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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej

wymagań państwa.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

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

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te

wymagania na pięciu poziomach:

● Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 29, 30 kwietnia i 8, 9 maja 2014 roku  przez powołany

do przeprowadzenia ewaluacji zespół wizytatorów, w skład którego weszły: Aneta Tywoniuk-Małysz, Barbara

Krawczyk. Badaniem objęto 42 uczniów (ankieta i wywiady grupowe), 56 rodziców (ankieta i wywiad grupowy)

i 11 nauczycieli (ankieta i wywiady grupowe). Przeprowadzono wywiady indywidualne z dyrektorem placówki i z

przedstawicielem samorządu lokalnego, wywiady grupowe z partnerami szkoły i z pracownikami

niepedagogicznymi, obserwację placówki, 8 lekcji i analizę dokumentacji. 

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje 3 obszary działania szkoły:

● Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,

● Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

● Respektowane są normy społeczne.
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Obraz szkoły

          Raport, który pragniemy polecić Państwa uwadze, jest wynikiem zewnętrznej ewaluacji problemowej

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Obszy, w zakresie wymagań obejmujących: organizację procesów

nauczania i uczenia się, nabywanie przez dzieci/młodzież wiadomości i umiejętności określonych w podstawie

programowej, respektowanie obowiązujących w szkole norm i zasad zachowania, poczucie bezpieczeństwa

uczniów. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje o szkole, wynikające z przeprowadzonych w szkole

badań. Należy podkreślić, iż wszystkie zawarte w niniejszym opracowaniu tezy znajdują swoje potwierdzenie

w zgromadzonych danych.

          Szkoła Podstawowa w Obszy jest jedną z 5 szkół tego typu prowadzonych przez Gminę Obsza. Siedzibą

szkoły jest budynek, w którym funkcjonuje także jedyne na terenie gminy Gimnazjum oraz Gminna Biblioteka

Publiczna. Obecnie w szkole funkcjonuje 6 pojedynczych oddziałów (I - VI) oraz oddział przedszkolny.

Do realizacji swoich zadań statutowych szkoła dysponuje przestronnie i estetycznie urządzonymi salami

lekcyjnymi, pracownią komputerową, biblioteką; bazę sportową (sala gimnastyczna, kompleks boisk) dzieli

z Gimnazjum.

          Badanie pokazało, że w szkole panuje atmosfera sprzyjająca uczeniu się. Nauczyciele planują i realizują

procesy edukacyjne w sposób umożliwiający rozwój uczniów, stosują adekwatne do ich potrzeb metody i formy,

które sprzyjają uczeniu się. Wspólnie planują i realizują przedsięwzięcia, które pomagają uczniom zrozumieć

świat. Uczniowie lubią swoją szkołę, odnoszą się do siebie przyjaźnie i pomagają sobie nawzajem. Znają

stawiane przed nimi cele, wiedzą, czego oczekują od nich nauczyciele oraz mają świadomość, do czego może im

się przydać zdobyta wiedza i umiejętności. Nauczyciele wspierają swoich uczniów w procesie uczenia się,

uświadamiają im cele zajęć, jasno formułują oczekiwania, skutecznie motywują do angażowania się w zajęcia,

udzielają uczniom informacji zwrotnej na temat osiągnięć i postępów w nauce. Uczniowie są zdyscyplinowani

i wykonują polecenia nauczycieli, jednak w niewielkim stopniu wpływają na sposób organizowania i przebieg

procesu uczenia się. Szkoła realizuje typowe (wynikające z obowiązujących przepisów prawa) formy pracy,

podejmuje nowe zadania wpływające na uatrakcyjnienie zajęć, nie wdraża nowatorskich rozwiązań

(programowych, organizacyjnych, metodycznych).

          Uczniowie w różnym stopniu (stosownie do indywidualnych predyspozycji) nabywają wiadomości

i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Nauczyciele,

realizując treści podstawy, stosują się do zalecanych warunków, wykorzystują wyniki diagnozy osiągnięć

uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Ponadto, w szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

ucznia, a pozyskana w ten sposób wiedza służy formułowaniu i wdrażaniu wniosków, uwzględniających

indywidualne możliwości i potrzeby rozwojowe wszystkich uczących się.

Uczniowie badanej szkoły osiągają różnorodne sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych,

tematycznych, sportowych, jednak wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap

edukacyjny, nie potwierdzają skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych - średnie

wyniki sprawdzianu zewnętrznego plasują szkołę w grupie szkół o wynikach niskich.
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          Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników

szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym

szacunku i zaufaniu. W opinii rodziców, pracowników niepedagogicznych, przedstawiciela organu prowadzącego

i partnerów placówki, szkoła jest miejscem bezpiecznym dla dzieci, zarówno pod względem fizycznym, jak

i emocjonalnym. Służą temu różnorodne działania o charakterze organizacyjnym, wychowawczym,

dydaktycznym i profilaktycznym oraz współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły.

