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Przebieg ewaluacji:
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez
wizytatorów do spraw ewaluacji.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:
o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych
w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach
na różnego rodzaju testach, egzaminach),
o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach
i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie
funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych
efektów),
o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy
z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem
i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania
decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).
Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań
zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego.
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
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Opis metodologii:
Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-05-2013 - 20-06-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Mariola Juraszek-Morawska, Janina Ptaszyńska.
W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole
nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego.
Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe
(wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru
próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej.
Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.
Kategoria badanych/źródła
danych
Dyrektor szkoły
Nauczyciele

Pracownicy
niepedagogiczni
Uczniowie

Metoda/technika

Sposób doboru próby

Indywidualny wywiad
pogłębiony
Ankieta elektroniczna (CAWI)
Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Szkoła, w której pracuję"
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

nd

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Moja szkoła"
Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Mój dzień"
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Rodzice

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Ankieta audytoryjna (PAPI)

Partnerzy szkoły,
przedstawiciele samorządu
lokalnego
Obserwacja zajęć
Obserwacja szkoły
Analiza danych zastanych

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Wielkość próby/liczba
obserwowanych jednostek
nd

nd
Badanie na próbie pełnej

nd
23

Nauczyciele zróżnicowani pod
względem stażu, nauczanego
przedmiotu i pracy w
zespołach zadaniowych oraz
pedagog szkolny
Pracownicy inni niż
nauczyciele
Badanie na próbie pełnej
uczniów klas rok niższych od
najstarszych
Badanie na próbie pełnej
uczniów najstarszych klas
Przedstawiciele trzech
ostatnich roczników, dobrani
losowo
Przedstawiciele rady rodziców
i rad klasowych,
reprezentujący różne roczniki
oraz wszyscy chętni
Badanie na próbie pełnej
rodziców uczniów klas rok
niższych od najstarszych
Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy
Klasy trzecie i czwarte (szkoły
podstawowe)
Na zewnątrz, przed i po
lekcjach, podczas przerw,
podczas zajęć pozalekcyjnych

0
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Informacja o placówce
Nazwa placówki

