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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

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

wymagań państwa.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

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

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

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

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

wymagania na pięciu poziomach:

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

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

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

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

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



Szkoła Podstawowa Nr 34 3/25

      

Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach: 16 - 03 - 2015 - 27- 03 - 2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Stefania Głuch i Anna Pawlikowska-Wójcicka. Badaniem objęto 73 uczniów (ankieta

i wywiad grupowy), 100 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 25 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z przedstawicielami partnerów szkoły,

a także obserwacje 17 zajęć edukacyjnych. Dokonano analizy dokumentacji. Na podstawie zebranych danych

został sporządzony raport, który obejmuje trzy wybrane wymagania stawiane przez państwo wobec szkoły:

- Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

- Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

- Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych

badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Arkusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji 

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

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

Szkoła Podstawowa nr 34 funkcjonuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie, wspólnie

z Przedszkolem Samorządowym nr 55. W roku szkolnym 2014/2015 organizuje proces dydaktyczno –

wychowawczy dla 12 oddziałów klasowych. Wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne zapewniają

realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego. Teren szkoły jest ogrodzony i bezpieczny. Uczniowie

mogą korzystać z boiska "Orlik" oraz placu zabaw.

Szkoła stwarza uczniom możliwość rozwijania zainteresowań i zdolności oferując im udział w licznych zajęciach

pozalekcyjnych, a uczniowie potrzebujący wsparcia otrzymują je, uczęszczając na zajęcia dydaktyczno -

wyrównawcze.

Uczniowie kształtują kompetencje przydatne w życiu codziennym i na dalszym etapie kształcenia uczestnicząc

w wielu projektach, programach i warsztatach organizowanych przez szkołę, m. in. e- Tweening, Comenius,

European Youth Murals, Uniwersytet Dzieci, Polska Akademia Dzieci, Ortograffiti, Multispotrt, Profilaktyka

uzależnień – Bezpieczny dialog.

Szkoła rozwija u uczniów postawy prospołeczne przyłączając się do akcji charytatywnych np. Góra Grosza,

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pola Nadziei, Czerwonokrzyska Gwiazdka, Świąteczna Paczka, Pomóż

i Ty. Praca uczniów w sklepiku szkolnym oraz w Samorządzie Uczniowskim sprzyja kształtowaniu umiejętności

ponadprzedmiotowych.

Uczniowie szczycą się wysokimi lokatami osiąganymi w konkursach artystycznych, przedmiotowych oraz

w zawodach sportowych. Szkoła od wielu lat osiąga najwyższe wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty .

Dzięki współpracy z wieloma instytucjami lokalnymi nauczyciele realizują przedsięwzięcia profilaktyczne,

wspierające, charytatywne i rozwijające zainteresowania uczniów.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa Nr 34
Patron Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Kraków

Ulica Urzędnicza

Numer 65

Kod pocztowy 30-074

Urząd pocztowy Kraków

Telefon 126330458

Fax 126330458

Www www.sp34.pl

Regon 00069920100000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 270

Oddziały 12

Nauczyciele pełnozatrudnieni 17.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 15.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 8.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 22.5

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 15.88

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat Kraków

Gmina Kraków

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B

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

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

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

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

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

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)

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

B

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

Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby
modyfikowane (D)

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B)

W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć
uczniów i losów absolwentów (B)
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Wnioski

• W procesie kształcenia nauczyciele wykorzystują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej, skutecznie rozwijają kompetencje kluczowe, co przekłada się na uzyskiwanie przez uczniów

najwyższego wyniku na sprawdzianie szóstoklasisty.

• Szkoła wspomaga uczniów w ich rozwoju psychofizycznym, emocjonalnym i społecznym.

• Nauczyciele rozpoznają potrzeby i możliwość uczniów, często przy wsparciu podmiotów zewnętrznych, dzięki

czemu podejmowane działania skutecznie je zaspokajają.

• Prowadzone w szkole analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego, ewaluacji wewnętrznej oraz badań

zewnętrznych służą formułowaniu wniosków i rekomendacji, będących podstawą efektywnych działań,

wpływających na rozwój szkoły i osiąganiu przez uczniów wysokich wyników nauczania.

