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I.

WPROWADZENIE

Ewaluacja

polega

na

zaplanowanym

i

podporządkowanym

pewnym

rygorom

metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i
skuteczności działań szkoły. Od listopada 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie o
nadzorze pedagogicznym

opisujące wymagania stawiane przez państwo szkołom i

placówkom edukacyjnym. Badania mają na celu określenie poziomu spełnienia wymagań
(opisy wymagań zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 7 X 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Szkoła lub placówka może spełnić te
wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E – oznaczający niski stopień wypełnienia wymagań przez szkołę lub placówkę;
Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełnienia wymagań przez szkołę lub
placówkę;
Poziom C – oznaczający średni poziom wypełnienia wymagania przez szkołę lub placówkę;
Poziom B – oznaczający wysoki poziom wypełnienia wymagania przez szkołę lub placówkę;
Poziom A – oznaczający bardzo wysoki poziom wypełnienia wymagania przez szkołę lub
placówkę;
Wymagania podzielone zostały na cztery obszary:
EFEKTY – tak nazwano grupę danych informujących o wynikach pracy szkoły
odzwierciedlanych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w
osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach;
PROCESY – grupa danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i
podejmowanych w szkole, a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły i
przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów.
ŚRODOWISKO – grupa danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i
funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i
uczenia się;
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ZARZĄDZANIE – grupa danych informujących o procesach zachodzących na poziomie
organizacyjnym zapewniających warunki do prawidłowego prowadzenia działań opisanych w
trzech poprzednich obszarach i wynikających z zarządzania szkołą.

II .

PRZEBIEG EWALUACJI
W roku szkolnym 2010/2011 w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami

Integracyjnymi w Raciborzu zostało powołanych cztery zespoły, których zadaniem było
dokonanie analizy spełniania wymagań przez szkolę w poszczególnych obszarach (zał. 1).
W trakcie badań zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł, od dyrektora szkoły,
nauczycieli, uczniów, rodziców. Przeprowadzono wywiad indywidualny, wywiad grupowy,
oraz ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, a także analizę dokumentacji.
Wyniki pracy poszczególnych zespołów stanowią materiał źródłowy, do sporządzenia
niniejszego raportu.
Odbiorcami raportu są: organ prowadzący, dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice oraz
uczniowie kl. IV – VI. Wyniki raport zostaną wykorzystane do wprowadzenia niezbędnych
korekt w dalszym procesie dydaktyczno – wychowawczym szkoły.
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III. PREZENTACJA WYNIKÓW

II.