          W szkole systemowo analizuje się podejmowane działania wychowawcze, uwzględniając przy tym

stanowisko uczniów i ich rodziców. Wprowadzane modyfikacje (wynikające z prowadzonych analiz, dyskusji,

badań ankietowych, wewnętrznej ewaluacji) angażują wszystkie podmioty szkoły i służą uwspólnianiu

i doskonaleniu systemu oddziaływań wychowawczych.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa w Obszy
Patron

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Obsza

Ulica

Numer 70a

Kod pocztowy 23-413

Urząd pocztowy Obsza

Telefon 846891014

Fax

Www

Regon 00113591400000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 123

Oddziały 7

Nauczyciele pełnozatrudnieni 8.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 17.57

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 15.38

Województwo LUBELSKIE

Powiat biłgorajski

Gmina Obsza

Typ gminy gmina wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się C

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 C

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego (D)

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji
(D)

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

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

Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B)

Respektowane są normy społeczne B

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

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

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

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

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B)
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Wnioski

1. Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Obszy organizują procesy edukacyjne w sposób uwzględniający

potrzeby i możliwości uczniów, motywują ich do aktywnego uczenia się, informują o postępach

w nauce, wspierają w trudnych sytuacjach, co sprawia, że uczniowie lubią szkołę i odnoszą różnorodne

sukcesy (edukacyjne, sportowe, artystyczne) na miarę swoich możliwości.

2. Świadome stosowanie korelacji międzyprzedmiotowej oraz podejmowanie przez nauczycieli

różnorodnych przedsięwzięć interdyscyplinarnych (wycieczki, konkursy, imprezy, uroczystości)

umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy, pomaga uczyć się, sprzyja rozumieniu

otaczającego świata, pozwala lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej.

3. Uczniowie rzadko mają wpływ na sposób organizowania i przebieg zajęć, sporadycznie sugerują, jak

chcieliby się uczyć na lekcjach, co nie sprzyja budowaniu poczucia odpowiedzialności za proces uczenia

się.

4. Nauczyciele na bieżąco i cyklicznie monitorują i analizują osiągnięcia każdego ucznia, co sprzyja

formułowaniu wniosków i wdrażaniu działań uwzględniających specyficzne potrzeby uczących się,

jednak średnie wyniki sprawdzianu zewnętrznego wskazują na niską skuteczność realizowanych

przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych.

5. Szkoła w sposób celowy i skuteczny podejmuje różnorodne działania o charakterze organizacyjnym,

wychowawczym, dydaktycznym i profilaktycznym, co sprawia, że uczniowie czują się tu bezpiecznie,

a rodzice, partnerzy, przedstawiciele organu prowadzącego postrzegają szkołę jako placówkę dbającą

o fizyczne i emocjonalne bezpieczeństwo dzieci.

6. Obowiązujące normy, wartości oraz zasady postępowania i współżycia są uzgodnione przez wszystkie

podmioty szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników niepedagogicznych), dzięki czemu

relacje między członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

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

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

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

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

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

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

Poziom spełnienia wymagania: C

        Nauczyciele planują i realizują procesy edukacyjne w sposób umożliwiający rozwój uczniów,

stosują adekwatne do potrzeb metody, które sprzyjają uczeniu się. Wspólnie planują i realizują

przedsięwzięcia, które pomagają uczniom zrozumieć świat. W szkole panuje atmosfera sprzyjająca

uczeniu się. Uczniowie lubią swoją szkołę, odnoszą się do siebie przyjaźnie i pomagają sobie

nawzajem. Znają stawiane przed nimi cele, wiedzą, czego oczekują od nich nauczyciele oraz mają

świadomość, do czego może im się przydać zdobyta wiedza i umiejętności. Nauczyciele wspierają

swoich uczniów w procesie uczenia się, uświadamiają im cele zajęć, formułują oczekiwania,

skutecznie motywują do angażowania się w zajęcia, udzielają uczniom informacji zwrotnej na temat

osiągnięć i postępów w nauce. Należy dodać, że uczniowie rzadko mają wpływ na sposób

organizowania i przebieg procesu uczenia się.  Z pozyskanych informacji wynika, że szkoła nie

wdraża nowatorskich rozwiązań (programowych, organizacyjnych, metodycznych), a podejmowane

przez nią działania wynikają raczej z inicjatywy nauczycieli niż zdiagnozowanych potrzeb uczniów

i mają charakter nowości dla lokalnego środowiska lub szkoły. 

          Biorąc pod uwagę powyższe tezy, należy stwierdzić, że szkoła spełnia wymaganie na średnim

poziomie.
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Obszar badania:  Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi

uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i

oddziału

          Z pozyskanych informacji wynika, że planowanie procesów edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Obszy

jest adekwatne do potrzeb uczniów. Przejawia się to w podejmowaniu przez nich współpracy (rys. 1 j) oraz

powszechnym ich zaangażowaniu (rys. 2j) podczas zajęć dydaktycznych. Zdaniem uczniów, większość

nauczycieli zrozumiale tłumaczy im zagadnienia (rys. 3j), potrafi zainteresować ich tematem lekcji (rys. 4j)

i zmotywować do nauki (rys. 5j). Należy dodać, że zdaniem uczniów klas młodszych szkoła umożliwia im rozwój

zainteresowań i umiejętności oraz stwarza możliwość uczenia się.