• Badania wewnętrzne prowadzone przez szkołę służą usprawnianiu procesów edukacyjnych podnoszących

jakość jej pracy.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Stan oczekiwany:

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do

nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice

powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one

nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o

osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele realizując podstawę programową uwzględniają osiągnięcia uczniów z poprzedniego

etapu edukacyjnego oraz stosują zalecane warunki i sposoby jej realizacji. Dbając o spójność

procesów nauczania z podstawą programową, umożliwiają uczniom opanowanie wiadomości

i umiejętności oraz rozwijanie w różnym stopniu kompetencji kluczowych. W szkole powszechnie

monitoruje się nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia, a formułowane na podstawie

analiz wnioski są adekwatne do stwierdzonych potrzeb. Podejmowane przez nauczycieli różnorodne

działania przyczyniają się do odnoszenia przez uczniów sukcesów oraz służą bardzo dobremu

przygotowaniu ich do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Szkoła przeprowadza diagnozę osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Wykorzystuje w tym celu

wyniki testu OBUT dla uczniów kl. III oraz testu z Wydawnictwa Operon. Ponadto nauczyciele stosują własne

testy przedmiotowe badające wiadomości i umiejętności po klasie III oraz badające kompetencje przedmiotowe

na wejściu do kl. IV. Wyniki powyższych badań są analizowane przez nauczycieli, formułowane są wnioski

i planowane działania do dalszej pracy. Na podstawie wniosków z diagnozy wstępnej nauczyciele modyfikują

plany nauczania, plany wychowawcze, dostosowują tempo pracy na lekcji, indywidualizują proces dydaktyczny,

ćwiczą z uczniami określone umiejętności wynikające z podstawy programowej. Kierują uczniów na zajęcia

rozwijające zainteresowania, wspierające i zajęcia specjalistyczne. Planują współpracę z rodzicami oraz sugerują

pogłębienie diagnozy dziecka w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Realizując podstawę programową, nauczyciele najczęściej umożliwiają uczniom kształtowanie następujących

umiejętności kluczowych: czytanie, komunikowanie się w języku ojczystym, uczenie się, pracę zespołową,

odkrywanie swoich zainteresowań oraz myślenie naukowe. W mniejszym stopniu nauczyciele kształtują

myślenie matematyczne (wykres 1j)  oraz posługiwanie się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi (wykres 2j).

Nauczyciele uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej stosownie

do prowadzonych zajęć edukacyjnych (wykres 1o) .  W procesie edukacyjnym wykorzystują naturalną chęć

zabawy i pasję poznawczą dzieci. Dbają o ich bezpieczeństwo, zapoznają uczniów z różnymi źródłami

informacji, ćwiczą wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 1o

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

Wszyscy nauczyciele monitorują nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności. Najczęściej sprawdzają,

w jaki sposób uczniowie wykonują zadania, czy właściwie zrozumieli omawiane kwestie. Zadają pytania

i stwarzają uczniom taką możliwość, zbierają od nich informacje zwrotne. Wspólnie z uczniami podsumowują

omawiane zagadnienia. Stosują ocenianie bieżące i podsumowujące. Rzadziej uwzględniają ocenianie

kształtujące, narzędzia diagnostyczne i indywidualną dokumentację ucznia Obserwują uczniów oraz pozyskują

informacje od innych nauczycieli i rodziców (wykres 1w) . Podczas obserwowanych zajęć uczący przede

wszystkim sprawdzali właściwe rozumienie treści i poprawność wykonywania zadań, zadawali pytania i stwarzali

uczniom taką możliwość. Na około połowie zajęć dokonali podsumowania wiadomości. Prawie na każdej lekcji

nauczyciele zwracali uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania ucznia, które były nieprawidłowe. Nie

pytali, co uczniowie sadzą o sposobie przekazywania wiedzy.

Po przeprowadzonej analizie osiągnięć uczniów, nauczyciele wyciągają wnioski i w oparciu o nie wdrażają

stosowne działania. Reorganizują swój warsztat pracy, zmieniają metody i formy pracy, modyfikują programy

nauczania i plany wychowawcze. Zwiększają rolę aktywizacji uczniów, ćwiczą umiejętności, które sprawiają im

trudność. Organizują zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, a także zajęcia wspierające uczniów,

indywidualizują proces nauczania.
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Wykres 1w
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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

Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego dyrektora oraz monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów,

są przez nauczycieli wdrażane. Podejmowane działania, to m. in.: stosowanie aktywnych metod pracy

i dodatkowych ćwiczeń w odpowiedzi na stwierdzone trudności, kształtowanie umiejętności autokorekty,

dostosowanie metod i form pracy, indywidualizacja nauczania, organizacja adekwatnych zajęć dydaktyczno –

wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia. Realizacja powyższych działań przekłada się na liczne sukcesy

uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na szczeblu rejonowym, a także

ogólnopolskim. Uczniowie aktywnie uczestniczą w projektach np. Comenius oraz akcjach charytatywnych. Są

zadowoleni ze swoich osiągnięć (wykres 1o).

