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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. 

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

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

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra

Edukacji Narodowej  z dnia 6.08.2015 r. Szkoła może spełniać wymagania na poziomie podstawowym

i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach od 14-09-2015 do 18-09-2015 roku przez zespół wizytatorów ds.

ewaluacji, w skład którego weszły: Justyna Kasprzak-Rzeźniczak i Agata Elbanowska. Badaniem objęto 222

uczniów (ankieta, wywiad z uczniami klas I-III i wywiad grupowy), 476 rodziców (ankieta i wywiad grupowy)

i 58 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły,

grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły,grupowy z pracownikami

niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, szkoły i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych

został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Akusz obserwacji zajęć

APOEW - Ankieta badająca przebieg ewaluacji [ankieta poewaluacyjna]

OS - Arkusz obserwacji szkoły

ADZ - Kwesionariusz badania "Analiza danych zastanych"

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

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 placówki

Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wielkopolskiej istnieje od 1964 r. i mieści się w budynku przy ulicy 20

Października 2. Dzięki rozbudowie w 1987 r. baza lokalowa szkoły została znacznie poszerzona. Obecnie jest to

duża szkoła, która ma trzydzieści osiem sal lekcyjnych (w tym jedenaście wyposażonych w zestawy

multimedialne i siedem w rzutniki z ekranami), dwie pracownie komputerowe, sala gimnastyczna, biblioteka,

świetlica, stołówka, gabinety psychologa i pedagoga, logopedy, stomatologiczny i profilaktyki zdrowotnej oraz

sklepik szkolny, w którym dostępna jest tylko zdrowa żywność.

Do dyspozycji uczniów jest również plac zabaw, który powstał dzięki pozyskaniu środków w ramach projektu

Radosna szkoła, oraz boisko wielofunkcyjne. Przy szkole budowana jest hala sportowa, która wkrótce ma być

oddana do użytku.

W roku szkolnym 2015/2016 uczy się 888 uczniów, w tym także dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Do szkoły uczęszczają mieszkańcy Środy Wielkopolskiej oraz

uczniowie dowożeni z Mącznik, Janowa, Dębicza i Dębiczka.

Wszechstronny rozwój jest nadrzędnym celem pracy dydaktycznej i wychowawczej. W tym celu szkoła, poza

obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, oferuje uczniom bogatą i ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych

rozwijających uzdolnienia, a dla uczniów potrzebujących wsparcia prowadzone są zajęcia dydaktyczno –

wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej oraz Trening

przed sprawdzianem.

Część podejmowanych wraz z uczniami działań ma charakter nowatorski, np. Lekcje konstruktorskie i Klub

Młodego Naukowca, Młode talenty, walka z hałasem w ramach Szkoły Promującej Zdrowie, budowanie hoteli

i budek lęgowych dla pszczół podczas realizacji projektu Akademia Przyjaciół Pszczół, promowanie uczenia się

przez całe życie dzięki zorganizowaniu akcji zachęcającej mieszkańców miasta do czytania Czy tu, czy tam –

czytam.

Celem szkoły jest kształtowanie u uczniów wartościowych postaw, przede wszystkim poszanowania godności

każdego człowieka, wyznawanie prawdy i dobra, ale również dbanie o zdrowie, chęć zdobycia mądrości. Ze

względu na specyfikę szkoły prowadzone są działania, które kształtują poczucie tolerancji i akceptacji. Włącza

się uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w życie szkoły. Uczestniczą oni we wspólnym kolędowaniu,

obchodach Dnia Dziecka, wycieczkach, przedstawieniach i koncertach. Z ich udziałem zorganizowano także

festyn Rodzina w szkole.

Uczniowie średzkiej Trójki osiągają sukcesy w różnych dziedzinach. Są wśród nich laureaci Wojewódzkiego

Konkursu Matematycznego i oraz Wojewódzkiego Konkursu Języka. Polskiego, olimpiad językowych oraz innych

o zasięgu ogólnopolskim, np. Kangur, Alfik. Odnoszą sukcesy w konkursach: Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce

oraz Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, a także w konkursie plastyczno – literackim

Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Utalentowani sportowcy zajmują czołowe lokaty

w zawodach lekkoatletycznych i pływackich na szczeblu wojewódzkim oraz w turniejach siatkarskich

i piłkarskich. 
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa Nr 3
Patron

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Środa Wielkopolska

Ulica 20 Października

Numer 2

Kod pocztowy 63-000

Urząd pocztowy Środa Wlkp.

Telefon 612858047

Fax 612858047

Www sp3sroda.edu.pl

Regon 63007764400000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 888

Oddziały 41

Nauczyciele pełnozatrudnieni 72.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.72

Średnia liczba uczących się w oddziale 21.66

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 12.33

Województwo WIELKOPOLSKIE

Powiat średzki

Gmina Środa Wielkopolska

Typ gminy gmina miejsko-wiejska
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Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Poziom podstawowy:

Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy,
uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki.

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana.

Poziom wysoki:

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana, a w razie potrzeby modyfikowana we współpracy z
uczniami i rodzicami.

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Poziom podstawowy:

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują
różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.

Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania.

Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować
indywidualny rozwój.

Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc
atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.

Poziom wysoki:

Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej
wykorzystanie.

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

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów.

Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Poziom podstawowy:

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

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

Poziom wysoki:

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

Poziom podstawowy:

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych
aktywności. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich
uczestniczą.

Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu
uczniowskiego.

Poziom wysoki:

Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i
społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby.

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Poziom podstawowy:

Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb
uczniów i środowiska.

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.

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

W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły
lub placówki.

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne oraz modyfikuje je
w razie potrzeb.

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice.

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

Poziom podstawowy:

W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia
się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne
organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie
do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w
odniesieniu do każdego ucznia.

Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej.

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom.

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Poziom podstawowy:

Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu,
realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.

Poziom wysoki:

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja,
analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami.
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Promowana jest wartość edukacji

Poziom podstawowy:

W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się.

W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie.

Poziom wysoki:

Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji.

Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej.

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Poziom podstawowy:

Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach.

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły lub placówki.

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

Poziom podstawowy:

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.

Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania,
współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym.

Poziom wysoki:

Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój środowiska.

Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa
korzystnie na rozwój uczniów

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

Poziom podstawowy:

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

Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz
wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę lub placówkę monitorowane i
analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Poziom podstawowy:
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Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz
zapewnieniu warunków odpowiednich do realizacji tych zadań.

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące rozwojowi szkoły lub placówki.

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu
zawodowemu.

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.

Poziom wysoki:

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 podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne
odpowiednie do jej potrzeb.

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii
i nauk pokrewnych.
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Wnioski

1. Rodzice i uczniowie uczestniczą na zasadach partnerskich w przygotowywaniu i modyfikowaniu

koncepcji pracy szkoły, która zakłada wszechstronny rozwój ucznia, doskonalenie pracy szkoły we

wszystkich obszarach jej działania.

2. Nauczyciele powszechnie zachęcają uczniów do aktywnego uczenia się, pomagają im rozwiązywać problemy,

informują uczniów o postępach w nauce oraz pomagają planować indywidualny rozwój.

3. Uczniowie sporadycznie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Tylko na

niektórych lekcjach mogą wyrażać swoje opinie oraz podejmować indywidualne decyzje dotyczące

sposobu uczenia się. Działania szkoły nie są w tym zakresie systemowe i systematyczne.

4. W szkole diagnozuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, a formułowane

na tej podstawie wnioski nauczyciele wykorzystują do planowania i modyfikowania pracy dydaktycznej.

5. Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy wyniki badań zewnętrznych realizowanych, np. przez Pracownię

Badań Psychologicznych oraz Międzynarodowe Testy Sprawności Fizycznej. Prowadzone badania oraz analiza

informacji o losach absolwentów, służą doskonaleniu jakości jej pracy, w szczególności w obszarze poprawy

efektów kształcenia.

6. W podejmowanie decyzji dotyczących szkoły włączani są pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni,

uczniowie oraz ich rodzice.

7. Prowadzone są działania nowatorskie, które przyczyniają się do rozwijania zainteresowań i talentów uczniów,

kształtują, uwrażliwiają i integrują społeczność szkolną, rozwijają kompetencje kluczowe oraz uatrakcyjniają

proces edukacyjny.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy uwzględniającą potrzeby

rozwojowe uczniów, specyfikę pracy oraz oczekiwania środowiska lokalnego.  Koncepcja  jest znana

uczniom i rodzicom, jest przez nich akceptowana i w miarę konieczności modyfikowana.  Uczniowie

akceptują obowiązujące zasady, stosowane metody wychowawcze i organizację pracy szkoły.

Szkoła spełnia wymaganie.

Ponadto szkoła podejmuje działania, które zachęcają do wyrażania opinii  przez uczniów i rodziców 

aby mogli uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły. 

Obszar badania:  Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły

lub placówki.

Głównym założeniem koncepcji pracy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej jest

wszechstronny rozwój ucznia. Szkoła ma być przyjazna, bezpieczna i promować zdrowy styl życia.

Atmosfera sprzyja twórczej pracy uczniów i nauczycieli, pomaga kształtować ucznia odpowiedzialnego,

szanującego innych, podejmującego świadome decyzje, który zna wartość tradycji i pamięta o przeszłości oraz

chce i potrafi się uczyć. Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija ich uzdolnienia

i zainteresowania. W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia szkoła współpracuje z rodziną,

instytucjami i środowiskiem lokalnym.

Ważne założenia koncepcji pracy szkoły to:

• wyrównywanie szans edukacyjnych oraz umożliwienie uczniom osiągnięcia sukcesu na miarę ich możliwości;

• wspomaganie rozwoju osobowego ucznia;

• wyposażenie dzieci w kompetencje niezbędne w dorosłym życiu;

• nabywanie umiejętności uczenia się;

• kształtowanie postaw patriotycznych i demokratycznych;

• dbanie o tradycje szkoły, budowanie poczucia przynależności, więzi z grupą, szkołą, regionem i ojczyzną;

• budowanie systemu wychowawczego opartego na nagradzaniu i akceptacji;

• tworzenie przyjaznego środowiska, w którym obowiązują akceptowane normy społeczne;

• rozbudzanie zainteresowań, wskazywanie wiedzy jako wartości w życiu;

• stosowanie nowoczesnych i efektywnych metod nauczania;

• propagowanie zdrowego stylu życia;



Szkoła Podstawowa Nr 3 12/100

      

• rozwijanie partnerskiej współpracy z rodzicami tak, aby w większym stopniu wspierali nauczycieli w pracy

dydaktyczno-wychowawczej, dzieci w drodze do dorosłości, a szkołę w realizacji celów;

• systematyczne podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły, wykorzystanie zasobów

środowiska lokalnego dla rozwoju szkoły;

• wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania;

• poszerzenie grona przyjaciół szkoły.

Szkoła podejmuje działania, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe uczniów:

• organizuje różnorodnych zajęcia dodatkowe;

• wzmacnia aktywność uczniów poprzez realizację projektów edukacyjnych;

• promuje uczniów szczególnie uzdolnionych i przygotowuje ich do udziału w konkursach, zawodach;

• obserwuje i analizuje procesy edukacyjne i system oceniania;

• analizuje wyniki nauczania;

• analizę wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych;

• podejmuje działania naprawcze;

• podnosi poczucie odpowiedzialności za podjęte działania;

• uczy tolerancji wobec drugiego człowieka;

• integruje osoby niepełnosprawne;

• wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

• udziela pomoc psychologiczno-pedagogicznej;

• indywidualizuje nauczanie;

• propaguje zdrowy styl życia, kulturę fizyczną i działania proekologiczne;

• uzyskuje wysokie lokaty w konkursach i zawodach sportowych;

• podejmuje działania charytatywne;

• współpracuje z instytucjami do których należą m.in.: Średzki Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna,

Kino, Muzeum w Koszutach, Galeria Miejska, Zarząd rejonowy PCK, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pogodnej

Jesieni, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Caritas;

• współpracuje z klubami sportowymi;

• promuje dobry wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.

Działania są spójne z koncepcją pracy szkoły i adekwatne do potrzeb rozwojowych dzieci.

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

przez nich akceptowana. 

Koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i rodzicom.  Rodzice przez swych przedstawicieli w Radzie

Rodziców czynnie uczestniczą w życiu społeczności szkolnej. Rodzice i uczniowie znają zasady obowiązujące

w szkole, które prezentowane są w formie plakatów na ścianach korytarzy szkolnych (Wykres 1j). Uczniowie

rozmawiają o sposobach uczenia się w szkole (Wykres 2j).
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Wykres 1j Wykres 2j

W wymaganiu "Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

uczniów" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o

działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana, a w razie

potrzeby modyfikowana we współpracy z uczniami i rodzicami. 

Uczniowie i rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji. Są zachęcani do wyrażania swoich opinii.

Ankieta dyrektora, wywiady z nauczycielami i rodzicami wskazują, że rodzice współuczestniczą w podejmowaniu

decyzji dotyczących szkoły, są to: wybór ubezpieczenia uczniów od nieszczęśliwych wypadków, nagrody

książkowe dla najlepszych uczniów, stypendia Rady Rodziców dla uczniów klas VI, godziny pracy świetlicy,

zdrowa żywność w sklepiku, ławeczki na boisku, nauki w szkole języka angielskiego, organizacja kiermaszu

używanych podręczników, dodatkowe szafki dla dzieci w świetlicy, wycieczki, składki klasowe, ustalenie dni

wolnych od zajęć, rozłożenie zebrań z rodzicami na dwa dni, dodatkowe dyżury nauczycieli na boisku szkolnym,

wybór koncertów muzycznych, wyjazd na basen dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, wybór podręczników

i materiałów ćwiczeniowych dla klas I, II, IV, decyzje finansowe (dot. baliki, dyskoteki, zakończenie klas VI,

dofinansowanie do wycieczek) oddawanie wszystkich prac pisemnych do wglądu przez rodziców a także

opiniowanie pracy nauczycieli w związku z awansem zawodowym.

Szkoła, wychodząc naprzeciw zidentyfikowanym potrzebom środowiska lokalnego, podjęła wspólnie z rodzicami

decyzje dotyczące: zatrudnienia "stopka"- osoby przeprowadzającej dzieci na pasach przy szkole, zakupienia

stojaków na rowery na boisku czy otwarcie szkolnego placu zabaw w godzinach popołudniowych i w weekendy

dla dzieci mieszkających na osiedlu.
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Szkoła stara się włączać rodziców w podejmowanie decyzji w kwestiach wychowawczych i uczenia się dzieci

poprzez szukanie wspólnych rozwiązań ważnych dla klasy lub szkoły. W wywiadzie dyrektor powiedział,

że koncepcja pracy szkoły opracowywana jest metodą warsztatową przez radę pedagogiczną i uczniów,

ale również na zebraniach z rodzicami, na których zbierano informacje dotyczące mocnych i słabych stron

funkcjonowania szkoły w różnych obszarach. Materiały tak zebrane zostają potem wykorzystane do modyfikacji

koncepcji pracy szkoły. Na zebraniach organizacyjnych rodzice mogą zgłaszać propozycje wprowadzenia zmian.

Zachęcani są do tego na stronie internetowej szkoły.

Wywiad z dyrektorem wskazuje również na model współpracy z dziećmi w przygotowaniu koncepcji pracy

szkoły. We wrześniu uczniowie zapoznają się z koncepcją i zawartym w niej modelem absolwenta. Na zajęciach

z wychowawcą w formie warsztatów uczestniczą w zbieraniu informacji, są zachęcani do wyrażania opinii na jej

temat i opracowują swoje modyfikacje. W szkole zorganizowano system zbierający opinie uczniów, tzw.

skrzynki propozycji, wiszące na korytarzach szkolnych do których uczniowie wrzucają kartki z pomysłami.

Decyzje w sprawie uczenia się uczniów i kwestii wychowawczych ustala się w oparciu o szeroki zbiór danych.

Według dyrektora bierze się pod uwagę: plan pracy szkoły, zalecenia z nadzoru pedagogicznego, wnioski

z analizy egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych, spotkania zespołów przedmiotowych i oddziałowych

a ponadto wnioski płynące z samorządu uczniowskiego, z zebrań z rodzicami, z zajęć z wychowawcą.

Do najczęściej stosowanych metod pozyskiwania danych należą: warsztaty, ankiety, konsultacje i opinie.

