagrody Dyrektora, wnioskuje
o nagrody Wójta oraz odznaczenia państwowe i resortowe. Osiągnięcia uczących są prezentowane także
na zebraniach rady gminy.

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami
Tematyka ewaluacji wewnętrznej ustalana jest na zebraniu rady pedagogicznej. Corocznie powoływani są inni
członkowie zespołu ds. ewaluacji. Nauczyciele systematycznie uczestniczą w działaniach służących realizacji
ewaluacji. Wszyscy zaangażowani są w działania wynikające z badań: opracowują pytania kluczowe i narzędzia,
przeprowadzają badanie przy użyciu ankiet, wywiadów, analizują dokumenty oraz opracowują raport, którego
wyniki prezentowane są na zebraniu Rady Pedagogicznej.

Obszar badania:

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki
Na zebraniach Rady Pedagogicznej Dyrektor przedstawia wnioski ze sprawowanego nadzoru. Na tej podstawie
nauczyciele dokonują modyfikacji w planach i rozkładach nauczania. Przykładami wdrożonych wniosków są
m.in.:

zacieśnienie

współpracy

z rodzicami,

włączanie

ich

do pomocy

przy rozwiązywaniu

problemów

wychowawczych, angażowanie rodziców do działań mających na celu rozwój dzieci, doskonalenie pracy
z uczniem zdolnym i mającym trudności edukacyjne, kontynuacja działań w zakresie bezpieczeństwa oraz
wprowadzenie

wniosków

z analizy

sprawdzianu

w klasie

szóstej

i badań

edukacyjnych

do pełnego

rozpoznawania trudności uczniów i wspomagania ich rozwoju z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.
Zdaniem partnerów Szkołę wyróżnia dbałość o wszystkie ważne aspekty jej funkcjonowania. Jedyną bolączką
jest brak parkingu i chodnika wokół budynku. Najważniejszą zmianą, która zaszła w Szkole jest wprowadzenie
zajęć świetlicowych.
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Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich
działań, innowacji i eksperymentów
Nauczyciele pozytywnie oceniają wsparcie Dyrektora przy wprowadzaniu nowatorskich działań. Uczący mają
pełny dostęp do wszystkich pomocy dydaktycznych i sprzętu znajdującego się na terenie Szkoły. Jest on
na bieżąco wzbogacany. Ponadto mogą liczyć na całkowite pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego.
Dyrektor wspiera nauczycieli swoim doświadczeniem i udziela pochwał za podejmowane działania nowatorskie.
Podczas obserwacji zajęć pojawiają się elementy, które można uznać za nowatorskie np. ocenianie kształtujące,
różnicowanie poziomu zadań dla uczniów, stosowanie metod twórczego myślenia (niedokończonych zdań,
skojarzeń), rywalizacja w grze dydaktycznej oraz żonglerka na zajęciach z wychowania fizycznego.

Obszar badania:

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych

pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji
dotyczących szkoły lub placówki
Wszyscy nauczyciele uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania Szkołą (Wykres 1j).
Podejmują uchwały opiniujące, dyskutują, zgłaszają propozycje i sugestie (np. opiniowanie przydziału
czynności, planu finansowego i zajęć dodatkowych, realizacja projektów, praca w komisji socjalnej, pełnienie
funkcji pracownika służby bhp). Także pracownicy niepedagogiczni wyrażają swoje opinie (np. dotyczące
zakupu środków czystości, urlopów oraz gospodarowania środkami socjalnymi). Dyrektor stara się konsultować
z uczniami ważne decyzje dotyczące Szkoły. Prowadzi rozmowy z Samorządem Uczniowskim. Wspólnie ustalane
są miejsca wycieczek oraz program i czas imprez. Uczniowie są inicjatorami biwaków i noclegów w Szkole oraz
tras wycieczek rowerowych. Również rodzice zachęcani są do podejmowania decyzji dotyczących Szkoły.
Wyrażają

swoje

opinie

podczas

zebrań

Rady

Rodziców,

codziennych

wizyt

w Szkole

oraz

rozmów

indywidualnych z Dyrektorem i nauczycielami.
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Wykres 1j

Obszar badania: Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce
wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb
Zdaniem nauczycieli i rodziców Dyrektor pozyskuje zewnętrzne zasoby służące rozwojowi uczniów. Główne
działania w tym zakresie dotyczą pisania projektów i starań o pozabudżetowe środki finansowe, głównie z Unii
Europejskiej (np. projekty "Nie bójmy się pływania", "Radosna Szkoła", zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas
młodszych, wyposażenie świetlicy). Podejmuje współpracę z wieloma instytucjami wspomagającymi działania
Szkoły: Gminnym Ośrodkiem Kultury (realizacja projektów i organizacja konkursów artystycznych); Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej (wsparcie socjalne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej); Ochotniczą
Strażą Pożarną w Łękawicy (próbne ewakuacje i pokazy strażackie); Nadleśnictwem Sucha Beskidzka
(wspomaganie w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej, akcja "Zielona Choinka" dla pensjonariuszy
Domu Opieki Społecznej w Wadowicach); Ośrodkiem Zdrowia w Stryszowie (profilaktyka zdrowia). Szkoła
współpracuje ponadto z instytucjami pozarządowymi: Instytutem Inicjatyw Pozarządowych (szkolenia dla
Dyrektora i rodziców) oraz Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy (szkolenia z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, wyposażenie Szkoły w pięć fantomów). Ma miejsce także współpraca z podmiotami
gospodarczymi, dzięki którym Szkoła pozyskuje nagrody rzeczowe dla uczniów uczestniczących w konkursach.
Od lat Szkoła współpracuje ze szkołami z terenu gminy Stryszów podczas realizacji projektów, zawodów
sportowych i turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Szkoła bierze także udział w programach rządowych
m.in. "Owoce w Szkole", "Rok Szkoły w Ruchu", "Szkoła Odkrywców Talentów".
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Raport sporządzili

●

Barbara Gancarczyk

●

Halina Musiał

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