Skuteczność działań podejmowanych w wyniku wdrażanych wniosków, obrazują bardzo wysokie wyniki uczniów

uzyskiwane w sprawdzianie zewnętrznym szóstoklasisty: 2012 r. – 9 stanin, 2013 r. – 8 stanin, 2014 r. – 9

stanin). Na uwagę zasługuje fakt, iż w trzynastoletnim okresie funkcjonowania sprawdzianu ogólnopolskiego po

kl. VI – szkoła dziesięciokrotnie otrzymała najwyższy stanin – 9, a trzykrotnie stanin bardzo wysoki – 8.
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Wykres 1o

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

pracy

Dyrektor i nauczyciele deklarują, że w szkole podejmowane są adekwatne działania, dzięki którym uczniowie są

przygotowani do kolejnych etapów kształcenia i dorosłego życia. Szczególnie kształcą umiejętności

wyszukiwania informacji w różnych źródłach, pracy zespołowej, relacji interpersonalnych, komunikowania się

w języku ojczystym i obcym, myślenia naukowego, stosowania zasad savoir-vivre´u, zdrowego stylu życia oraz

rozwijania kompetencji kluczowych. Równie ważne jest kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi

uczniów tj. przedsiębiorczości, odpowiedzialności, zaangażowania społecznego, samodzielności i wiary w siebie.

Rozwijaniu powyższych umiejętności służą różnego rodzaju działania podejmowane przez nauczycieli w trakcie

zajęć edukacyjnych, a także udział uczniów w:

- konkursach (przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych);

- projektach i programach (np. eTwinning, Comenius, „European Youth Murals”, Uniwersytet Dzieci oraz Polska
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Akademia Dzieci, Multispotrt, Ortograffiti);

- akcjach charytatywnych (Góra Grosza, WOŚP, Pola Nadziei, Czerwonokrzyska Gwiazdka, Świąteczna Paczka,

Pomóż i Ty);

- zajęciach wyrównawczych i kołach zainteresowań;

- prowadzeniu szkolnego sklepiku;

- różnorodnej działalności Samorządu Uczniowskiego.
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Wymaganie:

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

Stan oczekiwany:

W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

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

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

przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują

nauczanie i wspierają uczniów.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele systematycznie rozpoznają potrzeby i możliwości uczniów, ich sytuację społeczną

i sposoby uczenia się. Na tej podstawie organizują zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności

oraz zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Zapewniają specjalistyczną pomoc dzięki współpracy

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami. W szkole prowadzi się działania

antydyskryminacyjne adekwatne do występujących zagrożeń, co sprawia, że  dyskryminacja jest

zjawiskiem sporadycznym. Nauczyciele indywidualizują działania dydaktyczne i wychowawcze.

Większość rodziców i dzieci jest zadowolona 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

W szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

poprzez: obserwację, rozmowy z uczniami i rodzicami, konsultacje z pedagogiem, analizę opinii i orzeczeń

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, testy diagnozujące wiedzę i umiejętności, analizę wytworów prac

uczniów. Działania podejmowane przez wszystkich nauczycieli są celowe i systematyczne. Najważniejsze

zdiagnozowane potrzeby uczniów jednej z klas dotyczą sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej: rozwijania

zainteresowań, zdobywania nowych doświadczeń, prezentowania swoich możliwości, samorealizacji, poczucia

bezpieczeństwa, akceptacji, przyjaźni, uznania, zauważenia nawet najdrobniejszych osiągnięć, wolontariatu

i współpracy. Istotnym źródłem informacji na temat potrzeb i możliwości dzieci są ich rodzice - większość

wskazała, że uczący rozmawiają z nimi na ten temat kilka razy bądź raz w roku (wykres 1j).  W szkole 116

uczniów  (43%) zostało zdiagnozowanych jako dzieci potrzebujące wsparcia z powodu: dysfunkcji rozwojowych