Według informacji uzyskanych w  wywiadzie z nauczycielami uczniowie uczestniczą w podejmowaniu decyzji

dotyczących szkoły, edukacji i wychowania. Wybierają akcje charytatywne w które chcą się włączyć oraz zajęcia

dodatkowe a na boisku szkolnym podczas 15 minutowej przerwy tańczą Belgijkę.

Uczniowie wybierają opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
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Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Procesy edukacyjne w szkole są planowane adekwatnie do potrzeb uczniów. Szkoła dba o to, by

uczniowie mogli się rozwijać oraz pokonywać trudności w nauce. Powszechne jest formułowanie

przez nauczycieli celów lekcji i formułowanie oczekiwań wobec uczniów. W szkole ocenia się

uczniów zgodnie z przyjętymi zasadami. W opinii przedstawicieli całej społeczności szkolnej, tj.

uczniów, rodziców i pracowników niepedagogicznych w szkole panuje miła, przyjazna atmosfera,

która sprzyja uczeniu się.

Szkoła spełnia wymaganie.

Ponadto nauczyciele kształtują umiejętności przydatne w procesie uczenia, np. aktywny udział

uczniów, powiązania wiedzy z różnych dziedzin. Uczniowie uczą się, jak wykorzystać wiedzę

w praktyce. Nauczyciele stwarzają uczniom możliwość uczenia się od siebie na lekcjach poprzez

stosowanie metody pracy w parach lub grupach i rozmowy z uczniami na tematy związane

z przebiegiem i tematem lekcji. Szkoła stosuje wiele rozwiązań, które odpowiadają

na zdiagnozowane potrzeby rozwojowe uczniów i wykraczają poza zalecane warunki i sposoby

realizacji podstawy programowej. Nauczyciele współpracują ze sobą przy ich wdrażaniu. W szkole

podejmowane są skuteczne działania, które powodują, że uczniowie czują się odpowiedzialni za

własny rozwój.

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.

Procesy edukacyjne w szkole są planowane adekwatnie do potrzeb uczniów. Szkoła dba o to, by

uczniowie mogli się rozwijać oraz pokonywać trudności. 

Uczniowie klas I-III w wywiadzie wypowiedzieli się, że:

• lubią szkołę, bo mogą w niej robić to, co ich interesuje;

• lekcje, które odbywają się w szkole, są ciekawe, bo uczniowie biorą udział w przedstawieniach, organizują

wystawy własnych prac, pracują w grupach lub parach, mogą porozmawiać z nauczycielem;

• poza szkołą mają zajęcia w muzeum, wychodzą do kina;

• mogą liczyć na pomoc nauczyciela w pokonywaniu trudności w nauce;

• rozwiązują trudne problemy różnymi sposobami lub pomocą w przyswojeniu trudnego zagadnienia służy

nauczyciel.

Obserwowane zajęcia pozwalają stwierdzić, że uczniowie są zaciekawieni tematyką lekcji i chętnie w nich

uczestniczą. Po obserwacjach uczniowie powiedzieli, że:

• na lekcji lubią ciszę, która pomaga im się skupić;

• pracują w miłej i przyjaznej atmosferze;

• nie zawsze pracują w grupach, ale lubią mieć wpływ na możliwość wyboru grupy;
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• lubią wykonywać ćwiczenia praktyczne;

• ich zainteresowanie lekcją wzrasta, gdy omawiają ciekawe zagadnienie.

Działania nauczycieli, aby ich uczniowie skutecznie pokonywali trudności w nauce oraz rozwijali swoje

zainteresowania i zdolności, są powszechne. Świadczą o tym odpowiedzi uczniów z ankiety "Moja szkoła" i "Mój

dzień". Zdecydowana większość uczniów uważa, że nauczyciele:

• zrozumiale tłumaczą nawet trudne zagadnienia (Wykres 4j);

• upewniają się, że uczniowie zrozumieli zagadnienia (Wykres 2j);

• potrafią zainteresować tematem lekcji (Wykres 3j).

W związku z tym większość uczniów

• ma ochotę się uczyć (Wykres 5j);

• lubi się uczyć (Wykres 1j).

Niewielka liczba uczniów (3 na 102) uważa, że żaden nauczyciel nie zainteresował ich tematem lekcji, nie

tłumaczył zrozumiale zagadnień, w związku z tym nie mają ochoty i nie lubią się uczyć (2 na 115).

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

Wykres 5j



Szkoła Podstawowa Nr 3 18/100

      

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

nich oczekiwania.

W szkole powszechne jest formułowanie przez nauczycieli celów lekcji i formułowanie oczekiwań

wobec uczniów.

Uczniowie w ankiecie zadeklarowali, że:

• nauczyciele przedstawiają im cele lekcji (Wykres 4j);

• proszą uczniów o sformułowanie celów (Wykres 3j);

• uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć (Wykres 2j);

• uczniowie znają formułowane wobec nich oczekiwania (Wykres 1j).

Podczas wszystkich obserwowanych zajęć zauważono, że wszyscy nauczyciele przedstawiają uczniom cele lekcji

w sposób dla nich zrozumiały. Zadając pytania, upewniają się, że uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć.

Uczniowie są przekonywani, że to, czego się nauczą, przyda im się w życiu codziennym. Sami podają przykłady

zastosowania wiedzy w praktyce. Wykonują na lekcjach ćwiczenia praktyczne, dzięki czemu poznają

przydatność wiedzy szkolnej w sytuacjach życia codziennego. Rzadziej nauczyciele dają szansę swoim uczniom

na samodzielne sformułowanie celów. Nauczyciele formułują wobec uczniów oczekiwania, dzięki którym wśród

uczniów i uczennic powszechnie znana jest celowość uczenia się.

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

Obszar badania:  Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają

uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.

W szkole powszechne jest ocenianie uczniów zgodnie z przyjętymi zasadami. Informacja zwrotna

sprzyja uczniom i ich rodzicom we wspieraniu rozwoju dzieci.

Uczniowie, udzielając odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, zadeklarowali, że w zdecydowanej większości:

• nauczyciele przestrzegają ustalonych zasad oceniania (Wykres 3j);

• zasady oceniania są zrozumiałe dla uczniów (Wykres 1j);

• nauczyciele udzielają uczniom informacji zwrotnej o tym, co będzie podlegało ocenie (Wykres 2j).

W opinii większości uczniów nauczyciele udzielają im informacji zwrotnej o tym, co robią dobrze (Wykres 6j)

oraz rozmawiają z nimi o tym, jak pokonać trudności w nauce (Wykres 5j). Uczniowie napisali, że nauczyciele

pomagają im w odkrywaniu talentów oraz mocnych stron (Wykres 7j), jednocześnie rzadziej rozmawiają

z uczniami o ich postępach w nauce (Wykres 4j). Dzięki wsparciu nauczycieli uczniowie:

• chcą się uczyć;

• myślą o poprawieniu swoich wyników w nauce;

• wiedzą, co mają poprawić (Wykres 1w).

Obserwowane lekcje potwierdziły, że nauczyciele informują uczniów o efektach ich pracy, zawsze udzielają

uczniom informacji o dobrze wykonanym zadaniu oraz wskazują niepoprawne wykonanie działań z informacją

o sposobie poprawienia błędu. Uczniowie nie bali się zadawać pytania, prosić o dokładniejsze wyjaśnienie

zagadnienia, nie bali się popełniać błędy. Uczniowie podsumowywali to, czego nauczyli się na lekcjach. Na

wszystkich obserwowanych zajęciach nauczyciele chwalili swoich wychowanków i mówili, że wszystkiego będą

mogli się nauczyć, jeśli będą chcieli się uczyć. Rodzice uważają, że dobrymi ocenami nauczyciele zachęcają ich

dzieci do uczenia się (Wykres 8j). Jednocześnie 1/3 rodziców uważa, że nie mieli potrzeby szukania pomocy
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u nauczycieli dla wsparcia ich dzieci (Wykres 9j).

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j



Szkoła Podstawowa Nr 3 21/100

      

Wykres 5j Wykres 6j

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 9j

 

Wykres 1w
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Obszar badania:  Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w

trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 

W opinii przedstawicieli całej społeczności szkolnej, tj. uczniów, rodziców i pracowników

niepedagogicznych w szkole panuje miła, przyjazna atmosfera, która sprzyja uczeniu się.

Rodzice w ankiecie wypowiedzieli, że nauczyciele:

● szanują ich dzieci;

● traktują wszystkich równie dobrze;

● dbają o dobre relacje między uczniami;

● chwalą uczniów częściej niż krytykują;

● wierzą w ich możliwości.

Na wszystkich obserwowanych zajęciach zauważono, że na lekcjach

● panuje atmosfera życzliwości, otwartości, przyjaźni i skupienia, które ułatwia uczenie się;

● nauczyciele skutecznie motywują wszystkich uczniów do aktywności, dzięki czemu dzieci chętnie

zabierają głos, nie boją się popełniać błędów;

● uczniowie znają zasady pracy w grupie, przestrzegają ustalonego w szkole  Kodeksu ciszy , dzięki

czemu w klasie na lekcjach panuje atmosfera skupienia i zaangażowania.

Nie wszyscy nauczyciele i nie na wszystkich zajęciach stwarzają sytuacje, które umożliwiają uczniom możliwość

podejmowania indywidualnych decyzji dotyczących uczenia się. Jednocześnie zauważono, że inicjatywy uczniów

dotyczące wyboru metod i form pracy są przez nauczycieli przyjmowane z życzliwością i wykorzystywane

podczas zajęć. Uczniowie mają świadomość procesu uczenia się i wiedzą, co pomaga im się uczyć. W wywiadzie

po obserwacji powiedzieli, że w nauce pomaga im 

● nauczyciel i jego przykład;

● pochwały i dobre oceny;

● poznanie celu lekcji;

● różnorodne zadania i możliwość ich wyboru;

● pomoce naukowe;

● różne metody i formy pracy, np. pokaz nauczyciela, wykonywanie przez uczniów ćwiczeń

praktycznych, a także praca w grupach oraz możliwość pracy indywidualnej.

W wypowiedziach ankietowych uczniowie napisali, że

● nie są wyśmiewani przez nauczycieli (Wykres 6j);

● nauczyciele udzielają uczniom wskazówki, które pomagają w nauce (Wykres 2j);

● upewniają się, że uczniowie dobrze zrozumieli omawiane zagadnienie (Wykres 3j).

Mniej niż połowa uczniów (42 na 102) wskazała, że nie ma potrzeby rozmawiać z nauczycielami (Wykres 1j),

a tylko połowa uważa, że uczniowie pomagają sobie wzajemnie w nauce (Wykres 5j). Około połowa uczniów (61
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na 115) uważa, że jest wyśmiewana przez innych, a 54 na 117 uczniów uważa, że ich rówieśnicy zachowują się

wobec nich nienagannie (Wykres 4j).

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j



Szkoła Podstawowa Nr 3 25/100

      

Wykres 5j Wykres 6j

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.

Nauczyciele powszechnie kształtują u uczniów umiejętności przydatne w procesie uczenia. 

Uczniowie podczas nauki w szkole nabywają umiejętności wykorzystywane w procesie uczenia się

i samodzielnego dochodzenia do wiedzy. W ankietach napisali, że nauczyciele udzielają wskazówek

dotyczących:

• robienia przydatnych w nauce notatek (Wykres 4j);

• poszukiwania informacji (Wykres 5j);

• sposobów uczenia się (Wykres 6j);

• wykorzystywania swoich mocnych stron w procesie uczenia się (Wykres 7j);

• zapamiętywania nowych informacji (Wykres 3j);

• powtarzania i utrwalania ważnych treści (Wykres 2j);

• zastanowienia się nad tym, czego się nauczyli (Wykres 1j).

Uczniowie klas I-III podczas wywiadu powiedzieli, że zawsze z nauczycielem rozmawiają o tym, czego się

nauczyli, często powtarzają wiadomości i ćwiczą umiejętności w celu utrwalenia ich i zapamiętania. Lekcje,

które odbywają się poza terenem szkoły, są doskonałym sposobem na powtórzenie i wykorzystanie wiedzy

w sytuacjach dnia codziennego. Na wszystkich obserwowanych lekcjach uczniowie mieli możliwość

podsumowania tego, czego się nauczyli. Robili to kilka razy podczas zajęć w celu osiągnięcia trwałego efektu.

Nie wszyscy nauczyciele stworzyli uczniom takie sytuacje, w których mogliby rozwiązywać problemy badawcze

(2 na 6). Na lekcjach powszechnie nauczyciele kształtowali u uczniów umiejętność uczenia się poprzez

stosowanie różnych metod i form pracy, wykorzystywanie różnorodnych aktywności uczniów podczas

wykonywania ćwiczeń praktycznych.
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j
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W wymaganiu "Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się" w

odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

szkoły/placówki:

Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych

dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.

Nauczyciele, przy organizowaniu procesów edukacyjnych, podejmują działania, których celem jest

umożliwienie powiązania różnych dziedzin wiedzy. Uczniowie uczą się, jak wykorzystać wiedzę

w praktyce.

Nauczyciele podczas wszystkich obserwowanych zajęć rozmawiali z uczniami o zastosowaniu nowo nabytej

wiedzy w sytuacjach życia codziennego, wykorzystaniu jej dla dobra swojego i innych. Na lekcjach była mowa,

np. o konieczności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu, jednocześnie podkreślano, że najważniejsze

jest bezpieczeństwo ratownika. Powszechność obserwowanych działań potwierdzają odpowiedzi uczniów, które

uczniowie zapisali w ankiecie do nich skierowanej (Wykres 4j). Na wielu lekcjach, ale nie na wszystkich,

uczniowie mogli odwołać się do wydarzeń w Polsce i na świecie oraz doświadczeń pozaszkolnych. Ponad połowa

ankietowanych uczniów napisała, że nauczyciele:

• nawiązują do aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie (Wykres 3j);

• odwołują się do doświadczeń pozaszkolnych uczniów (Wykres 2j).

Znacznie ponad połowa uczniów w ankiecie napisała, że podczas omawianych zagadnień nauczyciele odwołują

się do wiedzy z innych przedmiotów (Wykres 1j). To samo zaobserwowano na lekcjach, podczas których

uczniowie uczyli się pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł, odwoływali się do tego, czego się nauczyli wcześniej

oraz wykorzystywali wiedzę z innych przedmiotów. Więcej możliwości dla odwołania się do doświadczeń

pozaszkolnych uczniów i wydarzeń w kraju i na świecie dają projekty między przedmiotowe i wycieczki

edukacyjne. Są one planowane i organizowane we współpracy nauczycieli różnych przedmiotów i wynikają albo

z kalendarza imprez szkolnych, albo z charytatywnych akcji lokalnych lub ogólnopolskich. Nauczyciele

w wywiadzie wymienili, np. zajęcia terenowe z zakresu ochrony środowiska nad Jeziorem Średzkim, udział

w akcji lokalnej Zielona Środa, która polegała na sadzeniu drzew, przygotowywanie i udział w uroczystościach

z okazji świąt narodowych, np. w Święcie Niepodległości oraz aktywny udział w akcjach charytatywnych Wielkiej

Orkiestrze Świątecznej Pomocy lub lokalnej Radosne Święta w Każdym Domu - zbiórka produktów

żywnościowych dla ubogich mieszkańców powiatu.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia

się.

Większość nauczycieli w taki sposób organizuje przebieg procesu uczenia się, aby

uczniowie mogli w nim aktywnie uczestniczyć. 

Uczniowie, odpowiadając na pytania ankietowe, napisali, że zdecydowana większość nauczycieli:

● umożliwia im wpływanie na termin przeprowadzanych sprawdzianów i testów (Wykres 4j); 

● zachęca do realizowania własnych pomysłów podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych (Wykres 1j);

● uzgadnia z uczniami sposób pracy na lekcji, np. wybór metod i form pracy (Wykres 2j).

Najmniejszy wpływ (około 75%) mają uczniowie na treść zadań domowych (Wykres 3j). Ponad połowa uczniów

uważa, że ma wpływ na sposób pracy na lekcji i atmosferę panującą w klasie podczas jej trwania. Około 40%

uczniów, tj. 44 na 102 napisało, że miało wpływ na to, czego się uczyło. Obserwowane lekcje pokazały,

że rzadko nauczyciele decydują się na to, by uczniowie wybierali temat lekcji lub zagadnienia, którymi będą się

zajmować. Natomiast podczas wszystkich obserwacji zauważono, że uczniowie wybierali metody formy pracy,

mieli możliwość wyboru zadań, np. łatwiejsze, trudniejsze, wyrażali swoja opinię dotyczące sposobu pracy

na lekcji i zadań wykonywanych podczas jej trwania. Byli informowani przez nauczycieli o celach lekcji

i sposobie ich realizacji. Nauczyciele w ankiecie napisali, że kilka razy w półroczu dają uczniom możliwość

wyboru metod pracy, terminów sprawdzianów i testów, tematyki lekcji i sposobu oceniania. 

