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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 Zgłobicka, Anna Dziedzic. Badaniem objęto 75 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 109 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 16 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielem samorządu

lokalnego i partnerów szkoły,grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki

i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe

obszary działania szkoły lub placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OS - Arkusz obserwacji szkoły

OZ - Arkusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji 

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego

WUI-III - Scenariusz wywiadu z uczniami klas I-III (szkoła podstawowa)

WUPO - Scenariusz wywiadu z uczniami po obserwacji

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

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stadnikach dysponuje przestronnym, dobrze

wyposażonym i stale unowocześnianym budynkiem oraz dużym, wyposażonym w place zabaw i boisko terenem.

Sale lekcyjne są obszerne, zadbane i dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne (dwie z nich

wyposażone są w tablice interaktywne). W Szkole znajduje się gabinet logopedy, gabinet stomatologiczny

(dostępny dla uczniów i mieszkańców Stadnik), sala gimnastyczna. Szkoła dysponuje salą komputerową z 17

stanowiskami. W bibliotece szkolnej, służącej potrzebom uczniów i lokalnej społeczności, znajduje się około

12000 książek, taśmy, płyty CD i jedno stanowisko komputerowe z dostępem do internetu. Uczniowie mogą

korzystać z ciepłych posiłków w przeznaczonej do tego jadalni. W Szkole znajduje się również prowadzony przez

uczniów sklepik zaopatrzony w większości w zdrową żywność. W Szkole działa również świetlica.

Koncepcja Szkoły ukierunkowana jest na rozwój uczniów i odpowiada na zidentyfikowane potrzeby środowiska

lokalnego. W Szkole czyni się skuteczne starania w celu zapewnienia bezpiecznych warunków do nauki i rozwoju

uczniów, a działania antydyskryminacyjne są adekwatne do występujących zagrożeń. W Szkole realizowana jest

podstawa programowa, jednak efekty nauczania nie są zadowalające, na co wskazuje niski w ostatnim roku

wynik sprawdzianu w 6 klasie (2 stanin). Część nauczycieli realizując procesy edukacyjne preferuje takie formy

aktywności uczniów jak słuchanie i notowanie, w mniejszym stopniu samodzielne rozwiązywanie przez nich

problemów.  Uczniowie nie zawsze są zaangażowani w proces uczenia się i nie w pełni wykorzystują czas

na lekcjach: stosunkowo rzadko biorą udział w dyskusjach, pomagają sobie nawzajem, mogą dzielić się

pomysłami i poznawać swoje osiągnięcia na lekcjach. Część uczniów obawia się popełniania błędów i zadawania

pytań na lekcjach.

W Szkole organizuje się różnorodne zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze i rozwijające zainteresowania. Oferta

zajęć dodatkowych jest modyfikowana i dostosowywana do potrzeb uczniów, zgodna z oczekiwaniami dzieci

i rodziców. Realizowane przez nauczycieli projekty edukacyjne wspierają rozwój uczniów i wzbogacają ofertę.

Szkoła efektywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym: np. Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminną Biblioteką, Gimnazjum, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu

w Dobczycach, Policją, miejscową strażą pożarną. Szkoła jest dobrze postrzegana w środowisku i stanowi dla

mieszkańców Stadnik centrum życia kulturalnego i oświatowego.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa w Stadnikach
Patron Stefan Kardynał Wyszyński

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Stadniki

Ulica -

Numer 148

Kod pocztowy 32-410

Urząd pocztowy Dobczyce

Telefon 0122710151

Fax 0122710151

Www sp-stadniki.pl

Regon 00123504700000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 196

Oddziały 8

Nauczyciele pełnozatrudnieni 11.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 15.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 4.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 24.5

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 17.82

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat myślenicki

Gmina Dobczyce

Typ gminy gmina miejsko-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 E

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)

Uczniowie są aktywni E

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 C

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 E

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

C

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. Koncepcja pracy Szkoły odpowiada na zidentyfikowane potrzeby środowiska i potrzeby uczniów.

Uczniowie i rodzice mają możliwość wpływania na koncepcję pracy Szkoły co powoduje, że czują się

współodpowiedzialni za realizowane w niej działania.

2. Sposób planowania procesów edukacyjnych nie w pełni przyczynia się do rozwoju uczniów, a metody

pracy stosowane przez grono pedagogiczne oraz charakter relacji między uczestnikami nie zawsze

tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się i pozwalają na kształcenie umiejętności uczenia się.

3. Nauczyciele przestrzegają zasad oceniania oraz precyzują oczekiwania wobec uczniów, starają się

podejmować działania motywujące ich do uczenia się, dzięki czemu uczniowie mają świadomość

przydatności zdobywanej wiedzy. Uczniowie niezbyt często mają okazję do uczenia się od siebie

nawzajem.

4. W Szkole podejmuje się działania ukierunkowane na kształtowanie umiejętności niezbędnych w dalszym

życiu, prowadzi się analizy oraz monitoruje osiągnięcia uczniów. Nie przekłada się to jednak

w wystarczającym stopniu na wzrost kompetencji kluczowych co potwierdzają wyniki sprawdzianu

w klasie 6.

5. Uczniowie w niewielkim stopniu mogą dzielić się swoimi pomysłami, wykazywać inicjatywą podczas

lekcji; swoją potrzebę aktywności i kreatywności spełniają głównie uczestnicząc w działaniach

pozalekcyjnych, np. projektach.

6. Część uczniów nie w pełni wykorzystuje czas na lekcjach na uczenie się, nie otrzymuje pomocnych

wskazówek od nauczycieli, nie pomaga sobie nawzajem.

7. W Szkole posiadane są pewne informacje na temat losów absolwentów, jednak trudno określić czy

przyczyniają się one do doskonalenia procesu kształcenia.

8. Analiza wyników sprawdzianu skutkuje wnioskami, które nauczyciele starają się wprowadzić w życie

w celu podnoszenia jakości edukacji. Częściowo biorą też pod uwagę inne badania edukacyjne.

9. Wspomaganie uczniów w szkole ma charakter wielopłaszczyznowy i dotyczy ich rozwoju

psychofizycznego, emocjonalnego, społecznego.

10. W opinii rodziców i środowiska szkoła jest miejscem bezpiecznym dla uczniów, a podejmowane

działania wychowawcze są zgodne z ich oczekiwaniami i ukierunkowane na budowanie wartości,

co wpływa na eliminowanie zagrożeń i kształtowanie pożądanych postaw.

11. Szkoła jest dobrze postrzegana w środowisku lokalnym i przez nie wspierana, a wspólnie podejmowane

inicjatywy służą zarówno uczniom jak mieszkańcom.

12. Udział rodziców w działaniach Szkoły jest aktywny, choć nie powszechny.

13. Współpraca nauczycieli koncentruje się głównie na rozwiązywaniu problemów wychowawczych

i dydaktycznych, nie uwzględnia natomiast działań związanych ze wzajemną pomocą przy prowadzeniu

ewaluacji własnej pracy.
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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:

Koncepcja pracy Szkoły ukierunkowana jest na rozwój uczniów i odpowiada na zidentyfikowane

potrzeby środowiska lokalnego. Rodzice i uczniowie są z nią zapoznawani i ją akceptują. Mają

do niej dostęp, dzięki udostępnieniu jej np. na stronie internetowej Szkoły. Współtwórcami

i realizatorami koncepcji są nauczyciele, rodzice i uczniowie, którzy wspólnie modyfikują jej treści

i realizują jej elementy.

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

W koncepcji pracy Szkoły zwraca się uwagę na: wdrażanie programu naprawczego dotyczącego wyników

sprawdzianu w  klasie 6, działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa ucznia, wspieranie rozwoju dziecka

młodszego w związku z obniżeniem wieku szkolnego, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, realizację

nowej podstawy programowej, problemy dzieci niepełnosprawnych w  szkole masowej, kształtowanie postaw

społecznych i patriotycznych, pracę wychowawczą związaną z Patronem Szkoły, zwiększenie aktywności

rodziców w życiu Szkoły. Informacje o działaniach wskazywanych w koncepcji można znaleźć na stronie

internetowej, na tablicach w klasach i na korytarzach.

Podejmuje się kroki dla zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zatrudnienie logopedy, współpraca

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną), wspomagania uczniów mających trudności, rozwijania zainteresowań

i uzdolnień, między innymi przez organizację zajęć dodatkowych, wycieczek, udział w konkursach, projektach 

(Odblaskowa szkoła, Już pływam, Owoce w szkole, Mosty do wiedzy dla uczniów i uczennic z gminy Dobczyce

, Żyj zdrowo i aktywnie, Mały mistrz). Efekty pracy uczniów czy ich osiągnięcia w konkursach są zamieszczane

na tablicach i stronie internetowej Szkoły. W Szkole znajduje się kącik Patrona - Kardynała Stefana

Wyszyńskiego, zaś uczniów obowiązuje noszenie jednolitego stroju szkolnego. Uczniowie współpracują
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przy przygotowywaniu gazetki Urwis Szkolny  ("W nich są krzyżówki np. po angielsku i niemiecku"). Szkoła

nawiązała współpracę z Ośrodkiem Kultury i Sportu w Dobczycach, Policją itp. Organizuje się imprezy

środowiskowe (np.: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Jasełka, piknik rodzinny), propaguje się znajomość

kultury innych narodów (występy zespołów ludowych z Ukrainy). Prowadzi się akcje charytatywne, spotkania

z ciekawymi ludźmi, organizuje czas wolny uczniów, udostępnia bazę Szkoły na potrzeby okolicznych

mieszkańców, prowadzi bibliotekę szkolną czy organizuje praktyki studenckie. Podejmowane działania w celu

realizacji koncepcji odpowiadają potrzebom uczniów i środowiska.

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

przez nich akceptowana

Koncepcja pracy Szkoły jest z reguły akceptowana przez uczniów i rodziców. Uczniowie w większości zgadzają

się z zasadami postępowania obowiązującymi w Szkole, sposobem prowadzenia lekcji, stosowanymi działaniami

wychowawczymi, w mniejszym stopniu z organizacją pracy Szkoły np. planem lekcji, kalendarzem imprez

szkolnych (3/25 nie zgadza się z nim). Najważniejsze dla uczniów w Szkole jest zdobywanie wiedzy, tolerancja,

równe traktowanie, możliwość nawiązywania przyjaźni, rozwijania zainteresowań, uzdolnień, bezpieczeństwo.

Doceniają uwzględnianie ich inicjatyw (Szczęśliwy numerek, Dzień bez mundurka), możliwość korzystania

z biblioteki szkolnej czy warunki lokalowe. Rodzice podkreślają wagę wychowania patriotycznego prowadzonego

w Szkole (Dzień Patrona, Konkurs pieśni patriotycznej, opieka nad miejscami pamięci), organizację imprez,

uroczystości. Zwracają uwagę na panującą w Szkole tolerancję, empatię, również w stosunku do dzieci

niepełnosprawnych, udzielaną pomoc czy propagowanie przez Szkołę czytelnictwa. Podkreślają realizowane

kształcenie dzieci, dostrzeganie ich uzdolnień, uczenie kreatywności, przedsiębiorczości, oszczędności,

odpowiedzialności za podejmowane działania.

Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana

we współpracy z uczniami i rodzicami

W przygotowywaniu i modyfikacjach koncepcji pracy Szkoły biorą udział zarówno uczniowie jak i rodzice.