(dysleksja, dysgrafia, dysortografia), wad wymowy, zaburzeń emocjonalnych, orzeczeń o potrzebie kształcenia

specjalnego, długotrwałej choroby oraz słabej znajomości języka polskiego (dzieci z zagranicy). Dla wszystkich

tych uczniów uruchomiono programy wspierania.
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Wykres 1j

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia 

W szkole w oparciu o wyniki rozpoznania potrzeb i sytuacji uczniów organizowane są zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia rozwijające, m.in.: matematyczne, przyrodnicze, historyczne,

taneczno-muzyczne, teatralne, językowe, plastyczne, rękodzieło artystyczne, ekologiczne, z zakresu edukacji

europejskiej, ABC dobrego wychowania, sportowe – program Multisport. Przy tworzeniu oferty zajęć

pozalekcyjnych uwzględnia się potrzeby rozwojowe i poznawcze uczniów, ich zainteresowania i uzdolnienia,

a także wyrównywanie szans edukacyjnych. Dyrektor podkreśla, że tylko niewielka grupa uczniów nie

uczestniczy w  zajęciach proponowanych przez szkołę z uwagi na rozwijanie indywidualnych talentów poza

szkołą (Szkoła Muzyczna, basen, kluby sportowe: piłka nożna, tenis). Rodzice (70 na 100) są zdania, że zajęcia

pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb ich dzieci (wykres 1j).  Również większość uczniów biorących udział

w badaniu wyraża opinię, że zajęcia pozalekcyjne interesują ich (wykres 2j)  i pomagają im w nauce (wykres

3j).  Nauczyciele w wyniku rozpoznanych potrzeb i możliwości uczniów wyciągają wnioski, które wykorzystują

w pracy dydaktycznej - udzielają indywidualnego wsparcia i pomocy podczas lekcji, dostosowują wymagania

i sposoby oceniania do możliwości dzieci; różnicują stopień trudności zadań i tempo pracy, angażują uczniów

do udziału w konkursach i pracy na rzecz szkoły (samorządność, prowadzenie sklepiku).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania:  W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki

Z wypowiedzi nauczycieli i dyrektora można wywnioskować, że nauczyciele są świadomi istotności problemu

dyskryminacji i podejmują działania adekwatne do specyfiki szkoły. Polegają one zarówno na reagowaniu

na zidentyfikowane przypadki dyskryminacji, jak również na prowadzeniu edukacji antydyskryminacyjnej.

Nauczyciele najczęściej realizują działania związane z niepełnosprawnościami i stanem zdrowia, statusem

ekonomicznym, religią, wiekiem i kolorem skóry, rasą (wykres 1w) . Główne formy działań to: pogadanki,

rozmowy na zajęciach edukacyjnych, godzinach z wychowawcą i  zajęciach świetlicowych dotyczące zasad

tolerancji, szacunku, akceptacji siebie i drugiego człowieka, religii, pochodzenia, właściwych relacji

interpersonalnych, uwrażliwienia na potrzeby innych zwłaszcza chorych, niepełnosprawnych. Organizowane są

także wyjścia do Domu Pomocy Społecznej, warsztaty (m.in.w Małopolskim Ogrodzie Sztuki - konkurs i festiwal

COOltura Porozumienia „Szacunek”), liczne akcje charytatywne, cykliczne imprezy szkolne („Dzień Uprzejmości,

Dzień Uśmiechu i Dzień Szacunku”), zajęcia z savoir-vivre’u.

Nauczyciele i rodzice sporadycznie dostrzegają w szkole przejawy dyskryminacji. Dotyczyły one próby wyraźnej

dominacji grupy uczniów, konfliktu na podstawie przekonań, zamożności oraz prześladowania w sieci. Ponadto

grupa rodziców podczas wywiadu zwróciła uwagę na nierówne traktowanie ucznia (cyt. "szykanowanie") oraz

obrażanie słowne przez nauczyciela. W szkole czyni się starania, aby tego typu objawom przeciwdziałać m.in.

poprzez cykl lekcji wychowawczych z udziałem pedagoga, warsztaty i zajęcia profilaktyczne, pogadanki

i prelekcje organizowane przez Policję, spotkania z rodzicami oraz podejmowanie działań interwencyjnych

w obrębie danej klasy.