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

 

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

Nauczyciele stwarzają uczniom możliwość uczenia się od siebie na lekcjach poprzez stosowanie

metod pracy w parach lub grupach i rozmowy z uczniami na tematy związane z przebiegiem

i tematem lekcji.

Nauczyciele, odpowiadając na pytania ankietowe, zadeklarowali, że dają swoim uczniom możliwość uczenia się

od siebie poprzez:

• organizowanie pracy w parach lub grupach;

• pomoc koleżeńską;

• wspólne wykonywanie projektów;

• tworzenie zadań, krzyżówek przez uczniów;

• prezentacje prac uczniów oraz wytworów prac grup;

• samoocenę uczniowską;

• wzajemne sprawdzanie prac przez uczniów;

• obserwację lub pokaz.

Udzielając odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach, uczniowie napisali, że 

• na więcej niż połowie lekcji pracują w parach lub grupach (Wykres 1j i 2j);

• rozmawiają ze sobą na tematy związane z lekcją (Wykres 5j);

• wykonują zadania przez siebie wymyślone (Wykres 3j);

• na mniej niż połowie lekcji wzajemnie oceniają swoje prace (Wykres 4j).

Obserwacje zajęć pozwalają stwierdzić, że nauczyciele stwarzają uczniom takie sytuacje podczas trwania lekcji,

aby mogli uczyć się od siebie. Nie jest to działanie powszechne. Rzadko uczniowie sprawdzali swoje prace, nie

pojawiło się to, że dzieci rozwiązywały zadania przez siebie wymyślone. Praca w grupach nie zawsze

przyczyniała się do tego, że uczniowie uczyli się od siebie.

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

Wykres 5j
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Obszar badania: W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi

uczniów.

Szkoła stosuje wiele rozwiązań, które odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby rozwojowe uczniów

i wykraczają poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Nauczyciele

współpracują ze sobą przy ich wdrażaniu. 

W wywiadzie dyrektor szkoły i nauczyciele wskazali działania, które wspólnie realizują, by przyczynić się

do rozwoju uczniów. Szkoła stara się o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. W związku z tym nauczyciele

podjęli szereg działań, by ten cel osiągnąć, tj.

• we współpracy z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną w Środzie przeprowadzono wśród uczniów badania

przesiewowe słuchu;

• opracowano mapę najcichszych i najgłośniejszych miejsc w szkole;

• na zajęciach Nie bądź głuchy na hałas uczniowie poznali wpływ hałasu na zdrowie człowieka i sposoby jego

ograniczania;

• cała społeczność szkolna ustaliła zasady Szkolnego Kodeksu Ciszy;

• wprowadzono w szkole Szeptane dni, w trakcie których uczniowie starają się zachowywać ciszej niż zwykle

(ich starania odnotowywane są na kartach monitorowania);

• zorganizowano Szkolne Święto Ciszy.

W szkole działa Małe Laboratorium, czyli cykl zajęć dla uczniów klas drugich, na których dzieci poznają wiedzę

z fizyki i chemii. Każdy uczeń otrzymuje dyplom - kartę członkowską Klubu Młodego Naukowca. Uczniowie,

oglądając doświadczenia i dochodząc do rozwiązania problemu drogą stawiania hipotez, odkryli w sobie cechy

badaczy i sami wyszukiwali w literaturze doświadczeń, które mogliby zaprezentować swoim kolegom. Innym

działaniem nowatorskim szkoły są warsztaty terenowe pod hasłem Życie w wodzie, które zorganizowano dzięki

współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundacją Biblioteka Ekologiczna. Podczas

lekcji przyrody w terenie prowadzonych przez adiunkta Zakładu Ochrony Wód Wydziału Biologii UAM uczniowie

mieli możliwość zbadania właściwości wody pobranej z Jeziora Średzkiego (temperatury, zapachu, barwy,

określenia jej przezroczystości) oraz poznania wielkiej różnorodności gatunkowej flory i fauny, dla których wody

tego jeziora są ostoją. W szkole od 2013 roku odbywa się konkurs artystyczny Młode Talenty, którego celem

jest promowanie pasji i talentów artystycznych u uczniów klas I-III. Dzieci prezentują swoje umiejętności

w kategoriach gry na instrumencie, śpiewie, recytacji i tańcu. Udział w konkursie daje możliwość

zaprezentowanie siebie przez uczniów, którzy nie odnoszą spektakularnych osiągnięć sportowych

lub naukowych, a są utalentowani w innych dziedzinach. W opinii dyrektora szkoły i nauczycieli nowatorskie

rozwiązania stosowane w szkole przyczyniają się do:

• rozwijania zainteresowań i talentów uczniów;

• kształtują ich świadomość zdrowotną, ekologiczną i społeczną;

• uwrażliwiają i integrują społeczność szkolną;

• rozwijają kompetencje kluczowe uczniów;

• uatrakcyjniają proces edukacyjny;

• wpływają na tworzenie klimatu wzajemnego uczenia się.
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Obszar badania: Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.

W szkole podejmowane są skuteczne działania, które powodują, że uczniowie czują się

odpowiedzialni za własny rozwój. Nauczyciele uczą uczniów odpowiedzialności za własną naukę. 

Większość uczniów w ankiecie napisała, że uczy się, ponieważ uważa, że nauka będzie ważna w ich przyszłości.

Ponadto uczniowie uczą się, bo:

• rozwijają swoje zainteresowania;

• chcą wiedzieć więcej;

• lubią (Wykres 2w).

Nieliczni napisali, że rodzice oczekują takiego zaangażowania w proces uczenia, by przynosił on jak najlepsze

efekty. Uczniowie mają świadomość, że ich osiągnięcia w nauce zależą głównie od:

• ich zaangażowania w proces edukacyjny;

• zdolności;

• oraz czasu poświęconego na naukę.

Mniejsza grupa uczniów wskazała na to, że ich sukces edukacyjny zależy także od wsparcia rodziców i trudnej

i odpowiedzialnej pracy nauczycieli (Wykres 1w).
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Wykres 1w
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Wykres 2w
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Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przy realizacji podstawy programowej nauczyciele uwzględniają osiągnięcia uczniów

z poprzedniego etapu edukacyjnego. Uczniowie podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych

wykonują różnorodne zadania, których celem jest zrozumienie, wykorzystanie w praktyce,

zapamiętanie i utrwalenie wiadomości określonych w podstawie programowej. Nauczyciele

kształtują u uczniów kompetencje kluczowe z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów

realizacji zapisanych w podstawie programowej. Wszyscy nauczyciele monitorują nabywanie

wiadomości i umiejętności przez uczniów, a wnioski z analizy wykorzystują do modyfikacji pracy.

Szkoła spełnia wymaganie.

Ponadto wnikliwa analiza nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

w podstawie programowej i skuteczne działania podejmowane przez nauczycieli przyczyniają się

do podniesienia efektów kształcenia.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Przy realizacji podstawy programowej nauczyciele uwzględniają osiągnięcia uczniów

z poprzedniego etapu edukacyjnego.

W szkole analizuje się diagnozę przedszkolną, jeśli nauczyciele nią dysponują. Prowadzona jest obserwacja

wstępna ucznia klasy I, obserwacja pracy ucznia na zajęciach, przeprowadza się wywiady z rodzicami. Wyniki

analizy sprawdzianu na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego oraz kontakty z nauczycielami edukacji

wczesnoszkolnej przyczyniają się do podjęcia działań adekwatnych do potrzeb uczniów w drugim etapie ich

edukacji. W szkole podjęto następujące działania po analizie osiągnięć uczniów:

• wprowadzono lekcję języka angielskiego z native speakerem;

• opieką specjalistyczną objęto wszystkich uczniów zdiagnozowanych przez nauczycieli wychowawców,

psychologa, pedagoga szkolnego, logopedę i pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznej;

• wprowadzono dla uczniów klas VI dodatkowe lekcje matematyki oraz języka polskiego.

Celowość diagnoz potwierdzają wyniki egzaminu zewnętrznego na poziomie powyżej średniej oraz osiągnięcia

uczniów w zawodach sportowych i konkursach tematycznych, np.

•12 miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski w sztafetowych biegach przełajowych; 

• 2 miejsce w Rankingu Powiatów województwa wielkopolskiego w biegach przełajowych;

• 8 miejsce w Mistrzostwach Wielopolski w pływaniu drużynowym;

• 2 miejsce w finale wojewódzkim Czwartków Lekkoatletycznych w biegu na 60 m;

• 4 miejsce w konkursie o tytuł Mistrza Łamania Głowy;

• uzyskanie tytułu laureata w wojewódzkim konkursie plastycznym Przyrodnicze Rymowanie - otaczającego

świata poznawanie – ptaki wielkopolskich parków krajobrazowych.
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Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Uczniowie podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych wykonują różnorodne zadania, których

celem jest zrozumienie, wykorzystanie w działaniu, zapamiętanie i utrwalenie wiadomości

określonych w podstawie programowej.    Na lekcjach zaobserwowano, że nauczyciele tworzą sytuacje

ułatwiające uczniom 

● zapamiętanie faktów i definicji;

● wykonywanie powtarzalnych procedur;

● wyjaśnianie pojęć własnymi słowami, porównywanie i wnioskowanie na bazie zapamiętanych

informacji;

● stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych;

● analizowanie faktów, rozwiązywanie problemów poznawczych, dokonywanie uogólnień.

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Nauczyciele kształtują u uczniów kompetencje kluczowe z uwzględnieniem zalecanych

warunków i sposobów realizacji zapisanych w podstawie programowej.

Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele kształtowali następujące umiejętności:

● komunikowania się w języku ojczystym w mowie i piśmie;

● czytania i pisania;

● uczenia się;

● pracy zespołowej;

● myślenia matematycznego;

● myślenia naukowego.

Nauczyciele w swojej ankiecie wskazali jeszcze inne kompetencje, które kształtują w pracy z uczniami. Są to

np.:

● umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów;

● wyszukiwanie, selekcjonowanie i analizowanie informacji;

● umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. 

Kształtowanie najważniejszych kompetencji uczniowskich odbywa się z uwzględnieniem zalecanych warunków

i sposobów realizacji podstawy programowej, a proces edukacyjny jest spójny. Na zajęciach zaobserwowano
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● scalanie treści kształcenia w korelacji edukacji polonistycznej, matematycznej

i artystycznej;

● naukę przez zabawę przy kącikach tematycznych i w części rekreacyjnej sali;

● uczenie poprzez obserwowanie, doświadczanie, stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi;

● wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce;

● kształtowanie postawy ciekawości świata, tolerancji, otwartości wobec innych kultur;

● rozwijanie kreatywności, rozbudzanie pasji poznawczej; 

● kształtowanie gotowości do samodzielnego odbioru różnych tekstów kultury;

● motywowanie do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania,

w tym także do samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji;

● uczenie umiejętności poprawnego mówienia, słuchania, czytania, pisania, rozumowania,

odbioru tekstów kultury w tym rozwijanie słownictwa z różnych kręgów tematycznych.

Poza tymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej zaobserwowanymi na lekcji nauczycieli

w ankiecie zadeklarowali, że wykorzystują jeszcze

● mobilizowanie uczniów do generowania własnych pomysłów, rozwiązań;

● przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

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 wiadomości i umiejętności przez uczniów, a wnioski

z analizy wykorzystują do modyfikacji pracy.

W ankiecie nauczyciele napisali, a podczas zajęć pokazali, że dla monitorowania osiągnięć uczniów

• stosują ocenianie bieżące i podsumowujące oraz elementy oceniania kształtującego;

• prowadzą indywidualną dokumentację dla dokładniejszej diagnozy postępów;

• sprawdzają sposób wykonania zadania oraz właściwe zrozumienie omawianych zagadnień;

• analizują prace uczniów;

• obserwują prace i zaangażowanie uczniów na lekcji;

• rozmawiają z rodzicami o osiągnięciach ich dzieci i ich trudnościach edukacyjnych;

• współpracują ze sobą, pedagogiem i psychologiem szkolnym;.

• śledzą sukcesy uczniów.

Wnioski z analizy osiągnięć uczniów nauczyciele wykorzystują do poprawy efektywności swojej pracy poprzez:

• modyfikację warsztatu pracy, zakresu wprowadzanego materiału oraz kryteriów oceniania;

• indywidualizację nauczania;

• ćwiczenie strategii rozwiązywania testów i zadań egzaminacyjnych;

• modyfikację metod i form pracy;

• zwiększanie intensywności konsultacji z rodzicami uczniów;

• rozwiązywanie większej liczby zadań praktycznych, wykorzystanie przez uczniów wiedzy w praktyce;
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• aktywizowanie uczniów, motywowanie do większego zaangażowania;

• powtarzanie zagadnień, które sprawiają uczniom trudność.

Wdrażane wnioski z analiz są adekwatne do potrzeb uczniów, którzy również osiągają sukcesy artystyczne,

sportowe i naukowe.

W wymaganiu "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o

działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych.

Wszyscy nauczyciele wnikliwie analizują nabywanie przez uczniów wiadomości

i umiejętności określonych w podstawie programowej i podejmują skuteczne działania dla

podniesienia efektów kształcenia. 

Szkoła od kilku lat uzyskuje wyniki ze sprawdzianu na poziomie powyżej średnim i wysokim i stara się utrzymać

dobry poziom kształcenia.  Z analizy sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole

podstawowej przez nauczycieli wynika, że nastąpił wzrost efektów kształcenia w obszarze korzystania

z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce oraz czytania i rozumowania. Wyniki sprawdzianu w nowej

formule z roku 2015 są przez pedagogów analizowane pod kątem wymagań ogólnych.
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Wymaganie:

Uczniowie są aktywni

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Z obserwacji zajęć i wypowiedzi ankietowych uczniów wynika, że są oni zaangażowani podczas

lekcji, ale zauważyć można zbyt małą skuteczność działań nauczycieli w aktywowanie uczniów

do podejmowania przez nich inicjatyw dotyczących procesu edukacyjnego. Uczniowie wraz ze

swoimi reprezentantami w samorządzie klasowym i szkolnym, realizują istotne dla siebie pomysły

i przedsięwzięcia sportowe, kulturalne, społeczne i naukowe.

Wymaganie jest spełnione.

ponadto dzięki otwartości nauczycieli na inicjatywy uczniów udaje się im zrealizować działania

na rzecz społeczności lokalnej. 

Obszar badania:  Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do

podejmowania różnorodnych aktywności. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w

szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą. 

Z obserwacji zajęć i wypowiedzi ankietowych uczniów wynika, że są oni zaangażowani podczas

lekcji, chociaż zauważyć można zbyt małą skuteczność działań nauczycieli w aktywowanie uczniów

do podejmowania przez nich inicjatywy dotyczących metod i form pracy na lekcji i organizacji zajęć.

Uczniowie zbyt rzadko biorą udział w dyskusji (na około 33% lekcji - Wykres 2j) oraz niezbyt często zadają

pytania (na około 38% lekcji - Wykres 1j). Podczas zajęć zaobserwować można było bardzo dobrą atmosferę

pracy i skupienia, ale nauczyciele rzadko stwarzali takie sytuacje, w których uczniowie mogli przejąć inicjatywę

i zainspirować koleżanki i kolegów do realizacji własnych pomysłów. To, co pojawiło się na wszystkich

obserwowanych zajęciach, to zainteresowanie i zaangażowanie uczniów. Uczniowie chętnie brali udział w lekcji,

odpowiadali na pytania nauczyciela, pracowali w grupie, chętnie czytali i wykonywali ćwiczenia praktyczne.

Odpowiadając na pytania zawarte w ankiecie, napisali, że

• notowali (Wykres 4j);

• słuchali (Wykres 5j);

• byli zaciekawieni tematem i omawianymi na lekcji zagadnieniami (Wykres 8j);

• byli zaangażowani w zajęcia (Wykres 7j);

• pracowali w grupach lub parach (Wykres 9j);

• pomagali innym się uczyć (Wykres 6j).