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

Wykres 5j
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Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

          Zgromadzone dane wskazują, że nauczyciele szkoły kształtują u uczniów umiejętność uczenia się oraz

tworzą sytuacje, w których mogą oni wyrażać swoje opinie i podejmować indywidualne decyzje dotyczące

uczenia się. Większość nauczycieli pomaga uczniom zastanowić się, czego się nauczyli (rys. 1j), pozwala

wyrażać swoje zdanie, tworzy sytuacje sprzyjające poszukiwaniu przez nich różnych rozwiązań oraz wyjaśnia

im, jak się uczyć (rys. 2j). Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się poprzez wskazywanie im

wartości wspólnej nauki (praca w parach, zespołach), pracę z tekstem, zachęcanie do współdziałania,

poszukiwania i selekcjonowania, uczenie się w działaniu (odgrywanie scenek, wykonywanie ćwiczeń

utrwalających), zachęcanie do korzystania z materiałów źródłowych (słowniki), wzajemną pomoc między

uczniami. Większość uczniów deklaruje, że potrafi się uczyć (rys. 3j, 4j).

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

Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

          Z przeprowadzonego badania wynika, że nauczyciele i uczniowie tworzą w szkole atmosferę sprzyjającą

uczeniu się. Większość uczniów odnosi się do siebie przyjaźnie (rys. 1j), pomaga sobie w nauce (rys. 2j),

a wzajemne relacje między nauczycielami i uczniami są w każdej sytuacji życzliwe, oparte na wzajemnym

szacunku i zaufaniu. W opinii 1/5 badanych uczniów, niektórzy z ich rówieśników są lekceważeni przez innych

(rys. 3j). Zdaniem uczniów, większość nauczycieli wysłuchuje ich, gdy mają oni potrzebę z nimi porozmawiać

(rys. 4j), udziela wskazówek, które pomagają im się uczyć (rys. 5j) oraz upewnia się, czy właściwie zrozumieli

zagadnienia poruszane na lekcji (rys. 6j). Uczniowie większość czasu na lekcjach wykorzystują na uczenie się

(rys. 7j), a nauczyciele umożliwiają im poprawę popełnionych błędów. W opinii większości rodziców, nauczyciele

szanują uczniów (rys. 8j), dbają o dobre relacje między ich dzieckiem, a innymi uczniami (rys. 9j), traktują

wszystkich uczniów równie dobrze (rys. 10j), dzięki czemu, ich dzieci chętnie chodzą do szkoły (rys. 11j). 



Szkoła Podstawowa w Obszy 14/48

      

Wykres 1j Wykres 2j

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

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

Wykres 11j
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Obszar badania:  Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec

nich oczekiwania

          Zgromadzone informacje wskazują, że większość uczniów zna stawiane przed nimi cele i formułowane

wobec nich oczekiwania (rys. 1j, 2j, 3j).

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

           Z pozyskanych informacji pozyskanych od respondentów (nauczycieli, rodziców i uczniów) wynika,

że działania służące motywowaniu i wspieraniu uczniów w przezwyciężaniu trudności mają charakter

powszechny. Większość nauczycieli motywuje uczniów do aktywnego uczenia się poprzez udzielanie wyjaśnień

i podpowiedzi oraz stosowanie pracy w grupach lub parach. Większość nauczycieli udziela wsparcia uczniom

(rys. 1j), wierzy w ich możliwości (rys. 2j) oraz chwali uczniów częściej niż krytykuje (rys. 3j). Dzięki

podejmowanym przez szkołę działaniom uczniowie czują się zmotywowani (rys. 4j) i deklarują chęć do nauki

na lekcjach (rys. 5j). 

Wykres 1j Wykres 2j
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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

         Z pozyskanych informacji wynika, że podejmowane przez nauczycieli działania dotyczące oceniania oraz

informowania uczniów o ich postępach są powszechne i pomagają im się uczyć. W opinii uczniów, większość

nauczycieli przestrzega zasad oceniania (rys. rys. 1j, 2j). Na skutek oceniania szkolnego uczniowie czują się

zadowoleni i mają ochotę się uczyć. Nielicznym jest to obojętne lub  czują się zniechęceni do nauki (rys. 1w).

 Większość nauczycieli informuje uczniów o tym, co będą brać pod uwagę oceniając zadanie (rys. 3j), rozmawia

z nimi o ich postępach (rys. 4j), co wpłynęło na ich sukcesy w nauce (rys. 5j) oraz jak przezwyciężyć trudności

w nauce (rys. 6j). Zdaniem uczniów większość nauczycieli dostrzega to co robią dobrze (rys. 7j). Podczas

obserwowanych zajęć odnotowano, że nauczyciele zwracają uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania

ucznia, które były zarówno prawidłowe, jak i nieprawidłowe. Informacja zwrotna, której nauczyciele udzielają

uczniom, ma wpływ na ich aktywność, motywuje ich do angażowania się w zajęcia sprawia, że uczniowie

poprawiają błędy i uzupełniają swoje wypowiedzi. 