Zdaniem uczniów w szkole wszyscy traktowani są tak samo. Uczniowie mają świadomość innego podejścia

nauczycieli do kolegów mających różne dysfunkcje (np. dyslektycy) oraz niepełnosprawnych.
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Wykres 1w

Obszar badania:  Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc

uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną

Szkoła współpracuje z wieloma podmiotami odpowiedzialnymi za wspomaganie  dzieci i młodzieży. Są to:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Straż Miejska, Straż

Pożarna, kurator sądowy, Świetlica środowiskowa "U Siemachy"  oraz parafia. Wspólnie realizowane działania

wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów i ich sytuacji społecznej. Jest to pomoc materialna

(dofinansowanie obiadów, zakup podręczników), wspieranie uczniów w procesie edukacyjnym (wykorzystywanie

zaleceń zawartych w wydawanych przez Poradnię orzeczeniach i opiniach, organizowanie dla dzieci zajęć

terapeutycznych i logopedycznych, przeprowadzanie badań indywidualnych, prelekcji i pogadanek),

umożliwienie rodzicom konsultacji ze specjalistami. Działania podejmowane w obszarze wychowania mają
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charakter profilaktyczny - pogadanki (unikanie zagrożeń w kontaktach z innymi osobami, bezpieczne

korzystanie z Internetu), warsztaty, konkursy (np. „Prawo i My”), popularyzowanie wiedzy w szczególności

o możliwościach wspierania rodzin oraz przeciwdziałania przemocy, pokaz udzielania pierwszej pomocy

przedmedycznej. 

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia

Nauczyciele deklarują, że powszechnie prowadzą działania uwzględniające indywidualizację procesu

edukacyjnego i są one adekwatne do potrzeb uczniów. Odbywa się to poprzez: różnicowanie czasu

przeznaczonego na wykonanie zadań dla poszczególnych uczniów, udzielanie indywidualnej pomocy (np.

pytania dodatkowe, rozmowa na temat pracy), różnicowanie trudności zadań, stwarzanie uczniom możliwości

przygotowania i samodzielnego prowadzenia lekcji (matematyka). Organizują także zajęcia pozalekcyjne dla

dzieci zdolnych jak i mających problemy w nauce. Uczniowie mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach, które

pomagają im uczyć się (wykres 1j) . W trakcie obserwowanych zajęć nauczyciele motywowali wszystkich

uczniów do angażowania się w proces uczenia się. Dbali o dobrą atmosferę, zachęcali do wypowiedzi, poświęcali

uwagę każdemu uczniowi i systematyczne monitorowali jego pracę, chwalili, stosowali metody i formy

wymagające aktywności uczniów (praca w grupach, parach) oraz zróżnicowane środki dydaktyczne (w tym

tablicę interaktywną).

Wykres 1j
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Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce

odpowiada ich potrzebom

Uczniowie uważają, że wsparcie udzielane w szkole odpowiada ich potrzebom. Nauczyciele przekonują ich,

że mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy (wykres 1j).  Zdaniem większości uczniów, wyrażonym

z perspektywy pracy szkoły i dnia, w którym było przeprowadzane badanie, nauczyciele dają im do zrozumienia,

że wierzą w ich możliwości (wykres 2j i 3j) . Również większość rodziców deklaruje w ankietach, że zarówno

nauczyciele jak i wychowawca służą im radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla ich dziecka (wykres 4j i 5j).

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

Wykres 5j
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Stan oczekiwany:

Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym elementem

zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych

szkołach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie

udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań.

Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych pochodzących z różnych

źródeł.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI oraz wyniki ewaluacji

wewnętrznej. Wnioski z tych analiz są wykorzystywane do doskonalenia procesu dydaktyczno –

wychowawczego. Wdrażane działania są monitorowane i analizowane przez dyrektora oraz

nauczycieli, a w razie potrzeby modyfikowane. Szkoła w procesie nauczania wykorzystuje badania

zewnętrzne do planowania pracy nauczycieli. Prowadzone w szkole badania wewnętrzne są

użyteczne w realizacji procesów edukacyjnych.