Z wypowiedzi uczniów wynika, że nauczyciele potrafią zainteresować ich tematem lekcji i zaangażować

w zajęcia. Dzieci pracują w grupie, ale nie mają świadomości, że w ten sposób pomagają koleżankom i kolegom

w nauce. Przeważają na lekcjach aktywności, które nie wymagają inicjatywy uczniów, tj. notowanie i słuchanie.
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 9j

Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego. 

Uczniowie wraz ze swoimi reprezentantami w samorządzie klasowym i szkolnym realizują istotne

dla siebie pomysły i przedsięwzięcia.

Zdecydowana większość uczniów uważa, że samorząd uczniowski robi wiele ciekawych i potrzebnych rzeczy

(Wykres 1j), np. w ogólnoszkolnej ankiecie uczniowie zadecydowali, w które akcje charytatywne będą się

włączać. Dzieci zaproponowali organizację dyskotek szkolnych oraz rozgrywek sportowych. Wyszli z inicjatywą

tańczenia Belgijki na boisku szkolnym, podczas wyznaczonej w ciągu dnia 15 minutowej przerwy, w ramach

działań przygotowujących szkołę na uzyskania certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. Inną propozycją uczniów

było to, aby na stronie internetowej szkoły pojawiały się zadania i łamigłówki logiczne, które pomogą im

w przygotowaniu się do konkursu matematycznego Głowołamacze. Dzięki staraniom uczniów uczestnicy

laboratorium uzyskali kartę Klubu Młodego Naukowca. Działania samorządów klasowych i samorządu szkolnego

spowodowały, piątkowe popołudnia są wolne od zadawania lekcji pisemnych. Zdecydowana większość uczniów

w ankiecie zadeklarowała, że zarówno samorząd uczniowski, jak i pozostali uczniowie:

• realizują własne pomysły uczniowskie (Wykres 2j i 6j) oraz pomysły nauczycieli (Wykres 3j i 7j);

• zajmują się tym, co ich interesuje (Wykres 4j i 8j) i są to sprawy ważne dla społeczności uczniowskiej

(Wykres 4j i 9j).

Dla realizacji swoich zamierzeń uczniowie pozyskują sprzymierzeńców, którymi są rodzice i nauczyciele. W ten

sposób udało się w szkole zatrudnić osobę, która zatrzymuje samochody na skrzyżowaniu przed szkołą,

umożliwiając bezpieczne przejście przez ulicę uczniom. Na boisku szkolnym zamontowane zostały ławki.

Uczniowie mają świadomość, że nie wszystkie ich pomysły można zrealizować. Nie udało się ustawić

na korytarzach szkolnych zamykanych szafek dla uczniów. Jest to spowodowane zbyt wąskimi korytarzami.
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Uczniowie zostawiają niektóre rzeczy w szafach w klasach.

Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 9j

W wymaganiu "Uczniowie są aktywni" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano

następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

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

rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby.

Dzięki otwartości nauczycieli na inicjatywy uczniów udaje się im zrealizować działania na rzecz

społeczności lokalnej. 

Można wymienić wybór takich akcji charytatywnych, które przyniosą korzyści potrzebującym uczniom

lub absolwentom szkoły, np. zorganizowanie koncertu charytatywnego dla koleżanki. Inną inicjatywą uczniów

było wystawianie przedstawień nie tylko dla rodziców i dziadków, ale także seniorów Domu Pogodnej Jesieni.   
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Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,

a także klimatu sprzyjającego uczeniu się. Relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są

na wzajemnym szacunku i zaufaniu wypracowanym wspólnie przez uczniów i nauczycieli. Poznanie

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

ważny element rozwoju społecznego i kulturalnego. Świadomość tego, jak ważne jest

przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o przyszłym sukcesie wychowanków.  Działania

wychowawcze są systematycznie analizowane i na bieżąco modyfikowane przy udziale uczniów

i rodziców. Działania szkoły zapewniają bezpieczeństwo uczniom.

Szkoła spełnia wymaganie.

Ponadto w szkole analizuje się działania wychowawcze i profilaktyczne, wykorzystuje się wnioski

z prowadzonych analiz w celu dalszych modyfikacji na który mają wpływ również uczniowie

i rodzice.

Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które

są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.

Dane zebrane w wywiadach i wyniku analizy danych zastanych spójne są ze szkolnym programem

wychowawczym i programem profilaktycznym i dostosowane do potrzeb uczniów i specyfiki

środowiska. 

Programy wychowawcze i profilaktyczne uwzględniają specyfikę środowiska, w którym funkcjonuje szkoła.

Przykładowe działania: 

● Pola Nadziei - sadzenie, uprawa i sprzedaż żonkili dla hospicjum;

● Zielona Środa- sadzenie drzew w mieście; 

● opieka nad zwierzętami w Schronisku dla zwierząt, 

● zbieranie zabawek dla oddziału dziecięcego;

● badanie poziomu glukozy, hałasu;

● zbieranie nakrętek i  makulatury na cele charytatywne;

● uroczystości lokalne i patriotyczne.

Zdaniem rodziców, których sugestie  są brane pod uwagę, powyższe programy są dostosowane do potrzeb

uczniów, którzy chętnie biorą w nich udział. Działania są adekwatne do specyfiki środowiska i do potrzeb

uczniów. W bieżącym roku szkolnym rodzice zaproponowali dołączenie następujących tematów: 
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● problem uchodźców  w aspekcie tolerancji;

● cyberprzemoc i uzależnienia od internetu;

● zdrowa żywność i zdrowe żywienie. 

Ponadto podjęto próbę odciążania plecaków poprzez zostawianie w szafkach szkolnych. Na początku każdego

roku szkolnego rada rodziców bierze udział w tworzeniu programu wychowawczego i profilaktycznego. Rodzice

poprzez swoje działania i działania przedstawicieli Rady Rodziców prowadzą dyskusje, których wnioski

przekazywane są dyrektorowi. Wywiad z dyrektorem wskazuje na to, że programy, wychowawczy

i profilaktyczny, uwzględniają potrzeby uczniów i specyfikę środowiska, w którym funkcjonuje szkoła. Do źródeł

zebranych danych należą: 

● wywiady z wychowawcami klas;

● obserwacje dzieci podczas przerw i lekcji;

● ankiety skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli (np. dotycząca bezpieczeństwa, oczekiwań);

● sprawozdania wychowawców, wnioski z zebrań;

● informacje płynące od rodziców (Rada Rodziców);

● analiza zadań statutowych instytucji  i organizacji działających w środowisku lokalnym;

● czytanie prasy lokalnej i stron internetowych urzędów i instytucji. 

Najważniejsze działania realizujące założenia programów wychowawczego i profilaktycznego to:

● rozwijanie osobowości uczniów;

● motywowanie do uczenia się;

● rozbudzanie pasji i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;

● zapobieganie niepowodzeniom szkolnym przez organizację spotkań o charakterze terapeutycznym

z psychologiem czy pedagogiem;

● przygotowanie ucznia do  aktywnego udziału w społeczeństwie.

Działania odpowiadające na potrzeby środowiska np.:

● organizacja: Dnia Babci i Dziadka, Święta Rodziny, Festynu Rodzinnego;

● występy uczniów dla mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni;

● aktywne działania Szkolnego Koła Caritas oraz Szkolnego Koła PCK;

● akcje charytatywne (np. Radosne święta w każdym domu, WOŚP);

● akcja Sprzątanie świata;

● porządkowanie grobów powstańców.
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Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i

psychiczne.

Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie.

Uczniowie wiedzą, że nauczyciele i innych pracownicy szkoły służą im pomocą. Działania szkoły zapewniają

bezpieczeństwo wszystkim uczniom w szkole i na zewnątrz, np. na przejściu dla pieszych, w drodze do autobusu

dowożącego do szkoły, dzieci młodsze odprowadzane są również na stołówkę. Monitorowane są wejścia

i wyjścia na teren szkoły, za które odpowiedzialni są pracownicy niepedagogiczni. W szkole jest zeszyt wyjść,

do którego wpisują się nauczyciele, gdy zabierają klasę poza teren szkoły, organizowane są próbne alarmy

przeciwpożarowe i ewakuacje. Codziennie sprawdzana jest sprawność sprzętu szkolnego oraz zamknięcia okien

i drzwi oraz sprawdza się czy wszystkie dzieci opuściły szkołę.

Wszystkie działania dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole zauważają, doceniają i potwierdzają, liczni

Partnerzy wśród nich Miejska Biblioteka Publiczna, Parafia pw. Św. Józefa oraz parafialny Caritas, Klub Rodziców

Dzieci z Autyzmem Niebieski Zakątek, Zarząd Powiatowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Ośrodek Pomocy

Społecznej oraz Dom Pogodnej Jesieni, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Muzeum Ziemi Średzkiej

w Koszutach, Galeria Miejska, Kluby sportowe, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Komenda

Powiatowa Policji, Kuratorzy sądowi z Sądu Rejonowego, Prasa lokalna - „Gazeta Średzka”, Rada Miejska,

Średzki Ośrodek Kultury, Kino „Baszta” oraz rodziny dzieci.

Ich wspólne wnioski wynikają z obserwacji, doświadczenia, uczestnictwa w życiu szkoły, zwłaszcza

z perspektywy czasu wielu lat. Policja nie odnotowuje działań niepożądanych w szkole. Dzieci są grzeczne.

Wszelkie przypadki demoralizacji w rodzinach są pod opieką ośrodka MOPS, wspólnie współpracującego

z kuratorem sądowym, asystentem rodziny i pedagogiem szkolnym. Całej grupie zależy na bezpieczeństwie

rodziny, społeczeństwa i dobru dzieci. Do interesujących działań proponowanych przez szkołę należy tzw. Teatr

dydaktyczny - Moralitet, który na zamówienie realizuje przedstawienia dotyczące różnych problemów.

Organ prowadzący zmierzając do podniesienia bezpieczeństwa dzieci, na podstawie protokołu z przeglądu

szkoły wskazuje remonty, które należy wykonać oraz działa w kierunku przebudowy skrzyżowania, zwiększenia

monitoringu ulicznego i zwiększenia ilości ścieżek rowerowych (wprowadzenie szkoły ruchu drogowego-nauka

na kartę rowerową). Szkoła przekazuje również informacje o planowanych wycieczkach zagranicznych.

Przeprowadzona ankieta Moja Szkoła, wśród uczniów klasy V, wskazała na powszechność poczucia

bezpieczeństwa wśród uczniów tej szkoły podstawowej:

• ponad 83% uczniów nie padło ofiarą kradzieży (Wykres 1j);

• 93% nie była zmuszana do zakupów czy oddawania swoich rzeczy (Wykres 2j);

• ponad 53% uczniów nie jest obrażana, choć ok. 30% jest przezywana i obrażana więcej niż 2 razy w roku

(Wykres 3j);

• wobec 61 % uczniów nikt nie zachowuje się w sposób nieprzyjemny ale w stosunku do 23% zdarzało się to

częściej niż kilka razy (wykres 4j);

• prawie 74% uczniów nie odczuwa wykluczenia z grupy ale 14% zdarzało się to kilkakrotnie (Wykres 5j);

• ponad 90% nie została obrażona przez telefon czy internet, ale zdarzają się sporadyczne przypadki (Wykres

6j);

• 62% uczniów twierdzi, że nikt ich umyślnie nie uderzył ale 18% twierdzi, że więcej niż 2-3 razy (Wykres 7j);

• ok. 15% uczniów twierdząco odpowiada na pytanie o umyślne zniszczenie rzeczy należącej do ucznia (Wykres

8j).

Powyższe wyniki ankiet wskazują obszar, któremu szkoła powinna wnikliwie się przyjrzeć.
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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

Na zasady postępowania i współżycia, które obowiązują w szkole mają wpływ rodzice i uczniowie.

Znają swoje prawa i obowiązki. Relacje pomiędzy poszczególnymi członkami społeczności szkolnej

są dobre. Dzieci stosują się do wspólnie uzgodnionych kodeksów zachowania. Obserwacje zajęć potwierdzają,

że nauczyciele poprzez osobisty przykład, kształtują pożądane społecznie postawy. Nauczyciel i uczniowie dbają

o przestrzeganie podczas lekcji przyjętych w szkole norm jak zgłaszanie się do odpowiedzi, spokojna praca

w grupach, pomaganie sobie w uczeniu i porządek w klasach. Na zajęciach obserwowano wzajemny szacunek

i nastawienie na wspólną pracę. Nauczyciele do głównych wartości i normy obowiązujących w ich szkole,

zaliczają:

● zdobywanie wiedzy, dzielenie się doświadczeniem;

● prawo do podejmowania świadomych decyzji;

● tolerancję wobec postaw i poglądów innych osób;

● godność, prawdę i dobro, kultura osobista i szacunek do otoczenia;

● wrażliwość i gotowość do niesienia pomocy potrzebującym, kształtowanie postawy moralnej

cechującej się uczciwością i  prawdomównością;

● promocję zdrowego stylu życia, działalność sportową, rekreacyjną i turystyczną;

● propagowanie zachowań asertywnych i przeciwstawianie się przemocy i  agresji;

● umiejętność rozpoznawania zagrożeń płynących z mediów oraz technik informatycznych.

Wyniki ankiety dla rodziców wskazują, że 90% rodziców zdaje sobie sprawę z wpływu jaki mają na rodzaj

zachowań, których oczekuje się od ich dziecka (Wykres 1j) i 86% uważa, że ma również wpływ na zasady

obowiązujące w klasie dziecka (Wykres 2j). Rodzice mają wpływ na zasady zachowania i wartości obowiązujące

w szkole m.in. przez:

● ustalany wspólnie program profilaktyczny i wychowawczy szkoły na początku roku szkolnego;

● prośba o większą ilość pochwał dla lepszej motywacji;

● pomoc wzajemna uczniom jeżeli ktoś chory lub słabszy aby pomóc w nauce;

● profilaktykę cyberprzemocy, badanie stopnia nasilenia hałasu;

● przeciwdziałanie problemom z brakiem akceptacji dzieci, które dochodziły w ciągu roku szkolnego;

● uczenie równości, szacunku, tolerancji, wrażliwości, odpowiedzialności za siebie;

● propagowanie: ekologii, patriotyzmu, wolontariatu.

Także dzieci, przez wspólne ustalenie kodeksu zachowania wiedzą, że obowiązują ich proste zasady (chodzenie

do szkoły, uczenie się, systematyczne w odrabianie lekcji, usprawiedliwianie nieobecności i odrabianie

zaległości, schludny strój i higiena, punktualność, grzeczność) i że codzienną postawą i zachowaniem mają

wpływ na to, co dzieje się w  szkole z ich udziałem. O swoim wpływie jest przekonanych ponad  83% uczniów

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

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki.

Adekwatnie i powszechnie  realizowane są działania antydyskryminacyjne obejmujące całą

społeczność szkoły.

Dyrektor wskazuje na główne kierunki działań wynikające ze specyfiki środowiska i realizacji treści o tolerancji

wynikających z podstawy programowej. Nauczyciele, pedagog i psycholog przygotowują adekwatne zajęcia

dotyczące m.in:

● pochodzenia społecznego, narodowego i statusu ekonomicznego (lekcje wychowawcze, spotkania

z pedagogiem szkolnym);

● niepełnosprawności i stanu zdrowia (kształtowanie postaw tolerancji poprzez rozmowy, odwiedziny

w oddziale uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, lekcje wychowawcze, zajęcia integrujące,

wycieczki, baliki, koncerty muzyczne, wyjścia do kina i teatru);

● płci (lekcje wychowawcze, spotkania z pedagogiem, zajęcia wychowania do życia w rodzinie);

● praw człowieka i praw dziecka (upowszechnianie materiałów edukacyjnych, pogadanki);

● wykluczania, prześmiewania (rozmowy i pogadanki, czytanie opowiadań z przesłaniem, włączanie

rodziców).

Wszystkie przygotowywane działania są oparte o budowanie właściwych relacji międzyludzkich, tolerancji

i szacunek do drugiego człowieka.

Pojawiające się przypadki dyskryminacji wśród uczniów, które dotyczą wyśmiewania i obmawiania z powodu

np.: mniejszej sprawności ruchowej, wyglądu, zamożności, słabszych bądź bardzo wysokich wyników w nauce,

niepełnosprawności intelektualnej dzieci są dostrzegane przez nauczycieli i według ich opinii niektóre te

zachowania wynikają z zazdrości, chęci zwrócenia na siebie uwagi lub z tego, że dzieci są nieświadomymi

świadkami rozmów osób dorosłych.