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j

 

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

       Z pozyskanych informacji wynika, że organizacja procesów edukacyjnych w szkole umożliwia uczniom

powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Sprzyja temu nawiązywanie do zagadnień z innych

przedmiotów (rys. 1j) oraz umożliwianie uczniom korzystania z tego, czego nauczyli się na innych przedmiotach

lub poza szkołą (rys. 2j). Podczas zajęć nauczyciele wskazują uczniom związki między tym, co dzieje się

na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacjami w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie oraz proponują im udział

w działaniach międzyprzedmiotowych, np.:

● realizowanych podczas zajęć dydaktycznych (np. :j. polski i religia: list „Człowiek w świetle 10

przykazań Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”; j. polski i przyroda: afrykańska

roślinność i świat zwierząt; j. polski i historia: powstanie Mahdiego, budowa Kanału Sueskiego;

matematyka i przyroda: obliczanie skali, temperatury; przyroda i wychowanie fizyczne: mierzenie

tętna w spoczynku i po wysiłku; ocenianie własnej postawy ciała; wędrowanie po najbliższej okolicy,

odkrywanie tajników przyrody najbliższej okolicy, itp.); 

● udział w wycieczkach dydaktycznych i konkursach interdyscyplinarnych;

● aktywną współrealizację uroczystości szkolnych;

Powszechność działań nauczycieli w zakresie integrowania różnych dziedzin wiedzy, wpływa na budowanie

świadomości uczniów w zakresie przydatności zdobywanej wiedzy w życiu codziennym (rys. 3j). 

Wykres 1j Wykres 2j
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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

          Z przeprowadzonego badania wynika, że w szkole okazjonalnie uczniowie mają wpływ na sposób

organizowania i przebieg procesu uczenia się. Zjawisko to nie ma charakteru powszechnego. Większość

ankietowanych nauczycieli przyznaje, że raz lub kilka razy w roku daje uczniom możliwość wyboru tematyki

zajęć oraz zajęć pozalekcyjnych. Częściej (raz lub kilka razy w półroczu) uczniowie mają wpływ na terminy

testów, sprawdzianów, oceniania oraz metody pracy na lekcji.  Zdaniem uczniów, najczęściej mają oni wpływ

na atmosferę w klasie. W mniejszym zakresie mają wpływ na omawiane tematy i treści oraz sposób uczenia się

(rys. 1w). Ich wyniki w nauce zależą od ich zaangażowania na lekcji i czasu, jaki poświęcają na naukę (rys.

2w). Większość uczniów zgłasza pomysły dotyczące tego, jak chcieliby się uczyć, a nauczyciele zachęcają ich

do wymyślania i realizowania własnych pomysłów (rys. 1j, 2j). Podczas obserwacji zajęć odnotowano,

że nauczyciele podczas połowy zajęć nauczyciele rozmawiali z uczniami, w jaki sposób będzie przebiegać lekcja.

Na połowie zajęć (4 z 8) nie wystąpiły elementy, podczas których nauczyciel umożliwił uczniom wpływanie

na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Na wszystkich zajęciach uczniowie mieli możliwość

zastanowienia się, czego się nauczyli na lekcji. 
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Wykres 1j Wykres 2j

 

Wykres 1w
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Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

          Z przeprowadzonego badania wynika, że działania prowadzone przez nauczycieli umożliwiają uczniom

uczenie się od siebie nawzajem. Wypowiedzi uczniów, nauczycieli oraz obserwacje zajęć wskazują, że większość

nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych stosuje pracę w parach lub/i grupie (rys. 1j, 2j) i prezentacje

uczniowskie (rys. 1w). Podczas większości (6) obserwowanych zajęć odnotowano, że nauczyciele stwarzają

sytuacje, w których uczniowie pomagają sobie nawzajem. W opinii większości ankietowanych uczniów mają oni

możliwość wykonywania zadań wymyślonych przez siebie lub innych uczniów (rys. 3j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

 

Wykres 1o
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Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące

rozwojowi uczniów

          Z pozyskanych informacji wynika, że szkoła nie wdraża nowatorskich rozwiązań (programowych,

organizacyjnych, metodycznych), a podejmowane przez nią działania mają charakter nowości dla lokalnego

środowiska lub szkoły. Realizowane działania wynikają raczej z inicjatywy nauczycieli niż zdiagnozowanych

potrzeb uczniów.Szkoła proponuje uczniom następujące działania, m.in.: 

● wprowadzenie w klasie I spotkań „Rodzice czytają dzieciom”;

● wykorzystanie w pracy elementów metody projektu oraz wyposażenia mini miasteczka ruchu

drogowego;

● powstanie ,,Gminnego placu zabaw’’; 

● doposażenie szkoły w projektory multimedialne;

● prezentacja wytworów prac dzieci w środowisku lokalnym;

● udział uczniów w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Indywidualizacja Procesu Nauczania

i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych”;

● wyrabianie postaw altruistycznych poprzez organizację akcji charytatywnych.

Wypowiedzi nauczycieli (rys. 1j) oraz obserwowane zajęcia wskazują, że w szkole nie wprowadza się

nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych.

Wykres 1j
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Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej

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

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

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

Poziom spełnienia wymagania: C

          Badanie pokazało, że uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. W szkole monitoruje się i analizuje

osiągnięcia każdego ucznia, a pozyskana w ten sposób wiedza służy formułowaniu i wdrażaniu

wniosków, uwzględniających indywidualne możliwości i potrzeby rozwojowe wszystkich uczących

się. Nauczyciele, realizując treści podstawy, stosują się do zalecanych warunków, wykorzystują

wyniki diagnozy osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

          Uczniowie badanej szkoły osiągają różnorodne sukcesy w konkursach przedmiotowych,

artystycznych, tematycznych, sportowych, jednak wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów,

którzy ukończyli dany etap edukacyjny, nie potwierdzają skuteczności podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych - średnie wyniki sprawdzianu zewnętrznego plasują szkołę w grupie

szkół o wynikach niskich.