Obszar: Procesy

2.1. Szkoła ma koncepcję pracy
Wypracowana przez radę pedagogiczną koncepcja pracy szkoły znana jest całej
społeczności szkolnej i akceptowana przez tę społeczność. Program wychowawczy,
program profilaktyki, plan pracy szkoły są dokumentami stanowiącymi koncepcję.
Działania realizujące koncepcję są ukierunkowane na wszechstronny rozwój dziecka,
otaczanie go wielopłaszczyznową opieką i pomocą, wspieranie rodziców w wychowaniu
dziecka, jak najpełniejszą współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Główne założenia koncepcji to: wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia i troska o jego
stan zdrowia z uwzględnieniem jego indywidualnego rozwoju i możliwości, umożliwienie
pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie, wartościowanie
postaw i zjawisk związanych z życiem w społeczeństwie, przygotowanie do życia w
warunkach współczesnego świata. Cele główne koncepcji realizowane są poprzez rozwijanie
uzdolnień i zainteresowań uczniów rozbudzanie twórczej aktywności, organizowanie zajęć
pozalekcyjnych, nauczanie języków obcych, udział w międzynarodowych projektach.
Koncepcja pracy szkoły zakłada:
1) Realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym
tempie rozwoju i możliwościach uczenia się,
2) Respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeńszkoła -dom rodzinny,
3) Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka,
4) Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w
poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy,
5) Poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i
zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania
samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej,
muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej,
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6) Wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i umiejętności
matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu
problemów
7) Dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia
świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości
korzystania z nich,
8) Sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego
uczestnictwa w życiu społecznym,
9) Wspomaganie wychowawczej roli rodziny,
10) Zapewnienie możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy
dydaktycznej,
11) Umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne i niedostosowane
społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz
predyspozycjami,
12) Opieka nad uczniami z dysfunkcjami poprzez realizowanie indywidualnych form i
programów nauczania,
13) Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
14) Realizowanie celów i zadań w zakresie wdrażania systemu zarządzania środowiskowego
w szkole zgodnie z normą ISO 14001.
Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb, co stwierdzają
nauczyciele w przeprowadzonym wywiadzie grupowym. Do zmian, jakich dokonano w
okresie kilku ostatnich lat należy zaliczyć przede wszystkim poszerzenie oferty dodatkowych
zajęć dla uczniów oraz wzbogacenie wyposażenia szkoły o najnowocześniejsze i
najskuteczniejsze pomoce dydaktyczne. Dzięki zabiegom udoskonalającym bazę, zmieniono
metody nauczania na aktywne oraz te, z wykorzystaniem mediów, multimediów, Internetu,
tablic i oprogramowania interaktywnego. Należy tu także wymienić wprowadzenie pracy
metodą projektów, pobudzenie kreatywności uczniów w różnych kierunkach. Szczególny
nacisk kładzie się na pracę z uczniem zdolnym, jego uczestnictwo w konkursach
przedmiotowych,

artystycznych i turniejach sportowych. Trzeba wymienić też pracę z
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uczniem słabym – tu szczególne znaczenie ma działanie świetlicy środowiskowej.
Zwiększono także ilość godzin pracy świetlicy szkolnej i biblioteki. Zaczęto organizować
różnego rodzaju przedsięwzięcia krzewiące kulturę osobistą, dobre maniery, szacunek i
tolerancję. Ze względu na charakter szkoły podkreśla się wagę integracji uczniów zdrowych
z niepełnosprawnymi oraz edukację ekologiczną i prozdrowotną. Zwrócono również uwagę
na higienę zajęć - dostosowano stoliki i krzesełka do wzrostu uczniów, zakupiono szafki
uczniowskie w ramach akcji „Lekki tornister”. Ważnym elementem koncepcji pracy szkoły
jest dożywianie uczniów pochodzących z biednych rodzin. Zauważono także potrzebę
regularnego badania frekwencji uczniów. Na pewno nowością w koncepcji szkoły jest
pozyskiwanie środków unijnych oraz innych źródeł, takich jak sponsoring. Nawiązano
intensywną współpracę z rodzicami i mediami, zauważając, iż ważnym elementem rozwoju
szkoły jest dbanie o jej dobre public relations i wyrobienie sobie pozytywnego wizerunku w
środowisku lokalnym i opinii publicznej.
W zakresie procesu dydaktycznego w szkole prowadzony jest monitoring osiągnięć wiedzy
uczniów, który przebiega w sposób systematyczny i planowy. Do najważniejszych działań
należą tu: Szkolne Testy Kompetencji, badające trzy kompetencje: czytania ze zrozumieniem,
pisania i wykorzystania wiedzy w praktyce, Trzecioteścik, Test kompetencji szóstoklasisty.
Wyniki testów wpisywane są w karty monitoringu od klasy pierwszej do szóstej, z wynikami
zapoznawani są rodzice, formułowane wnioski są przedstawiane na RP, konstruowany jest
plan naprawczy. Analizowane są testy kompetencji klas pierwszych, trzecich jak i szóstych a
wnioski wdrażane są w postaci programu naprawczego. Na tej podstawie monitoruje i
analizuje się również przyrost wiedzy każdego ucznia. Wpływa to mobilizująco na proces
nauczania.
W zakresie procesu opiekuńczego w szkole prowadzone jest dożywianie uczniów;
śniadania – programy „Maciuś” i „Napełniamy talerzyk” a także program „Owoce w szkole”
dla uczniów klas I-III oraz „Szklanka mleka” dla wszystkich uczniów.
Koncepcja pracy szkoły znana jest uczniom i rodzicom. Rodzice otrzymują informacje na
temat koncepcji na zebraniach, a uczniowie są informowani przez szkolny radiowęzeł i na
comiesięcznych apelach. Dodatkowo informacje umieszczane są w gablotce w szkole, na
stronie internetowej szkoły, a także wpisywane do zeszytu korespondencji ucznia.
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2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Zdaniem większości ankietowanych uczniów i rodziców szkoła pomaga dzieciom
rozwijać ich zainteresowania. Szkoła modyfikuje i wzbogaca ofertę edukacyjną np. o
zajęcia pozalekcyjne, projekty unijne i ministerialne, warsztaty ekologiczne, konkursy,
wyjścia do kina i teatru, wycieczki tematyczne.