W Szkole działa samorząd uczniowski, który zbiera pojawiające się pomysły i zgłasza uwagi. Uczniowie dzielą

się swoimi pomysłami na lekcjach wychowawczych, gdzie "wychowawca jest koordynatorem przekazywanych

uwag i wniosków", bądź korzystają ze skrzynki pytań i wniosków. Dyrektor podkreśla: "uczniowie odpowiadają

na pytania w ankietach np. dotyczących zajęć pozalekcyjnych, korzystają z możliwości zamieszczania swoich

propozycji w gazetce Szkolny Urwis, mają możliwość korzystania z elektronicznej poczty do Szkoły i dyrektora".

Większość rodziców ma możliwość współdecydowania o ważnych sprawach szkolnych. Zgłaszają oni swoje

propozycje i wnioski na zebraniach ogólnych i Rady Rodziców. Przekazują uwagi podczas uroczystości, spotkań,

imprez, a  także telefonicznie, wypowiadają się podczas badań ankietowych. Dyrektor podkreśla: "Część

rodziców wraz z zespołem nauczycieli uczestniczy w modyfikacji koncepcji. Zapoznają się z koncepcją Szkoły

zamieszczoną na stronie internetowej szkoły, w bibliotece oraz podczas pierwszego spotkania z wychowawcą".

Pracują przy opracowywaniu i zmianach programów wychowawczego i profilaktyki.
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Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest realizowana we współpracy z

uczniami i rodzicami

Większość rodziców uzyskuje informacje na temat decyzji podejmowanych w Szkole i deklaruje, że ma

możliwość współdecydowania w ważnych sprawach, chociaż korzysta z niej mniej niż połowa badanych. Rodzice

współpracują z nauczycielami w rozwijaniu zdolności i  umiejętności uczniów jak i w rozwiązywaniu problemów,

zapewnieniu pomocy ("Córka ma zdolności matematyczne – zwróciłam uwagę, żeby więcej jej dawać

do pracy"). Uczestniczą w realizacji działań podejmowanych przez Szkołę, tj. organizacji imprez, wycieczek,

zajęć dodatkowych, realizacji projektów, przy współpracy z zespołami ludowymi z Ukrainy.

Także uczniowie biorą udział w działaniach realizujących koncepcję pracy Szkoły, które wynikają z ich

pomysłów, chociaż rzadko zgłaszają pomysły tego, co robią na lekcjach. Ich inicjatywy podczas zajęć dotyczą

zmiany stosowanych metod i form pracy, mają na celu pogłębianie wiedzy. Uczniowie podejmują działania,

które przyczyniają się do rozwoju własnego i innych, np. wychodzą z propozycjami zajęć dodatkowych, wyjść

i wycieczek, organizacji imprez szkolnych, akcji charytatywnych, "hodowli zwierzątka klasowego" czy

dotyczącymi ich bezpieczeństwa. Biorą udział w konkursach i realizowanych projektach np.: Odblaskowa szkoła,

Już pływam, Żyj zdrowo i aktywnie, I spy with my little eyes, prowadzą gazetkę Urwis szkolny, sklepik szkolny.
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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: E

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Planowanie procesów edukacyjnych w Szkole nie w pełni sprzyja rozwojowi uczniów. Efektywność

działań nauczycieli w zakresie kształcenia umiejętności uczenia się i kształtowania sprzyjającej

atmosfery nie jest wystarczająca. Uczniowie znają cele uczenia się i formułowane wobec nich

oczekiwania, a nauczyciele starają się motywować ich do uczenia się i wspierać w trudnych

sytuacjach. Ocenianie pomaga uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój. Dzięki

organizacji procesów edukacyjnych uczniowie mogą powiązać ze sobą różne dziedziny wiedzy i je

wykorzystywać, nauczyciele stosują korelację międzyprzedmiotową. W Szkole częściowo 

umożliwia się uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się, jednak

w niewystarczającym stopniu umożliwia się im uczenia się od siebie nawzajem. Podejmowane

w szkole nowatorskie rozwiązania odpowiadają potrzebom rozwojowym 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

Planowanie procesów edukacyjnych w Szkole nie w pełni sprzyja rozwojowi uczniów.  W opinii uczniów

nauczyciele potrafią zainteresować ich tematem czy zrozumiale tłumacza zagadnienia  na większości zajęć, 

podczas gdy w innych szkołach odpowiedzią dominującą jest: "na wszystkich zajęciach" (wykres 3j i 2j). Sposób

uczenia stosowany przez nauczycieli powoduje, że około 1/3 badanych deklaruje, że chce się uczyć tylko

na połowie lub mniejszej ilości zajęć (wykres 4j). Połowa uczniów zadeklarowała, że współpracowała z kolegami

w dniu badania na wszystkich lub większości zajęć (wykres 1j). W trakcie prowadzonych zajęć uczniom podoba

się, gdy mają szansą na współpracę, możliwość korzystania z pomocy dydaktycznych czy rozmowy

na interesujące ich tematy. Znaczenie ma też dla nich ocenianie, otrzymywana informacja zwrotna, atmosfera

panująca na zajęciach, zachowanie nauczyciela. Uczniowie doceniają również, gdy umożliwia się im korzystanie

z zajęć dodatkowych, udział w konkursach. 



Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Stosowane przez nauczycieli sposoby pracy rozwijające umiejętności uczenia się nie są w pełni efektywne.

Nauczyciele starają się stwarzać sytuacje, w których uczniowie mogą podejmować indywidualne decyzje

dotyczące uczenia się, wyrażać swoje opinie, rozwiązywać problemy poznawcze czy podsumowywać lekcje.

Podejmują działania mające na celu kształcenie umiejętności odwoływania się do własnych doświadczeń,

wykorzystywania różnych źródeł informacji podczas rozwiązywania zadań, poszukiwania własnych rozwiązań,

wspólnej pracy, wymienienia się informacjami jak i do oceniania postępów własnych i kolegów.

Podejmowane działania mające na celu kształcenie umiejętności uczenia się i sposoby pracy nauczycieli nie

przekładają się w pełni na rozwijanie tej umiejętności, na co wskazują badania ankietowe Mój dzień  i  Moja

szkoła. W opinii większości badanych potrafią się "raczej" uczyć samodzielnie - gdy w porównywanych szkołach

odpowiedzią najczęstszą jest "zdecydowanie tak" (wykres 1j). Czują też większy niepokój, w porównaniu

z rówieśnikami przy popełnianiu błędów (wykres 2j). W opinii nauczycieli większość uczniów potrafi się uczyć

samodzielnie chociaż nie są to wszyscy (4/16 mniej niż połowa). Nauczyciele raczej dają uczniom wskazówki

na temat tego jak zapamiętać nowe informacje (wykres 3j). Uczniowie wskazują, że nauczyciele mówią im jak

powtarzać ważne treści, zapamiętywać nowe rzeczy, rzadziej natomiast tłumaczą, jak robić przydatne notatki

czy znajdować najważniejsze informacje.  W odpowiedzi na pytanie, czy ktoś im pomógł zastanowić się, czego

się nauczyli w dniu badania większość uczniów stwierdziła, że działo się to na niewielkiej liczbie zajęć (9/25

na żadnych) (wykres 4j).

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

Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

W Szkole nie jest tworzona atmosfera sprzyjająca uczeniu się, mimo że zarówno uczniowie jak i nauczyciele

podejmują działania w tym kierunku. Jak wynika z obserwowanych zajęć wzajemne relacje między członkami

społeczności szkolnej są z reguły życzliwe, jednak nie zawsze widać wzajemny szacunek i zaufanie. Nauczyciele

pozytywnie przyjmują pojawiające się opinie, inicjatywy uczniów podczas lekcji i wykorzystują je do pracy.

Uczniowie mają w większości sytuacji możliwość wykorzystywania popełnionych błędów do uczenia się. Rodzice

uważają, że ich dzieci chętnie chodzą do Szkoły, zaś nauczyciele traktują uczniów równie dobrze, dbają o dobre

relacje między nimi oraz przeważnie ich szanują.

Badania ankietowe Moja szkoła i Mój dzień wskazuje, że czas na lekcjach wykorzystywany jest na uczenie się

w przypadku większości zajęć, podczas gdy w innych szkołach odpowiedzią dominującą jest: "na wszystkich

zajęciach" (wykres 1j). Nauczyciele są sprawiedliwi, ale nie zawsze upewniają się, czy lekcja jest zrozumiała

(9/25 odpowiedzi: na połowie lub mniejszej ilości lekcji). W odczuciu uczniów tylko około połowy z nich pomaga

sobie nawzajem w nauce (wykres 2j). Większość uczniów miała problemy z dostrzeżeniem wskazówek

od nauczycieli, które wspomagałyby ich uczenie się (10/25 - nie otrzymała ich od żadnego nauczyciela) (wykres

3j). Niewielka liczba badanych zwróciła się do nauczycieli, gdy potrzebowali z nimi porozmawiać, w większości

nie odczuwali takiej potrzeby (wykres 4j). W porównaniu z innymi szkołami mniejsza liczba uczniów deklaruje,

że odnosi się do siebie przyjaźnie. Około 1/3 badanych dostrzega przypadki lekceważenia kolegów przez innych

(wykres 5j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j

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

nich oczekiwania

Większość uczniów wie, czego się mają nauczyć i dlaczego. Zaznaczają, że nauczyciele wyjaśniają, jakich

działań oczekują od nich na lekcjach. Podczas obserwowanych lekcji uczniowie mieli możliwość poznania celów

lekcji. Nauczyciele rozmawiali z uczniami na ten temat, wprowadzali tematykę, przedstawiali przebieg zajęć,

stosowane metody pracy i oczekiwane aktywności uczniów.

 

Obszar badania:  Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w

trudnych sytuacjach

Nauczyciele są przekonani, że dzięki udzielaniu informacji zwrotnej motywują uczniów do aktywnego uczenia

się.  Zdaniem uczniów większość nauczycieli pomaga im, gdy potrzebują wsparcia, trochę mniej rozmawia

z nimi o postępach w nauce. W dniu badania niewielu z nich otrzymało wskazówkę, która pomogła im się uczyć

(10/25 - od żadnego z nauczycieli). Uczniom w nauce pomagają stosowane metody i formy pracy, stwarzanie

sytuacji pozwalających na zadawanie pytań, powtarzanie materiału czy pomoce dydaktyczne. Jako osoby

pomocne w nauce uczniowie wskazują też kolegów i rodziców. Około 3/4 rodziców jest przekonanych,

że większość nauczycieli częściej chwali niż krytykuje ich dzieci oraz wierzy w ich możliwości.

Uczniowie raczej lubią się uczyć na większości zajęć, ale tylko niewiele ponad połowa z nich była zaciekawiona

tym co robili na większości zajęć w dniu badania.
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Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Nauczyciele oceniając uczniów dają im informację o ich postępach w nauce i pomagają planować ich

indywidualny rozwój. W Szkole w większości sytuacji nauczyciele starają się zwracać uwagę na elementy

wypowiedzi uczniów, zarówno prawidłowe jak i nieprawidłowe, udzielać informacji zwrotnej dotyczącej efektów

pracy. Ocenianie budzi u 15/25 uczniów zadowolenie, mniejsza część z nich wskazuje na chęć poprawy i wiedzę,

co ma być poprawione. Dla większości uczniów zasady oceniania są jasne i z reguły przestrzegane,

a nauczyciele informują ich, co będą brać pod uwagę oceniając dane zadanie. W mniejszym stopniu uczniowie

odczuwają, że nauczyciele dostrzegają, co robią dobrze czy uzyskują od nich wystarczającą pomoc, gdy

zgłaszają się z problemem. Około połowa uczniów uważa, że nauczyciele rozmawiają z nimi o postępach

w nauce oraz o radzeniu sobie z trudnościami w nauce. Rodzice są zdania, że sposób, w jaki nauczyciele

oceniają ich dzieci zachęca je do uczenia się.