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Patron

Powstańcy Śląscy

Typ placówki

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Racibórz

Ulica

Cecylii

Numer

30

Kod pocztowy

47-400

Urząd pocztowy

Racibórz

Telefon

324155017

Fax
Www

www.sp1.raciborz.com.pl

Regon

00072396800000

Publiczność

publiczna

Kategoria uczniów

Dzieci lub młodzież

Charakter

brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze

336

Oddziały

16

Nauczyciele pełnozatrudnieni

38

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

9

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

4

Średnia liczba uczących się w oddziale

21

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

8.84

Województwo

ŚLĄSKIE

Powiat

raciborski

Gmina

Racibórz

Typ gminy

gmina miejska

Liczba mieszkańców
Wysokość wydatków na oświatę
Stopa bezrobocia
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Wprowadzenie: obraz placówki
Poszanowanie tradycji i nowoczesność to dwa niepodważalne atuty Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu. Dbałość o przebieg procesów edukacyjnych
i wychowawczych sprzyja osiąganiu przez uczniów wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz
prezentowaniu postaw prospołecznych zauważanych i akceptowanych przez środowisko. W szkole
podejmowanych jest szereg działań, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Dzięki różnorodnym
inicjatywom i zaangażowaniu zarówno dyrekcji jak i nauczycieli, uczniowie mogą liczyć na zorganizowaną pomoc.
Nauczyciele pasjonaci, pracujący w tej szkole, potrafią inspirować uczniów do podejmowania niestandardowych
działań np. kręcenia filmów, czy wykorzystywania technologii 3D. Nowoczesne metody nauczania nie stanowią
przeszkody dla systematycznej pracy uczniów, poszerzającej ich wiedzę i umiejętności. Praca zespołowa
nauczycieli przynosi korzyści nie tylko szkole i jej wizerunkowi w środowisku, ale służy również konsolidacji
środowiska w realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych. Baza szkoły umożliwia pełną realizację programów
nauczania i co zasługuje na szczególną uwagę, stale jest modernizowana oraz sprzyja podnoszeniu jakości pracy.
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Wyniki ewaluacji:
Obszar: Efekty
Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Komentarz:
W szkole w sposób zorganizowany i systematyczny analizuje się wyniki ze sprawdzianu po klasie
szóstej. Efektywność działań nauczycieli, potwierdzają wyniki uczniów, utrzymujące się na wysokim
poziomie.
W szkole przeprowadzana jest analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej. Z opinii dyrektora wynika,
że analizy prowadzone są na poziomie zespołów klasowych oraz na poziomie wyników pojedynczych uczniów.
Wyniki sprawdzianu analizowane są ilościowo i jakościowo. W zakresie analizy ilościowej bierze się pod uwagę:
rozkład punktowy dla wszystkich uczniów, klasy, szkoły, średnią punktów i wynik staninowy szkoły oraz uczniów,
medianę, modalną. Wyniki szkoły porównuje się do średniej gminy, powiatu, województwa, czy kraju. Analizowana
jest także tendencja rozwojowa szkoły. W zakresie analizy jakościowej: porównuje się wyniki końcowe
i klasyfikacyjne uczniów z wynikami sprawdzianu, analizowane są mocne i słabe strony uczniów, współczynnik
łatwości zadań, analizuje się wyniki sprawdzianu w odniesieniu do czynników środowiskowych, opinii i orzeczeń
poradni psychologiczno - pedagogicznych, dydaktycznych zasobów szkoły i możliwości z nimi związanych.
Wszyscy nauczyciele zgodnie stwierdzili, że otrzymują pełną informację dotyczącą wniosków z powyższych analiz.
Analiza wyników sprawdzianu jest prowadzona w celu poprawy jakości pracy szkoły. Służy temu
wypracowany w szkole system analizy. Wyniki sprawdzianów zewnętrznych klas młodszych (I i III) są
opracowywane w postaci kart indywidualnych ucznia z proponowanym programem naprawczym, z którym
zapoznaje się radę pedagogiczną, uczniów i rodziców. Na tej podstawie określa się przyrost wiedzy uczniów
w klasie oraz szkole na danym etapie edukacyjnym. Na podstawie próbnych sprawdzianów (np. OBUT)
opracowuje się wyniki, które stanowią podstawę do:
- analizy wyników sprawdzianu,
- opracowania planów pracy w kolejnych latach,
- modyfikacji przebiegu procesów edukacyjnych na poziomie planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły,
- planowania pracy zespołów przedmiotowych,
- poprawy wyników kształcenia.
Wnioski z analizy są wdrażane. Dyrektor podał szereg przykładów wdrożenia tych wniosków np:
- zmodyfikowano plany dydaktyczne poprzez wprowadzenie dodatkowych godzin z kluczowych przedmiotów,
takich jak matematyka, historia, język polski i przyroda,
- zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla klas VI przygotowujące do sprawdzianu kompetencji,
- realizuje się szereg projektów, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie
zainteresowań i talentów uczniów,
- organizuje się wsparcie psychologiczno- pedagogiczne.
Ponadto, wnioski z analizy wyników wykorzystuje się, wprowadzając zmiany w sposobie sprawowania nadzoru
pedagogicznego, polegającego na zwiększeniu nacisku na wspomaganie nauczycieli tj. organizację różnego typu
szkoleń, a także na modyfikację zasad wewnątrzszkolnego oceniania.
Wypowiedzi nauczycieli w ankiecie, dotyczące konkretnych działań, jakie podejmują w ramach realizacji wniosków
z analizy wyników sprawdzianu, odzwierciedlają wskazania dyrektora.
Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Przedstawiciele samorządu i partnerów są
zgodni co to tego, że efekty kształcenia w tej szkole są wysokie i to wyróżnia szkołę w środowisku. Opinie taką,
zdaniem tych respondentów, potwierdzają nie tylko wyniki ze sprawdzianu ale również inne sukcesy uczniów np.
w konkursach. Dyrektor i nauczyciele wskazali na wysokie staniny, brak drugoroczności, co wynika z działań które
podejmują wdrażając wnioski z analiz. Wszystkie podane przez dyrektora i nauczycieli przykłady takich działań
oraz ich różnorodność i ukierunkowania na potrzeby edukacyjne uczniów, dają podstawę do twierdzenia, że mają
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one istotny wpływ na wzrost efektów kształcenia.
Powyższe argumenty potwierdzają bardzo wysoki stopień spełnienia tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A
Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
Komentarz:
Szkoła podejmuje różnorodne działania, dzięki którym uczniowie nabywają wiadomości
i umiejętności na wysokim poziomie. Świadczą o tym osiągnięcia uczniów m. in. ze sprawdzianu po klasie
szóstej. Nauczyciele w procesie dydaktycznym uwzględniają możliwości swoich uczniów i wspierają ich
w uzyskiwaniu coraz lepszych wyników.
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową. Zdaniem ankietowanych
nauczycieli stopień ich opanowania jest duży. Odsetek niepromowanych uczniów w ostatnich dwóch latach wyniósł
- 0,28% (jeden uczeń) w roku szkolnym 2010/2011 oraz 0% w 2011/2012 roku. Zdaniem partnerów
i przedstawicieli samorządu, uczniów tej szkoły wyróżnia: tolerancja, partnerstwo, otwartość na potrzeby drugiego
człowieka, postawy prospołeczne, empatia. Szkoła uczy m. in.: współpracy w grupie, umiejętności obioru sztuki,
radzenie sobie z zagrożeniami współczesnego świata, planowania przyszłości. W opinii tych respondentów
uczniowie rozwijają w szkole umiejętności: językowe, komunikacyjne, komputerowe, społeczne oraz umiejętność
uczenia się.
W szkole analizuje się osiągnięcia wszystkich uczniów. Dyrektor i nauczyciele wskazali szereg przykładów
takich analiz np.:
- analizę przyrostu wiedzy uczniów i klas na danym etapie edukacyjnym,
- analizy wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
- analizy wyników i osiągnięć uczniów w konkursach przedmiotowych i innych, organizowanych w szkole oraz poza
nią. Z wypowiedzi nauczycieli wynika, że analiza prowadzona jest systematycznie w ciągu całego roku szkolnego.
Analizy dotyczą również możliwości uczniów, bieżących ocen, frekwencji i jej wpływu na wyniki. Należy również
zaznaczyć, że podstawą prowadzenia analiz są testy diagnostyczne zarówno opracowane przez nauczycieli jak
i przez zewnętrzne ośrodki badawcze (Wałbrzyski Trzecioteścik, OBUT, OPERON). Powyższe formy analizy
osiągnięć uczniów są w szkole dokumentowane.
Analiza osiągnięć szkolnych uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów. Jak wskazał dyrektor i nauczyciele
przy ocenie osiągnięć szkolnych uczniów uwzględnia się: opinie i orzeczenia poradni, informacje pochodzące
z obserwacji ucznia na lekcji i w szkole oraz z rozmów i wywiadów z rodzicami, analizę środowiska rodzinnego.
W roku 2011 przeprowadzono testy inteligencji wielorakiej uczniów klas IV - V pozwalające na ocenę ich zdolności
i talentów. W razie stwierdzenia dysfunkcji: np. dysleksji, dyskalkulii, dostosowuje się wymagania edukacyjne