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej i jest z nią spójna. W szkole
został wypracowany system, który zapewnia jej prawidłową realizację, Według opinii
dyrektora szkoły i wszystkich nauczycieli wszystkie elementy podstawy programowej są
realizowane. W szkole funkcjonuje system dopuszczenia do użytku programów nauczania.
Oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów. Zdaniem 90% ankietowanych rodziców
szkoła zaspakaja potrzeby edukacyjne dzieci, a aż 92% ankietowanych rodziców stwierdza, że
szkoła pomaga rozwijać zainteresowania i aspiracje dzieci. Według opinii uczniów szkoła
umożliwia im nauczenie się najważniejszych dla nich rzeczy - 89 % ankietowanych, a 81%
szkoła pomaga Ci rozwijać zainteresowania. Szkoła dysponuje szeroką bazą pomocy
dydaktycznych, zapleczem multimedialnym, bogato wyposażoną pracownią artystyczną i
muzyczną, co dodatkowo zachęca uczniów do zdobywania wiedzy a nauczycielom ułatwia
realizację podstawy programowej. Ważnym aspektem jest również szeroka gama zajęć
pozalekcyjnych, które zapewniają rozwijanie umiejętność i kształtowanie kompetencji.
Szkoła realizując cele i treści kształcenia określone w podstawie programowej, które są
zintegrowane ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki, uwzględnia również
tam zalecane warunki. Sale zajęć edukacji wczesnoszkolnej podzielone są na część
edukacyjną i rekreacyjną, wyposażone w pomoce dydaktyczne i multimedialne. Specyfika
każdego przedmiotu warunkuje wykorzystanie w trakcie realizacji programu nauczania
odpowiednio dobrane metody pracy, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących.
Przede wszystkim dominują tu klasyczne metody aktywne oparte na autorskich pomysłach
nauczycieli, koncepcjach wykorzystywanych przez naszych europejskich partnerów, tj.
Turcja, Czechy, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania. Są to metody, w których często
stosowane są tablice interaktywne i multimedia, co pozwala przyrównać szkołę do szkół
światowych - nowoczesnych i wiodących. Są to następujące metody:
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Metoda inscenizacji – polega na inscenizacji pewnego zdarzenia. Część uczniów staje
się aktorami i odgrywa przydzielone przez nauczyciela role zgodnie z przygotowanym
scenariuszem. Pozostali uczniowie są obserwatorami. Po inscenizacji rozpoczyna się
dyskusja, w wyniku której powinno dojść do wspólnej, uzgodnionej oceny
zainscenizowanego problemu.



Drama - jest uczeniem się przez doświadczenie. W dramie nie wykorzystuje się
scenariuszy charakterystycznych dla teatru. Uczniowie stosując dramę działają
zgodnie ze swoją wyobraźnią i „na gorąco" ustalają kierunki rozwoju fikcyjnych
zdarzeń, w których uczestniczą.