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 mają możliwość podczas zajęć w Szkole powiązania różnych dziedzin wiedzy. Mogą odwoływać się

do doświadczeń innych niż szkolne. Uczniowie są przekonani, że to, czego uczą się w Szkole przydaje się im

w życiu (wykres 1j). Na większości zajęć mogą korzystać z tego, czego nauczyli się na innych przedmiotach

lub poza szkołą, ale wskazują, że nauczyciele niebyt często nawiązują do tego, czego się uczą na innych

przedmiotach (15/25 na połowie lub mniejszej ilości zajęć).

Nauczyciele pokazują związki między tym, co się dzieje na lekcji a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej

okolicy, w Polsce lub na świecie przez realizowane w Szkole działania międzyprzedmiotowe, np.: imprezy

i uroczystości, wyjścia i wycieczki (np.: Skansen w Dobczycach, Kraków, Gdów, wyjścia na lekcjach przyrody),

kultywowane są tradycje. Uczniowie uczestniczą w konkursach (np. Sztafeta Szlakiem Partyzantów), projektach

(np.: I spy with my little eyes, Żyj zdrowo i aktywnie ), lekcjach bibliotecznych ,akcjach charytatywnych,

opiekują się Grobem Nieznanego Żołnierza w Dobczycach. Nauczyciele w procesie edukacyjnym starają się

uwzględniać korelację międzyprzemiotową, wskazują uczniom związki między zdobywaną podczas lekcji wiedzą

a doświadczeniami życia codziennego i aktualnymi wydarzeniami. 
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Wykres 1j

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

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój

Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Nauczyciele dają uczniom

wybór dotyczący tematyki lekcji. Większość z nich pozwala na wybór sposobu oceniania, terminów testów,

sprawdzianów. Połowa wskazuje na umożliwienie wyboru metod pracy na lekcji raz lub kilka razy w półroczu,

a druga połowa nauczycieli - raz w roku. Najczęściej pozwalają uczniom na dobór zajęć pozalekcyjnych. Na

większości obserwowanych lekcji nauczyciele rozmawiali w jaki sposób będzie przebiegać lekcja, a uczniowie

mieli okazję do podsumowania zajęć.

Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój. Większość uczniów jest przekonanych, że wyniki w Szkole

zależą od ich uzdolnień, zaangażowania, czasu jaki poświęcają na naukę, mniej niż połowa wskazuje na pomoc

rodziców i wsparcie nauczyciela (wykres 1w). Część uczniów ma wpływ na to, czego się uczą na zajęciach,

sposób w jaki pracują czy atmosferę w klasie. Zdaniem uczniów mimo, że nauczyciele starają się zachęcać ich

do realizowania własnych pomysłów, to w większości przypadków nie zgłaszają oni propozycji, jak chcieliby

pracować (tylko 2/25 na wszystkich zajęciach). 
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Wykres 1w
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Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

W Szkole w niewielkim stopniu uczniowie mają możliwość uczenia się od siebie nawzajem. W czasie

obserwowanych lekcji nauczyciele stwarzali sytuacje, w których uczniowie pomagali sobie nawzajem bądź mogli

uczyć się od siebie nawzajem, jednak badania ankietowe świadczą o braku powszechności takich działań

nauczycieli. Większość badanych wskazuje w ankiecie Mój dzień, że rzadko pracowała w grupach lub parach

(wykres 1j). Potwierdzają to wyniki ankiety Moja szkoła gdzie jedynie 5/25 uczniów deklaruje, że pracują w ten

sposób na większości zajęć prowadzonych w Szkole (wykres 2j). Również mniej niż połowa uczniów często

wykonuje zadania wymyślone przez siebie lub innych (wykres 3j).

Nieco inaczej i swoją pracę z uczniami postrzegają nauczyciele, bowiem wszyscy deklarują organizowanie

podczas zajęć pracy w grupach, parach, około połowy wskazuje na organizowanie wzajemnej pomocy,

tworzenie okazji do wspólnej pracy uczniów.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

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

rozwojowi uczniów

W Szkole realizuje się działania nowatorskie: "zajęcia integrujące dla córek, mam i babć w ramach projektu

napisanego i koordynowanego przez naszego nauczyciela Żyj zdrowo i aktywnie " oraz projekt  I spy with my

little eyes realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności English Teaching, a mający

na celu pogłębienie znajomości języka angielskiego i wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii. Projekty te służą nie

tylko integracji środowiska lokalnego i rozwojowi uczniów, ale wskazują nowe, istniejące współcześnie

możliwości poszukiwania i wykorzystywania funduszy, oraz rozwijania zainteresowań, kreatywności i sprawności

fizycznej.

Wśród działań służących rozwojowi uczniów Dyrektor wymienia też np.: projekty Mosty do wiedzy dla uczniów

i uczennic Gminy Dobczyce,  Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter. Mają one na celu podniesienie skuteczności

procesu edukacyjnego, poprawę jakości pracy Szkoły, wprowadzenie atrakcyjności i zwiększenie zaangażowania

uczniów, podniesienie poczucia pewności uczniów. Wprowadza się te działania "w odpowiedzi na ich

zaciekawienie", "nauczyciel wyszedł z pomysłem". W działania te angażuje się część grona pedagogicznego.

Według nauczycieli podejmowane działania są odpowiedzią na potrzeby uczniów. Doskonalą one sprawność

fizyczną, manualną, rozwijają zainteresowania i talenty, podnoszą aktywność i zaangażowanie, zaspokoją

ciekawość, umożliwiają kontakt z innymi kulturami, kształcą zdolność radzenia sobie w różnych sytuacjach,

odpowiedzialność, zaspokajają potrzebę przynależności grupowej i akceptacji. Jako sposoby sprawdzenia

osiągania celów nauczyciele podają obserwacje, przeprowadzanie testów, sprawdzianów, około 1/4 -

ankietowanie, wywiady, rozmowy, diagnozy. Większość nauczycieli deklaruje, że założone cele zostały

osiągnięte.
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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: C

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Podstawa programowa  jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej

realizacji. W Szkole analizuje się wyniki badania osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu

edukacyjnego i uwzględnia je planując dalsze działania. Wdrażane wnioski nie w pełni przekładają

się na wzrost efektów uczenia się -  wynik ostatniego sprawdzianu w klasie 6 jest na poziomie 2

staninu.  Nauczyciele podejmują kolejne działania zmierzające do poprawy wyników kształcenia

(opracowano "Działania szkoły na rzecz poprawy efektów kształcenia w roku szkolnym

2014/2015"). Szkoła rozwija umiejętności uczniów przydatne na następnym etapie kształcenia i na

rynku pracy.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

W Szkole wykorzystuje się diagnozę gotowości szkolnej dzieci, analizuje się świadectwa uczniów,  które przeszły

z innych szkół, opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, prowadzi się diagnozę technik czytania po klasie

3, przeprowadza badanie wyników z matematyki Sesje z plusem, analizuje się bieżące prace uczniów i prowadzi

obserwacje.

Prowadzone diagnozy mają wpływ na dobór uczniów do klas 1, organizację konkursów, zajęć pozalekcyjnych,

zapewnienie odpowiednich form pomocy  psychologiczno-pedagogicznej, jak również na indywidualizację

procesu nauczania i dostosowywanie go do rozpoznanych uczniów, stosowane  metody i formy pracy,

promowanie czytelnictwa wśród uczniów ( Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter, Cała Polska czyta dzieciom

, ćwiczenie głośnego czytania). 
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Nauczyciele starają się umożliwić uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji między innymi umiejętności

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

zespołowej. Na połowie obserwowanych zajęć kształtowano umiejętność czytania, uczenia się, rzadziej myślenie

matematyczne, naukowe czy umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji. Zdaniem nauczycieli

największy nacisk kładą oni na umiejętność uczenia się i odkrywania swoich zainteresowań i/lub przygotowania

do dalszej edukacji, w najmniejszym na umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi (tylko 2/16 na większości zajęć).

W procesie lekcyjnym wykorzystywane są zalecane warunki i sposoby realizacji ustalone dla danego przedmiotu

nauczania, np.: nauka w grupach językowych o zbliżonym poziomie zaawansowania uczniów, rozwijanie

umiejętności logicznego myślenia, umiejętności matematycznych, formułowania myśli w języku polskim,

co potwierdzały obserwowane zajęcia. W opinii nauczycieli dba się o infrastrukturę, rozwijanie uzdolnień

i wspieranie w pokonywaniu trudności, rozwija umiejętność poprawnego mówienia, słuchania, pisania,

rozumowania, wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, uczenie się poprzez zabawę czy wychowanie przez

sztukę.

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

W czasie obserwowanych lekcji większość nauczycieli monitorowała nabywanie wiedzy i umiejętności przez

zadawanie pytań, sprawdzanie, w  jaki sposób uczniowie wykonują zadania, czy właściwie zrozumieli. Około

połowy nauczycieli prosiło uczniów o podsumowanie oraz stwarzało im możliwość zadania pytania. W Szkole

monitoruje się osiągnięcia uczniów przez ocenianie podsumowujące (np. klasówki, testy, sprawdziany

odnoszenie się do wyników konkursów) i bieżące (cząstkowe), wykorzystywanie różnych narzędzi

diagnostycznych. Nauczyciele często wskazują na zbieranie informacji zwrotnych, rzadziej na zwracanie się

do uczniów o podsumowanie, posługiwanie się indywidualną dokumentacją każdego ucznia czy ocenianie

kształtujące. Nauczyciele otrzymują też informacje od partnerów Szkoły (z poradni

psychologiczno-pedagogicznej, od trenerów z Klubu Raba, z Parafii), rodziców, prowadzą obserwacje,

wymieniają się opiniami w gronie pedagogicznym.

Wnioski z analizy osiągnięć uczniów wykorzystywane są do modyfikacji dotychczasowych metod pracy,

przygotowywania oferty zajęć dodatkowych, indywidualizacji procesu nauczania, stopniowania trudność zadań.

Mniej niż połowa nauczycieli zwraca uwagę na współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i logopedą

szkolnym czy przygotowywanie uczniów do konkursów, występów. 
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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

W Szkole podejmuje się starania mające na celu wzrost wyników kształcenia, jednak ich efektywność jest

niewielka. Między innymi organizuje się zajęcia dodatkowe, Szkoła bierze udział w projektach Mosty do wiedzy

dla uczniów i uczennic Gminy Dobczyce , Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter , organizuje się i przygotowuje

uczniów do konkursów, dobiera uczniów w klasach 1, ćwiczy głośne czytanie, prowadzi współpracę z poradnią

psychologiczno-pedagogiczną, sprawdza wiedzę uczniów za pomocą kartkówek, sprawdzianów, wyróżniający się

uczniowie zapisywani są w Złotej księdze.