Nauczyciele podejmują działania zmierzające do wzajemnego lepszego poznania np. z dziećmi

niepełnosprawnymi intelektualnie (wspólne wycieczki, imprezy, kolędowanie). Nauczyciele integrują grupy

w ramach spotkań tematycznych, włączanie rodziców w podejmowane działania, współpracę z pedagogiem

i psychologiem (Wykres 1w).

Działania antydyskryminacyjne są wpisane w program profilaktyczny i wychowawczy szkoły. Liczne akcje

charytatywne i społeczne jak: Dzień Życzliwości i Pozdrowień, wizyty w Domu Pogodnej Jesieni, udział dzieci

niepełnosprawnych w koncertach i zabawach, przygotowywanie spektakli teatralnych o tematyce

antydyskryminacyjnej są w badanej szkole realizowane powszechnie.

Rodzice podkreślają szeroki wachlarz działań uwrażliwiających dzieci na osoby niepełnosprawne, potrzebujące

i pogadanki na różne wrażliwe tematy (działania systemowe pedagoga, psychologa i wychowawcy) np. tornister

dla potrzebujących, dzień życzliwości, kolory świata (szycie szmacianych lalek i przekazanie dochodów

na Sudan).

Uczniowie w wywiadzie potwierdzają sprawiedliwe traktowanie i zdają sobie sprawę, że są wśród nich osoby

wymagające szczególnej uwagi i pomocy.
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Wykres 1w

W wymaganiu "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne " w odniesieniu do

poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
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Obszar badania: W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze i

profilaktyczne oraz modyfikuje je w razie potrzeb.

W szkole analizuje się działania wychowawcze i profilaktyczne. Podejmowane są celowe działania

na poziomie całej szkoły. Wykorzystuje się wnioski z prowadzonych analiz do dalszych modyfikacji.

W wywiadzie nauczyciele podają, że dokonują analizy działań wychowawczych przez:

● obserwację skutków działań wychowawczych;

● określanie działań efektywnych i nie przynoszących rezultatów w pracy w zespołach oddziałowych;

● spotkania zespołów  w przypadku wystąpienia problemu;

● bieżącą analizę zachowań (ankiety, zabawy integracyjne, testy np. Bezludna wyspa, Wybory

do samorządu klasowego, Zgadnij kto?, Rola uczniów w grupie).

Analizy zachowań i zagrożeń dotyczą najczęściej: agresji słownej, izolowania, wzajemnego wyśmiewania przez

uczniów, określania miejsc niebezpiecznych, niewłaściwego używania komórek, zbyt dużego hałasu. Wskutek

tych analiz pojawiła się potrzeba modyfikacji takich działań jak:

● pozytywne wzmacnianie poprzez zwiększenia ilości pochwał i nagród;

● zawieranie kontraktów z uczniami zamiast wielokrotnych rozmów dyscyplinujących;

● zmiana kryteriów ocen z zachowania;

● zwiększenie liczby nauczycieli dyżurujących;

● poszerzenie wykazu miejsc niebezpiecznych;

● spotkania z psychologiem i pedagogiem;

● zmodyfikowanie działań walki z hałasem.

Wywiad z dyrektorem wskazuje szeroki zakres prowadzonych analiz działań wychowawczych.

Na spotkaniach zespołu wychowawczego i rady pedagogicznej przedstawia się wnioski z:

● arkuszy pracy nauczycieli;

● zeszytów wychowawczych (bieżąca analiza informacji od rodziców i wychowawców - analizowanie

sprawozdania na  końcu każdego semestru);

● analizy ocen z zachowania;

● bieżącej obserwacji zachowań  (omawianie bieżącej sytuacji w zespołach nauczycieli uczących dany

oddział);

● analizy prowadzonej  na spotkaniach zespołu wychowawczego (kilka razy w roku, w razie potrzeby

częściej);

● ewaluacji dotychczasowych działań (informacje zwrotne dla szkoły).

Analizy dotyczą: poczucia bezpieczeństwa, respektowania norm społecznych przez uczniów oraz zagrożeń:

agresji, przemocy, dopalaczy, alkoholu, nikotyny, izolacji, dyskryminacji, cyberprzemocy. W wyniku ww. analiz

zmodyfikowano działania dotyczące:
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● zwiększenia ilości dyżurów na przerwach w celu poprawienia bezpieczeństwa;

● wprowadzenia zajęć integrujących grupę (z pedagogiem i psychologiem);

● zawieranie kontraktów z uczniami;

● zainstalowania monitoringu;

● walki z hałasem (wprowadzono Kodeks ciszy - dokonuje się pomiaru natężenia dźwięku);

● zmiany kryteriów ocen z zachowania-kl. 4-6;

● zorganizowania wsparcia dla potrzebujących pomocy (zajęcia terapeutyczne, profilaktyczne);

● dostosowania godzin pracy świetlicy do aktualnych potrzeb.

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice.

Pracownicy szkoły dostrzegają pomysły i inicjatywy zgłaszane przez rodziców i uczniów

i współuczestniczą w ich realizacji i modyfikacjach.

Rodzice zgłaszali propozycje zmian i modyfikacji w działaniach wychowawczych i opiekuńczych jak wspólne

rozwiązywanie problemów wychowawczych, organizacja imprez klasowych i  integracyjnych, zwiększenie ilości

dyżurujących nauczycieli,  nagradzanie wzorowych postaw uczniów dla uczniów i wzorowej postawy wobec osób

potrzebujących i niepełnosprawnych, wprowadzenie zeszytów obserwacji wybranym uczniom - wpisywanie

większej ilości pochwał, zatrudnienie „Stopka” - osoby przeprowadzającej przez skrzyżowanie obok szkoły.

Wymienione propozycje rodziców zostały uwzględnione (wywiad z rodzicami).

Propozycje uczniów uzupełniały działania rodziców, ich propozycje (wywiad z uczniami) dotyczyły np. tematyki

lekcji wychowawczych, wpisywania pochwał, wycieczek rowerowych, wyborów akcji charytatywnych, organizacji

imprez klasowych integracyjnych, modyfikacji zasad funkcjonowania zadań w ramach Ligi Klas, wprowadzenie

przerw integracyjnych dla uczniów klas 1-3, tańczenie Belgijki  (uczniowie klas szóstych uczą młodszych

kolegów), rozszerzenie formuły konkursu Matematyczny Czar Par, opracowanie klasowych Kodeksów Ciszy,

na podstawie których zostały sformułowane zasady Szkolnego Kodeksu Ciszy. Wszystkie propozycje dzieci

zostały uwzględnione.
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Badania pokazują, że szkoła rozpoznaje możliwości, potrzeby oraz sytuację każdego ucznia.

Organizowane są odpowiednie zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

specjalistyczne dla uczniów wymagających wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno -

pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych. Nauczyciele motywują

uczniów do dalszej pracy, wskazując im przydatność nauczanych treści w praktyce, kierują nimi,

ale nie wyręczają ich w działaniu, udzielają wsparcia wierząc w możliwości uczniów.

Szkoła spełnia wymaganie.

Ponadto w szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego.

Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów, stosując adekwatne do potrzeb działania,

wynikające z ich sytuacji społecznej i zdrowotnej.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W szkole systematycznie rozpoznaje się możliwości i potrzeby uczniów, sposoby uczenia się oraz ich

sytuację społeczną. 

W roku szkolnym 2014/2015 udzielono wsparcia uczniom z powodu m.in. niepełnosprawności intelektualnej

i ruchowej, trudności w uczeniu się, chorób przewlekłych i zaburzeń zachowania i emocji. Według ankiety

dyrektora wsparcia udzielono wszystkim potrzebującym w formie:

● zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (149 uczniów);

● zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (56 uczniów);

● rewalidacyjnych (26 uczniów);

● gimnastyki korekcyjnej (96 uczniów);

● logopedii (171 uczniów).

Pamiętano również o dzieciach (88 uczniów) uzdolnionych, dla których przygotowano zajęcia dodatkowe,

w których pogłębiały wiedzę i  umiejętności z danego przedmiotu, rozwijały umiejętności plastyczne, muzyczne,

aktorskie i sportowe.

Nauczyciele rozmawiają z rodzicami o możliwościach i potrzebach dziecka. W ankiecie rodzice (57%) wskazują

na częste rozmowy w ciągu roku, prawie 26% rozmawia z nauczycielami przynajmniej raz do roku ale też 11%

nie pamięta takiej rozmowy (Wykres 1j).

Wywiad z nauczycielami uczącymi w jednym oddziale wskazuje, że w szkole znane są najważniejsze potrzeby
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rozwojowe (społeczne, poznawcze, emocjonalne) uczniów. Nauczyciele wskazują na potrzebę bezpieczeństwa,

kontaktów społecznych, empatii, radzenia sobie w trudnej sytuacji, sukcesu, samodzielności, nowych przeżyć,

przynależności grupowej, akceptacji, własnego działania, pozytywnych wzorców - estetycznych  i poznawczych,

kontaktu z wytworami kultury.

Rozpoznanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów w klasach następuje w wyniku

spostrzeżeń i ankiet przygotowanych we współpracy z pedagogiem i psychologiem, wywiadu z rodzicami,

rozmów z uczniami o ich zainteresowaniach, problemach, samopoczuciu, obserwacji zachowania ucznia,

sposobu wypowiadania się, funkcjonowania w zespole, obserwacji zachowania uczniów na  organizowanych

wycieczkach i imprezach klasowych, analizy wyników nauczania oraz konsultacji w zespole klasowym i analizie

dostarczonych dokumentów (lekarskiej, orzeczeń i opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej

lub specjalistycznej). 

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.

Proponowane zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

i specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy

psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są

adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów.

Według informacji uzyskanych od dyrektora szkoły podejmowane są działania wspierające uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dobierane są odpowiednie metody i formy nauczania (np. zajęcia
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korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze i logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, kółka

zainteresowań, konkursy, przeglądy teatralne, projekty edukacyjne. W szkole są również uczniowie, którzy nie

uczestniczą w żadnych zajęciach pozalekcyjnych( 94 uczniów). Przyczyną są dowozy uczniów, rozwijanie swoich

zainteresowań w zajęciach organizowanych przez inne instytucje (kluby sportowe, dom kultury), ale także

niechęć do powtórnego przyjścia do szkoły, jeżeli zajęcia nie są bezpośrednio po lekcjach.

W przygotowaniu oferty dla uczniów szkoła kieruje się:

● zainteresowaniami uczniów;

● ich wcześniejszymi osiągnięciami i sukcesami uczniów;

● zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach;

● zdiagnozowanymi trudnościami uczniów w uczeniu się;

● wnioskami z analizy sprawdzianów próbnych i zewnętrznych;

● wnioskami i rekomendacjami wynikającymi z ewaluacji wewnętrznej.

Na obserwowanych zajęciach widoczne były działania wynikające z  wcześniejszego rozpoznania potrzeb

i możliwości poszczególnych uczniów. Dostosowano stopień trudności zadań do możliwości i tempa pracy

(zalecenia wynikające z orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznych), pojawiały się dodatkowe zadania

dla uzdolnionych uczniów, zróżnicowano stopień trudności zadań domowych, dawano dzieciom możliwość

wyboru zadań, wspierano je w  ich wykonywaniu i motywowano.

Nauczyciele w wywiadzie podkreślali wykorzystanie na co dzień wniosków z rozpoznania potrzeb i możliwości w 

dalszej pracy z dziećmi. Powiedzieli, że motywują uczniów do dalszej pracy, wskazując im przydatność

nauczanych treści w praktyce. Na zajęciach lekcyjnych dostosowują tempo pracy, podkreślają, że każde

zaangażowanie w sprawy szkolne, klasowe, pozaszkolne (np. wolontariat, kontakt z przewlekle chorym kolegą,

wycieczki) niesie ze sobą, wymierne korzyści na przyszłość, daje satysfakcję, otwiera na drugiego człowieka.

Nauczyciele wyznaczają uczniom kolejne cele, które pomagają im się realizować i pogłębiać wiedzę z  danej

dziedziny. Starają się kierować nimi ale nie wyręczać ich w  działaniu, tak by mieli poczucie, że to co osiągnęli,

jest przede wszystkim dzięki ich zaangażowaniu i pracy.

Ponad 85% uczniów potwierdza w ankiecie Moja Szkoła, że dostępne w szkole zajęcia pozalekcyjne są

interesujące i pomagają im w nauce (Wykresy 1j i 2j).

Według danych z ankiety z rodzicami 79% z nich uważa, że zajęcia pozalekcyjne w szkole są dostosowane

do potrzeb dzieci (Wykres 3j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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W wymaganiu "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich

indywidualnej sytuacji " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.

W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego. 

Obserwacja zajęć pokazała, że nauczyciele indywidualizując proces nauczania, ograniczają  się do zapoznawania

uczniów z zasadami pracy na lekcji, np. pracowanie we własnym tempie, wybieranie zadań, pracowanie

w małych lub większych grupach lub uczestniczenie w zajęciach dodatkowych (90% uczniów - Wykres 1j).

Wykres 1j

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

społecznej.

Szkoła stosuje adekwatne działania pomagające pokonać trudności uczniów wynikające z ich

sytuacji społecznej. 

Rodzice wskazują, że w szkole uczą się dzieci różniące się sytuacją społeczno - ekonomiczną rodzin i stanem

zdrowia. Szkoła wspólnie z radą rodziców organizuje dopłaty do obiadów, wycieczek. Przygotowano podjazd dla

dzieci niepełnosprawnych, a zajęcia dla nich odbywają się na parterze.

Nauczyciele wykorzystują  informacje dotyczące sytuacji społecznej uczniów, aby pomóc im przezwyciężać

trudności w uczeniu się i wspierać ich w rozwoju. Uświadamiają zagrożenia, (które mogą wyniknąć np.

z wagarowania), proponują pomoc koleżeńską (w celu nadrobienia zaległości), kontrolują częściej zeszyt
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informacyjny ucznia, poświęcają dodatkowy czas w celu wyjaśnianie zagadnień omawianych na lekcji, pilnują

kontaktu z rodzicami.

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

odpowiada ich potrzebom.

Wsparcie otrzymywane w szkole przez rodziców i uczniów odpowiada ich potrzebom.

Według ankiet uczniowskich ok. 80% uczniów twierdzi, że nauczyciele wierzą w ich możliwości i  dopingują ich

do nauk,i mówiąc że mogę się nauczyć nawet trudnych rzeczy (Wykresy 1j, 2j, 3j).

Ponad 63% rodziców uważa, że zawsze gdy jest taka potrzeba, nauczyciele służą wsparciem w sytuacjach

trudnych dla dziecka a w przypadku wychowawców zgadza się z tym 70% rodziców. Około 10% grupa rodziców

uważa, że takiego wsparcia nie otrzymuje (Wykresy 4j i 5j).

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

Wykres 5j
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Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole powszechna jest współpraca nauczycieli uczących w jednej klasie oraz pracujących

w innych zespołach zadaniowych. Nauczyciele współpracują ze sobą, wspierają się i pomagają sobie

w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, działając zawsze dla dobra uczniów.

Pedagodzy zadeklarowali, że przeprowadzają ewaluację własnej pracy oraz, że korzystają przy tym

badaniu z pomocy innych. Nauczyciele współpracują ze sobą przy wprowadzaniu zmian

do realizowanego procesu dydaktycznego i wychowawczego. 

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

planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

W szkole powszechna jest współpraca nauczycieli uczących w jednej klasie oraz pracujących

w różnych zespołach zadaniowych.   Nauczyciele zadeklarowali (58/58), że wszyscy angażują się w pracę

zespołów. Współpracują ze sobą w ramach zespołów uczących w tym samym oddziale klasowym (43 oddziały)

oraz w ramach zespołów przedmiotowych, np. humaniści, matematycy, przyrodnicy, informatycy, nauczyciele

edukacji wczesnoszkolnej, języków obcych, przedmiotów artystycznych, technicznych, wychowania fizycznego

i zespołów zadaniowych, np. logopedzi, opiekunowie w świetlicy, nauczyciele uczący dzieci z orzeczeniami

o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczyciele zajmujący promocją zdrowia, planowaniem pracy szkoły,

zmianami statutowymi, koncepcją pracy szkoły i sprawą promocji.