Obszar badania:  W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz

wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania

Szkoła osiąga na przestrzeni trzynastu lat osiąga na sprawdzianie po klasie szóstej najwyższe i  bardzo wysokie

staniny, co świadczy o skuteczności stosowanych przez nauczycieli metod i form pracy w realizacji procesów

edukacyjnych. Na podstawie przeprowadzonego badania należy stwierdzić, że w szkole jest prowadzona analiza

wyników sprawdzianu szóstoklasisty oraz ewaluacji wewnętrznej.

Dyrektor i nauczyciele przedstawili tożsame sposoby wykorzystania wniosków z analiz wyników sprawdzianu po

klasie szóstej oraz z ewaluacji wewnętrznej. W oparciu o wnioski, podejmowane są adekwatne działania oraz

kontynuowane dotychczasowe, sprawdzone i przynoszące oczekiwane efekty. Głównie dotyczą one doskonalenia

umiejętności kluczowych, organizowania zajęć wspierających dla uczniów oraz próbnych sprawdzianów dla

uczniów kl. VI. Nauczyciele na podstawie wniosków z analiz wyników sprawdzianu modyfikują metody i formy

pracy z uczniami, poszerzają współpracę z rodzicami. Wszyscy nauczyciele deklarują wykorzystywanie w pracy

wniosków ze sprawdzianu szóstoklasisty oraz z ewaluacji wewnętrznej.
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Obszar badania: Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

W szkole monitoruje się i analizuje, a w razie potrzeby modyfikuje podejmowane działania. Nauczyciele

deklarują, że w wyniku wniosków z monitorowania działań wdrożyli zmiany w zakresie metod i form pracy,

indywidualizacji i dostosowania wymagań do potrzeb uczniów, zwiększyli liczbę ćwiczeń praktycznych,

mobilizują uczniów do aktywności własnej, urozmaicają zajęcia. Dostosowano tematykę zajęć wspierających

do aktualnych potrzeb uczniów oraz zwiększono w ramowym planie nauczania liczbę godzin języka polskiego

i matematyki o jedną w cyklu kształcenia. Wdrożone wnioski skutkują utrzymaniem przez szkołę bardzo

wysokich wyników na ogólnopolskim sprawdzianie szóstoklasisty.

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

W opinii dyrektora i nauczycieli, wykorzystują oni powszechnie wyniki badań zewnętrznych do planowania

procesów edukacyjnych. Jako przykłady podają:

- Diagnoza rozwoju dziecka Marty Bogdanowicz - rozpoznawanie potrzeb, możliwości, uzdolnień i zainteresowań

ucznia oraz organizacja adekwatnych działań;

- testy Wydawnictwa OPERON i Instytutu Badań Edukacyjnych OBUT (dla uczniów kl. III) oraz DUMa (dla

uczniów kl. V) – analiza osiągnięć uczniów i weryfikowanie stosowanych metod pracy;

- testy próbne CKE dla uczniów kl. VI – stwierdzenie w jakim stopniu szóstoklasiści opanowali kompetencje

badane sprawdzianem ogólnopolskim, ćwiczenie odpowiednich umiejętności.

Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły

lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów

Zdaniem dyrektora w szkole prowadzi się badania wewnętrzne dotyczące diagnozy wstępnej uczniów klas I i IV

oraz osiągnięć edukacyjnych uczniów w kl. I-V.

Wyniki tych badań wykorzystuje się do modyfikacji planów dydaktycznych; doboru efektywnych metod, form

i treści nauczania; indywidualizacji pracy z uczniami; organizacji pracy dydaktyczno-wyrównawczej oraz zajęć

rozwijających zainteresowania.

W opinii dyrektora i nauczycieli szkoła pozyskuje informacje o losach absolwentów z różnych źródeł: modułu

UNIVERSO, rozmów z rodzicami, absolwentami a także z nauczycielami gimnazjów.

Uzyskane informacje pozwalają nauczycielem odpowiedzieć na pytania: cyt. „jak wiedza i umiejętności zdobyte

w naszej szkole wpływają na dalszą edukację absolwentów, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia

oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji, w jakim stopniu realizowane programy nauczania

zapewniają uczniom dobre przygotowanie do radzenia sobie w kolejnych etapach edukacyjnych?”  Pozyskane

informacje nt. absolwentów służą nauczycielom do doskonalenia własnej pracy oraz przygotowania uczniów

do radzenia sobie z zagrożeniami, z którymi mogą się zetknąć w gimnazjum.
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