W ciągu ostatnich lat Szkoła osiągnęła najwyższy wynik - 5 stanin w roku 2013 po wzroście z 4 (2012),

w ostatnim roku nastąpił spadek do 2 staninu. Poziom umiejętności kluczowych w przeciągu ostatnich trzech lat

po wzroście w 2013 roku obniżył się w bieżącym roku. Widać spadek efektów kształcenia w zakresie

umiejętności pisania, rozumowania i korzystania z informacji. W zakresie czytania, wykorzystania wiedzy

w praktyce po wzroście w 2013 poziom opanowania tych umiejętności w 2014 spadł – utrzymał się jednak

na poziomie wyższym niż w 2012. W związku z uzyskanymi wynikami przygotowano "Działania szkoły na rzecz

poprawy efektów kształcenia w roku szkolnym 2014/2015"

Uczniom udaje się odnosić sukcesy w konkursach. W ciągu ostatnich 2 lat są to np.: Kangur matematyczny – IV

laureat i wyróżnienie, konkurs literacki  Z wiatrem w żaglach przez życie  – II miejsce. Szkoła uzyskała I i II

miejsce w powiecie w konkursie Odblaskowa Szkoła. Zadowolenie uczniów budzą osiągnięcia w konkursach,

olimpiadach, sportowe,"z wf", "plastyki", 2/25 uczniów wskazuje na dodatkową matematykę, uzyskane oceny,

pojedynczy podają "zdałam kartę rowerową", "z nauki komputerowej i języcznej". Pomimo starań podejmowane

działania nie przełożyły się na podniesienie poziomu umiejętności kluczowych, na co wskazuje wynik

sprawdzianu zewnętrznego w klasie 6. 

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

pracy

Nauczyciele rozwijają u uczniów umiejętności przydatne na  kolejnym etapie kształcenia i w dorosłym życiu,

między innymi umiejętność  komunikowania się - znajomość języków obcych, radzenia sobie z sytuacjami

trudnymi, samooceny, przedsiębiorczość, staranność, systematyczność, odpowiedzialność. Ponadto nauczyciele

podkreślają kształcenie umiejętności czytania, wykorzystania wiedzy w praktyce, wyszukiwania informacji czy

wykorzystania technologii informacyjnej. Szkoła rozwija też u uczniów samodzielność, tolerancję

i samorządność, promuje się postawy i wartości patriotyczne.

W Szkole realizowane są różne działania, które służą sukcesowi uczniów w następnym etapie edukacyjnym,

o czym świadczą wypowiedzi absolwentów i informacje uzyskiwane od rodziców na spotkaniach, imprezach.

Nauczyciele motywują uczniów do działań praktycznych, udziału w konkursach, organizują wycieczki, konkursy,

wyjazdy na dni otwarte w gimnazjum, akcje charytatywne, pomaga się dzieciom niepełnosprawnym. Ponadto

organizują lekcje żywej przyrody, warsztaty, rozpowszechniają czytelnictwo. Uczniowie pod opieką nauczyciela

prowadzą sklepik szkolny. Nauczyciele podkreślają efektywność stosowanych metod i form pracy, pomocy

dydaktycznych czy wykorzystania komputerów i technologi informacyjnej.
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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: E

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Uczniowie nie są powszechnie zaangażowani w zajęcia lekcyjne: sporadycznie pomagają innym

uczyć się, rzadko biorą udział w dyskusji czy zadają pytania. Starają się przejawiać swoją

aktywność w innych działaniach organizowanych w Szkole. Podejmują różnorodne inicjatywy

na rzecz własnego rozwoju i  rozwoju Szkoły, biorą udział w działaniach mających na celu rozwój

społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby. W Szkole stwarza się sytuacje, które mają

na celu zachęcanie uczniów do podejmowania różnych aktywności. Jednak aktywność uczniów

skupia się wokół realizacji różnorodnych działań głównie poza czasem zajęć lekcyjnych. 

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

chętnie w nich uczestniczą

Zaangażowanie uczniów w zajęcia lekcyjne prowadzone w Szkole jest ogólnie umiarkowane, w świetle danych

zebranych podczas badań ankietowych - nie spełnia wymaganego w obszarze badania kryterium powszechności

zaangażowania uczniów na większości zajęć. Dominującymi formami zaangażowania uczniów na większości

zajęć prowadzonych w Szkole są formy bierne czyli notowanie i słuchanie. Nieomal wszyscy uczniowie

deklarują, że pracują samodzielnie (wykres 1j). Rzadszą formą aktywności na lekcjach jest zadawanie pytań

przez uczniów czy ich udział w dyskusji - tylko dla około 1/3 badanych na większości zajęć (wykres 2j i 3j).

Niewielu z nich deklaruje, że pomagało innym się uczyć w dniu badania ankietowego Mój dzień (wykres 4j).

Rozkład odpowiedzi wskazujących na zaangażowanie uczniów jest niższy w porównaniu z badanymi szkołami

w Polsce.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania:  Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do

podejmowania różnorodnych aktywności

Nauczyciele starają się motywować uczniów do aktywnego uczenia się przez stosowanie różnych metod i form

pracy, pomocy dydaktycznych, okazywanie uznania i chwalenie za najmniejsze osiągnięcia, skłanianie

do osobistego angażowania się w naukę, swobodną wymianę poglądów z kolegami, zadawanie pytań. Odwołują

się do rzeczy, które mają dla ucznia znaczenie, jego osobistych doświadczeń. Wskazują sposoby praktycznego

wykorzystania zdobywanej wiedzy. Pozwalają na  własny wybór tempa pracy, czy przydzielają zadania o 

różnym stopniu trudności.

W Szkole uczniowie licznie uczestniczą w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Są to zarówno zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze (np.: matematyczne),  jak i rozwijające zainteresowania (kółko teatralne,

plastyczne, matematyczne, językowe, zajęcia sportowe, SKS, zajęcia z pierwszej pomocy, taneczne). Uczniowie

mogą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych,  świetlicowych. Biorą udział w projekcie Już pływam, programie

Mały Mistrz, są członkami Szkolnego Koła Caritas.

Uczniowie mają możliwość zgłaszania propozycji dotyczących tego, co robi się na zajęciach, ale często korzysta

z niej 7/25 uczniów (10/25 nigdy). Pomysły uczniów dotyczą np.: zmiany form, metod pracy, hodowli

zwierzątka klasowego, chęci pogłębienia wiedzy w ramach zajęć, organizacji zajęć dodatkowych, wprowadzenia

dni bez mundurka, proponowania wyjść.

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

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

Uczniowie inicjują różnorodne działania na rzecz rozwoju własnego i rozwoju Szkoły, a nauczyciele wspierają ich

w realizacji tych działań. Dotyczą one propozycji modyfikacji oferty zajęć dodatkowych, organizacji konkursów

(turniej tenisa stołowego), imprez szkolnych (dyskoteki), akcji charytatywnych ("zbiórka zakrętek na wózek dla

ucznia"), prowadzenia gazetki szkolnej, realizacji tematów na zajęciach z wychowawcą czy prowadzenia

sklepiku szkolnego. Proponują organizowanie wycieczek, "W świetlicy mogli się anonimowo wypowiedzieć,

jakich zajęć oczekują". W większości inicjatywy uczniowskie są realizowane. Uczniowie prezentują swoje prace

artystyczne, prace z projektu Mosty do wiedzy dla uczniów i uczennic z Gminy Dobczyce  na terenie Szkoły,

na korytarzach szkolnych znajdują się gazetki np.: tematyczne, Samorządu uczniowskiego, Szkolnego Koła

Caritas.

Obszar badania:  Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności

lokalnej oraz angażują w nie inne osoby

Uczniowie biorą udział w realizacji działań na rzecz środowiska lokalnego. Między innymi uczestniczyli

w projekcie "Żyj zdrowo i aktywnie – zajęcia ruchowe i edukacja prozdrowotna dla dzieci, mam i babć", podczas

którego prowadzono zajęcia pilates oraz zumby, kulinarne, gimnastykę korekcyjną, zorganizowano spotkania

z kosmetyczką. Brali też udział w konkursie Odblaskowa szkoła  - promującym bezpieczeństwo w ruchu

drogowym. Angażują się w akcje charytatywne, uczestniczą w imprezach integracyjnych np. Dzień Babci

i Dziadka, Dzień Matki, piknik rodzinny pod hasłem "Rodzina razem". W realizację powyższych działań włączane

są rodziny uczniów i okoliczni mieszkańcy.
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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:

Szkoła postrzegana jest jako bezpieczna i przyjazna dzięki podejmowanym działaniom w zakresie

zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom. Większość uczniów czuje się bezpiecznie

na lekcjach, przerwach i po zajęciach. Samorząd uczniowski i poszczególni uczniowie występują

z inicjatywami i współpracują w realizacji podjętych działań. Uczniowie potrafią dzielić się

odpowiedzialnością. Relacje międzyludzkie w Szkole są w większości przypadków przyjazne.

Zgodnie z aktualnymi potrzebami działania wychowawcze Szkoły są analizowane, a w razie potrzeby

modyfikowane z udziałem uczniów i rodziców.

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

psychiczne

Uczniowie czują się bezpiecznie na lekcjach i na przerwach, wskazują jednak, że nie zawsze tak jest na terenie

Szkoły po zajęciach lekcyjnych (3/25 z nich nie czuje się bezpiecznie). Mimo to niektórzy uczniowie wskazali

na przypadki agresji/przemocy słownej (obrażanie, używanie wobec siebie nieprzyjemnych przezwisk, obrażanie

także za pomocą internetu, telefonów komórkowych), pozawerbalnej (zachowania odbierane jako nieprzyjemne,

kradzieże czy zniszczenie rzeczy należącej do ucznia), fizycznej (wykluczenie, wymuszenie, umyślne uderzenie

przez kogoś, pobicie). Uczniowie klas młodszych czyją się bezpiecznie "wiem, że mi się nic nie stanie". Dzieje

się tak ze względu na opiekę nauczycieli, pełnione przez nich dyżury, przestrzeganie przyjętych zasad,

zabezpieczenia w budynku "Na górze są barierki, żeby nie wypaść", możliwość zamykania wejścia głównego

do Szkoły, monitoring, zakaz podjeżdżania samochodów pod samą Szkołę, dużą odległość od drogi.

W Szkole prowadzi się zajęcia pierwszej pomocy, organizuje spotkania z Policją, Strażą Pożarną, prowadzi

działania profilaktyczne. Ponadto Szkoła brała udział w konkursie Odblaskowa szkoła, współpracuje z poradnią

psychologiczno-pedagogiczną. Podejmowane działania zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne

i psychiczne.
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Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego

Uczniowie potrafią dzielić się odpowiedzialnością. Wszyscy uczniowie w tym samorząd szkolny mogą

organizować samodzielnie lub z nauczycielami różne działania. Przedsięwzięcia te to między innymi udział

w imprezach szkolnych, konkursach, zawodach, w mniejszym stopniu ich współorganizacja czy praca

w samorządzie uczniowskim. Uczniowie organizują losowanie Szczęśliwego numerka, zaproponowali Dzień bez

mundurka, przestrzegają harmonogramu korzystania ze stołów do tenisa stołowego i piłkarzyków (postawienie

ich na korytarzach było inicjatywą uczniowską). Nauczyciele dodatkowo wskazują na prowadzenie przez uczniów

sklepiku szkolnego, udział w akcjach charytatywnych, ich wpływ na dobór tematyki godzin wychowawczych oraz

założenie "ligi piłki nożnej".

Budowany jest pozytywny klimat dla współpracy uczniów. W Szkole znajduje się skrzynka pomysłów, dzięki

której uczniowie mogą anonimowo dzielić się swoimi pomysłami. Wspólnie podejmowane są decyzje odnośnie

np.: organizacji dyskotek, wycieczek, wyjść, imprez. 