           Biorąc pod uwagę powszechny charakter prowadzonych analiz, przy jednoczesnej niskiej skuteczności

podejmowanych działań, należy uznać, że szkoła spełnia to wymaganie na średnim poziomie.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

          Szkoła w sposób świadomy i celowy diagnozuje osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego,

a pozyskana wiedza wykorzystywana jest w realizacji podstawy programowej.

Z informacji zgromadzonych podczas badania (wywiad z dyrektorem, analiza dokumentacji) wynika, że na

początku każdego roku szkolnego, nauczyciele analizują stan przygotowania dzieci do podjęcia nauki w klasie

I oraz przeprowadzają diagnozę wstępną w klasie IV, co pozwala na określenie poziomu wiadomości

i umiejętności każdego ucznia. Diagnoza wstępna pomaga w doborze treści początkowych oraz optymalnych

metod i form pracy. Na tej podstawie podejmuje się również decyzje o organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów o specyficznych problemach w nauce i uczniów zdolnych, określa się

mocne i słabe strony pozwalające na ukierunkowanie pracy, planuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

wspierające, rozwijające zainteresowania, dostosowuje się plany pracy dydaktycznej do indywidualnych potrzeb
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uczniów i grupy.

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

          Zgromadzone dane wskazują, że podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

realizowana jest z wykorzystaniem zalecanych warunków.  Wypowiedzi ankietowanych nauczycieli pokazują, iż

kształtują oni (w różnym stopniu) zalecane w podstawie programowej umiejętności kluczowe. (zob rys. 1 j - 8

j), stosują zalecane warunki właściwe dla nauczanych przedmiotów.

Podczas wszystkich obserwowanych zajęć odnotowano, że nauczyciele stosują zalecane warunki i sposoby

realizacji podstawy programowej, zarówno te o charakterze ogólnym (zob. tab. 1), jak i specyficzne dla

realizowanych zajęć. 

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

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

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Które z najważniejszych umiejętności, opisanych w podstawie programowej dla danego etapu

kształcenia były kształtowane u uczniów podczas lekcji? (9788)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 czytanie 6 / 2 75 / 25

2 myślenie matematyczne 1 / 7 12.5 / 87.5

3 myślenie naukowe 3 / 5 37.5 / 62.5

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

zarówno w mowie, jak i piśmie

6 / 2 75 / 25

5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i

korzystania z informacji

3 / 5 37.5 / 62.5

6 umiejętność uczenia się 2 / 6 25 / 75

7 umiejętność pracy zespołowej 4 / 4 50 / 50

8 inne, jakie? 0 / 8 0 / 100
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Obszar badania:  W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

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

          Badanie pokazało, że w szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, a pozyskana w ten

sposób wiedza służy formułowaniu i wdrażaniu wniosków, uwzględniających indywidualne możliwości i potrzeby

rozwojowe wszystkich uczących się.

Wypowiedzi ankietowanych nauczycieli wskazują, iż monitorują oni osiągnięcia uczniów, stosując różnorodne

formy (zob. rys. 1 w), a zgromadzone na tej podstawie informacje wykorzystują do wprowadzania stosownych

modyfikacji (zob. tab.2).

Podczas obserwowanych zajęć odnotowano, iż najczęstszą, stosowaną przez nauczycieli, formą monitorowania

osiągnięć uczniów jest zadawanie pytań i kontrolowanie poprawności wykonania zadań (zob. tab. 1).

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

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

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

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli 7 / 1 87.5 / 12.5

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

3 zadaje pytania 8 / 0 100 / 0

4 prosi uczniów o podsumowanie 3 / 5 37.5 / 62.5

5 wykorzystuje techniki badawcze 0 / 8 0 / 100

6 pyta uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy 0 / 8 0 / 100

7 stwarza uczniom możliwość zadania pytania 1 / 7 12.5 / 87.5

8 inne, jakie? 0 / 8 0 / 100

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób wykorzystuje Pan/i w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów? (7596)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 11

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 modyfikacja zakresu wprowadzanego materiału

2 indywidualizacja nauczania

3 modyfikuję dotychczasowe metody pracy i/lub metody

wychowawcze

4 zwracam większą uwagę na zagadnienia, które sprawiają

uczniom trudność

5 planuję pracę z uczniami na zajęciach dodatkowych

6 dostosowuję środki dydaktyczne
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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

          Badanie nie potwierdziło, jakoby wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniały się do wzrostu efektów uczenia się. Co prawda, uczniowie badanej szkoły osiągają różnorodne

sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, tematycznych, sportowych, jednak wyniki analizy

osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, nie potwierdzają skuteczności

podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych.

Wyniki zewnętrznego sprawdzianu w ostatnich trzech latach plasowały szkołę (na tle innych szkół w kraju)

w staninach: 4 (2011), 2 (2012), 3 (2013). Procentowe wyniki szkoły w poszczególnych standardach

kształtowały się odpowiednio: czytanie - 86%, 57%, 67%; pisanie - 55%, 45%, 50%; rozumowanie - 50%,

40%, 45%; korzystanie z informacji - 55%, 48%, 50%; wykorzystywanie wiedzy w praktyce - 38%, 26%,

34%.