Do zadań zespołów przedmiotowych należą:  analiza wyników egzaminów, sukcesów i porażek uczniów,

opracowanie planów działań naprawczych, wybieranie i modyfikowanie programów nauczania, wybieranie

podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Zespół wychowawczy współpracuje z nauczycielami, uczniami

i rodzicami przy modyfikacji szkolnego programu wychowawczego oraz programu profilaktyki. Zespoły

oddziałowe wspólnie planują proces edukacyjny dla danego oddziału oraz rozwiązują problemy edukacyjne

i wychowawcze uczniów. Nauczyciele współpracują ze sobą podczas organizowania uroczystości szkolnych,

projektów edukacyjnych i wycieczek.
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Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.

Nauczyciele współpracują ze sobą, wspierają się i pomagają sobie, działając dla dobra

uczniów. 

Zespoły nauczycieli uczących tych samych lub pokrewnych przedmiotów wspólnie opracowują programy

nauczania, dokonują wyboru podręczników i materiałów edukacyjnych, które będą najbardziej przydatne

w pracy z uczniami danego rocznika. Współpracują ze sobą, przygotowując uczniów do konkursów

tematycznych i przedmiotowych. Nauczyciele w zespołach przedmiotowych dokonują analizy wyników

sprawdzianu i wspólnie podejmują decyzje dotyczące zastosowania metod i form pracy, które w lepszy sposób

przygotują uczniów do pierwszego egzaminu zewnętrznego. Opracowują również plany działań naprawczych ze

szczegółowym opisem tych wiadomości i umiejętności, nad którymi należy z uczniami pracować. Nauczyciele

zebrani w zespołach zadaniowych opracowują działania wychowawcze, które w danym roku szkolnym będą

chcieli wdrożyć. Są to zadania dla Małej i Dużej Ligii Klas, tj. współzawodnictwa klas. Grupa wychowawców

i nauczycieli specjalistów zajmuje się wstępną diagnozą uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi.

Wspólnie opracowują działania wspierające uczniów, ich rodziców i nauczycieli uczących, a także organizują

pomoc specjalistyczną dla uczniów. Nauczyciele współpracują ze sobą przy realizacji podstawy programowej,

wykorzystując wiedzę uczniów zdobytą na innych przedmiotach, co zaobserwowano podczas zajęć. W szkole

podjęto działania promujące zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia. Dlatego uczniowie na jednej przerwie

tańczą Belgijkę, zachowują Szkolny Kodeks Ciszy. Te i inne projekty są efektem współpracy nauczycieli nie tylko

w obszarze dydaktycznym, ale także wychowawczym. 

W wymaganiu "Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych "

w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

szkoły/placówki:

Obszar badania:  Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej

pracy. 

Nauczyciele zadeklarowali, że przeprowadzają ewaluację własnej pracy oraz, że korzystają

z pomocy innych nauczycieli przy jej prowadzeniu.

Odpowiadając na pytania zawarte w ankiecie, nauczyciele napisali, że prowadzą ewaluację własnej pracy, która

dotyczy następujących obszarów:

• metod nauczania;

• atrakcyjności zajęć;

• wykorzystania nowoczesnych technologii podczas zajęć;

• współpracy z rodzicami;

• indywidualizacji pracy z uczniem;

• bezpieczeństwa i wykształcenia pożądanych postaw;

• efektów nauczania i podejmowanych działań wychowawczych;

• efektów pracy z uczniami o indywidualnych potrzebach edukacyjnych;

• organizacji pracy na lekcji;

• relacji z uczniami;

• stosowania formy sprawdzania wiedzy oraz sposobu oceniania;
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• umiejętności motywowania i inspirowania uczniów.

W opinii nauczycieli ich współpraca przy przeprowadzania ewaluacji własnych działań jest przydatna. Natomiast

nauczyciele nie podali konkretnych przykładów, na czym ich współpraca przy prowadzeniu ewaluacji miałaby

polegać. W ankiecie padały takie odpowiedzi jak:

● wymiana doświadczeń;

● dzielenie się sukcesami;

● wspólne opracowywanie scenariuszy imprez;

● analiza osiągnięć uczniów. 

Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

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

nauczycielami.

Nauczyciele współpracują ze sobą przy wprowadzaniu zmian do realizowanego procesu

dydaktycznego i wychowawczego.

W wyniku ustaleń zespołu nauczyciele wprowadzili następujące zmiany w procesie edukacyjnym:

• zmodyfikowali system oceniania zachowania uczniów;

• dostosowali warsztat pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych uczniów;

• urozmaicili formy zajęć;

• wymieniali doświadczenia, dobre praktyki oraz materiały dydaktyczne;

• dokonali zmiany programów, podręczników i materiałów dydaktycznych, aby odpowiadały na potrzeby

uczniów;

• zwiększyli ilość ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu i zajęć praktycznych;

• wprowadzili obserwację zajęć otwartych;

• realizowali projekty szkolne, np. Szkolny Kodeks Ciszy, Mały Mistrz, Książki naszych marzeń, Trzymaj formę,

Ratujemy i Uczymy Ratować, Klub Małego Muzyka.

Nauczyciele wymieniają się doświadczeniami, wspólnie planują wycieczki tematyczne, uroczystości szkolne

i projekty. Współpracują ze sobą przy organizacji konkursów i zawodów sportowych. Wspólnie planują pracę,

szczególnie z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
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Wymaganie:

Promowana jest wartość edukacji

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła kształtuje pozytywny klimat dla uczenia się i prowadzi działania kształtujące postawę

uczenia się przez całe życie. Aktywność uczniów jest ukierunkowywana i wykorzystywana

na lekcjach i w środowisku lokalnym przez bogatą i różnorodną działalność.

Szkoła spełnia wymaganie.

Ponadto szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji

oraz realizuje promocję wartość edukacji w społeczności lokalnej. Środowisko od organu

prowadzącego, poprzez rodziców, mieszkańców po partnerów podkreślają różnorodną, ciekawą

i prospołeczną formułę działań szkoły.

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

sprzyjający uczeniu się. 

Szkoła kształtuje pozytywny klimat dla uczenia się.

Wywiad z dyrektorem wskazuje na przykłady współpracy i dzielenie się wiedzą wśród nauczycieli. Jest to

organizacja zajęć otwartych, opiekowanie się  stażystami, prowadzenie rad szkoleniowych, dzielenie się dobrymi

praktykami i pomysłami.

Obserwacje lekcji wskazują, że relacje między nauczycielami i uczniami są życzliwe. Aktywność uczniów jest

ukierunkowywana i wykorzystywana na lekcjach do pracy. Nauczyciele wysłuchują dzieci, gdy te mają taką

potrzebę rozmowy i udzielają potrzebnych wskazówek, pomagających im w uczeniu. Uczniowie mogą liczyć

na pomoc kolegów w nauce.

Szkoła pozyskuje informacje o losach absolwentów od:

● uczniów na końcu klasy VI (wybór gimnazjum),

● dyrektorów gimnazjów,

● w czasie kontaktów bezpośrednich z absolwentami (Facebooka, „Nasza klasa”, spotkania klasowe)
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Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia

się przez całe życie.

Szkoła kształtuje postawę uczenia się przez całe życie.

Wyniki ankiety Mój Dzień (Wykresy 1j, 2j, 3j, 4j) wskazują, że:

● 32% uczniów aktywnie bierze udział w większości lekcji, zgłasza pomysły dotyczące zajęć;

● 28% nie zgłasza żadnych pomysłów jak chcieliby pracować na zajęciach;

● 32% uczniów podczas zajęć miało możliwość pokazania innym uczniom, jakie są rezultaty ich pracy

ale 20% nie miało tej okazji wcale;

● 54% nauczycieli zachęca uczniów do wyrażania własnego zdania na tematy poruszane na zajęciach 

ale 18% nauczycieli tego nie robi.

Wywiad grupowy z nauczycielami wskazuje, że nauczyciele kształtują u uczniów postawę uczenia się przez całe

życie, np. przez ukazywanie powiązań różnych dziedzin wiedzy z życiem, stwarzanie okazji do  zadawania pytań

otwartych, przygotowanie konkursów, prowadzenie Księgi Absolwentów.

Wyniki ankiety Moja Szkoła (Wykresy 5j-8j) wskazują, że uczniowie:

● 77%  są chwaleni i zachęcani przez nauczycieli do wyrażania własnego zdania na tematy omawiane

na lekcji i do rozwiązywania zadań różnymi sposobami;

● 82% uczniów nie boi się zadawać się pytań;

● 84% nie boi się popełniać błędów.

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

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

Wykres 9j
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W wymaganiu "Promowana jest wartość edukacji" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano

następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

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

promowania wartości edukacji.

Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów. 

Analiza danych zastanych i wywiad z dyrektorem wskazują rodzaj gromadzonych i upowszechnionych informacji

o absolwentach. Informacje o losach i sukcesach absolwentów, ich opinie o szkole, zamieszczane są w ulotkach,

gazetkach ściennych i na stronie internetowej szkoły, i służą promowaniu wartości edukacji. Prowadzona jest

księga absolwentów, a na stronie internetowej zamieszczono opis wydarzeń z ich udziałem.

Modyfikowany jest Program Wychowawczy, który ma pokazać uczniom wzorce zachowań i wesprzeć właściwe

zachowania uczniów, zachęcając ich do podejmowania wysiłku. Absolwenci są włączani w zajęcia edukacyjne,

w akademie jubileuszowe, koncerty muzyczne i w wieczory poezji.

Ankieta Moja Szkoła wskazuje, że 53% nauczycieli  często  rozmawia z uczniami o dalszych losach absolwentów

szkoły (Wykres 1j).

Wykres 1j
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Obszar badania: Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w

społeczności lokalnej.

Szkoła promuje wartość edukacji w społeczności lokalnej.

Wywiad rodziców wskazuje na widoczne i różnorodne działania szkoły na jej terenie i w środowisku lokalnym.

Szkoła zaproponowała ciekawe pomysły na promowanie uczenia się przez całe życie np. dzień tabliczki

mnożenia na terenie miasta, mierzenie ciśnienia w ramach promocji zdrowego stylu życia. Osiągnięcia uczniów

są prezentowane na stronie internetowej szkoły i w prasie lokalnej.

Z informacji uzyskanych od dyrektora uczniowie z najwyższą średnią oraz odnoszący sukcesy w konkursach i 

zawodach są nagradzani przez Radę Rodziców. Organizowane są apele, podczas których promowane są ich

osiągnięcia, a najzdolniejsi otrzymują corocznie stypendium Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego.

Nauczyciele nieustannie dokształcają się i  podnoszą kwalifikacje, ukazują uczniom powiązania różnych dziedzin

wiedzy i wspólnie z uczniami realizują projekty edukacyjne oraz akcje w które włączani są mieszkańcy Środy

Wielkopolskiej (np. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, „Czy tu, czy tam – czytam", „Między nami

czytelnikami”).

Partnerzy i przedstawiciel organu prowadzącego również podkreślają różnorodność konkursów i akcji

organizowanych przez szkołę. Ponadto podkreślają stawianie uczniom za wzór absolwentów, np sportowców

i muzyków oraz wymianę wiedzy ze starszymi osobami z Domu Pogodnej Jesieni. Współorganizowanie

koncertów, przedstawień i uroczystości patriotycznych i lokalnych nie tylko w szkole, ale i w przestrzeni

publicznej
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Wymaganie:

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Rodzice są partnerami szkoły, która systemowo pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat

swojej pracy. Prowadzony jest dialog z rodzicami i czynna współpraca na rzecz rozwoju dzieci, która

jest adekwatna do potrzeb.

Szkoła spełnia wymaganie.

Ponadto w szkole realizowane są użyteczne inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz

szkoły.

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

swojej pracy.

Szkoła systemowo prowadzi dialog z rodzicami i wykorzystuje ich opinie na temat swojej pracy. 

W szkole są wywieszane i zamieszczane na stronie internetowej informacje dla rodziców stanowiące zachętę

do wyrażania opinii na jej temat. Na korytarzach znajdują się tzw. skrzynki pomysłów, do których uczniowie

mogą wrzucać swoje propozycje.

Nauczyciele biorą pod uwagę opinie rodziców przy planowaniu swoich działań w klasie i w szkole. Ponad 94 %

nauczycieli twierdzi, że zasięgają opinii rodziców w sprawach dotyczących: koncepcji pracy szkoły, działań

wychowawczych, procesów uczenia się, oceniania, rozwoju zainteresowań, organizacji życia szkolnego.W

przypadku programów nauczania 75% nauczycieli bierze pod uwagę opinie rodziców.

Ponadto 87% rodziców wie, jak można współpracować (Wykres 1j) ze szkołą na rzecz rozwoju dziecka,

pomagają nauczycielom w organizacji wycieczek i uroczystości, rozwiązywaniu konfliktów, zwiększaniu wygody

i poczucia bezpieczeństwa dzieci, organizacji zajęć dodatkowych, wspólnie pracują nad wzmocnienie funkcji

motywujących, nad wprowadzeniem dziennika elektronicznego, dodatkowych dyżurów itp.

Rodzice podają w wywiadzie szereg działań, które zostały podjęte lub zmienione przez szkołę pod ich wpływem

np.:

● promowanie zdrowego stylu życia, np. konkurs na zdrowe ciasto;

● festyny rodzinne i aktywny wypoczynek - np. wycieczki rowerowe z rodzicami;

● zajęcia dodatkowe z języków niemieckiego i angielskiego;

● nauka pływania;

● dostosowanie godzin otwarcia świetlicy do potrzeb rodziców pracujących.

Pojawiły się inicjatywy rodziców, które wpłynęły na rozwoju uczniów, np. dodatkowe zajęcia z języka

niemieckiego i ciekawe metody jego nauczania sprawiły, że dzieci polubiły ten język. Na stronie internetowej

szkoły znalazły się zadania i łamigłówki, a zajęcia Klubu Małego Fizyka zgromadziły młodych

eksperymentatorów.

Rodzice są włączani w podejmowanie decyzji dotyczących uczenia się uczniów i kwestii wychowawczych.
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Zgłaszają swoje propozycje w ankietach,  podczas rozmów z nauczycielami. Wiele działań, co w wywiadzie

potwierdzili rodzice i nauczyciele, były inicjatywami wspólnie organizowanymi np.

● wyjazdy do teatru, muzeów, wycieczki krajoznawcze, których efektem było wzbogacenie

i urozmaicenie zajęć szkolnych artystycznych i przyrodniczych oraz tworzenie nawyków korzystania

z życia kulturalnego i zamiłowania do turystyki;

● zorganizowanie przy udziale rodziców klasowej wigilii, kultywowanie tradycji i obrzędów

bożonarodzeniowych;

● transport uczniów na zawody;

● zorganizowanie odwiedzin u chorego ucznia w domu i zaproszenie go do wzięcia udziału w klasowej

wycieczce.

Celem działań było kształtowanie u uczniów postaw altruistycznych, uwrażliwienie na potrzeby innych,

zaznajomienie się z  tradycjami świątecznymi  i rodzinnymi, integracja zespołu, rozwijanie empatii, talentów

i możliwości odniesienia sukcesu i sprawienia wzajemnej radości.

Wykres 1j
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Obszar badania: W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich

dzieci. 

Szkoła współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju dzieci, a jej działania są adekwatne do potrzeb

rozwojowych uczniów.

W badaniu uczestniczyło 476 rodziców, tj. ponad połowa rodziców. Według danych z ankiety:

●  83% rodziców uważa, że nauczyciele uczący ich dziecko, rozmawia z nimi na temat możliwości

rozwoju dziecka (Wykres 1j);

●  63% rodziców twierdzi, że zawsze, gdy jest taka potrzeba, nauczyciele służą mi radą i wsparciem

w sytuacjach trudnych dla dziecka (Wykres 2j);

●  71% rodziców podaje, że wychowawca służy mi radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla dziecka.

Około 10-12% rodziców twierdzi, że pomocy nie otrzymuje w ww. przypadkach. Większość rodziców uważa,

że prowadzą i otrzymuje wsparcie w codziennych kontaktach z nauczycielami, dotyczy to zwłaszcza uczniów

z klas I-III. Do działań najbardziej wspierających rozwój dzieci rodzice zaliczyli, np. integrację grupy, obcowanie

ze zwierzętami w stadninie koni, pokaz młodych talentów, ciekawy program wycieczek edukacyjnych np.

tematyka zielonych szkół.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

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

podejmowanych działaniach.

Rodzice partycypują w procesie powstawania i funkcjonowania różnych działań dotyczących spraw

szkoły.