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

Większość rodziców ma wpływ na to, jakich zachowań oczekuje się od ich dzieci i na zasady obowiązujące

w klasach. Wypowiadają się oni w sprawach organizacyjnych, organizacji wyjazdów, wycieczek, w sprawach

bezpieczeństwa w Szkole czy noszenia mundurków szkolnych. Rodzice doceniają np.: budowanie u ich dzieci

poczucia przynależności narodowej, tolerancji, empatii, uczenie oszczędzania, przedsiębiorczości, kreatywności,

odpowiedzialności za siebie i grupę.

Również większość uczniów deklaruje, że ma wpływ na zasady zachowania obowiązujące w Szkole. Uczniowie

także dbają o przestrzeganie przyjętych w szkole zasad.  Nauczyciele rozmawiają z nimi o zasadach

zachowania, zapoznawani są z obowiązującymi normami (kodeksy, apele porządkowe). Na prośby uczniów

realizuje się wybrane tematy na godzinach wychowawczych, zorganizowano Dzień bez mundurka, losowanie

Szczęśliwego numerka, ustala się zasady korzystania ze stołów do tenisa stołowego.

Nauczyciele przez osobisty przykład kształtują pożądane społecznie postawy co potwierdzają obserwowane

zajęcia. Rozmawiają z uczniami o zasadach zachowania i ich przestrzeganiu, przypominają o potrzebie pracy

wspólnej, dzieleniu się pracą, wypełnianiu obowiązków (dyżurni). W Szkole buduje się postawy życzliwości i 

szacunku, podnoszenia kultury osobistej w kontaktach. Pozytywne postawy i osiągnięcia uczniów promuje się

w formie pochwał, nagród. W większość przypadków nauczyciele i uczniowie odnoszą się do siebie z kulturą

i sympatią.
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Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz

modyfikuje je w razie potrzeb

W Szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze na podstawie obserwacji, rozmów, badań

ankietowych (np.: "te ankiety się powtarza i patrzymy czy się to zmieniło.  Analizę ankiety robię sama

i przekazuję koleżankom"), prowadzi się zeszyty uwag. Na ich podstawie formułuje się wnioski, które następnie

prezentowane są na radach pedagogicznych i spotkaniach z  rodzicami. Na spotkaniach zespołów: "Wspólny

plan działań podejmujemy. Kogo zaangażować". Prowadzi się współpracę z psychologiem na bieżąco analizując

pojawiające się problemy.

Podejmuje się działania mające na celu włączanie dzieci niepełnosprawnych do społeczności szkolnej

(pogadanki, zaproszenie dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego). Dyrektor zwraca

uwagę na wprowadzanie zmiany w programie wychowawczym (włączenie tematyki cyberprzemocy), realizację

działań profilaktycznych na  zielonych szkołach, organizowanie spektakli profilaktycznych w Szkole, uczenie

hymnu Szkoły już od 1 klasy i włączenie go do programu uroczystości szkolnych, prowadzenie szkoleń dla

rodziców. Nauczyciele wskazują na zmianę w sposobie doboru uczniów w ławkach "losowania na miesiąc",

comiesięczne proponowanie oceny z zachowania w klasie 6 w poprzednim roku szkolnym czy formy kontaktu

z rodzicami (sms).

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

Grono pedagogiczne dostrzega pomysły i inicjatywy zgłaszane przez uczniów i z reguły je uwzględnia.

Nauczyciele wymieniają między innymi: wprowadzenie Dnia bez mundurka (kolorowy dzień), Szczęśliwego

numerka, Dnia bez pytania (pierwszy dzień wiosny), wystawienie stołów do gry w tenisa stołowego

i piłkarzyków na korytarzach szkolnych oraz ustalenie grafiku ich użytkowania, pozwalanie uczniom

na spędzanie przerw na boisku szkolnym, przy ładnej pogodzie. Ponadto podejmowanie wybranych tematów

na zajęciach z wychowawcą, organizację zajęć dodatkowych (kółko teatralne), konkursów (turniej tenisa

stołowego), wycieczek, "Chodzenie z szopką w przebraniach",  dobór asortymentu w sklepiku szkolnym.

Wykorzystywane są również pomysły rodziców dotyczące organizacji wycieczek, konkursów, imprez (np.

wystawienie przez rodziców teatrzyku Czerwony Kapturek), dostosowywania oferty zajęć dodatkowych (zajęcia

taneczne), organizowania spotkań z ciekawymi ludźmi, udziału w realizacji projektów edukacyjnych (Żyj zdrowo

i aktywnie ). Rodzice uczestniczą w opracowywaniu i modyfikacji programu wychowawczego i profilaktyki.

Wypowiadają się też w kwestiach stroju szkolnego, doboru uczniów w ławkach czy w sprawach bezpieczeństwa

(zamykanie drzwi wejściowych do szkoły, monitoring).



Szkoła Podstawowa w Stadnikach 33/57

      

Wymaganie:

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

Stan oczekiwany:

W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

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

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

przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują

nauczanie i wspierają uczniów.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W Szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną

każdego ucznia przy pomocy obserwacji i diagnoz, w razie potrzeby we współpracy z poradnią

psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za wspieranie dzieci

i młodzieży. Oferta zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczniów jest urozmaicona i wynika

z określenia ich potrzeb i zainteresowań. W Szkole prowadzi się działania antydyskryminacyjne

adekwatne do występujących zagrożeń i sprawiające, że dyskryminacja jest zjawiskiem

sporadycznym. Indywidualizacja pracy z uczniami sprzyja ich harmonijnemu rozwojowi. Rodzice

i uczniowie są zadowoleni ze wsparcia otrzymywanego w Szkole. 

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne uczniów i ich potrzeby rozwojowe przy pomocy obserwacji,

diagnoz (poczynając od diagnozy gotowości szkolnej), analizując prace uczniów, w razie potrzeby korzystając

z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Stosunkowo duża grupa uczniów została rozpoznana jako

wymagający pomocy. Wszyscy ci uczniowie zostali objęci programami wsparcia, m.in.: pomocą logopedyczną,

rewalidacją indywidualną, gimnastyką korekcyjną, zajęciami wyrównawczymi, zajęciami przygotowującymi

do sprawdzianu. Organizuje się również zajęcia indywidualne dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Dla części

uczniów zostały opracowane IPET-y.

Decyzje dotyczące pomocy uczniom są podejmowane w razie potrzeby na początku lub w czasie trwania roku

szkolnego. 
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Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia 

Zdecydowana większość uczniów bierze udział w zajęciach rozwijających zainteresowania oraz

dydaktyczno-wyrównawczych, dostosowanych do ich zdiagnozowanych wcześniej potrzeb. W ramach wspierania

uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi m.in. utrzymano zatrudnienie w Szkole logopedy oraz

zapewniono pomoc nauczyciela wspomagającego w klasie 5. Organizowana jest pomoc

psychologiczno-pedagogiczna we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i przełamywane lęki

i obawy rodziców z tą pomocą związane.

Nauczyciele zachęcają uczniów do aktywności i rozwijania zdolności również poprzez przygotowywanie ich

i udział w konkursach (wiedzy, artystycznych, zawodach sportowych). Podejmują również adekwatne do potrzeb

Szkoły doskonalenie zawodowe w zakresie oligofrenopedagogiki, logopedii czy socjoterapii.

Zdaniem uczniów zajęcia pozalekcyjne organizowane w Szkole są dla nich interesujące, jednak zdaniem 7/25

uczniów raczej nie pomagają w nauce (wykres 1j i 2j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania:  W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki

Nauczyciele i rodzice sporadycznie dostrzegają w Szkole przejawy dyskryminacji ze względu na status

materialny rodziny ucznia. W Szkole czyni się starania, aby tego typu objawom przeciwdziałać m.in. poprzez

utrzymanie jednolitego, obowiązującego w Szkole stroju, a także pomoc uczniom o trudniejszej sytuacji

materialnej np. w sfinansowaniu wycieczek.

W Szkole podejmowane są regularne działania antydyskryminacyjne, m.in. pogadanki na lekcjach

wychowawczych, spektakle profilaktyczne o tematyce akceptacji siebie i drugiego człowieka oraz o niwelowaniu

przejawów agresji i przemocy. Uczniowie klasy 6 brali udział w spektaklu profilaktycznym w Teatrze Ludowym

w Krakowie Błysk rekina . W związku z uczęszczaniem do Szkoły kilkorga dzieci niepełnosprawnych (ruchowo,

chłopiec autystyczny), uczniowie są naturalnie wdrażani do pomocy i uczeni empatii i szacunku dla innego

człowieka.

Również działania prowadzone w ramach koła Caritas, udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach (np.

słodyczy, plastikowych nakrętek) sprzyja budowaniu w dzieciach postaw otwartości i akceptacji.

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 blisko współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dobczycach, korzystając z orzeczeń

i opinii dotyczących uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także prowadząc terapię logopedyczną

w Szkole, dzięki czemu kontakt ze specjalistą jest łatwy i szybki.

Kolejną instytucją odpowiedzialną za wspieranie dzieci i młodzieży jest Policja: organizator akcji 

Odblaskowa Szkoła , inicjator podnoszenia bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły, poprzez m.in.

zwiększanie świadomości i wiedzy uczniów na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, sponsor

elementów odblaskowych dla uczniów.

W związku z występowaniem w Szkole problemów rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo bliska jest

również współpraca z MOPS-em w Dobczycach oraz z pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania problemom

alkoholowym. Pozwala ona na finansowanie posiłków potrzebującym dzieciom, pomoc w zakupie podręczników

i przyborów szkolnych.

Szkoła współpracuje także z Gimnazjum  w Dobczycach, organizując m.in. wspólne imprezy, umożliwiając

uczniom udział w dniu otwartym w Gimnazjum i zapoznanie się z atmosferą i ofertą edukacyjną tej szkoły.

Kolejnymi instytucjami wspierającymi rozwój dzieci są: PTTK w Dobczycach (lekcje muzealne, udział

w warsztatach z edukacji regionalnej), Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach (udział dzieci

w wielu zajęciach artystycznych, kulturalnych, konkursach), Biblioteka Publiczna w Dobczycach.

Wskazywane przez nauczycieli i Dyrektora przykłady współpracy świadczą o ich adekwatności do potrzeb

uczniów.  
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Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia

Nauczyciele indywidualizują proces nauczania dostosowując tempo pracy i wymagania do możliwości uczniów.

Starają się zwracać uwagę zarówno na uczniów zdolnych (np. proponując im dodatkowe zadania), jak

do słabszych, wymagających pomocy (stanowiska tych uczniów są zazwyczaj blisko nauczyciela, aby w każdej

chwili mógł obserwować ich pracę i udzielać wsparcia).

Nauczyciele stosują różne metody i formy pracy, wykorzystują zróżnicowane pomoce dydaktyczne. Część z nich

stosuje metody aktywne, pedagogikę zabawy, co pozwala uczniom na skupienie uwagi i lepsze wykorzystanie

czasu na lekcji. 

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

odpowiada ich potrzebom

Zarówno uczniowie jak ich rodzice uważają, że wsparcie udzielane im w Szkole odpowiada ich potrzebom.

Większość uczniów wyraża opinię, że nauczyciele wierzą w ich możliwości. Uczniowie są zdania, że nauczyciele

mówią im, że mogą nauczyć się trudnych rzeczy (wykres 1j). Rodzice wyrażają opinię, że zarówno wychowawcy

jak nauczyciele wspierają ich w sytuacjach trudnych dla ich dzieci. 