Metoda gier dydaktycznych. Jest to metoda oparta na grze, która jest zabawą
prowadzoną według ściśle określonych reguł postępowania, prowadzących do
konkurowania grających ze sobą, uczących się w ten sposób osób. Wśród gier
dydaktycznych można wyróżnić: quizowo – turniejowe, planszowe, sytuacyjne,
decyzyjne, inscenizacyjne.



Metoda projektów - to metoda nauczania, w której uczniowie realizują „duże"
przedsięwzięcie w oparciu o przyjęte wcześniej założenia. Zadanie jest realizowane
przez uczniów samodzielnie, ale koordynowane jest ono przez nauczyciela. Jest to
praca długoterminowa.



Metoda dyskusji.



Burza mózgów - przykład dyskusji polegającej na umożliwieniu uczniom szybkiego
zgromadzenia wielu konkurencyjnych lub uzupełniających się hipotez rozwiązania
problemu. Inne nazwy tej metody to: giełda pomysłów, sesja odroczonej oceny,
jarmark pomysłów, konferencja dobrych pomysłów.

Oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Są
to umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Uczy dzieci autoprezentacji i tolerancji.
Wdraża uczniów do prowadzenia zdrowego stylu życia. Uczniowie uczeni są
asertywności, umiejętności rozwiązywania problemów i korzystania z różnych źródeł
informacji. W szkole kładzie się duży nacisk na kulturę osobistą oraz na potrzeby innych
poprzez organizowanie akcji charytatywnych, pomoc koleżeńską dzieci z dysfunkcjami,
współpracę z Przedszkolem Integracyjnym i organizację imprez środowiskowych.
Szkoła stwarza uczniom możliwość udziału w różnych konkursach: matematycznych,
ekologicznych,

ortograficznych,

recytatorskich,
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plastycznych,

sportowych

oraz

interdyscyplinarnych zarówno szkolnych jak i pozaszkolnych – miejskich, powiatowych,
wojewódzkich. W szkole podejmowane są działania zapewniające uczniom bezpieczne
korzystania z Internetu, prowadzone są szkolenia na temat cyberprzemocy.

2.3 Procesy edukacyjne maja charakter zorganizowany

W Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu korzysta się z
odpowiednio wyposażonych pracowni, sal gimnastycznych, biblioteki szkolnej, sal dla
dzieci młodszych, w których wydzielona jest część edukacyjna i rekreacyjna.
Nauczyciele planując procesy edukacyjne, biorą pod uwagę zdiagnozowane wcześniej
potrzeby i możliwości oraz osiągnięcia uczniów.

W szkole zdaniem 100% ankietowanych nauczycieli, wykorzystuje się zalecane warunki i
sposoby realizacji podstawy programowej. Nauczyciele wykorzystują treści programowe do
tworzenia rozkładów materiałów, w których zawierają również treści wykraczające ponad
podstawę programową. Zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej według
ankietowanych nauczycieli Szkoły na Ostrogu to:


zapoznanie się i znajomość z podstawą programową wychowania przedszkolnego ,
całego I etapu edukacyjnego, całego II etapu edukacyjnego;



opracowanie programu nauczania dla każdej klasy; Rozłożenie podstawy programowej
na cały etap edukacyjny



dostosowanie programu do potrzeb ucznia;



dobór metod i środków najlepszy dla danej klasy;



Odpowiednio wyposażona klasopracownia dla danego przedmiotu;



Korzystanie z różnych źródeł informacji (publikacje, podręczniki, portale edukacyjne,
Internet)



Budowanie poczucia własnej wartości i tolerancja wobec poglądów innych



aktywizacja uczniów - Różne metody aktywne - Konwersacje, prace pisemne, prace
metodą projektu, burza mózgów, Dyskusje na forum klasy i szkoły, drama, Prace
pisemne, wyjścia w teren, warsztaty, zajęcia laboratoryjne,



Treści nauczania narastają i rozszerzają w układzie spiralnym



Zajęcia w kl. I-III prowadzone przez jednego nauczyciela
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Motywowanie uczniów do aktywnego poznania rzeczywistości, uczenia się
komunikowania, samodzielnego docierania do aktywności i życia zbiorowego.

Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane. W planowaniu procesów
edukacyjnych 100% ankietowanych odpowiedziało, że uwzględnia potrzeby uczniów, 93% możliwości uczniów, a po 77% - czas potrzebny do realizowania poszczególnych treści i
organizację roku szkolnego, natomiast 53% - liczebność klas. Ankieta wykazała, że szkoła
zapewnia

możliwość

korzystania

z

potrzebnych

pomocy

dydaktycznych -

97%

ankietowanych nauczycieli. 90% nauczycieli uważa, że pomieszczenia, w których prowadzi
zajęcia sprzyjają osiąganiu zamierzonych celów . 63% nauczycieli prowadzi zajęcia metodą
projektu kilka razy w roku , 13% -co miesiąc, 7% - rzadziej niż raz na rok, a 3% raz w roku.
Nauczyciele wykazali, że w pracy z uczniami stosują następujące metody: metoda projektu,
wykładu, praktyczno - problemowe, asymilacji wiedzy, gry dydaktyczne, praca w grupach,
burza mózgów, metody aktywizujące, wycieczki, praktycznego działania, zajęcia w terenie,
doświadczenia,

prezentacje, indywidualizacje, zajęcia

umuzykalniające, samodzielne

poszukiwanie informacji, samodzielna prezentacja wiadomości - zadania dla chętnych,
twórcze rozwiązywania problemów. W opinii nauczycieli najmniejszy wpływ na wybór
metod pracy z uczniami ma miejsce realizacji zajęć – 27% oraz liczba – 40%, natomiast
największy wpływ mają przede wszystkim możliwości uczniów-90%, treści zajęć -70%,
dostęp do pomocy i inicjatywy uczniów – 63%, cele zajęć i potrzeby uczniów – 60%.
W szkole procesy edukacyjne są monitorowane między innymi poprzez:


Analizę wyników uzyskiwanych w testach trzecioklasistów i w sprawdzianie dla kl. VI;



Analizę wyników semestralnych i końcowych z poszczególnych przedmiotów;



Analizę realizacji podstawy programowej, przyrostu wiedzy;



Szkolny test kompetencji sprawdzający kompetencje kluczowe: czytanie, pisanie i
wykorzystanie wiedzy w praktyce;



Anonimowe ankiety dotyczące działalności szkoły;



Kontakty z rodzicami i rozmowy na dany temat;



Badanie przyrostu wiedzy;



Pracę wychowawczą;



Działania wychowawcze – sankcje;



Działania profilaktyczne.
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Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce. 96% ankietowanych
nauczycieli odpowiedziało, że zawsze lub prawie zawsze przekazuje uczniom informację
zwrotną uzasadniającą ocenę . Informacja ta zawiera


Kryteria oceniania



Wskazówki do poprawy, dalszej pracy, uzasadnienie oceny, punktacja, omówienie
plusów i minusów pracy



Mocne strony pracy ucznia i niedociągnięcia



Jak i kiedy można poprawić ocenę



ocena elementów wypowiedzi, wykonanie zadania



Precyzja i estetyka pracy

4%

ankietowanych

to

pytanie

nie

dotyczy:

logopeda,

psycholog,

pedagog.

70% ankietowanych uważa, że informacja zwrotna motywuje uczniów do pracy. Nauczyciele
monitorują postępy i osiągnięcia uczniów poprzez:


Obserwację

bezpośrednia ucznia ( w szkole, na wyjazdach, kontakty z innymi

ludźmi)


Wykorzystanie wiedzy w praktyce



Oceny w dzienniku (testy, kartkówki, sprawdziany)



Rozmowy z rodzicami



Osiągnięcia uczniów w konkursach



Rozmowy z nauczycielami przedmiotów i wychowawcą



Arkusz obserwacji



Kontrola prac domowych



Pracę z uczniem na zajęciach dodatkowych



Diagnozy początkowe i końcowe



Stopniowanie trudności na sprawdzianach.