do możliwości rozwojowych ucznia. W przypadku uczniów z orzeczeniami poradni o potrzebie kształcenia
specjalnego organizuje się kompleksowe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, dostosowuje wymagania
edukacyjne, a w przypadku uczniów uzdolnionych organizuje się zajęcia rozwijające zainteresowania.
W opinii 91% ankietowanych rodziców nauczyciele w tej szkole wierzą w możliwości uczniów. Ankietowani
nauczyciele stwierdzili, że ich uczniowie są: w większości zdyscyplinowani, mają chęć do nauki, uzyskują lepsze
wyniki, przejawiają własną inicjatywę, są zaangażowani i aktywni. W czasie wywiadów zarówno uczniowie jak
i rodzice zgodnie stwierdzali, że ich zdaniem nauczyciele wierzą w możliwości swoich wychowanków. Zdaniem
tych respondentów świadczą o tym: komunikaty słowne, postawy nauczycieli wobec uczniów, umożliwianie
poprawiania ocen, organizowanie dodatkowych zajęć, mobilizowanie do udziału w konkursach, współpraca
z rodzicami.
W szkole formułuje się wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Nauczyciele podali szereg wniosków
pochodzących z tych analiz np.:
- wzmocnić współpracę z rodzicami,
- zorganizować dodatkowe zajęcia w ramach pracy świetlicy środowiskowej,
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- poszerzyć współpracę z instytucjami wspomagającymi i wspierającymi
- kontynuować działania zmierzające do zniwelowania trudności edukacyjnych uczniów, zdiagnozowanych
na podstawie analizy wyników ze sprawdzianu, klasyfikacji i promocji,
- wspierać uzdolnienia uczniów,
- kontynuować działania na rzecz wprowadzania przez nauczycieli aktywizujących form i metod prac, w tym dostęp
i wspieranie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności korzystania z technologii komputerowych,
- podjąć działania wspierające nauczycieli w pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, w tym
w uzyskiwaniu specjalistycznych kwalifikacji uzupełniających.
W szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Dyrektor stwierdził, że wdrażanie wniosków polega
m. in. na:
- motywowaniu i przygotowywaniu uczniów do konkursu interdyscyplinarnego,
- organizacji fakultetów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
- umożliwieniu rozwijania kompetencji kluczowych i społecznych w ramach realizacji projektów
interdyscyplinarnych,
- wyrównywaniu braków podczas zajęć w świetlicy środowiskowej, organizowaniu pomocy psychologiczno pedagogicznej. Nauczyciele dodali jeszcze, że zwiększono liczbę ćwiczeń interaktywnych na lekcjach, w większym
stopniu wykorzystywanie programów multimedialnych i współpracę z rodzicami.
Szereg przykładów, podanych przez dyrektora, świadczy o realizacji różnorodnych działań, które wynikają
bezpośrednio z wniosków pochodzących z analiz osiągnięć uczniów, a które przyczyniają się do wzrostu efektów
kształcenia. Wyniki szkoły ze sprawdzianu mieszczą się w staninach 6 i 7. Średnie wyniki w ostatnich trzech latach
są wyższe niż w powiecie, województwie i kraju. Powyższe informacje znajdują swoje potwierdzenie
w dokumentacji szkolnej i świadczą o utrzymywaniu się wysokiego poziomu kształcenia.
Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim stopniu spełnienia tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A
Wymaganie: Uczniowie są aktywni
Komentarz:
Uczniowie chętnie uczestniczą w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz zajęciach
pozalekcyjnych. Inicjują działania, które mają wpływ na ich rozwój indywidualny oraz rozwój szkoły.
Nauczyciele chętnie uwzględniają uczniowskie sugestie i oczekiwania.
Uczniowie są zaangażowani w zajęcia organizowane przez szkołę. Zaangażowanie uczniów na zajęciach
lekcyjnych potwierdzają nauczyciele oraz ankietowani uczniowie i ich rodzice. Zdaniem 73 z 78 ankietowanych
rodziców ich dzieci chętnie angażują się w zajęcia szkolne, co zostało potwierdzone także przez ankietowanych
nauczycieli, którzy stopień zaangażowania uczniów określali, najczęściej jako 7 (5 z 23 wskazań) i 8 (18 z 23
wskazań), w skali od 1 do 8 (1-zdecydowanie niezaangażowani, 8-zdecydowanie zaangażowani). Nauczyciele
w ankiecie wskazywali na sposób zaangażowania uczniów podczas zajęć:
- przynoszą i przygotowują pomoce oraz dodatkowe materiały,
- wykonują zadania dodatkowe,
- wykazują się inicjatywą i pomysłowością,
- biorą udział w konkursach,
- pracują w grupie, realizują projekty,
- dyskutują oraz zadają pytania.
Aby uczniowie byli aktywni nauczyciele podejmują różnorodne działania. W tym celu, jak potwierdzili podczas
wywiadu, stosują w czasie lekcji pochwały i nagradzanie, wykorzystują środki dydaktyczne, stosują aktywizujące
metody pracy (praca metodą projektu, praca w grupie drama), zadają dodatkowe zadania oraz prezentują prace
uczniów. Również uczniowie klas V i VI wyrazili opinię na temat zajęć lekcyjnych. Zdaniem 27 z 53 wypełniających
ankietę „ Moja szkoła” prawie wszystkie zajęcia są bardzo angażujące, dla 22 z 53 - duża część zajęć (choć nie
wszystkie) jest interesujących i angażuje ich, a dla 4 z 53 niektóre zajęcia są interesujące, ale zdarza się to dość
rzadko. W ankiecie „Mój dzień” uczniowie klas VI odpowiadali następująco: 29 z 38 jest zdania, że wszystkie
lub niemal wszystkie zajęcia są bardzo angażujące, a 9 z 38, że duża część zajęć (choć nie wszystkie) jest
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interesujących i angażują ich. Uczniowie w ankiecie „Moja szkoła” wskazali, że najbardziej w swoje szkole lubią
wybrane lekcje, rówieśników oraz swoich nauczycieli. Zaangażowanie uczniów zostało również stwierdzone
podczas obserwowanych lekcji.
Uczniowie są również zaangażowani w zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę. Według opinii 65
z 78 ankietowanych rodziców uczniowie chętnie w nich uczestniczą. 5 z 78 wskazało, że ich dziecko nie chodzi
na zajęcia pozalekcyjne. Zaangażowanie uczniów w zajęcia pozalekcyjne ankietowani nauczyciele ocenili, na 8 (22
wskazania) i na 7 (1 wskazanie) w skali od 1 do 8 (1-zdecydowanie niezaangażowani, 8-zdecydowanie
zaangażowani ). Polega ono na udziale w realizowanych projektach unijnych, przygotowaniu do konkursów,
występów, imprez, robieniu dekoracji, udziale w wycieczkach, konkursach i zawodach sportowych, proponowaniu
tematyki zajęć i przystąpienia do akcji charytatywnych. Uczniowie klas VI wypełniający ankietę „Mój dzień”) uznali,
że wszystkie lub niemal wszystkie zajęcia bardzo ich angażują (26 z 38) i że duża część zajęć ich interesuje
i angażuje (11 z 38). Piątoklasiści wyrazili następującą opinię w tym zakresie (ankieta „Moja szkoła”): 36 z 58
uważa, że wszystkie zajęcia bardzo ich angażują, tylko nieliczne są nudne, 8 z 53, że duża część zajęć jest
interesujących i angażują ich, 5 z 53 – niektóre zajęcia są interesujące ale zdarza się to zbyt rzadko, a dla 4 z 53
zajęcia w ogóle nie są interesujące.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że uczniowie podejmują inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju
i rozwoju szkoły. Według uczniów biorących udział w wywiadzie rozwój oznacza dla nich zdobywanie wiedzy
i nowych umiejętności. Stwierdzili, że mogą się dzielić z nauczycielami swoimi pomysłami na to, co chcieliby robić
w szkole. Jako przykłady wymienili: akcje charytatywne, zbiórkę maskotek, surowców wtórnych, konkurs
na maskotkę szkoły, szkolny dzień bicia rekordów. Zarówno dyrektor jak i nauczyciele podawali przykłady
zgłaszanych oraz podejmowanych przez uczniów działań na rzecz rozwoju samych uczniów i rozwoju szkoły: akcje
charytatywne i ekologiczne („Góra grosza”, akcja „Cisza”, „Sprzątanie Ziemi”, zbiórka surowców wtórnych),
organizowanie konkursów („Jak żyć zdrowo i świadomie”, „Mam talent”, „Mistrz dobrych manier”, „Najciekawszy
kącik jesienny”, „Konkurs fryzur”), imprezy szkolne (Jarmark świąteczny, Jasełka, „Dzień Otwartych Drzwi”), apele
i nadawanie tytułu „Ucznia miesiąca”, zaangażowanie w realizację projektów unijnych i organizację kółek
zainteresowań . Rodzice w wywiadzie grupowym powiedzieli, że dzieci mają pomysły na to, co powinno dziać się
w szkole. Jako przykłady podawali: akcje charytatywne („Góra grosza”, „Cisza”, zbiórka maskotek), konkursy
(maskotka szkolna, „Mam talent”), występy, kolędowanie oraz zmianę dźwięku dzwonka.
Dyrektor wraz z nauczycielami zgodnie potwierdzili, że szkoła realizuje działania zainicjowane przez uczniów.
Również partnerzy szkoły w wywiadzie mówili, że dzieci chętnie inicjują działania mające wpływ na ich rozwój.
Z przeprowadzonej obserwacji szkoły wynika, że na korytarzach szkolnych wyeksponowano prace wykonane przez
uczniów. Na gazetce samorządu uczniowskiego dzieci zamieszczają propozycje pracy na dany rok szkolny oraz
informacje o aktualnie podejmowanych inicjatywach np. konkurs na maskotkę szkoły, zbiórkę zabawek dla dzieci.
Mają oni także możliwość zgłaszania swoich pomysłów i opinii za pośrednictwem „skrzynki zaufania”.