Wykres 1j
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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: C

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele współpracuję ze sobą w zespołach zadaniowych, uczących w jednym oddziale. Wspólne

ustalenia pozwalają na dokonywanie zmian w procesach edukacyjnych. Nauczyciele dzielą się

wiedzą i doświadczeniem, wspólnie organizują i prowadzą imprezy, wycieczki, konkursy, pomagają

sobie w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i edukacyjnych co sprzyja doskonaleniu

podejmowanych działań. Jednak niewielu nauczycieli wskazuje na wspólne planowanie, realizację

badań, opracowanie i analizę wyników odnośnie ewaluacji własnej pracy.

Obszar badania:  Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w

organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Nauczyciele angażują się w pracę zespołów. Większość z nich ocenia, że współpracują przy organizacji imprez

dla uczniów, rodziców lub nauczycieli oraz w ramach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Połowa

deklaruje zaangażowanie w pracę zespołu wychowawczego i profilaktycznego. Mniej licznie biorą udział

w działaniach zespołu nauczycieli oddziału, ds ewaluacji wewnętrznej, przedmiotowym

lub międzyprzedmiotowym, ds. zarządzania szkołą, szkoleniowym. Dyrektor zwraca dodatkowo uwagę

na działanie zespołów "zespoły (...) klas 1-3 i 4-6 (wychowawców). (...) Zespoły zadaniowe: aktualizacja

statutu. Zespół nauczycieli przy organizacji sprawdzianu, zespół nauczycieli świetlicowych". W ramach zespołu

nauczycieli pracujących w jednym oddziale wspólnie planują oni swoją pracę, omawiają zalecenia poradni

psychologiczno-pedagogicznej, korelację międzyprzedmiotową, realizację podstawy programowej i kształtowane

umiejętności, planowanie uroczystości, wycieczek, rozwiązują pojawiające się problemy wychowawcze.

Nauczyciele wspólnie analizują wyniki sprawdzianu, biorą udział w ewaluacji wewnętrznej, ustalają

harmonogram imprez, przygotowują ofertę zajęć dodatkowych, organizują konkursy, akcje charytatywne,

omawiają indywidualizację procesu edukacyjnego.
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Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

(planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między

nauczycielami

Zmiany w przebiegu procesów edukacyjnych są wynikiem zespołowych działań nauczycieli. Jak podaje Dyrektor,

zespoły spotykają się w razie potrzeb na bieżąco  lub  "według schematu, 2-3 razy w półroczu", wyniki ich pracy

omawiane są na  radach pedagogicznych. O doborze osób do zespołu decydują "predyspozycje nauczycieli, kto

się dobrze czuje w jakiejś dziedzinie". Nauczyciele deklarują, iż doskonalą proces edukacyjny na podstawie

obserwacji uczniów, testów sprawdzających, "ewaluowanie wyników nauczania (...) ewaluowanie swojej pracy "

Nauczyciele wśród zmian procesu edukacyjnego i wychowawczego jakie zaszły w ostatnim czasie wskazują

między innymi: wdrażanie "Działań szkoły na rzecz poprawy efektów kształcenia w roku szkolnym 2014/2015",

dostosowywanie form i metod pracy, sposoby kształcenia umiejętności określonych w podstawie programowej

(np. czytanie - przystąpienie do  Świerszczykowego Klubu Pożeraczy Liter ), zmiany w kalendarzu imprez,

uroczystości, konkursów i realizacji projektów. Zwracają też uwagę na ściślejsze przestrzeganie przyjętych

w Szkole zasad. Pojedynczy nauczyciele wskazują na zmiany w sposobie przygotowywania uczniów

do sprawdzianu, sprawdzania poziomu osiągnięć uczniów, zmiany w systemie oceniania czy dostosowanie

godzin prowadzenia zajęć. W efekcie wspólnych ustaleń między nauczycielami przygotowuje się ofertę zajęć

dodatkowych, strategię działań dla uczniów mających trudności w nauce, organizację wsparcia między uczniami

(przesadzanie uczniów), zmiany w programach wychowawczym i profilaktyki.

Nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów, indywidualizują proces edukacyjny. Dyrektor

dodatkowo wskazuje na zmiany w statucie, zorganizowanie drugiej pracowni komputerowej, wyposażenie

pracowni językowej w tablicę interaktywną i związane z tym doskonalenie nauczycieli.

Obszar badania:  Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy

współpracy

Nauczyciele korzystają z pomocy innych nauczycieli. Wśród sposobów wspierania się grona pedagogicznego

w pracy z uczniami dominuje wymiana doświadczeń, konsultacje, doradztwo, wymiana poglądów, pomocy

dydaktycznych, przekazywanie wiedzy zdobytej na szkoleniach, wspólne organizowanie i prowadzenie działań

(wycieczki, konkursy, imprezy). W mniejszym stopniu przekazują sobie informacje o uczniach/zespołach

klasowych, połowa nauczycieli uzyskuje pomoc odnośnie korelacji międzyprzemiotowej, planowania

i opracowywania materiałów, korzystają z lekcji koleżeńskich/otwartych. Podejmowanie wspólnych działań

pozwala na urozmaicenie i podniesienie poziomu organizowanych uroczystości, imprez, osiągnięcia uczniów

w konkursach, "ciekawsze i bezpieczniejsze wycieczki", wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, uzyskiwanie

informacji o uczniach czy ustalanie ich ocen zachowania. Ponadto daje możliwość uczestnictwa w lekcjach

otwartych, w projektach, wspieranie potrzebujących, integrację środowiska czy pozyskiwanie środków

finansowych. Rozwiązuje się problemy wychowawcze i edukacyjne.
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Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej

pracy

W większości nauczyciele deklarują, że regularnie prowadzą ewaluację własnej pracy. Wśród elementów własnej

pracy poddawanych ewaluacji wskazują np.: wyniki nauczania, przygotowanie i udział uczniów w konkursach,

prowadzenie dokumentacji własnej, efekty podejmowanych działań wychowawczych, stopień realizacji podstawy

programowej, efekty podejmowanych działań wychowawczych, przygotowanie uczniów do uroczystości.

Pojedynczy nauczyciele wskazują prowadzenie dodatkowych zajęć, efektywność prowadzonej terapii

logopedycznej, wpływ stosowanych metod i form nauczania na kształcenie, wpływ wprowadzenia zajęć

teatralnych na zdolności aktorskie dzieci, monitorowanie procesu edukacji ucznia, sprawdzenie aktywności

i zaangażowania na lekcji. Wszyscy deklarują prowadzenie tej ewaluacji z innymi nauczycielami. Jednak

niewielu nauczycieli wskazuje na wspólne planowanie i realizację badań, opracowanie i analizę wyników.

Wymieniają jedynie konsultację z innymi nauczycielami, dwóch podaje wzajemną obserwację lekcji, po jednym

- zbieranie dokumentacji, opracowywanie ankiety. Podawane przykłady współdziałania w zdecydowanej

większości nie odnoszą się do  działań ewaluacyjnych. 
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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: E

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Działania nauczycieli zmierzające do budowania w Szkole pozytywnego klimatu sprzyjającego

uczeniu się są nie w pełni efektywne. Część uczniów nie w pełni wykorzystuje czas na lekcjach

na uczenie się, nie otrzymuje pomocnych wskazówek od nauczycieli,  nie pomaga sobie nawzajem.

Są też uczniowie, którzy nie mają możliwości wykazywania się na lekcjach własnymi pomysłami,

dzielenia osiągnięciami, wyrażają też obawę przed zadawaniem pytań i popełnianiem błędów.

Pomimo tego, że Szkoła posiada pewne informacje na temat losów absolwentów nie można

stwierdzić, ma ile przyczyniają się one do promocji wartości edukacji wśród uczniów. Sprzyja temu

natomiast aktywny udział Szkoły w projektach edukacyjnych skierowanych do uczniów i środowiska

lokalnego.  

Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat

sprzyjający uczeniu się

Nauczyciele podejmują nie w pełni skuteczne starania o dobre relacje z uczniami i uczniów pomiędzy sobą.

W opinii uczniów czas na lekcjach wykorzystywany jest na uczenie się w przypadku większości zajęć, podczas

gdy w innych szkołach odpowiedzią dominującą jest: "na wszystkich zajęciach" (wykres 1j). Nauczyciele są

sprawiedliwi (wykres 2j)  i na części lekcji upewniają się, czy lekcja jest zrozumiała. 9/25 uczniów wyraża

opinię, że nauczyciele upewnili się, czy zrozumieli na połowie lub mniej niż połowie lekcji, co stanowi istotną

statystycznie różnicę (wykres 3j). W odczuciu około połowy uczniów pomagają oni sobie nawzajem w nauce

(wykres 4j), co również jest wielkością mniejszą niż w badanych w Polsce szkołach. Większość uczniów miała

problemy z dostrzeżeniem wskazówek od nauczycieli, które wspomagałyby ich uczenie się (10/25 - nie

otrzymała takich wskazówek od żadnego nauczyciela). Niewielka liczba badanych zwróciła się do nauczycieli,

gdy potrzebowali z nimi porozmawiać, w większości nie odczuwali takiej potrzeby. Ich zdaniem odnoszą się oni

do siebie przyjaźnie, ale około 1/3 dostrzega przypadki lekceważenia kolegów przez innych. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia

się przez całe życie

W opinii nauczycieli podejmują oni działania mające kształtować u uczniów postawy uczenia się przez całe

życie: zachęcają ich do aktywności i pracy twórczej, do rozwijania zainteresowań. Działania te są jednak mało

efektywne, gdyż uczniowie rzadko mają możliwość pokazania kolegom, jakie są rezultaty ich pracy, niezbyt

często zgłaszają swoje pomysły na lekcji - 18/25 ankietowanych uczniów nie zgłaszało ich na żadnej z lekcji

(wykres 1j) czy też są zachęcani przez nauczyciela do wyrażania własnej opinii (wykres 2j).

Część uczniów wyraża obawę przed popełnianiem błędów na lekcjach oraz przed zadawaniem pytań (wykres 3j

i 4j). Część z nich nie jest zachęcana do rozwiązywania zadań różnymi sposobami, oraz do wyrażania własnych

opinii podczas lekcji. 12/25 uczniów często nie ma możliwości pokazania wyników swojej pracy innym uczniom.

Wyniki uzyskane przez Szkołę w tym zakresie stanowią istotną statystycznie różnicę w porównaniu ze szkołami

w Polsce.

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

Obszar badania:  Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do

promowania wartości edukacji

Dyrektor i nauczyciele deklarują, że zbierają informacje na temat losów absolwentów, m.in. dowiadując się,

którzy z nich zostali wpisani do złotej księgi w gimnazjum, rozmawiając z nimi i ich rodzicami przy okazji

spotkań w Szkole. Absolwenci są zapraszani do Szkoły, gdzie biorą udział w uroczystościach i festynach,

niektórzy z nich realizują tutaj praktyki. Działania związane z pozyskiwaniem i wykorzystaniem przez Szkołę

informacji o losach absolwentów nie mają charakteru celowego i systematycznego. Większość uczniów

w ankiecie wyraża opinię, że nauczyciele rzadko lub nigdy nie rozmawiają z nimi o tym, co robią uczniowie,

którzy ukończyli Szkołę (wykres 1j), co świadczy o tym, że informacje o losach absolwentów w niewielkim

stopniu służą promowaniu wartości edukacji.  
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Wykres 1j

Obszar badania: Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w

społeczności lokalnej

W Szkole podejmowane są działania promujące wartość edukacji takie jak: projekty dla uczniów, ich rodziców

i dziadków (Żyj zdrowo i aktywnie), uroczystości szkolne dla uczniów i środowiska lokalnego. Biblioteka szkolna

jest dostępna dla wszystkich mieszkańców, ponadto Szkoła proponuje zajęcia dodatkowe dla uczniów

adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb ich i ich rodziców. W Szkole są organizowane spotkania z psychologiem

dla rodziców. Promocja wartości edukacji odbywa się również dzięki publikacjom dotyczącym m.in. osiągnięć

Szkoły w prasie (gazeta dobczycka Tapeta, Głos Myślenic, Dziennik Polski).
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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:

Dyrektor i nauczyciele skutecznie pozyskują do współpracy rodziców, którzy biorą udział

w decyzjach dotyczących wielu aspektów działania Szkoły i funkcjonowania w niej ich dzieci.