Nauczyciele stosują zróżnicowane metody motywowania uczniów. W wywiadzie grupowym
uczniowie stwierdzili, że podoba się im sposób prowadzenie zajęć, ich podejście do ucznia Nowoczesny styl nauczania. Także pobada się uczniom atmosfera panująca w szkole.
Nauczyciele stosują pochwały za wszelkie pozytywne zachowania i działania uczniów. W
każdej klasie jest wydzielona gazetka, na której umieszczane są pochwały i sukcesy uczniów
danej klasy. Spośród danego zespołu klasowego wybiera się ucznia, który w danym miesiącu
wyróżnił się szczególnie i on otrzymuje na apelu na forum szkoły dyplom ucznia miesiąca. A
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spośród uczniów miesiąca każda klasa wybiera na koniec roku swojego kandydata do tytułu
Mistrza . Kapituła złożona z nauczycieli spośród nominowanych wybiera Mistrza dobrych
manier szkoły na Ostrogu .Również wszelkiego rodzaju znaczące sukcesy poszczególnych
uczniów nagradzane są dyplomami na forum szkoły. W szkole na honorowym, widocznym
dla wszystkich uczniów, rodziców, gości miejscu umieszczona jest gablota z pucharami i
trofeami jaki zdobyli uczniowie. Uczniowie któryż zdobyli znaczące sukcesy w konkursach, a
także świadectwa z wyróżnieniem na koniec roku szkolnego nagradzani są dyplomami,
nagrodami rzeczowymi , a fotografie z tego wydarzenia umieszczane są galerii na stronie
internetowej szkoły.