Powyższe argumenty potwierdzają bardzo wysoki stopień spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A

Raport z ewaluacji: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

9 / 33

Wymaganie: Respektowane są normy społeczne
Komentarz:
W szkole respektowane są normy społeczne dzięki diagnozie oraz promowaniu pożądanych zachowań
zapewnione jest bezpieczeństwo uczniów. Dzieci chętnie biorą udział w działaniach wychowawczych szkoły oraz
stosują się do obowiązujących norm zachowania.
Uczniowie czują się bezpiecznie. Prawie wszyscy uczniowie (37 z 38) czuli się bezpiecznie podczas lekcji oraz
podczas przerw. Taką opinię wyrazili uczniowie klas szóstych w dniu przeprowadzania badania w ankiecie „Mój
dzień”. Także wszyscy (53 z 53) piątoklasiści w ankiecie „Moja szkoła” stwierdzili, ze na lekcjach, a na przerwach
poczucie bezpieczeństwa ma 50 z 53 z nich. 32 z 53 uczniów wskazywało, że w szkole nie ma miejsc, w których
czują się mało bezpiecznie. Z kolei za mało bezpieczny został wskazany korytarz i toalety (10 z 53), szatnia (9
z 53), boisko (8 z 53) oraz stołówka (3 z 53). Wśród innych miejsc dzieci najczęściej wskazywały plac zabaw (3
z 53). 6 z 53 ankietowanych uczniów z klasy piątej nie bywa na terenie szkoły poza godzinami jej pracy, a 35 z 53
czuje się tam bezpiecznie. Uczniowie, pytani o sytuacje dotyczące niewłaściwych zachowań w szkole w ostatnim
roku, wskazali w ankiecie, że ktoś robił im kawały, dowcipy, które odbierali jako nieprzyjemne: ani razu (33/53), raz
(11/53), 2-3 razy (6/53), 4 lub więcej razy (3/53); uczestniczyli w bójce z innymi uczniami, gdzie używano
niebezpiecznego narzędzia: ani razu (50/53), raz (2/53), 4 lub więcej razy (4/53); ktoś ich obrażał, lub używał
nieprzyjemnych przezwisk: ani razu (17/53), raz (11/53), 2-3 razy (11/53), 4 lub więcej razy (15/53), zostali celowo
wykluczeni z grupy/nie zadawali się z nimi: ani razu (39/53), raz (7/53), 2-3 razy (5/53), 4 lub więcej razy (2/53);
ktoś ich pobił: ani razu (49/53), raz (2/53), 2-3 razy (2/53); ktoś umyślnie zniszczył rzecz należącą do nich: ani razu
(48/53), raz (4/53), 2-3 razy (1/53); ukradziono im jakiś przedmiot lub pieniądze: ani razu (46/53), raz (6/53), 2-3
razy (1/53); byli obrażani przez innych uczniów za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych: ani razu (48/53),
raz (3/53), 2-3 razy (1/53), 4 lub więcej razy (1/53); byli zmuszani do kupowania czegoś za własne pieniądze
lub oddawania własnych rzeczy: ani razu (52/53), raz (1/53).
Zdaniem rodziców, pracowników niepedagogicznych i partnerów, wyrażonym podczas wywiadów, uczniowie czują
się w szkole bezpiecznie, ponieważ szkoła zapewnia warunki do ich bezpiecznego pobytu poprzez kontrolę wejścia
do szkoły przez osoby z obsługi, monitoring, dyżury nauczycieli na korytarzach, działania wychowawcze
i profilaktyczne, oddzielenie klas młodszych od starszych. Także nauczyciele dbają o bezpieczeństwo uczniów
podczas lekcji oraz przerw, co można było stwierdzić w czasie obserwacji zajęć lekcyjnych i szkoły.
Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy. Takie zdanie wyraziło 46 z 53 ankietowanych uczniów klas
piątych. Dla wszystkich (38 z 38) ankietowanych szóstoklasistów zasady właściwego zachowania są w szkole
jasne. Ponadto znajomość norm oraz zasad postępowania w szkole i ich przestrzeganie potwierdzili w wywiadzie
uczniowie. Dzieci wiedzą, że w szkole nie powinni biegać, bić się, dokuczać i poniżać innych. Powinni także
pomagać innym, przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zachowywać się kulturalnie, używać form
grzecznościowych. Do ich obowiązków należy chodzenie do szkoły, odrabianie zadań, słuchanie nauczycieli,
przestrzeganie regulaminów oraz noszenie stroju galowego. Mają prawo do wyrażania własnego zdania,
otrzymywania pomocy, poprawiania ocen. W opinii partnerów dzieci potrafią odpowiednio zachowywać się, są
kulturalne, prezentują postawy prospołeczne. Wyniki obserwacji zachowań uczniów, zarówno podczas lekcji jak
i przerw, potwierdzają, że zachowanie dzieci nie odbiega od ogólnie przyjętych norm społecznych.

Zdaniem dyrektora w szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń. Odbywa się ona
poprzez monitorowanie i analizę zachowań uczniów w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, a także
analizę wpisów do tzw dzienniczka uwag oraz ilość i rodzaj wydanych sankcji. Uwzględniane są również wnioski
z ewaluacji wewnętrznej. W szkolnej dokumentacji znajdują się informacje dotyczące diagnozy zachowań. W opinii
72 z 78 ankietowanych rodziców pozytywne zachowania dziecka są dostrzegane przez nauczycieli. 54 z 78
wypełniający ankietę rodziców uważa, że otrzymują oni informacje na temat zagrożeń występujących w szkole.
W szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszenie zagrożeń oraz wzmocnienie
pożądanych zachowań. W tym celu, zdaniem dyrektora szkoły, organizowane są obchody Dnia Patrona,
uroczystości związane z przestrzeganiem ceremoniału szkoły (pasowanie na ucznia – pierwsze ślubowanie,
zobowiązanie do postępowania zgodnie z przyjętym wzorem „Ucznia Szkoły na Ostrogu”, przekazanie sztandaru
szkoły przez ustępujący poczet, złożenie przyrzeczenia bycia wzorowym absolwentem Szkoły na Ostrogu i godne
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jej reprezentowanie na zewnątrz), i organizuje się konkurs „Mistrz Dobrych Manier”, nadaje się tytuł „Prymusa
Szkoły na Ostrogu”, promuje się zachowania ekologicznych oraz zachęca się dzieci do udziału w akcjach
charytatywnych, propaguje się demokrację w szkole poprzez organizację wyborów i pracę w samorządzie
uczniowskim, a także wdraża dzieci do samowychowania i samooceny, np. podczas ustalania ocen zachowania.
Pracownicy niepedagogiczni, podczas wywiadu stwierdzali, że w celu eliminowania niewłaściwych zachowań
w szkole oni również czują się współodpowiedzialni za działania wychowawcze realizowane w szkole. Realizacja
programu wychowawczego oraz profilaktyki ma wpływ na podejmowane działania wychowawcze i prewencyjne,
co potwierdzają dokumenty szkoły (spotkania z policjantem, akcje społeczne; współpraca ze Świetlicą
Środowiskową; udział w uroczystościach szkolnych, lokalnych i państwowych, imprezy środowiskowe, realizowane
projekty unijne). W opinii 66 z 78 ankietowanych rodziców, nauczyciele szybko reagują na niewłaściwe zachowania
uczniów. 2 z rodziców wyraziło opinię, że w szkole nie spotyka się takich zachowań. Również 48 z 78 badanych
ankietowo rodziców uważa, że nauczyciele szybko reagują na ryzykowne zachowania uczniów, a 19 z 78 rodziców
jest zdania, że w szkole nie ma takich zachowań. W opinii większości badanych rodziców (70 z 78) pozytywne
zachowania dzieci są chwalone przez nauczycieli. Podczas wywiadu grupowego stwierdzili, że nauczyciele zawsze
reagują w przypadku każdego niewłaściwego zachowania dziecka. Dodali, że pozytywne, pożądane zachowania
dzieci są chwalone przez nauczycieli (przyznawanie tytułu „Uczeń miesiąca”, „Mistrz dobrych manier”, „Prymus
roku”, chwalenie dzieci podczas zebrań z rodzicami, za zbiórkę surowców wtórnych). Podczas obserwacji szkoły
nie zaobserwowano zachowań agresywnych wśród uczniów.
Dyrektor oraz nauczyciele podczas wywiadu potwierdzali, że w szkole prowadzi się analizę podejmowanych
działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Przede
wszystkim skupiają się oni na monitorowaniu zachowań uczniów w różnych sytuacjach, analizie wpisów do tzw.
dzienniczków uwag, ocen zachowania, zapisów w statutowych, wyników ewaluacji wewnętrznej oraz efektów
działań wynikających z realizacji programów wychowawczego i profilaktyki. Na tej podstawie, w razie potrzeby,
dokonywana jest modyfikacja działań wychowawczych.

Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie
potrzeby modyfikowane. Dyrektor i nauczyciele w wywiadzie jako przykłady modyfikacji działań wymienili
modyfikację Systemu Sankcji, organizację dyżurów na stołówce szkolnej, wprowadzenie modyfikacji regulaminów
i procedur (korzystanie z placu zabaw, przyznawanie tytułu Prymusa Szkoły na Ostrogu, postępowanie
w przypadku nieobecności ucznia w szkole, postępowanie w razie wypadku na placu zabaw oraz w szkole) oraz
rozszerzenie monitoringu. Również partnerzy szkoły i przedstawiciel samorządu dostrzegają wysiłki szkoły mające
na celu wzmacniania pożądanych zachowań i przeciwdziałanie niepożądanym.
Podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy uczniów. W opinii dyrektora oraz
prawie wszystkich ankietowanych nauczycieli w działaniach wychowawczych brane są pod uwagę inicjatywy
i opinie uczniów. Dyrektor (ankieta) i nauczyciele (wywiad), jako przykłady uwzględnionych propozycji działań,
wskazali udział uczniów w akcjach charytatywnych („Cisza”, „Góra grosza”, zbiórka zabawek dla dzieci ze szkoły
specjalnej, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska”) i ekologicznych (Dzień Ziemi, Sprzątanie świata), inicjowanie
imprez/konkursów klasowych i szkolnych (bal karnawałowy, „Mam talent”, „Mistrz dobrych manier”, „Najładniejsza
Kartka Walentynkowa”), zasada niepytania uczniów w dniu 13-tego każdego miesiąca oraz wprowadzenie tzw.
„talonu na niepytanie”, organizację wyborów do samorządu uczniowskiego. Uczniowie podczas wywiadu
potwierdzali, że mogą zgłaszać pomysły dotyczące zasad postępowania w szkole, praw i obowiązków uczniów
i jako przykład podali propozycje „tańczących przerw”, konkursu profilaktycznego, akcji profilaktycznych, zmianę
dźwięku dzwonka oraz otrzymanie większego pomieszczenia na działalność samorządu uczniowskiego.