Rodzice wykazują się inicjatywą proponując rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo dzieci oraz

podnoszące atrakcyjność zajęć szkolnych i pozalekcyjnych. Aktywność rodziców sprzyja rozwojowi

dzieci oraz integracji społeczności lokalnej.

Obszar badania:  Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat

swojej pracy

Rodzice mają możliwość wyrażania swoich opinii i uwag na zebraniach ogólnych, zebraniach z wychowawcami

klas, podczas rozmów indywidualnych, a także poprzez ankiety (np. na temat funkcjonowania świetlicy,

bezpieczeństwa w Szkole). Nauczyciele wykorzystują opinie rodziców zwłaszcza w zakresie organizacji zajęć

pozalekcyjnych i wycieczek oraz rozwiązywania konfliktów (szczegóły wykres 1w).

Rodzice przejawiają inicjatywy, realizowane następnie w Szkole ze wsparciem Dyrektora i społeczności szkolnej

(np. urządzenie mini placu zabaw z oczkiem wodnym, spektakl dla dzieci w wykonaniu rodziców). Rodzice mają

wpływ na podejmowane w Szkole decyzje np. na skutek ich interwencji zmianie uległ asortyment w sklepiku

(niezdrowe jedzenie zastąpione przez owoce, kanapki, soki i wodę), wykorzystywano także inicjatywy rodziców

w zakresie poznawania przez uczniów ciekawych zawodów (wycieczka do komisariatu Policji).
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Wykres 1w

Obszar badania:  W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich

dzieci

Szkoła współpracuje z rodzicami, m.in. realizując wspólne projekty (wielopokoleniowy projekt Żyj zdrowo

i aktywnie , projekt dla młodszych uczniów Nie bój żaby) . Współpraca dotyczy także bezpieczeństwa dzieci,

m.in. na wniosek rodziców zorganizowane zostały dowozy i rodzice parkują pod Szkołą w taki sposób, aby nie

zagrażało to dzieciom, ponadto podjęto wspólną decyzję o zamykaniu drzwi wejściowych do Szkoły. Aktualnie

rodzice planują założenie stowarzyszenia, które ma wspierać działania Szkoły.

W opinii rodziców większość nauczycieli, a zwłaszcza wychowawcy wspierają ich w sytuacjach trudnych dla ich

dzieci (wykres 1j), a także rozmawiają z nimi na temat możliwości ich rozwoju (wykres 2j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania:  Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w

podejmowanych działaniach

Rodzice współdecydują w ważnych sprawach na poziomie całej Szkoły, a także na poziomie klas. Ich opinia jest

brana pod uwagę w sprawach dotyczących zajęć pozalekcyjnych (utworzenie kółka szachowego, taniec, piłka

nożna), organizacji imprez szkolnych i klasowych, spotkań integracyjnych (piknik, Jasełka), wycieczek (Szkoła

pod Żaglami, wyjazdy do Opery Krakowskiej). Rodzice służą wsparciem także w sprawach związanych

z bezpieczeństwem uczniów (praca przy organizacji akcji Odblaskowa Szkoła  we współpracy z Policją,

przy organizacji egzaminu na kartę rowerową). Pomoc rodziców jest widoczna w odniesieniu do uczniów

w trudnej sytuacji materialnej (pomoc w sfinansowaniu wycieczek). 

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

W Szkole podejmowane są działania mające na celu włączanie się rodziców w jej rozwój. Każdy nauczyciel ma

dyżur raz w tygodniu, informacje o pracy Szkoły są dostępne na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Mimo tego jest grupa rodziców, która nie angażuje się w działania Szkoły (wykres 1j).

Rodzice zgłaszają propozycje m.in. dotyczące organizacji wyjazdów, wycieczek, zajęć tanecznych, piłki nożnej,

gimnastyki korekcyjnej, terapii logopedycznej. Inicjatywy te są w miarę możliwości realizowane. W wyniku

wspólnych działań rodziców i Dyrektora utworzono w Szkole trzeci oddział przedszkolny, umożliwiając w ten

sposób edukację przedszkolną większej ilości dzieci.

Rodzice byli inicjatorami spotkań z Policją, strażą pożarna oraz miejscowym poetą. 
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Wykres 1j

Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców

W działania Szkoły najbardziej zaangażowani są rodzice skupieni w Radzie Rodziców oraz trójki klasowe.

Inicjują oni organizację imprez i wycieczek, służą pomysłami dotyczącymi wzbogacania bazy Szkoły i finansują

je ze środków Rady Rodziców (np. zakup piłkarzyków, nagłośnienia), inicjują zajęcia dodatkowe (piłka nożna,

taniec). Różnorodne działania podejmowane przez nauczycieli we współpracy z rodzicami wpływają pozytywnie

na rozwój uczniów: ich samodzielność, kreatywność, umiejętność zachowania się na scenie, radzenia sobie ze

stresem, gospodarowania czasem wolnym. 
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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:

Szkoła jest postrzegana w środowisku jako centrum życia oświatowego i  kulturalnego. Wspólnie

podejmowane działania wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój uczniów, m.in. pomoc

dzieciom potrzebującym wsparcia, realizacja projektów edukacyjnych, wzbogacanie bazy

edukacyjnej, umożliwienie udziału w zajęciach pozaszkolnych. Współpracując blisko z wielu

podmiotami środowiska, Szkoła przyczynia się do integracji społeczności lokalnej.

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

Przedstawiciel organu prowadzącego wśród najistotniejszych potrzeb środowiska lokalnego wymienia dobre

przygotowanie dzieci do dalszej edukacji, do poszukiwania pracy, ich otwartość na nową rzeczywistość,

umiejętność odnalezienia się w dorosłym życiu. Zarówno partnerzy jak Dyrektor wskazują przykłady działań

odpowiadających na te potrzeby, m.in. realizację projektów edukacyjnych dla dzieci i ich rodzin Żyj zdrowo

i aktywnie , przygotowanie imprez środowiskowych i festynów, możliwość korzystania z biblioteki szkolnej oraz

z boiska i terenu przy Szkole przez okolicznych mieszkańców. W odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego

w Szkole powstał trzeci oddział przedszkolny, w czasie ferii i wakacji organizuje się zajęcia otwarte dla młodych

mieszkańców. Oferta zajęć pozalekcyjnych jest w większości dostosowana do potrzeb uczniów. Działania te

sprzyjają lepszemu funkcjonowaniu dzieci w społeczności lokalnej i ich przygotowaniu do dalszej edukacji

i dorosłego życia.
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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 

Dyrektor i nauczyciele prowadzą systematyczne działania we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego.

Jest to m.in. pozyskiwanie środków dla Szkoły i pomoc socjalna dla uczniów (w miarę potrzeb i posiadanych

środków), profilaktyka uzależnień prowadzona co roku na zielonych szkołach, udział uczniów w dniach

otwartych w Gimnazjum w Dobczycach (corocznie), edukacja regionalna prowadzona we współpracy z PTTK

w Dobczycach (pieczenie chleba, wykonywanie ozdób świątecznych, zwiedzanie skansenu, zamku

w Dobczycach). 

Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój

środowiska.

Szkoła korzysta z pomocy środowiska lokalnego m.in. poprzez udział dzieci w zajęciach pozaszkolnych

i konkursach w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczcyach, możliwość zwiedzania muzeum

misyjnego i mini zoo w Seminarium, terapię logopedyczną realizowaną w Szkole, wsparcie

pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów. Z kolei korzyści dla środowiska lokalnego to m.in. promocja

Gimnazjum, pozyskiwanie uczestników zajęć w Ośrodku Kultury, możliwość korzystania z sali gimnastycznej

i odbywania praktyk przez kleryków Seminarium, dostępność biblioteki szkolnej i gabinetu stomatologicznego

oraz terenu wokół Szkoły dla mieszkańców Stadnik. W zgodnej opinii nauczycieli, partnerów i rodziców korzyści

ze współpracy Szkoły i środowiska lokalnego są obopólne. 

Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w

środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów 

Uczniowie, rodzice i nauczyciele wymieniają wiele działań realizowanych przez Szkołę we współpracy

z instytucjami środowiska lokalnego,m.in. spotkania z Policją, nauka przedsiębiorczości - wizyty w Banku

Spółdzielczym, opiekę poradni psychologiczno-pedagogicznej, opiekę stomatologiczną, lekcje muzealne

w skansenie. Część zajęć edukacyjnych odbywa się poza Szkołą; w czasie zielonych szkół, szkoły pod żaglami,

jednodniowych wycieczek (Kraków, Wawel, Wieliczka), w trakcie wyjść podczas lekcji (przyrody, plastyki).

Działania te korzystnie pływają na rozwój uczniów.
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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: C

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W Szkole dokonuje się analizy wyników sprawdzianu, która służy planowaniu pracy w zespołach

uczących w klasach. Niski wynik sprawdzianu spowodował opracowanie dokumentu "Działania

szkoły na rzecz poprawy efektów kształcenia w roku szkolnym 2014/215", zakładającego m.in.

szybsze pozyskiwanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla potrzebujących tego uczniów,

lepszą współpracę z rodzicami oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w celu lepszego rozwijania

umiejętności kluczowych.

W Szkole przeprowadza się dodatkowe badania wewnętrzne i zewnętrzne, częściowo

wykorzystywane do podnoszenia jakości nauczania. Trudno określić wpływ posiadanych informacji

o losach absolwentów na usprawnienie procesów edukacyjnych w Szkole.

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

Wnioski z analiz wyników sprawdzianów zewnętrznych wykorzystywane są do tworzenia koncepcji pracy Szkoły

na kolejny rok szkolny. Służą do planowania pracy w zespołach uczących w klasach, opracowywania rozwiązań

pozwalających na skuteczne uczenie, pomagają w kształceniu kluczowych umiejętności niezbędnych

na sprawdzianie.

Niskie wyniki sprawdzianu w roku szkolnym 2013/14 skłaniają do dogłębnej analizy przyczyn słabych stron

kształcenia oraz opracowania: "Działania szkoły na rzecz poprawy efektów kształcenia w roku szkolnym

2014/2015". Wnioski z analiz wyników wykorzystywane są także do zaplanowania liczby godzin wynikających

z planu nauczania, do rozdysponowania godzin do dyspozycji Dyrektora oraz do planowania zajęć

pozalekcyjnych tj. zajęć wyrównawczych, zajęć dla dzieci zdolnych, kół zainteresowań, indywidualnego toku
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nauki z matematyki. 

Obszar badania:  Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

W związku z niskim wynikiem sprawdzianu w klasie 6 wprowadzono w bieżącym roku szkolnym działania

naprawcze. Zakładają one wcześniejsze rozpoznawanie niepowodzeń w nauce poprzez obserwację oraz

diagnozę na wejściu i na wyjściu w klasie 1 i 6. Utrzymujące się trudności w nauce mają być poparte badaniami

psychologiczno-pedagogicznymi, a uczniom ma być udzielane wsparcie w zależności od stwierdzonej dysfunkcji.