Powyższe wyniki nie wskazują na trwałą tendencję, widać natomiast, iż w ostatnich latach wyniki szkoły spadły

z grupy wyników średnich do wyników niskich, a spośród trzech standardów spełnianych w stopniu

zadowalającym (powyżej 50%), tylko jeden (czytanie) utrzymał się na tym poziomie - pozostałe w ostatnich

dwóch latach utrzymują się poniżej poziomu zadowalającego. Badanie pokazało, iż szkoła w dokonywanych

analizach ogranicza się do formułowania rekomendacji dotyczących doskonalenia konkretnych umiejętności

przedmiotowych, nie formułuje wniosków przekrojowych, interdyscyplinarnych, odnoszących się

do stosowanych metod i form pracy.

W ocenie nauczycieli (wywiad), wdrażane wnioski z monitorowania analizowania osiągnięć przyczyniają się

do wzrostu efektów uczenia się, czemu służą takie działania, jak:

● modyfikacja planów dydaktycznych

● organizacja zespołów dydaktyczno – wyrównawczych (z j. polskiego i matematyki),

● organizacja kółek zainteresowań: koło z j. polskiego, j. angielskiego, koło plastyczne, sportowe,

● stosowanie zasady indywidualizacji nauczania (dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów

z opiniami),

● zmiana metod nauczania,

● motywowanie uczniów do udziału w konkursach.

Jako przykład skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych lub wychowawczych wynikających

z bieżących analiz osiągnięć uczniów, dyrektor podał:

● uczniowie chętnie uczestniczą w szkolnych uroczystościach i imprezach szkolnych,

● uczniowie otrzymują pochwały za kulturalne zachowanie podczas wyjazdów, uroczystości,

● mała liczba ocen negatywnych z zachowania,

● brak niepożądanych zachowań,

● właściwa organizacja dyżurów nauczycieli zapewniających bezpieczeństwo uczniów,
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● organizacja dowozów i zapewnienie opieki uczniom oczekujących na dowóz,

● kultywowanie tradycji patriotycznych, religijnych i szkolnych,

● kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań,

● dokonywanie samooceny i oceny koleżeńskiej,

● włączanie i angażowanie większości rodziców uczniów do współpracy ze szkołą.

Należy zauważyć, że wszystkie wymienione przykłady dotyczą kwestii pozadydaktycznych.

Ankietowani uczniowie klasy V, zapytani: "Z których swoich osiągnięć w szkole jesteś szczególnie zadowolony"

wymieniali najczęściej sukcesy w konkursach i zawodach sportowych (zob. rys. 1 o), nieliczni wskazywali

sukcesy edukacyjne.

 

Wykres 1o

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

pracy

          Analizowane źródła (wypowiedzi uczniów, rodziców, partnerów, nauczycieli) wskazują, że absolwenci

szkoły odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia.

Z informacji pozyskanych od dyrektora i nauczycieli (wywiad) wynika, że szkoła rozwija u uczniów takie

umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia lub rynku pracy, jak: umiejętność czytania, pisania,

liczenia, wykorzystania matematyki w życiu codziennym, umiejętność posługiwania się językiem ojczystym,

językiem obcym, umiejętność uczenia się. Uczniowie są zachęcani do rozwijania zainteresowań (udział

w konkursach, zajęciach pozalekcyjnych), uczą się analizowania i wyciągania wniosków, formułowania opinii

i sądów, rozwiązywania problemów, samooceny, samokrytyki, powściągliwości w wyrażaniu negatywnych
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emocji. Szkoła kształtuje też umiejętność wystąpień publicznych, otwartość, poczucie odpowiedzialności za

bezpieczeństwo własne i innych, otwartość na potrzeby innych (akcje charytatywne na rzecz Domu Dziecka

w Zwierzyńcu, Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, Góra Grosza, zbieranie nakrętek).

          W opinii wszystkich biorących udział w badaniu respondentów (uczniowie, rodzice, partnerzy szkoły,

przedstawiciel organu prowadzącego), szkoła dobrze przygotowuje dzieci do kolejnego etapu kształcenia, daje

podstawy do dalszej edukacji, przyczynia się do tego, że absolwenci odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach

(edukacyjnej, zawodowej).
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Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

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

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

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

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

także klimatu sprzyjającego uczeniu się. 

Poziom spełnienia wymagania: B

           Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że zasady postępowania i współżycia w szkole

są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między

wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. W opinii

rodziców, pracowników niepedagogicznych, przedstawiciela organu prowadzącego i partnerów

placówki, szkoła jest miejscem bezpiecznym dla dzieci, zarówno pod względem fizycznym, jak

i emocjonalnym. Służą temu różnorodne działania o charakterze organizacyjnym, wychowawczym,

dydaktycznym i profilaktycznym oraz współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły

(ośrodek pomocy społecznej, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, SANEPID, Policja).

          W szkole systemowo analizuje się podejmowane działania wychowawcze, uwzględniając

przy tym stanowisko uczniów i ich rodziców. Wprowadzane modyfikacje (wynikające

z prowadzonych analiz, dyskusji, badań ankietowych, wewnętrznej ewaluacji) angażują wszystkie

podmioty szkoły i służą uwspólnianiu i doskonaleniu systemu oddziaływań wychowawczych.

          Biorąc pod uwagę powszechność, celowość i wysoką skuteczność realizowanych przedsięwzięć, należy

uznać, że szkoła spełnia to wymaganie na poziomie wysokim.

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

psychiczne

Wszystkie analizowane źródła potwierdziły, iż działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne

i psychiczne.