Uczniowie prezentują zachowania zgodne z wymaganiami. Za osiągnięcia szkoły w kształtowaniu wymaganych
zachowań nauczyciele w wywiadzie grupowym uznali to, że uczniowie chętnie chodzą do szkoły wykazują się
inicjatywą, są koleżeńskie. W opinii nauczycieli, niewłaściwe zachowania zdarzają się w szkole incydentalnie
i dotyczą zwykle agresji słownej, przepychanek i nieprzestrzegania form grzecznościowych. Zarówno w tym, jaki
i w poprzednim roku szkolnym dyrektor nie wymierzył kar statutowych wobec uczniów. Opinie nauczycieli
potwierdzili podczas wywiadu pracownicy niepedagogiczni. Stwierdzili, że od dzieci w szkole oczekuje się
określonych zachowań, jak np. kultury osobistej, szacunku i życzliwości. U uczniów tej szkoły podoba im się to,
że wzajemnie dbają o siebie. Uczniowie wiedzą, że nie wolno im używać wulgaryzmów, niszczyć mienia szkoły, bić
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się i być agresywnym. Uczniowie stosują się do przyjętych zasad. Obserwacja lekcji i szkoły potwierdziły
prezentowanie przez uczniów zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Także w relacjach
między sobą uczniowie nie wykazywali zachowań agresywnych.
Powyższe argumenty potwierdzają bardzo wysoki stopień spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A
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Obszar: Procesy
Wymaganie: Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy
Komentarz:
Szkoła ma koncepcję pracy, która wpisana jest w potrzeby dzieci i środowiska, w którym
funkcjonuje. Wielość i różnorodność działań podejmowanych w celu realizacji koncepcji daje szanse
na wszechstronny rozwój uczniów. Systematyczna analiza koncepcji jest podstawą wprowadzania
modyfikacji, które sprzyjają rozwojowi placówki.
Głównymi celami realizowanej koncepcji są:
- dobre przygotowanie absolwentów do osiągania sukcesów i twórczego rozwiązywania problemów,
- łączenie nowoczesnych metod nauczania z historią i zamiłowaniem do tradycji i kultury narodu,
- poszanowanie dla ceremonii, symboli narodowych i szkolnych,
- wykształcenie u dzieci takich cech jak kultura osobista, pracowitość, odpowiedzialność, punktualność,
sprawiedliwość, szczerość,
- kształtowanie postaw tolerancji i empatii.
Reasumując szkoła ma zapewnić pełny rozwój każdego ucznia we wszystkich sferach jego osobowości. Wszystkie
przykłady konkretnych działań prowadzonych w szkole, podane przez nauczycieli i dyrektora w pełni potwierdzają
znajomość koncepcji przez tych respondentów.
Do podanych przez nich przykładów należą np.:
- odpowiedni dobór programów, metod i form nauczania oraz zapewnienie odpowiednich i nowoczesnych środków
dydaktycznych pozwalających na pełną realizację celów edukacyjnych,
- organizowanie wycieczek, wyjazdów, zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą projektu,
- pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację projektów edukacyjnych finansowanych ze środków UE
(KomPAS, Stacja Edukacja, Nauka bez tajemnic Comenius, polsko - czeskie projekty edukacyjne, Indywidualizacja
procesu nauczania),
- przygotowanie ucznia do dalszej edukacji poprzez stwarzanie sytuacji dydaktycznych rozwijających kompetencje
kluczowe i społeczne ucznia (np.: zajęcia z doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości, praca metodą projektu,
wprowadzenie e-learningu),
- promowanie wzorców i wartości poprzez celebrowanie takich uroczystości jak: pasowanie na ucznia oraz
zobowiązanie się do postępowania zgodnie z przyjętym wzorem Ucznia Szkoły na Ostrogu, przekazanie sztandaru
szkoły przez ustępujący poczet, złożenie przyrzeczenia bycia wzorowym absolwentem Szkoły na Ostrogu
i godnego jej reprezentowania na zewnątrz, przestrzeganie ceremoniału szkolnego, obchody Dnia Patrona.
Pracownicy niepedagogiczni w pełni utożsamiają się z koncepcją pracy szkoły.
Koncepcja pracy szkoły została przyjęta przez radę pedagogiczną. Szkoła posiada koncepcje pracy szkoły
w formie jednolitego dokumentu „ Misja i wizja Szkoły na Ostrogu”, opracowanego i przyjętego przez radę
pedagogiczną w 2000r. Od tego czasu dokonano modyfikacji i aktualizacji dokumentu, który ponownie przyjęto
w listopadzie 2012 r., a który powstał w wyniku wdrożenia wniosku z ewaluacji wewnętrznej wymagania „Szkoła
posiada koncepcję pracy”. Ponadto co roku, we wrześniu, rada pedagogiczna przyjmuje założenia do pracy
na dany rok szkolny, wpisujące się w ogólną koncepcje pracy szkoły. W ramach tych działań zostaje przedstawiony
plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, plan pracy dydaktycznej, plan pracy wychowawczej, plan pracy
profilaktycznej, plany pracy zespołów i wszelkich podmiotów działających w szkole oraz inne dokumenty,
wpływające na procesy edukacyjne i wychowawczo –opiekuńcze zachodzące w szkole. Wszyscy ankietowani
nauczyciele czują się współautorami koncepcji i potwierdzają jej wspólne opracowanie i przyjęcie.
Szkoła prowadzi różnorodne działania realizujące koncepcję pracy szkoły. Dyrektor i nauczyciele wymienili
np.:
- wprowadzenie w roku szkolnym 2012/13 zajęć z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego,
- realizację projektów edukacyjnych: Kompas, Sport w sztuce sztuka w sporcie, Stacja edukacja, Nauka bez
tajemnic, Indywidualizacja procesu nauczania…, Comenius My healthy lifestyle guide,
- stałe doposażanie pracowni w nowoczesne środki dydaktyczne.
Rodzice dodali jeszcze pedagogizację rodziców, akcje społeczne, organizację uroczystości i imprez szkolnych
i środowiskowych.
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Koncepcja pracy szkoły jest analizowana. Argumentem potwierdzającym to, jest przeprowadzenie ewaluacji
wewnętrznej, w celu modyfikacji działań, które realizują koncepcję. Wnioski po ewaluacji to np.:
- rozwijać kompetencje nauczycieli,
- kształtować pozytywny wizerunek szkoły w środowisku i w mediach,
- dążyć do dalszej rozbudowy bazy dydaktycznej i multimedialnej.
Dyrektor i wszyscy ankietowani nauczyciele deklarują swój udział w pracach nad analizą i modyfikacją koncepcji
pracy szkoły. Zdaniem dyrektora uczestniczą w tych pracach również rodzice i uczniowie.
Modyfikacje koncepcji pracy szkoły są wynikiem, prowadzonych w tym zakresie analiz. Do takich modyfikacji
nauczyciele i dyrektor w czasie wywiadów zaliczyli:
- wprowadzenie działań zmierzających do zniwelowania trudności edukacyjnych uczniów, uwzględniających
analizę wyników sprawdzianu zewnętrznego oraz wyników klasyfikowania i oceniania uczniów,
- organizację dodatkowych zajęć doskonalących umiejętności rozwiązywania testów kompetencji w klasach VI,
- uruchomienie zajęć fakultatywnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno –
przyrodniczych i humanistycznych w klasach V i VI,
- realizację europejskich projektów interdyscyplinarnych,
- organizację szkolenia z zakresu obsługi platformy edukacyjnej on - line „Librus”,
- wdrażanie systemu e-learningu w szkole, jako formy wsparcia w nauczaniu oraz uczeniu się.
Wypowiedzi uczniów w czasie wywiadu w pełni odzwierciedlają ich znajomość koncepcji. Uczniowie
wymieniali najważniejsze rzeczy, które wyróżniają szkołę. Wszyscy zgodnie potwierdzali, że szkoła umożliwia im
pełny rozwój dzięki: projektom, dobrze uczącym nauczycielom, dodatkowym zajęciom, organizowanym konkursom,
wyposażeniu szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, wymianom międzynarodowym, wycieczkom. Dyrektor
wskazał, że we wrześniu każdego roku uczniowie są zapoznawania z koncepcją pracy szkoły na lekcjach
wychowawczych oraz poprzez stronę internetową szkoły, radiowęzeł i tablice ogłoszeń.
Rodzice znają i akceptują koncepcję pracy szkoły. Ich zdaniem szkoła jest nie tylko miejscem nauki,
ale przygotowującym do startu w dorosłe życie. Uczniowie nabywają wiedzy przedmiotowej, ale też pewnych
wartości, które są istotne zarówno dla nich jak i dzieci. Szkoła kształtuje postawy prospołeczne i ekologiczne. Uczy
uczciwości, tolerancji, rzetelności, punktualności, patriotyzmu, właściwego zachowania, wrażliwości, kreatywności,
aktywności, umiejętności współdziałania, przełamywania słabości i nieśmiałości, empatii.
Dyrektor wskazał, że we wrześniu każdego roku, rodzice są zapoznawania z koncepcją pracy szkoły na zebraniu
inauguracyjnym prowadzonym przez dyrektora szkoły i nauczycieli z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
lub przez radiowęzeł. Dyrektor szkoły podaje ogólne założenia pracy na dany rok szkolny, wychowawcy podają
szczegółowy plan pracy, wymagania, opis działań i projektów dotyczących danej grupy/klasy w szkole. Informacje
te, oraz w szczególności dotyczące współpracy z rodzicami, są zamieszczane na stronie internetowej szkoły i w
gablotach informacyjnych.
Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim stopniu spełniania tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A
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Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej
Komentarz:
Ciekawa i bardzo różnorodna oferta edukacyjna szkoły umożliwia nie tylko realizację podstawy
programowej, ale przede wszystkim wszechstronny rozwój uczniów. Nowatorskie rozwiązania stawiają
szkołę w szeregu nowoczesnych szkół, których celem jest zaspokojenie różnorodnych i zmieniających się