Nauczyciele od przedszkola mają wdrażać metody motywowania dzieci i uczniów do podejmowania wysiłku

edukacyjnego. Zgodnie z programem naprawczym nauczyciele na zajęciach wyrównawczych mają za zadanie

utrwalać umiejętność pisania testów, korzystania z informacji i wykorzystywania z wiedzy w praktyce,

kształtować i utrwalać kluczowe umiejętności. Program naprawczy zakłada większy udział rodziców: oni oraz

uczniowie mają być na bieżąco informowani o wynikach i podejmowanej pomocy. Nauczyciele mają też

zaplanować lekcje otwarte dla rodziców i lekcje koleżeńskie w celu wymiany doświadczeń. 

 

Wykres 1o
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Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych

W Szkole, w celu porównania osiąganych efektów nauczania wykorzystuje się wyniki zewnętrznych

sprawdzianów w klasie 6. Ponadto przeprowadza się sprawdzian próbny w klasie 6, badanie w ramach programu

Lepsza Szkoła - Sesje z Plusem w klasach 4-6, badanie Operon oraz WSIP Ekstraklasa w klasie 3. Nauczyciele 

wskazują niewiele przykładów wykorzystania innych badań zewnętrznych (opisywanych np. w literaturze

fachowej). Wyżej wymienione analizy i badania mają wpływ na planowanie i realizację pracy z uczniami. 

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: diagnozy na wejściu oraz po pierwszym półroczu i na

zakończenie każdej klasy. Przeprowadza się przygotowane przez nauczycieli badanie wyników w klasie 3,

kolejne badanie dotyczy techniki czytania (klasa 4). Badania te są wykorzystywane do poprawy jakości

kształcenia, a także do poszukiwania przyczyn niepowodzeń, doboru form i metod oraz rodzaju pomocy

psychologiczno-pedagogicznej niezbędnej uczniom. Badania te pomagają także w budowaniu oferty zajęć

pozalekcyjnych, we wzbogacaniu oferty edukacyjnej nakierowanej na rozwój ucznia.

Szkoła posiada częściową wiedzę na temat losów absolwentów, ich sukcesów i niepowodzeń w gimnazjum.

Informacje te są zbierane przy okazji spotkań z absolwentami lub ich rodzicami. Nauczyciele deklarują,

że wykorzystują tę wiedzę do promocji postaw aktywności i rozwijania zdolności i zainteresowań wśród uczniów.

Działania te nie noszą cech celowości i systematyczności i trudno jest określić, na ile posiadane informacje

o losach absolwentów są użyteczne dla Szkoły.
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Wymaganie:

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Stan oczekiwany:

Kluczowym elementem decydującym o jakości każdej organizacji jest zarządzanie, które służy jej

rozwojowi. Skuteczne zarządzanie szkołą powinno koncentrować się na stworzeniu optymalnych

warunków do nauczania i uczenia się uczniów, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, ich

doskonalenia zawodowego. Wnioski z prowadzonej zespołowo ewaluacji wewnętrznej i nadzoru

pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora powinny umożliwiać podejmowanie decyzji

służących rozwojowi szkoły.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła posiada wystarczająca bazę i zapewnia uczniom oraz nauczycielom odpowiednie warunki

nauki i pracy. Nauczyciele wymieniają się wiedzą i doświadczeniem, doskonalą się w dziedzinach

istotnych dla Szkoły. Formułowane wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego mają na celu

podnoszeniu jakości kształcenia i wychowania. Dyrektor skutecznie pozyskuje do współpracy

rodziców i partnerów, a także wspiera inicjatywy nauczycieli, co sprzyja poszerzaniu oferty

edukacyjnej Szkoły i możliwości rozwoju uczniów.

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i

uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków

Szkoła posiada wystarczająca bazę i zapewnia nauczycielom zarówno warunki do przygotowania się do zajęć jak

i odpowiednie pomoce dydaktyczne do wykorzystania na lekcjach. Klasy są duże, przestronne, dobrze

wyposażone, uczniowie posiadają indywidualne szafki w szatni, miejsce na podręczniki i przybory szkolne

w klasach. Również warunki w części rekreacyjnej (korytarze, otoczenie Szkoły) są dobre: uczniowie dysponują

m.in. dwoma stołami do ping-ponga oraz dwoma zestawami piłkarzyków wykorzystywanymi podczas przerw.

Duży teren wokół Szkoły, boiska i place zabaw pozwalają na rekreację uczniów jak i służą społeczności lokalnej.

Baza jest systematycznie udoskonalana, m.in. w ostatnim czasie udało się nabyć (drugą) tablicę interaktywną

oraz zmodernizować pracownię komputerową.

Plan zajęć Szkoły uwzględnia potrzebę równomiernego obciążenia dzieci zajęciami w poszczególnych dniach

tygodnia. Szkoła jest jednozmianowa. Zajęcia dla większości uczniów rozpoczynają się o stałej porze. Każdego

dnia odbywają się zajęcia o charakterze ruchowym, artystycznym lub godzina wychowawcza. Zdarza się

blokowanie przedmiotów, a także występowanie zajęć wymagających dużej koncentracji pod koniec dnia.

Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy. Dokonano podziału klas na grupy na zajęciach komputerowych, języka

angielskiego i niemieckiego w klasach 4-6 oraz wychowania fizycznego w klasie 5.

W Szkole odbywają się często organizowane przez Dyrektora spotkania dotyczące nauczania i uczenia się
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uczniów, rozwiązywania problemów wychowawczych, relacji z uczniami i współpracy pomiędzy nauczycielami. 

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu

W Szkole zorganizowano miejsce do pracy indywidualnej i zespołowej nauczycieli, z możliwością korzystania

z Internetu. Nauczyciele korzystają również z sali konferencyjnej, w tym do kontaktów z rodzicami, biblioteka

posiada i prenumeruje literaturę metodyczną. Nauczyciele są zachęcani do doskonalenia zawodowego, ich udział

w szkoleniach i kursach jest dofinansowany. Doskonalenie nauczycieli jest ściśle związane z potrzebami Szkoły:

uzyskują oni aktualnie kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, terapii, logopedii. Dyrektor stara się również o to,

aby nauczyciele czuli się związani ze Szkołą, m.in. kierując ich na takie studia podyplomowe które pozwolą im

pracować w Szkole na pełnym etacie.

Nauczyciele biorą także udział w szkoleniach rad pedagogicznych, obserwacjach koleżeńskich zajęć,

konferencjach i seminariach. Wszyscy są zaangażowani w pracę zespołową, m.in.: w zespołach uczących

w danej klasie, zespole wychowawców, zespole nauczycieli uczących w klasach 1-3.

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami

Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego, powołuje zespół ds. ewaluacji

i nadzoruje jego pracę.

Większość nauczycieli deklaruje udział w ewaluacji wewnętrznej: pracują w zespole ewaluacyjnym (3-5 osób),

opracowują narzędzia i przeprowadzają badania (ankiety, wywiady), opracowują je i sporządzają raport,

prezentowany wszystkim nauczycielom. Nauczyciele wspólnie wypracowują wnioski i starają się o ich skuteczne

wdrażanie. Z inicjatywy Dyrektora wszyscy nauczyciele wzięli udział w szkoleniu nt. ewaluacji. 

Obszar badania:  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki

Wypracowane przez radę pedagogiczną wnioski z nadzoru pedagogicznego są wdrażane przez nauczycieli.

Wnioski wynikające z ewaluacji dotyczą np. realizacji podstawy programowej i przygotowania dzieci

do sprawdzianu (np. wprowadzenie zajęć wyrównawczych z techniki czytania, czytanie ze zrozumieniem, udział

w projektach edukacyjnych np. Mosty do wiedzy ). Wnioski z kontroli obejmują doskonalenie prowadzenia

dokumentacji szkolnej, realizacji godzin podstawy programowej.

Celowe jest również wspomaganie nauczycieli: Dyrektor dąży do tego, aby posiadali oni kwalifikacje

do nauczania przynajmniej 2 przedmiotów oraz do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
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Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich

działań, innowacji i eksperymentów

Dyrektor deklaruje wsparcie nauczycieli w podejmowaniu własnych inicjatyw i realizacji pomysłów,

przyczyniających się do lepszego rozwoju uczniów m.in. poprzez wsparcie w doskonaleniu, pomoc w realizacji

projektów. Nauczyciele oceniają to wsparcie jako istotne, choć elementy nowatorskie w czasie lekcji są prawie

niezauważalne.

W szkole realizuje się działania nowatorskie: projekty Żyj zdrowo i aktywnie  oraz   I spy with my little eyes

realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności English Teaching. Projekty te,

opracowane i koordynowane przez nauczycieli są istotnym czynnikiem w budowaniu społeczeństwa

obywatelskiego wśród uczniów oraz w środowisku lokalnym, pozwalając ich uczestnikom dostrzec i wykorzystać

nowe możliwości rozwoju.

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

Dyrektor stara się o to, aby w procesie podejmowania decyzji w Szkole brali udział nauczyciele, uczniowie,

rodzice, pracownicy niepedagogiczni. Nauczyciele uczestniczą w decyzjach dotyczących zajęć pozalekcyjnych,

organizacji imprez klasowych i szkolnych, zakupu nowych pomocy dydaktycznych, wykorzystania środków

finansowych. Uczniowie zgłaszają swoje inicjatywy, a Dyrektor konsultuje z nimi decyzje dotyczące m.in. Dnia

bez mundurka, wyboru opiekuna samorządu, harmonogramu korzystania ze stołów do tenisa stołowego

i piłkarzyków, przeprowadzenie turnieju tenisa stołowego, prowadzenie gazetki Szkolny urwis , sposobu

wykorzystania środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży zniczy, doboru asortymentu w sklepiku szkolnym.

Pracownicy niepedagogiczni są proszeni o opinie w sprawach dotyczących organizacji ich pracy, zakupu

potrzebnych materiałów, konsultuje się z nimi niektóre kwestie wychowawcze (np. zachowanie dzieci podczas

przewozów).

Działania Dyrektora sprzyjają poczuciu odpowiedzialności za Szkołę osób z nią związanych.

Obszar badania:  Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb

W opinii wszystkich nauczycieli i większości rodziców Dyrektor podejmuje skuteczne działania na rzecz

pozyskiwania zewnętrznych zasobów służących rozwojowi Szkoły. Dzieje się to dzięki dobremu postrzeganiu

Szkoły w środowisku, umiejętnemu pozyskiwaniu sponsorów i sprzymierzeńców, m.in. poprzez zapraszanie

osób i instytucji miejscowych na imprezy, precyzyjne określenie potrzeb Szkoły, promocję wsparcia udzielonego

Szkole. W wyniku współpracy z instytucjami i osobami Szkoła m.in. poprawia  bazę i wyposażenie (zakup luster,

wieszaków, wyposażenie dzieci w kamizelki odblaskowe), umożliwia udział dzieciom w projektach edukacyjnych

(projekt Żyj zdrowo i aktywnie), podnosi atrakcyjność zajęć (dostęp do mini zoo, warsztaty z edukacji

regionalnej), integruje ludzi w środowisku (organizacja imprez, festynów, założenie stowarzyszenia działającego

na rzecz Szkoły). Korzyści ze współpracy odnoszą wszyscy jej uczestnicy. 
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