W opinii rodziców, pracowników niepedagogicznych, przedstawiciela organu prowadzącego i partnerów

placówki, szkoła jest miejscem bezpiecznym dla dzieci, zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym.

Bezpieczeństwu fizycznemu sprzyjają:

● stała opieka dorosłych (dyżury nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie zajęć i przerw,

podczas uroczystości, wyjść, wycieczek, dowożenia, pobytu dzieci na placu zabaw,

● bezpieczne atestowane meble i sprzęty,
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● zabezpieczenia kaloryferów, uchylne okna,

● usuwanie zagrożeń (odśnieżanie, odladzanie),

● techniczne przeglądy obiektu,

● oznakowanie dróg ewakuacyjnych,

● bezzwłoczne usuwanie awarii,

● szkolenie pracowników w zakresie bhp,

● korzystnie usytuowany parking,

● przeprowadzanie próbnych alarmów.

Zapewnieniu bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowotnego służą takie działania, jak: realizacja programów

"Warzywa i owoce w szkole", "Szklanka mleka", zapewnienie dzieciom gorącej herbaty do posiłków, pogadanki

profilaktyczne, okresowe badania lekarskie pracowników, dbałość o wyposażenie apteczki, utrzymanie czystości

i higieny we wszystkich pomieszczeniach szkoły.

Bezpieczeństwo emocjonalne zapewnia dzieciom równe i życzliwe traktowanie przez nauczycieli, stała gotowość

do rozmowy i pomocy, dyskretne rozwiązywanie problemów dziecka (w tym rodzinnych), natychmiastowe

reagowanie na wszelkie niewłaściwe zachowania, dbałość o aklimatyzację nowych uczniów, współpraca

z rodzicami i sprawny przepływ informacji, różnorodne pogadanki profilaktyczne, stała współpraca z poradnią

psychologiczno-pedagogiczną.

Szkoła kształtuje też bezpieczne postawy w ruchu drogowych, uczy właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia.

Z wypowiedzi ankietowanych piątoklasistów wynika, że wszyscy czują się w szkole bezpiecznie zarówno podczas

lekcji i przerw, jak i po lekcjach. (zob. rys. 1 j, 2 j, 3 j).

W szkole sporadycznie zdarzają się niepożądane zachowania uczniów, do najczęściej występujących uczniowie

zaliczyli: obrażanie słowne i robienie nieprzyjemnych dowcipów (zob. rys. 4 j - 12 j).

Zarówno biorące udział w wywiadzie dzieci z klas I-III, jak i uczniowie klas IV-VI przyznali, że lubią swoją

szkołę i czują się tu bezpiecznie.
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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

          Badanie dowiodło, że  w szkole tworzony jest klimat sprzyjający samorządności, uczniowie współpracują

ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego, a nauczyciele

wspierają ich inicjatywy.  Wskazują na to zarówno wypowiedzi uczniów, jak i nauczycieli.

          Większość (18 z 20) ankietowanych piątoklasistów przyznała, że angażuje się w działania organizowane

przez SU (zob. rys. 1 w).

W opinii nauczycieli biorących udział w wywiadzie, uczniowie współpracują ze sobą w ramach samorządu

uczniowskiego:

● prowadzą kampanię wyborczą do Rady Samorządu Uczniowskiego,

● pod okiem opiekuna RSU planują swoją pracę,

● organizują imprezy szkolne i klasowe (np. dzień Wiosny, Pasowania na Ucznia, andrzejki),

● promują i prowadzą akcje charytatywne (Góra Grosza, zbiórka artykułów spożywczych i chemicznych

na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Matczynie i Domu Dziecka w Zwierzyńcu, zbiórka plastikowych

nakrętek na wózek inwalidzki dla dziecka).

W ocenie nauczycieli, dzieci czują się odpowiedzialne za podejmowane działania, przygotowują je, odpowiadają

za obsługę sprzętu nagłośnieniowego, sprzątają po zakończonej imprezie.

Nauczyciele przyznali, że starają się wspierać wszelkie inicjatywy uczniów, przede wszystkim:

● promując i chwaląc pozytywne zachowania,

● monitorując podejmowane przez uczniów działania i udzielając pomocy w ich realizacji,

● podejmując uczniowskie inicjatywy,

● zapewniając opiekę podczas wycieczek i wyjazdów pozaszkolnych, w czasie zabaw szkolnych,

● motywując uczniów do udziału w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

● współorganizując lub inicjując akcje charytatywne.
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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

          Wyniki przeprowadzonego badania uprawniają do wniosku, że zasady postępowania i współżycia

w szkole są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między

wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

          Wszyscy ankietowani uczniowie klasy V przyznali, że mają wpływ na zasady obowiązujące w ich szkole.

(zob. rys. 1 j). Jednocześnie, uczniowie biorący udział w wywiadzie stwierdzili, że znają swoje prawa

i obowiązki, ponieważ rozmawiają o nich podczas godzin wychowawczych, niektórych lekcji, zajęć z wychowania

do życia w rodzinie. Jako przykład możliwości wpływania na obowiązujące w szkole normy, uczniowie podali

kontrakt klasowy, jaki powstaje z ich bezpośrednim udziałem w klasie V.