W zależności od charakteru podejmowanych decyzji udział rodziców jest stały lub okazjonalny. Wywiady

z dyrektorem szkoły i rodzicami potwierdzały wspólne działania. Rodzice, którzy brali udział w wywiadzie,

aktywnie wpływali w wielu przypadkach na decyzje dotyczące np.

● finansowania obiadów, wyprawek i nagród;

● wpływu na koncepcję pracy szkoły;

● dopasowania godzin pracy świetlic;

● rozłożenia zebrań z rodzicami na dwa dni;

● bezpiecznego przeprowadzania dzieci przez jezdnię i do autobusów dla dzieci dojeżdżających;

● wzmocnienie dyżurów na przerwach;

● udostępnienia szkolnego placu zabaw dla dzieci z osiedla;

● wprowadzenia nauki pływania w jednej z klas I;

● wprowadzenia zdrowej żywności w sklepiku;

● włączenia do planu wychowawczego szkoły problemu uchodźców;

● przygotowania ławeczek na boisku i stojaków rowerowych;

● włączania rodziców w zajęcia edukacyjne;

● zainicjowania w szkole SKO.
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Dodatkowo rodzice uczestniczyli w uroczystościach, przedstawieniach, koncertach i warsztatach dla rodziców.

 

W wymaganiu "Rodzice są partnerami szkoły lub placówki" w odniesieniu do poziomu wysokiego

zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: W szkole lub placówce są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju

uczniów oraz szkoły lub placówki.

W szkole są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły.

Inicjatywy zgłoszone przez rodziców na rzecz rozwoju dzieci i szkoły są realizowane, wśród nich znajdowały się

rozwiązania użyteczne dla społeczności szkolnej. Dyrektor i nauczyciele systematycznie, na zebraniach

i spotkaniach rad rodziców, zachęcają do wychodzenia z pomysłami i inicjatywami. Wnioski można przesłać

drogą elektroniczną, wrzucić do skrzynki pomysłów lub przedstawić je w indywidualnej rozmowie.

Szkoła widzi korzyści płynące z posiadania dobrych partnerów i skutecznie uświadamia rodzicom dobre strony

współpracy. W ciągu ostatniego roku 63% ankietowanych rodziców nie zgłaszało propozycji działań w szkole czy

w klasie (Wykres 1j).

Wykres 1j
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Wymaganie:

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

rozwoju

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole są dobrze znane potrzeby środowiska lokalnego. Uczniowie i nauczyciele inicjują

i włączają się w liczne akcje na rzecz społeczności lokalnej, systematycznie współpracuje

z organizacjami i instytucjami dla dobra środowiska i rozwoju uczniów.

Wymaganie jest spełnione.

Dodatkowo współpraca szkoły z organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego przynosi

korzyści lokalnej społeczności, jednocześnie wpływa pozytywnie na rozwój uczniów.

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.

W szkole są dobrze znane potrzeby środowiska lokalnego. Uczniowie i nauczyciele inicjują

i włączają się w liczne akcje na rzecz społeczności lokalnej.

W wywiadach przedstawiciele partnerów szkoły, organu prowadzącego, nauczyciele i dyrektor podali przykłady

licznych działań szkoły, które odpowiadają na potrzeby środowiska lokalnego i jednocześnie uczą dzieci postaw

empatycznych wobec potrzeb osób chorych, starszych czy niepełnosprawnych oraz pomagają w budowaniu

świadomości narodowej i poczucia obowiązku patriotycznego. Uczniowie szkoły od lat biorą udział w gminnych

i powiatowych uroczystościach patriotycznych. Swoją postawą dają mieszkańcom lekcję patriotyzmu. Szkoła

włącza się np. w akcję Pola Nadziei, która polega na sadzeniu i sprzedaży żonkili na rzecz powstania Hospicjum

im. Piotra Króla (nieżyjącego absolwenta szkoły). Uczniowie organizują akcje charytatywne dla uczniów,

absolwentów szkoły, np. Dar serca dla Martina, Kartki dla Natalii, Pomagamy Gosi, organizują zbiórkę

książeczek dla Oddziału Dziecięcego Szpitala Średzkiego, tornistrów, przyborów szkolnych, nakrętek dla Klubu

Rodziców Dzieci z Autyzmem Niebieski zakątek. W ramach akcji Radosne Święta w każdym domu uczniowie

przeprowadzają zbiórki słodyczy i innych trwałych produktów do paczek dla dzieci z uboższych rodzin. Dzieci nie

zapominają o zwierzętach w schronisku i dla nich zbierają karmę. Chętnie prezentują swoje talenty aktorskie,

wystawiając jasełka w parafiach średzkich oraz w Mącznikach, Misterium wielkanocne w Parafii p. w. Św. Józefa

oraz występując przed pensjonariuszami Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej. Uczniowie biorą

udział w festynie PCK Na dobre i na złe jest rodzina, na dobre i na złe niech się trzyma, a także w konkursie

Karty Miejsc Pamięci Powstania Wielkopolskiego, którego celem jest dokumentowanie miejsc upamiętniających

powstanie. Na potrzeby Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich uczniowie porządkują groby

powstańców wielkopolskich. W Galerii Miejskiej szkoła organizuje Wieczór poezji. 
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Obszar badania:  Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem

specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym.

Szkoła systematycznie współpracuje z organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego dla dobra

tego środowiska i rozwoju uczniów.

Od 13 lat szkoła jest organizatorem Powiatowego Konkursu Przyrodniczego, a od 12 lat Powiatowego Konkursu

Matematycznego. W każdym z nich bierze udział około 100 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych powiatu

średzkiego. Organizatorzy przygotowują zestawy zadań na dwa etapy, dyplomy, nagrody, okolicznościowe

długopisy oraz przeprowadzają etap finałowy w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej, zapewniają

poczęstunek dla uczestników i opiekunów, organizują uroczyste podsumowanie konkursów, połączone

z występami uczniów szkoły w Miejskiej Bibliotece Publicznej lub w szkole z udziałem władz gminy i powiatu.

Uczniowie włączają się w lokalne akcje charytatywne, np. Zielona Środa, Pola Nadziei, Radosne Święta

w każdym domu i inne. W celu rozwoju uczniów szkoła systematycznie współpracuje z Muzeum Ziemi Średzkiej

Dwór w Koszutach, gdzie przeprowadzane są lekcje muzealne. W Kinie Baszta odbywają się cykliczne spotkania

uczestników Akademii Filmowej, natomiast do Galerii Miejskiej uczniowie szkoły zapraszają mieszkańców Środy

Wielkopolskiej i okolic na Wieczory poezji i przedstawienia teatru dziecięcego. Nad brzegiem Jeziora Średzkiego

odbywają się terenowe lekcje przyrody.

W wymaganiu "Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego

na rzecz wzajemnego rozwoju" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

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

środowiska.

Dzięki współpracy szkoły z instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego mieszkańcy Środy

Wielkopolskiej i okolic, a także uczniowie szkoły odnoszą wzajemne korzyści. 

W salach szkolnych swoje zajęcia i spotkania mają słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczniowie szkoły

są wzorem dla społeczności lokalnej, gdy chętnie i aktywnie włączają się w obchody ważnych dla narodu rocznic

i świąt narodowych, np. dają dowód patriotyzmu, gdy sprzątają groby powstańców wielkopolskich lub w Galerii

Miejskiej spotykają się na wieczornym recytowaniu poezji. Organizacja w szkole festynu rodzinnego pokazuje,

że integracja społeczna jest możliwa, gdy tylko osoby niepełnosprawne i sprawne mają szansę się spotkać

i poznać. Uczniowie szkoły są wzorem postawy empatycznej, gdy występują w Domu Pogodnej Jesieni lub biorą

udział w akcjach charytatywnych na rzecz ich koleżanek i kolegów potrzebujących pomocy i wsparcia.

Wolontariat szkolny i caritas przy parafii p. w. świętego Józefa współpracują przy organizowaniu przedsięwzięcia

Radosne Święta w każdym domu. 
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Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w

środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów

Współpraca szkoły z organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego przynosi korzyści lokalnej

społeczności i jednocześnie wpływa pozytywnie na rozwój uczniów. 

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi, tj. Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem

Biologii, Zakładem Hydrobiologii. Pracownicy naukowi prowadzą zajęcia przyrody w terenie, np. nad Jeziorem

Średzkim i Bagnach Średzkich, które przybliżają uczniom problemy związane z ochroną środowiska naturalnego

człowieka. Warsztaty organizowane dla uczniów we współpracy z Wydziałem Fizyki i Wydziałem Matematyki

pomogły uczniom wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte w szkole w praktyce, a zakończone były konkursem

dla uczniów. Młodzi adepci nauki chętnie wyjeżdżają ze swoimi nauczycielami do Politechniki Poznańskiej na Noc

Naukowców, by zobaczyć jeszcze więcej eksperymentów niż te, które wykonują w swoim laboratorium. Dzięki

współpracy z Galerią Miejską dzieci stają się nie tylko współuczestnikami kultury, ale także jej współtwórcami.

Uczniowie w wywiadzie powiedzieli, że mają jeszcze lekcje muzealne, wyjeżdżają na wycieczki tematyczne oraz

uczestniczą w Zielonych szkołach. Szkoła okazjonalnie (Wykres 1j) zaprasza gości a według uczniów zajęcia

z ich udziałem są ciekawe i pouczające (Wykres 2j). Rodzice uważają, że szkoła wykorzystuje organizacje

i instytucje lokalne dla rozwoju patriotycznego, kulturalnego, poznawczego i społecznego ich dzieci.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań

zewnętrznych i wewnętrznych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole systemowo analizuje się wyniki sprawdzianu oraz wyniki po przeprowadzaniu ewaluacji

wewnętrznej. Na podstawie tych analiz dyrekcja i nauczyciele formułują wnioski i podejmują

adekwatne do potrzeb działania. Szkoła monitoruje działania podjęte na podstawie wniosków

z analiz sprawdzianu oraz ewaluacji wewnętrznej i na bieżąco sprawdza ich efekty. Wymaganie jest

spełnione.

Ponadto nauczyciele (47 na 58) zadeklarowali, że znają wyniki badań zewnętrznych. Znajomość nie

jest powszechna, bowiem 3 na 58 nauczycieli wymieniło nazwy badań zewnętrznych. Niektórzy

nauczyciele wykorzystują wyniki badań zewnętrznych do diagnozowania uczniów i udzielania im

i ich rodzicom adekwatnej do potrzeb pomocy. W szkole gromadzone są informacje o losach

absolwentów, które wykorzystuje się między innymi do modyfikacji Programu Wychowawczego

Szkoły.

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

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

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania.

W szkole systemowo analizuje się wyniki sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

oraz wyniki po przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej. Na podstawie tych analiz dyrekcja

i nauczyciele formułują wnioski i podejmują adekwatne do potrzeb działania. 

Na podstawie wniosków z analizy sprawdzianu w szkole zostały podjęte następujące działania:

• wprowadzono dodatkowe zajęcia z matematyki i języka polskiego (2 godziny w tygodniu);

• zwiększono liczbę ćwiczeń doskonalących rozumienie tekstu oraz zadań dotyczących rozpoznawania form

przypadków i funkcji składniowych;

• pracowano nad poprawnością językową, ortograficzną i interpunkcyjną w różnych formach wypowiedzi

pisemnych, szczególnie w liście;

• realizowano lekcje geometrii równolegle z lekcjami arytmetyki;

• kontynuowano prowadzenie zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych;

• dokonano modyfikacji planów dydaktycznych.

W efekcie wniosków z ewaluacji wewnętrznej nauczyciele podjęli następujące działania:

• pracę dydaktyczną planują w oparciu o ciekawe i inspirujące metody, środki dydaktyczne oraz formy pracy,

np. lekcje matematyki na boisku szkolnym, rozwiązywanie zadań przygotowanych przez uczniów, lekcje

przyrody w terenie, praca w parach, praca w grupach, rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem platformy
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edukacyjnej;

• stosują różnorodne formy motywowania uczniów do pracy (plusy, dodatkowe oceny, pochwały);

• wspierają uczniów, podpowiadając im konkretny sposób opanowania trudnych treści;

• udzielają uczniom konkretnych, jasnych wskazówek, jak pracować i radzić sobie z trudnościami;

• częściej integrują treści nauczania z różnych przedmiotów, odwołują się do posiadanej wiedzy i umiejętności;

• rozmawiają z uczniami o postępach w nauce;

• wykorzystują motywacyjną funkcję oceny;

• kształtują u uczniów poczucie sukcesu;

• modyfikują kryteria oceniania;

• stwarzają sytuacje, w których uczniowie oceniają prace swoje i innych, rozwiązują zadania wymyślone przez

siebie, mogą decydować o sposobie pracy na lekcji.

Obszar badania: Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i egzaminów

zewnętrznych oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę lub

placówkę monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Szkoła monitoruje działania podjęte na podstawie wniosków z analiz sprawdzianu oraz ewaluacji

wewnętrznej, dzięki czemu na bieżąco sprawdza efekty realizowanych działań.

Nauczyciele obserwują przyrost wiedzy każdego ucznia dzięki obserwowaniu jego pracy na lekcji,

zaangażowaniu, wykonywaniu zadań domowych oraz ocenom, które uzyskuje na bieżąco lub ze sprawdzianów.

W szkole dyrektor przeprowadza obserwacje lekcji, analizowane są wyniki klasyfikacji oraz próbnych

egzaminów. Wyniki monitorowania realizowanych działań wykorzystywane są do:

• planowania dalszej pracy wszystkich nauczycieli;

• modyfikacji działań naprawczych;

• zmian lub modyfikacji programów nauczania, podręczników;

• modyfikowania metod i form pracy;

• organizowania dodatkowych zajęć;

• opracowywania kolejnych próbnych sprawdzianów;

• planowania pracy zespołów wyrównawczych.

Efektem zmodyfikowanych działań nauczycieli uczących w jednym oddziale jest:

• sprawniejsze wykonywanie działań przez uczniów w pamięci i sposobem pisemnym;

• stosowanie przejrzystego zapisu w rozwiązaniach zadań tekstowych;

• praca w grupach, dzięki której uczniowie uczą się od siebie nawzajem, pomagają sobie podczas pracy;

• umiejętność pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł, np. słowników, encyklopedii i multimediów;

• zwiększenie czujności ortograficznej i interpunkcyjnej przez uczniów.
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W wymaganiu "Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski

z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych " w odniesieniu do poziomu wysokiego

zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

Nauczyciele (47 na 58) zadeklarowali, że znają wyniki badań zewnętrznych. Znajomość nie jest

powszechna, bowiem 3 na 58 nauczycieli potrafiło tylko wymienić nazwy tych badań. 

Nauczyciele wskazali, że zapoznali się z wynikami badań PISA oraz znają i wykorzystują testy przygotowane

przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych do badania ryzyka dysleksji u dzieci wstępujących

do szkoły SRD-6 Marty Bogdanowicz. 

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

Niektórzy nauczyciele wykorzystują wyniki badań zewnętrznych do diagnozowania uczniów

i udzielania im i ich rodzicom adekwatnej do potrzeb pomocy. 

Przy pomocy testów przygotowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych do badania ryzyka dysleksji

u dzieci wstępujących do szkoły wyłoniono dzieci z ryzykiem dysleksji i objęto je pomocą psychologiczno –

pedagogiczną. Uczniom klas drugich wykonano badanie profilu inteligencji na podstawie Teorii inteligencji

wielorakich Howarda Gardnera. Dzieci otrzymały wydruki swojego profilu, a dla rodziców zostały przygotowane

informacje o inteligencjach wielorakich oraz o sposobach wspierania dzieci. Nauczyciele wychowania fizycznego

stosują Test Coopera, Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej, elementy Testu Zuchory, Test EUROFIT.

Służą one do oceny sprawności fizycznej uczniów, postępu (progres czy regres), indywidualizowania pracy

na lekcjach, dostosowania form i metod pracy do możliwości uczniów, przygotowania uczniów do samooceny

własnej sprawności fizycznej. Nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną wykorzystują Test Thomasa, Test

Langego, Test ścienny, na podstawie których dla ucznia zakładana jest Karta postawy ciała, służąca

do opracowania indywidualnego programu ćwiczeń dla ucznia, monitorowania postępu i wprowadzania

modyfikacji. Logopedzi stosują testy do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym I.