w procesie rozwoju, potrzeb uczniów.
Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową. Obserwacje lekcji potwierdzają, że nauczyciele w pełni
realizują wskazane przez dyrektora elementy podstawy programowej tj. cele kształcenia, treści, przy użyciu
odpowiednich metod.
Realizacja podstawy programowej jest monitorowana. Dyrektor i nauczyciele wskazali, że dwa razy w roku
nauczyciele składają ustne oraz pisemne sprawozdanie ze stopnia realizacji podstawy programowej.
Sprawozdanie jest zaprotokołowane. Oceniany jest bieżący postęp i realne możliwości zrealizowania treści
na danym etapie edukacyjnym. W razie istnienia zagrożenia podejmuje się działania naprawcze (szybkie
zastępstwo w razie dłuższej nieobecności, dodatkowe godziny). W zespołach przedmiotowych dokonuje się analizy
warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.
Oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów. Ankietowani uczniowie najbardziej chcieliby zdobywać
wiedzę z różnych przedmiotów, rozwijać umiejętności sportowe i artystyczne, kształtować postawy prospołeczne.
Wymienione przez nauczycieli działania szkoły z punktu widzenia potrzeb edukacyjnych uczniów dają szansę
na realizację wskazanych przez uczniów potrzeb.
Oferta edukacyjna szkoły jest systematycznie modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju
uczniów. Wprowadzono np.: fakultety dla uczniów zdolnych w klasach V i VI, przydzielono dodatkowe godziny
dydaktyczne z przedmiotów kluczowych: matematyki, przyrody, języka polskiego, historii.
Partnerzy wskazali, że szkoła realizuje edukację włączającą oraz nowe programy unijne. Nauczyciele dodali
do nowych elementów oferty: wyjazdy na wycieczki do Warszawy (Centrum Kopernika), Krakowa ( Ogród
Doświadczeń), Wrocławia (ZOO), Sławkowa (warsztaty ekologiczne), Chorzowa (Obserwatorium, Planetarium),
powstanie szkolnej orkiestry, teatru cieni, piwnicy artystycznej, wdrożenie platformy edukacyjnej, lekcje dżudo,
zapasów, szachów, gimnastykę korekcyjną dla wszystkich uczniów z wadami postawy i wiele innych.
W opinii ankietowanych rodziców (82,7%) szkoła pomaga uczniom rozwijać zainteresowania i aspiracje ich
dzieciom. Również 86,8% ankietowanych uczniów klas piątych jest zdania, że szkoła pomaga rozwijać im
zainteresowania.
Oferta edukacyjna szkoły uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Dyrektor,
nauczyciele, partnerzy i przedstawiciele samorządu zgodnie wyrazili taką opinię. Zdaniem dyrektora celem szkoły
jest przygotowanie ucznia do nauki w gimnazjum, a w późniejszym czasie do wyboru zawodu i przyszłego
dorosłego życia w Unii Europejskiej. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania np.: naukę języka
angielskiego i języka mniejszości niemieckiej, udział w konkursach językowych, udział w projektach językowych
Language @mosphere z wykorzystaniem nowoczesnych technologii np.: e-learningu, video-czatu, e-maili,
platformy edukacyjnej, pracę w klasach wirtualnych, udział w wizytach partnerskich w ramach projektów
europejskich, korzystanie z Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK), zajęcia z przedsiębiorczości, pracę
w Samorządzie Uczniowskim, organizowanie spotkań w gimnazjach w celu przybliżenia uczniom ich nowych szkół.
Szkoła realizuje szereg nowatorskich rozwiązań programowych. Należą do nich, w opinii dyrektora
i nauczycieli:
- realizacja programów dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów, z elementami innowacyjnymi, takimi jak
biofeedback, opiekun rodzinny, zajęcia on-line dla uczniów i rodziców z wykorzystaniem platformy edukacyjnej
Librus,
- kontakty z rówieśnikami z Europy poprze video czat,
- zajęcia z przedsiębiorczości dla klas IV oraz zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VI,
- projekty takie jak: Projekt „KomPAS – Kompetencje Podstawowym Atutem ucznia Szkoły na Ostrogu”„ Nauka bez
tajemnic”, „ Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”, „ Stacja Edukacja”, w ramach którego założono
trzy wirtualne e- klasy zajęć z edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego oraz matematyki, projekt Language
@mosphere za udział w którym szkoła uzyskała Certyfikat „European Language Label” dla szkoły za innowacyjne
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nauczanie języków obcych, przyznany przez Cypryjską Komisarz UE ds. Edukacji i Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji oraz Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Szumilas,
- polsko- czeski projekt Programu Współpracy Transgranicznej „Sport w sztuce – sztuka w sporcie”,
- udział w warsztatach modelarstwa i zdalnie sterowanych modelach latających,
- tworzenie filmów fabularnych i programów telewizyjnych w Raciborskiej Telewizji Kablowej,
- w ramach kształtowania właściwych postaw - System Sankcji.
Efektami wszystkich nowatorskich inicjatyw są: wielokierunkowy rozwój ucznia, wdrożenie uczniów do procesu
uczenia się przez całe życie, przygotowanie uczniów do dokonywania właściwych wyborów zgodnie ze swoimi
preferencjami, wdrożenie uczniów do twórczego rozwiązywania problemów, rozwijanie umiejętności współdziałania
w zespole, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, rozwój ucznia w zakresie technologii ICT, kształtowanie
społecznie pożądanych postaw.
Powyższe argumenty potwierdzają bardzo wysoki stopień spełniania przez szkołę tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A
Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany
Komentarz:
W szkole planuje się procesy edukacyjne. Ich przebieg ma charakter zorganizowany, co wpływa
na jakość kształcenia i sprzyja uczeniu się. Różnorodność stosowanych metod nauczania i form pracy
na lekcjach aktywizuje uczniów. Ocenianie daje uczniom informacje o ich aktualnym stanie wiedzy
i umiejętności.
W szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. W szkolnym
zestawie programów nauczania są one w pełni uwzględniane. Znajduje to odzwierciedlenie w podanych przez
dyrektora i nauczycieli w ankietach, zalecanych warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej, które
stosują w swojej pracy.
Nauczyciele stosują w szkole różnorodne metody nauczania, w tym zwłaszcza aktywizujące. Metodą
projektu pracują wszyscy nauczyciele z różną częstotliwością ale w zasadzie nie rzadziej niż kilka razy w roku.
Wybór metody, zdaniem ankietowanych nauczycieli, warunkują: cele zajęć, treści zajęć, możliwości uczniów,
potrzeby uczniów, liczba uczniów, dostęp do pomocy dydaktycznych, miejsce realizacji zajęć, inicjatywy uczniów
oraz inne np. stan psychofizyczny uczniów.
Z obserwacji szkoły wynika, że posiada ona warunki do korzystania z technologii informatyczno-komunikacyjnych
w pracy uczniów i nauczycieli i nie ma w tym zakresie ograniczeń.
W czasie lekcji zaobserwowano, że nauczyciele:
- stwarzali uczniom możliwość samodzielnego wykonania zadań,
- stosowali formy pracy zespołowej,
- tworzyli sytuacje, w których uczniowie mogli rozwiązywać problemy,
- odwoływali się do doświadczeń uczniów,
- dobierali zadania odpowiednio do kompetencji poszczególnych uczniów lub grup uczniów.
97,4% ankietowanych uczniów klas szóstych, ucząc się w szkole, czuło zaciekawienie. 92% wskazywało, że na
lekcjach pracowało w grupach. 94,7% potwierdziło swoją aktywność, 89,5% stwierdziło, że uświadamiano im,
czego się nauczyli. Z opinii ankietowanych uczniów klas piątych wynika, że: pracują w grupach z różną
częstotliwością, ale nie mniej niż na połowie lekcji (83%), wykonują zadania wymyślone przez siebie lub innych
uczniów (86,8%).
Procesy edukacyjne są planowane. Dyrektor wskazał, że podstawą planowania są analizy oraz wnioski
pochodzące z nadzoru pedagogicznego, prowadzonych w szkole badań, w tym ewaluacji. Informacje pochodzące
z tych źródeł są analizowane w zespołach, a następnie na posiedzeniach rady pedagogicznej konstruowany jest
plan, który poddawany jest konstruktywnej analizie zespołów i po osiągnięciu konsensusu konstruowany jest plan
właściwy. Plany uwzględniają: potrzeby uczniów, możliwości uczniów, czas potrzebny do zrealizowania
poszczególnych treści, organizację roku szkolnego, liczebność klas, uwagi rodziców i uczniów, dostęp do środków
dydaktycznych, w tym multimedialnych i inne.
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Organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się. Z dokumentacji szkolnej wynika, że liczba godzin
zajęć dla poszczególnych klas jest rozłożona równomiernie na poszczególne dni tygodnia, a ułożenie przedmiotów
w planie dnia sprzyja uczeniu się poprzez zachowanie higieny pracy. Z kolei na podstawie wyników obserwacji
zajęć można stwierdzić, że całe lekcje były oparte na modelu uczenia się od siebie, nauczyciele umożliwiali
uczniom poprawę popełnionych błędów, reagowali na brak zaangażowania poszczególnych uczniów / grup
uczniów, prowadzili lekcje w taki sposób, by uczniowie mieli możliwość wyrażania własnych opinii. Liczebność klas
pozwalała na organizację procesów edukacyjnych, w sposób sprzyjający uczeniu się. 94,2% uczniów klas szóstych
nie czuje zmęczenia z powodu liczby zajęć w szkole. Z kolei uczniowie klas piątych z różną częstotliwością