2.4.Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.
Wszyscy nauczyciele stwierdzają, że konsultują swoje plany zajęć edukacyjnych z
innymi nauczycielami. Zdaniem dyrektora i nauczycieli wzajemna współpraca dotyczy
między innymi wymiany doświadczeń i metod nauczania, organizowania wyjść,
wycieczek i wyjazdów, imprez, uroczystości, organizacji lekcji otwartych.
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli, co stwierdzają wszyscy
nauczyciele, dyrektor Szkoły oraz potwierdza analiza dokumentów szkolnych (np. kalendarz
imprez szkolnych oraz konkursów, organizacja apeli „Uczeń miesiąca”, prowadzenie lekcji
otwartych).
Z wywiadów przeprowadzonych z dyrektorem szkoły, nauczycielami i ankiet nauczycielskich
wynika, że analiza procesów edukacyjnych odbywa się w zespołach samokształceniowych
oraz podczas rad pedagogicznych. Wszyscy nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów
(100% ankietowanych). Praca zespołów samokształceniowych dotyczy według ankiet
nauczycieli (pytanie otwarte): omówienia zmian w przepisach prawa oświatowego - 35%,
doboru podręczników - 68%, wewnątrzszkolnego system oceniania - 71%, lekcji otwarte 52%; formułowania wymagań edukacyjnych i kryteriów egzaminacyjnych - 58%, praca z
uczniem zdolnymi i z dysfunkcjami z trudnościami w nauce -77%, wymiany doświadczeń,
wspólnych ustalenia między nauczycielami - 84%, opracowania wewnętrznych testów
kompetencji, analizy przyrostu wiedzy - 48%, opracowania planu naprawczego -48%.
Analizując osiągnięcia uczniów zdolnych i tych z trudnościami dydaktycznymi nauczyciele
planują dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze (np. przygotowanie do konkursów
interdyscyplinarnych). W szkole działa świetlica środowiskowa w której uczniowie mogą
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nadrobić braki spowodowane nieobecnością w szkole, chorobą lub maja trudności w nauce.
W świetlicy na zasadzie wolontariatu pełnią dyżury nauczyciele. Rodzice na specjalnym
druku informowani są o prowadzonych zajęciach. Nauczyciele porównują informacje
przekazane przedszkola ze wstępna diagnozą szkolną. Ponadto w szkole organizowany jest
ogólnopolski test kompetencji uczniów klas trzecich, ogólnopolskie badanie umiejętności
trzecioklasistów. W klasach IV –VI wspólne działanie nauczycieli nad analizą procesów
edukacyjnych dotyczy stylu uczenia się, organizacji próbnego sprawdzianu klas piątych,
próbnego sprawdzianu klas szóstych OPERON. Na zakończenie każdej klasy prowadzony
jest szkolny test przyrostu wiedzy. Nauczyciele na każdym etapie nauczania wymieniają się
informacjami o jakości i efektywności nauczania. Przekazują sobie informacje na temat
ewaluacji wewnętrznej, opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także
metod i form pracy na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Nauczyciele konsultują swoje
plany zajęć edukacyjnych z innymi nauczycielami.
Zorganizowana analiza procesów edukacyjnych odbywa się na spotkaniach zespołów
przedmiotowych, zespołach wychowawczych i doraźnych zespołach zadaniowych, a także
podczas imprez szkolnych, comiesięcznych apeli „Uczeń miesiąca” i w trakcie rozmów
nieformalnych. Dwa razy w roku na konferencji rady pedagogicznej dokonuje się
podsumowania pracy szkoły, w tym oceny realizacji programów wychowawczych i
profilaktyki, programów własnych dotyczących regionalizmu, ekologii i kultury. W trakcie
wymienionych spotkań prowadzone są rozmowy, formułowane wnioski z przeprowadzonej
diagnozy, wymieniane uwagi dotyczące np. sposobów motywowania uczniów do nauki,
przygotowania szóstoklasistów do sprawdzianu kompetencji, wyrównywania szans dla dzieci
z trudnościami w nauce.
Wprowadzenie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku
wspólnych ustaleń między nauczycielami (poza tymi, które są wynikiem zmian w polityce
oświatowej). Dotyczy to głównie wyboru programów, podręczników, metod form pracy,
tworzenia narzędzi dydaktycznych, rozwiązywania problemów wychowawczych. W wyniku
wspólnych decyzji w bieżących roku szkolnym wprowadzono zmiany w systemie kryteriów
oceniania zachowania (opracowano kategoryzację uwag pozytywnych oraz zmiany w
systemie sankcji), oraz wprowadzono dodatkową godzinę dla klas 6 ( celem przygotowania
do sprawdzianu).Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu o realizowaniu
procesów edukacyjnych. Wymieniają się doświadczeniami, materiałami i pomocami
dydaktycznymi, dzielą swoją wiedzą wynikającą ze szkoleń, warsztatów kursów
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doskonalących. Wspólnie opracowują rozkłady materiałów, planują działania wychowawcze i
organizują imprezy kulturalno-oświatowe. Nauczyciele odbywający staż na kolejny stopień
awansu zawodowego otrzymują wsparcie od swoich opiekunów i innych nauczycieli.
W czasie wywiady 26% nauczycieli sugerowało, aby powstał zespół wychowawczy
składający się z nauczycieli uczących w danej klasie i pedagoga szkolnego, którego celem
byłoby rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz zespół składający się z nauczycieli
uczących na poziomie klas, którego celem byłoby rozwiązywanie problemów edukacyjnych.
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III.