Michalak-Widery, K. Węsierskiej i Kwestionariusz obrazkowy G. Demelowej oraz testy do badania słuchu

fonematycznego, fonemowego, fonetycznego, analizy i syntezy słuchowej, spostrzegawczości słuchowej. Na

podstawie wymienionych testów nauczyciele opracowują indywidualne programy dla uczniów objętych pomocą

logopedyczną, monitorują postęp i wprowadzają modyfikacje. Nauczyciele, najczęściej dwukrotnie w roku,

posługują się testem czytania na czas wg Karola Lausza na wejście i na wyjście. Stosują też testy

uwzględniające zadania przygotowujące do sprawdzianu klas VI i sprawdzianu dla klas III.
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Obszar badania: 

W szkole gromadzone są informacje o lasach absolwentów, które wykorzystuje się między innymi

do modyfikacji Programu Wychowawczego Szkoły.

W szkole jest Księga absolwentów, w której od trzech lat zbierane są informacje o losach byłych uczniów.

Z okazji jubileuszu 50 - lecia istnienia szkoły w 2014 roku zorganizowano wieczór poezji absolwenta szkoły,

prof. Lecha Szajdaka, a hymn szkoły na tę uroczystość także ułożył absolwent. W gablotach prezentowane są

sukcesy i osiągnięcia sportowe uczniów, którzy opuścili mury szkolne, a na stronie internetowej można

zapoznać się z wydarzeniami, w których absolwenci brali udział. 



Szkoła Podstawowa Nr 3 88/100

      

Wymaganie:

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu

warunków odpowiednich do pracy z dziećmi. W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski

wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły

i indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. Nauczyciele się

doskonalą.  

Szkoła spełnia wymaganie.

Ponadto zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi wszystkich pracowników oraz uczniów i rodziców

w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły. Dyrektor podejmuje działania zapewniające

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i sprzyjające wykorzystywaniu aktualnej wiedzy

z zakresu pedagogiki i psychologii.

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

uczeniu się oraz zapewnieniu warunków odpowiednich do realizacji tych zadań.

Zarządzanie szkołą skupia się na wychowaniu i nauczaniu oraz zapewnieniu odpowiednich

warunków pracy z dziećmi.

Nauczanie i uczenie się uczniów odbywa się w odpowiednio przygotowanych salach. Przestrzeń i wyposażenie

klasy są adekwatne do celów obserwowanych zajęć. Sale lekcyjne są wyposażone m.in. w tablice

multimedialne, fantomy, apteczkę, tablice z algorytmem udzielania pierwszej pomocy, na ścianach i w

gablotach znajdują się przydatne pomoce dydaktyczne. Sale są przestronne i zadbane. Stoliki ustawiono

w podkowę, w wyspy lub tradycyjnie. Każde dziecko ma swoje miejsce pracy, dostosowane do wzrostu. Szkoła

przystosowała do zajęć sale w przyziemiu (np. sale komputerowe i do pracy w grupach). Szkoła nie jest

budynkiem nowoczesnym, ale w miarę posiadanych środków jest modernizowana.

Nauczyciele w ankiecie zadeklarowali, że organizowane są spotkania nauczycieli dotyczące:

• nauczania i uczenia się (Wykres 1j);

• doskonalenia zawodowego (Wykres 2j);

• doskonalenia zawodowego w zakresie nauczania, wychowania i uczenia się uczniów (Wykres 3j);

• organizacji pracy (Wykres 6j);

• rozwiązywania problemów wychowawczych (Wykres 5j);

• spraw administracyjnych (Wykres 10j);

ponadto podejmowane są działania i prowadzony jest dialog z nauczycielami w zakresie:

• relacji z uczniami (Wykres 4j);

• współpracy między nauczycielami (Wykres 7j).
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Szkoła zapewnia nauczycielom możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych

(Wykres 8j) oraz stwarza warunki do pracy własnej (przygotowywania się do zajęć czy rozwoju zawodowego

Wykres 9j).

Rozmowa z dyrektorem i analiza danych zastanych pokazuje dbałość ułożenia przedmiotów w planie, który

sprzyja uczeniu się. Rozłożenie planu lekcji jest racjonalne. Liczba godzin zajęć dla poszczególnych klas jest

rozłożona równomiernie na poszczególne dnia tygodnia. Uczniowie w ciągu jednego dnia mają maksymalnie 6

lekcji. Wychowanie fizyczne jest prowadzone w blokach dwugodzinnych w związku z tym, że lekcje odbywają się

na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przedstawiciel organu prowadzącego wskazuje, że szkoła ma nowe okna i elewację,jest czysta i doposażona.

Budowana jest nowa i duża sala gimnastyczna. Przy szkole znajduje się ładny plac zabaw, dwa małe

wielofunkcyjne boiska. Przy szkole jest za mało parkingów i mało miejsca do wysadzania dzieci przywożonych.

Z powodu dużej liczby uczniów szkoła pracuje na półtorej zmiany.

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

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

Wykres 9j Wykres 10j



Szkoła Podstawowa Nr 3 92/100

      

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

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki.

W oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego podejmuje się działania służące

rozwojowi szkoły.

W wywiadzie nauczyciele podali podjęte przez dyrektora działania, które dotyczą wdrażania wniosków

z nadzoru. Jest to:

● uwzględnianie w planach pracy dydaktycznej wniosków wynikających z analizy wyników sprawdzianu

kl. III, V, VI;

● prowadzenie dokumentacji pracy zespołowej;

● tworzenie planów naprawczych i ich realizacja;

● wprowadzanie ciekawych form i metod pracy na zajęciach;

● sprawdzanie zeszytów uczniowskich, ze zwróceniem uwagi na ocenę opisową pod dłuższymi

wypowiedziami pisemnymi;

● udział w szkoleniach mający na celu wzrost kompetencji dydaktycznych,

● przestrzeganie procedur dotyczących oceniania;

● zliczanie godzin edukacyjnych oraz monitorowanie realizacji podstawy programowej;

● samokontrola realizacji godzin z art.42 Karty Nauczyciela;

● prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa;

● rozwijanie współpracy z rodzicami.

Systemowe wdrażanie wniosków przyniosło korzyści:

● szóstoklasiści uzyskali wysokie wyniki na sprawdzianie;

● trzecioklasiści uzyskali wysokie wyniki na teście kończącym pierwszy etap edukacji;

● rozwinęła się współpraca nauczycieli w zespołach przedmiotowych i klasowych.

W szkole został wypracowany algorytm wdrażania wniosków:

● poznanie wniosków z nadzoru;

● sformułowanie zaleceń;

● opracowanie planu zmiany (np. organizowanie szkoleń, wypracowanie działań naprawczych

w zespołach przedmiotowych lub zadaniowych, samoocena i samokontrola, ewaluacja własnych

działań nauczycieli, organizacja zajęć otwartych, obserwacja zajęć);

● wdrożenie zmian i  zaleceń;

● działania ewaluacyjne lub kontrolne.

Modyfikowano planowanie pracy dydaktycznej w całej szkole.

Partnerzy mają możliwość obserwacji  pracy szkoły i zauważają zmiany w jej funkcjonowaniu. W wywiadzie

zwrócili uwagę na mnogość nowych  działań jak:  utworzenie klasy pływackiej, aktywność pro-środowiskową,

wprowadzenie zdrowego żywienia, promowanie działań matematycznych, a także prace plastyczne

prezentowane na zewnątrz szkoły, których tematyka i wykonanie nie jest banalne.
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Ponadto  pracownicy niepedagogiczni  zwrócili uwagę na zmianę wizerunku szkoły z okazji jej 50-lecia (np.

wymiana okien, odnowienie elewacji i holu szkoły, wymiana zniszczonych podłóg w piwnicy, przygotowanie

mebli dla klas I, zakup lepszego sprzętu sprzątającego. 

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

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. 

Zarządzanie szkołą sprzyja  doskonaleniu zawodowemu nauczycieli. Nauczyciele powszechnie doskonalą

się indywidualnie i zespołowo.

Według danych z wywiadu z dyrektorem, nauczyciele doskonalą się na bieżąco. W ciągu ostatnich 12 miesięcy

korzystali z różnych form doskonalenia zawodowego jak: konferencje i seminaria, wizyty obserwacyjne

w innych szkołach lub instytucjach, szkolenia internetowe, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne,

indywidualne wsparcie. Z kursów czy szkoleń zewnętrznych skorzystało około 75% nauczycieli.

Nauczyciele współpracują ze sobą, dotyczy to około połowy nauczycieli (obserwacje koleżeńskie zajęć

i szkolenia zespołów zadaniowych to średnio około 25% nauczycieli). W szkoleniach rady pedagogicznej bierze

udział powyżej 75% nauczycieli.

Współpraca i doskonalenie nauczycieli zależy od sposobu zarządzania szkołą dlatego tematyka zainteresowań

często jest wskazywana przez dyrektora, aby zwiększyć skuteczność dyrektora w organizowaniu pracy

nauczycieli. Skierowano nauczycieli na szkolenia.

 



Szkoła Podstawowa Nr 3 94/100

      

Wykres 1w

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.

Przeprowadzana  jest ewaluacja wewnętrzna.  Ponad 80% nauczycieli uczestniczy systematycznie

w działaniach ewaluacyjnych. 

Do realizowanych zadań, nauczyciele (Wykres 1j) w ankiecie zaliczali m.in. ustalanie zakresu ewaluacji

wewnętrznej, powoływanie zespołów ewaluacyjnych, tworzenie i analizę ankiet, ankietowanie rodziców,

nauczycieli i uczniów, włączanie rodziców do współdecydowania o nowej koncepcji pracy szkoły, pisanie raportu,

przygotowywanie prezentacji multimedialnych z badań oraz zapoznanie z raportem członków Rady

Pedagogicznej.

Dyrektor w planie nadzoru pedagogicznego określa cel i przedmiot ewaluacji i powołuje zespoły, które określają

cele szczegółowe, ustalają harmonogram pracy zespołu, precyzują pytania kluczowe, dokonują wyboru metod

oraz próby badawczej, opracowują narzędzia badawcze, przeprowadzają badania, dokonują analizy wyników

badania, przygotowują i przedstawiają i wnioski Radzie Pedagogicznej.

Nauczyciele biorą udział z zadaniach określonych przez dyrektora. W prace ewaluacyjne zaangażowani są
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wszyscy nauczyciele.

Dyrektor uświadamia im potrzebę w ewaluacji wewnętrznej przez uświadamianie nauczycielom potrzeby

stosowania ewaluacji wewnętrznej jako źródła informacji na temat funkcjonowania szkoły. Wnioski

i rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy szkoły.

Wykres 1j

W wymaganiu "Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi" w odniesieniu do poziomu

wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

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.

Zarządzanie sprzyja udziałowi całej społeczności szkolnej w podejmowaniu decyzji.

Zaznaczony jest udział nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji.

O uczestniczeniu w pracach dotyczących zarządzania szkołą  piszą wszyscy nauczyciele. Biorą udział

w uchwałach Rady Pedagogicznej, opiniują arkusz organizacyjny szkoły i budżet, zatwierdzają zestawy

programów, opiniują propozycje nagród, klasyfikują uczniów, zgłaszają  potrzeby dotyczących zakupu sprzętów

dydaktycznych, oferty zajęć dodatkowych, planowania doskonalenia.

W ostatnim roku szkolnym konsultowano z uczniami modyfikację koncepcji pracy szkoły, zmianę kryteriów

oceniania z zachowania, organizację pracy samorządu uczniowskiego a także formę zorganizowania jubileuszu

50-lecia szkoły. Proszono również pracowników niepedagogicznych o pomoc w usprawnieniu prac zespołu.

Dyrektor zachęca uczniów, nauczycieli, rodziców do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły.

Wychowawcy na zebraniach z rodzicami proszą o propozycje dotyczące pracy klasy i szkoły.



Wykres 1j

 

Wykres 1o
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Obszar badania: Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb.

Dyrektor podejmuje odpowiednie działania zapewniające wspomaganie zewnętrzne szkoły.

Skuteczność działań dyrektora w poszukiwaniu wsparcia, w postaci zewnętrznych zasobów, potwierdzają

ankiety nauczycieli i rodziców (Wykresy 1j i 2j). 

Dyrektor podejmuje działania dla zapewnienia szkole wsparcia wielu zewnętrznych instytucji, organizacji i osób.

Pozyskuje środki unijne, współpracując z  Wydziałem Promocji powiatu średzkiego w zakresie merytorycznego

ich wypełniania. Zaprasza partnerów na imprezy i uroczystości szkolne.

Szkoła współpracuje z:

● Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, wykorzystując obiekty sportowe, do przeprowadzenia lekcji

wychowania fizycznego i dla organizacji festynów sportowych;

● Średzkim Ośrodkiem Kultury – uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych, wystawianie spektakli

w ramach Teatralnej Majówki;

● kinem Baszta - udział uczniów w Akademii Filmowej;

● Caritas - przygotowywanie paczek dla ubogich, dofinansowywanie obiadów Niebieski zakątek,

● Polskim Czerwonym Krzyżem - organizowanie konkursów prozdrowotnych, np. Powiatowej Olimpiady

Promocji Zdrowego Stylu Życia,

● Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy - organizacja zbiórek pieniędzy, nabycie przez uczniów

umiejętności udzielania pierwszej pomocy, pozyskanie dla szkoły fantomów;

● Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - wyposażanie tornistrów dla dzieci;

● Ośrodkiem Pomocy Społecznej – stypendia i pomoc materialna dla uczniów, korzystanie ze świetlic

środowiskowych;

● Domem Pogodnej Jesieni - występy okolicznościowe uczniów dla jego mieszkańców;

● Miejską Biblioteką Publiczną – propagowanie czytelnictwa oraz udziału w kulturze, konkursy

recytatorskie, literacko-plastycznych, ortograficznych, spotkaniach autorskich, wystawach prac

uczniów;

● Galerią Miejską – organizowanie zajęć edukacyjnych, przygotowanie Wieczorów poezji  dla rodziców

w dworku w Koszutach i w galerii.

● Niepubliczną Szkołą Podstawową w Ziminie – warsztaty dla nauczycieli dotyczące pracy z dziećmi

autystycznymi

● Ministerstwem Edukacji Narodowej – w ramach różnych projektów pozyskano: plac zabaw, środki

na doposażenie sal lekcyjnych 6-latków, środki na zakup książek do biblioteki (projekt Książki naszych

marzeń), doposażenie gabinetu pielęgniarki.

● Policją - prowadząc działania prewencyjne i profilaktyczne (akcja Odblaskowy Pierwszak , turniej 

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego);

● Kuratorem sądowym - ułatwienie skutecznego reagowania w przypadku uczniów zagrożonych

demoralizacją;

● Gazetą Średzką - systematyczne zamieszczanie artykułów i informacji na temat szkoły, osiągnięć

uczniów i promocji szkoły;
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● Radą Miejską - działania na rzecz środowiska przyrodniczego, kształtowanie postaw proekologicznych

(akcja  Zielona Środa, przygotowanie  budek lęgowych dla ptaków)

● Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – cykliczny udział uczniów

w konkursie plastyczno-literackim „Przyrodnicze rymowanie…” i Nadleśnictwem w Czerniejewie –

organizacja Dni Przyjaciół Lasu.

Współpraca ta korzystnie wpływa na rozwój uczniów i jest prowadzona zgodnie z ich potrzebami, dzięki czemu

uczniowie uczą się odpowiedzialności, szacunku dla człowieka i środowiska. Zapoznają się z prawem i wiedzą,

jak dbać o zdrowie własne oraz innych, przyswajają wiedzę o regionie, przystosowują się do życia w środowisku

lokalnym. Uczą się współpracy w grupie, nabierają doświadczenia życiowego.

Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z

zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.

Nauczyciele, przy wsparciu dyrektora, wykorzystują aktualną wiedzę z zakresu pedagogiki,

psychologii.

Nauczyciele w ankiecie wskazują na wykorzystywanie w pracy najnowszej wiedzy z zakresu pedagogiki,

psychologii i nauk pokrewnych (Wykres 1o). Dyrektor wspiera nauczycieli w ich dążeniu do stałego doskonalenia

się poprzez kupno literatury fachowej do biblioteki szkolnej, prenumerowanie czasopism pedagogicznych,

organizacji szkoleń rady pedagogicznej, finansowania płatnych form doskonalenia zawodowego i przedstawiał

im oferty ośrodków doskonalenia nauczycieli i innych instytucji (Wykres 2o). Dyrektor określał potrzeby szkoły

i motywował do podejmowania doskonalenia zawodowego (dodatek motywacyjny i nagrody).
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Wykres 1o
 

Wykres 2o
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