Także wszyscy ankietowani rodzice stwierdzili, że mają wpływ na to, jakich zachowań oczekuje się od ich

dziecka w szkole (zob. rys. 2j), a większość (52 z 56) ankietowanych przyznała, że ma wpływ na zasady

obowiązujące w klasie ich dziecka (zob. rys. 3 j).

Rodzice biorący udział w wywiadzie stwierdzili, iż mają poczucie, że zasady te są zarówno z nimi, jak i z ich

dziećmi uzgodnione.

Z wypowiedzi uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych wynika, że relacje między

członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu, a zasady istniejące w szkole

(tolerancja, odpowiedzialność, prawdomówność) obowiązują wszystkich w tym samym stopniu.

Obserwacja placówki i zajęć również pokazała, że nauczyciele prezentują pożądane społecznie postawy (wysoki

poziom kultury osobistej, poprawność językowa, stosowanie zwrotów grzecznościowych, odnoszenie się

do dzieci z szacunkiem), uczniowie natomiast są zdyscyplinowani, realizują polecenia nauczycieli, odnoszą się
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do siebie przyjaźnie.

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

Zgromadzone dane (wypowiedzi dyrektora, nauczycieli, udostępniona dokumentacja) wskazują, że w szkole

systemowo analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb. Służą temu:

● badania ankietowe kierowane do uczniów i ich rodziców,

● ewaluacja szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,

● pozyskiwanie i wymiana informacji poprzez systematyczne rozmowy z uczniami, rodzicami, kuratorem

sądowym,

● comiesięczne monitorowanie i analizowanie frekwencji,

● formalne i nieformalne (doraźne) dyskusje nauczycieli na temat pozytywnych i negatywnych

zachowań uczniów,

● ustalanie (z wykorzystaniem elementów samooceny i oceny koleżeńskiej) i analiza ocen zachowania,

● stała, systematyczna obserwacja zachowań dzieci podczas zajęć i w sytuacjach pozalekcyjnych

(przerwy, wyjścia, wyjazdy).

W ocenie dyrektora, zarówno obserwacja, jak i wyniki przeprowadzanych ankiet potwierdzają skuteczność

podejmowanych działań, jednak pojawiające się nowe problemy i potrzeby, skutkują wprowadzaniem

modyfikacji. W ostatnim czasie, na przykład:

● zmieniono formułę uroczystości szkolnych (wcześniej organizowane były apele bez nagłośnienia

i oprawy muzycznej, teraz zajmują się tym uczniowie),

● zmodyfikowano organizację Pierwszego Dnia Wiosny ("uczniowie wyszli z inicjatywą koncertu

muzycznego.. żeby pochwalić się swoimi umiejętnościami i talentami" - cyt.),

● na korytarzach szkolnych rozstawiono stoły do tenisa (w celu zagospodarowania czasu wolnego ucznia

a także możliwości rozwijania zainteresowań sportowych),

● dla uczniów, którzy potrzebują odpoczynku w ciszy i spokoju zakupiono ławeczki - zostały one

rozstawione na korytarzach do dyspozycji uczniów,

● wprowadzono zmiany w organizacji wycieczek szkolnych,

● zgodnie z sugestią rodziców zmodyfikowano organizację Święta Rodziny czy mikołajek.
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Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

          Badanie pokazało, że zarówno uczniowie, jak ich rodzice uczestniczą we wprowadzaniu modyfikacji

dotyczących różnorodnych działań o charakterze wychowawczym. Z wypowiedzi dyrektora, nauczycieli,

uczniów, rodziców wynika, że uczniowie zgłaszają propozycje dotyczące zasad zachowania na terenie szkoły

(ustalenie zasad i kryteriów oceniania zachowania w klasie V), a organizując konkursy, apele tematyczne,

uroczystości związane z obchodem świąt rodzinnych i patriotycznych, akcje charytatywne, inicjują i realizują

własne pomysły, służące uatrakcyjnieniu tych przedsięwzięć. Uczniowie udzielają też pomocy koleżeńskiej

w nauce, proponują tematykę gazetek ściennych w klasach i na korytarzu szkolnym, uczestniczą w ocenianiu

zachowania, włączają się w wybór miejsca wycieczek szkolnych, proponują swoją tematykę godzin

wychowawczych.

          Z kolei rodzice (poza tym, że corocznie uchwalają kierunki pracy sformułowane w programie

wychowawczym i programie profilaktyki):

● wpływają na modyfikacje takich działań, jak: organizacja mikołajek, zabawy noworocznej, Dnia Babci

i Dziadka, Dnia Dziecka, zakończenia klasy VI, Pasowania na Ucznia, balu przebierańców;

● sugerują organizacyjne rozwiązania dotyczące wycieczek szkolnych,

● doraźnie wzbogacają katalog wychowawczych przedsięwzięć (np. w bieżącym roku rodzice klas

młodszych zgłosili propozycję wykonania wraz z dziećmi palmy wielkanocnej na konkurs w kościele

parafialnym),

● "podpowiadają" oczekiwane sposoby kontaktu ze szkołą (na przykład w ostatnim czasie byli

inicjatorami wpisywania adnotacji o niewłaściwym zachowaniu ucznia bądź nieprzygotowaniu do lekcji

w zeszytach przedmiotowych).

Rodzice biorący udział w wywiadzie przyznali, że wszelkie działania wychowawcze są z nimi konsultowane,

a wprowadzane zmiany i modyfikacje są efektem wspólnych ustaleń.
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