WNIOSKI

1. Koncepcja pracy szkoły, chociaż znajduje się w różnych dokumentach, znana

jest

społeczności szkolnej, na bieżąco dostosowywana do potrzeb placówki i uczniów.
Realizacja koncepcji jest systematyczna i dynamiczna. Należało by się jednak w
przyszłości zastanowić nad opracowaniem koncepcji pracy szkoły jako jednego
dokumentu.
2. W swojej ofercie edukacyjnej szkoła uwzględnia kształcenie umiejętności kluczowych.
Skupia się na osiągnięciu przez uczniów sukcesów edukacyjnych, nie zapominając
jednocześnie o potrzebach dzieci z różnymi możliwościami edukacyjnymi.
3. Projekty edukacyjne, innowacje pedagogiczne są rozwiązaniem odpowiadającym na
potrzeby i zainteresowania uczniów oraz przygotowaniem do życia we współczesnym
świecie.
4. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana systematycznie, a wnioski
wynikające z monitoringu wdrażane do realizacji.
5. Prowadzone akcje profilaktyczne, zdrowotne, ekologiczne i charytatywne sprzyjają
kształtowaniu właściwych postaw uczniów.
6. Szkoła podejmuje działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania.
7. Celem poprawy przepływu informacji i szybkiego reagowania na pojawiające się
trudności nauczyciele wnioskują o utworzenie nowych zespołów:

 zespół wychowawczy składający się z nauczycieli uczących w danej klasie i pedagoga
szkolnego, którego celem byłoby rozwiązywanie problemów wychowawczych
 zespół składający się z nauczycieli uczących na poziomie klas, którego celem byłoby
rozwiązywanie problemów edukacyjnych.
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Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły – 2010/2011
Ewaluacja Wewnętrzna 2010/2011
II. Obszar
2. Procesy zachodzące w szkole – służące jej rozwojowi
Wymaganie

Charakterystyka wymagania na
poziom B

Termin

Odpowiedzialni/
Forma realizacji

2.1. Szkoła ma
koncepcję pracy

Koncepcja pracy szkoły jest
analizowana i modyfikowana w razie
potrzeb. Koncepcja pracy szkoły jest
znana i akceptowana przez uczniów i
rodziców.

11/2010

2.2. Oferta
edukacyjna
umożliwia realizację
podstawy
programowej
2.3. Procesy
edukacyjne mają
charakter
zorganizowany

Oferta edukacyjna jest modyfikowana,
wzbogacana i umożliwia rozwój
zainteresowań uczniów. Szkoła realizuje
nowatorskie rozwiązania programowe

10-11/2010

J. Zacharko, K.Śledź,
D.Radecka, G.Hończak,
dyrektor szkoły;
-analiza wizji i misji
szkoły
-wywiad z uczniami klas
VI
-wywiad z rodzicami
A.Gawron, M.Depta,
J.Łyko-Dominik,
A.Szramowski, dyrektor
szkoły

Procesy edukacyjne przebiegające w
szkole są monitorowane i doskonalone.
Wnioski z monitorowania procesów
edukacyjnych są wykorzystywane w
planowaniu tych procesów. Nauczyciele
pracują wspólnie z uczniami nad
doskonaleniem procesów edukacyjnych.
Nauczyciele stosują różne sposoby
wspierania i motywowania uczniów w
procesie uczenia się. Informacja o
postępach w nauce otrzymana w wyniku
oceniania uczniów pomaga im się uczyć
i planować swój indywidualny proces
uczenia się..
W szkole analizuje się wyniki
monitorowania osiągnięć uczniów i
wdraża się wnioski z tych analiz.
Nauczyciele wspomagają siebie
nawzajem w organizowaniu i
realizowaniu procesów edukacyjnych.
Wprowadzenie zmian dotyczących
przebiegu procesów edukacyjnych
następuje w wyniku wspólnych ustaleń
między nauczycielami.

05/2011

S.Chodenko, K.Deptuła,
I.Kołtun, T.Hamczyk,
wychowawcy klas,
J.Kolorz-wicedyrektor
szkoły, dyrektor szkoły

03/2011

Zespoły
samokształceniowe,
zespół ds.ped
specjalnych,
I.Piszczatowska.
T.Ciszek, J.Kurpis,
B.Śmieja, E.Wawoczny.

2.4. Procesy
edukacyjne są
efektem
współdziałania
nauczycieli
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