odczuwają zmęczenie w ciągu tygodnia, najczęściej jest to raz w tygodniu (23 z 53 wskazań).
W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów. 22 z 23 ankietowanych nauczycieli deklaruje, że prowadzi analizę
systematycznie i w sposób zorganizowany. 19 z 23 monitoruje osiągnięcia wszystkich uczniów. Dodatkowo, część
nauczycieli koncentruje się na uczniach zdolnych lub tych z problemami. Nauczyciele podali przykłady wniosków
pochodzących z monitorowania, które dotyczyły np. konieczności organizowania wsparcia psychologiczno pedagogicznego, współpracy z rodzicami czy organizacji zajęć dodatkowych. Dyrektor omówił w czasie wywiadu
sposób prowadzenia monitorowania, podał przykłady stawianych w nim pytań oraz wnioski pochodzące
z monitorowania osiągnięć, zgodne z podanymi przez nauczycieli.
Wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów są wdrażane. Przykłady takich wdrożonych wniosków podali
zarówno nauczyciele jak i dyrektor. Na bazie wniosków wdrożono między innymi różne projekty, w tym
międzynarodowe. Zorganizowano konkursy, fakultety, pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Podjęto
na podstawie wniosków wiele konkretnych działań, które wpływają na stałe podnoszenie jakości pracy z uczniami.
W opinii wszystkich ankietowanych uczniów, nauczyciele uzasadniają stawiane im stopnie, przy czym
86,8% twierdzi, że dotyczy to wszystkich lub większości ocen. Nauczyciele przekazują uczniom informacje
odnoszące się do ich wcześniejszych osiągnięć lub trudności. W czasie obserwowanych lekcji stwierdzono,
że nauczyciele podawali przyczyny, dla których odpowiedź była prawidłowa lub nieprawidłowa, udzielali opisowej
informacji zwrotnej po odpowiedziach uczniów. W szkole widoczne są informacje o aktualnych sukcesach uczniów.
Ocenianie uczniów motywuje ich do dalszej pracy. Taką opinię wyraziło 76,3% ankietowanych rodziców.
Oceniani (ankietowani i uczestniczący w wywiadzie) uczniowie zazwyczaj są zadowoleni, kiedy są oceniani, mają
ochotę się uczyć, wiedzą co mają poprawić i postanawiają, że się poprawią. Z różną częstotliwością nauczyciele
rozmawiają z nimi o tym, co wpłynęło na ich trudności lub sukcesy w nauce.
Informacja o postępach w nauce pomaga uczniom się uczyć. W opinii ankietowanych uczniów nauczyciele
wyjaśniają im jak się uczyć i dają wskazówki. Jednocześnie zarówno ankietowani uczniowie klas piątych jak
i szóstych deklarują, że potrafią się uczyć. Podobne opinie wyrazili ankietowani rodzice. Uczniowie w czasie
wywiadu zgodnie stwierdzili, że w szkole rozmawia się z nimi o tym, jak się uczyć i te rozmowy im pomagają.
Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane. Wszyscy nauczyciele prowadzą takie
monitorowanie, przy czym 22 z 23 w sposób zorganizowany i systematyczny. W szkole wyciągane są wnioski
dotyczące:
- pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych,
- realizacji projektów,
- stosowania metod pracy na lekcjach,
- organizacji zajęć dodatkowych,
- korelacji przedmiotowej,
- wykorzystywania bazy dydaktycznej,
- współpracy z rodzicami.
Przykłady takich wniosków podali ankietowani nauczyciele i dyrektor. Ponadto, dyrektor wskazał w jaki sposób
prowadzone jest monitorowanie oraz jakich obszarów pracy szkoły dotyczy.
Wnioski z monitorowania są w pełni wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych. Nauczyciele
podali szereg przykładów wykorzystania wniosków w pracy z uczniami. Nauczyciele dostosowują metody pracy
i organizację zajęć do wskazań wynikających z wniosków. Realizują projekty edukacyjne, które wspomagają
procesy edukacyjne i wychowawcze, kładą nacisk na wszechstronny rozwój uczniów. Podobnie jak nauczyciele,
dyrektor podał przykłady decyzji wynikających z wniosków sformułowanych po monitorowaniu, które
odzwierciedlają przykłady podane przez nauczycieli.
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Współpraca nauczycieli i uczniów dotyczy procesów edukacyjnych. Ankietowani nauczyciele z różną
częstotliwością pytają uczniów o opinie jak chcieliby się uczyć, tematyki lekcji, metod pracy na lekcji, sposobu
oceniania, terminów testów czy sprawdzianów, zajęć pozalekcyjnych. 3 z 53 ankietowanych uczniów stwierdziło,
że nauczyciele nie pytali ich nigdy jak chcieliby się uczyć. Z kolei uczestniczący w wywiadzie uczniowie podali
przykłady zmian w szkole przygotowanych wspólnie z nauczycielami takich jak: zmiana brzmienia dzwonka, „talony
na niepytanie" - dla wyróżniających się uczniów, „tańczące przerwy”, organizacja "Dnia walki z nałogami",
określenie punktacji za zaangażowanie w życie szkoły, konkursy, akcje charytatywne, organizacja imprez
i uroczystości szkolnych. Wszystkie przykłady podane przez uczniów, znalazły odzwierciedlenie w wypowiedziach
dyrektora.
Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się. Przykłady
form takiego wsparcia podali zarówno uczniowie jak i rodzice i były one zgodne z wypowiedziami ankietowymi
nauczycieli. Wynika z nich, ze nauczyciele chwalą uczniów, nagradzają, organizują pomoc, w taki sposób
organizują pracę na lekcjach aby uczniowie mogli wykorzystywać w pełni swoje możliwości. Ponadto, stosowane
metody i wykorzystywanie różnorodnych pomocy dydaktycznych są również zachętą dla dzieci do uczenia się.
Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim stopniu spełnienia tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A
Wymaganie: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli
Komentarz:
W szkole wspólnie analizuje się przebieg procesów edukacyjnych. Nauczyciele współpracują
przy ich organizacji i realizacji. Ich głos ma znaczenie przy podejmowaniu wszelkich decyzji
podejmowanych w szkole. Wsparcie jakie uzyskują od siebie sprzyja właściwemu przebiegowi procesów
edukacyjnych.
Nauczyciele współdziałają przy tworzeniu procesów edukacyjnych. Wszyscy ankietowani nauczyciele zgodnie
stwierdzili, że konsultują swoje plany zajęć edukacyjnych z innymi nauczycielami. Z analizy dokumentacji szkolnej
wynika, że nauczyciele wspólnie:
- podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa,
- prowadzą badanie kompetencji uczniów,
- omawiają metody i formy pracy z uczniem z problemami edukacyjnymi,
- organizują dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,
- przygotowują do sprawdzianu po klasie szóstej,
- uczestniczą w szkoleniach i warsztatach,
- biorą udział w różnych akcjach, programach i projektach.
Nauczyciele współpracują przy analizie procesów edukacyjnych. Analizę podejmują wspólnie z innymi
nauczycielami np. w zespołach zadaniowych, a ponadto (9 z 23) samodzielnie przeprowadza analizę procesów, za
które ponoszą odpowiedzialność. Zdaniem 15 z 23 nauczycieli analizy tego typu są również prowadzone z innymi
nauczycielami przy okazji nieformalnych spotkań i rozmów. W opinii dyrektora analiza procesów edukacyjnych
odbywa się w sposób systematyczny i systemowy, co wpływa na doskonalenie tych procesów oraz doskonalenie
pracy pedagogiczno - wychowawczej. Nauczyciele w czasie wywiadu wskazali, że analizy dotyczą: osiągnięć
uczniów i wyników sprawdzianu oraz testów, realizowanych programów nauczania, doboru metod pracy
na lekcjach, korelacji przedmiotowej, osiągnięć uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych. Z analizy odpowiedzi nauczycieli
uczestniczących w ankiecie wynika, że wsparcie to przyjmuje różnorodne, zgodne z potrzebami nauczycieli formy.
Wsparcie kolegów odbywa się w ramach organizacji różnych przedsięwzięć, realizacji projektów, prowadzenia
różnorodnych analiz, opracowywania programów naprawczych, rozwiązywania problemów np. wychowawczych,
dostosowywania wymagań do możliwości uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych. Powyższe podane przez
nauczycieli informacje znajdują odzwierciedlenie w opinii dyrektora, w tym zakresie oraz w wypowiedziach
nauczycieli udzielonych w czasie wywiadu.
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18 z 23 ankietowanych nauczycieli zgodnie stwierdziło, że ich głos jest brany pod uwagę w trakcie
podejmowania decyzji o wprowadzaniu koniecznych zmian w realizacji procesów edukacyjnych. 5 osób nie
potwierdziło takiej opinii. Jednocześnie wszyscy ankietowani podali przykłady własnych, realizowanych w szkole
pomysłów i propozycji lub realizacji działań, na które mieli wpływ. Dyrektor podał szereg przykładów zmian
dotyczących procesów edukacyjnych, które zostały wprowadzone w szkole w wyniku wspólnie podjętych decyzji.
Powyższe argumenty potwierdzają bardzo wysoki stopień spełnienia tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A
Wymaganie: Kształtuje się postawy uczniów
Komentarz:
W szkole rozpoznaje się potrzeby uczniów w zakresie kształtowania pożądanych postaw,
a podejmowane działania sprawdzają się w praktyce.
Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne. Uczniowie klas piątych (49 z 53), w ankiecie „Moja
szkoła”, wyrazili pogląd, że nauczyciele traktują ich sprawiedliwie, a 47 z 53 są traktowani w równy sposób z innymi
uczniami. W opinii 65 z 78 ankietowanych rodziców to, w jaki sposób szkoła wychowuje uczniów odpowiada
potrzebom ich dziecka. Jednocześnie 66 z 78 rodziców jest zdania, że nauczyciele traktują ich sprawiedliwie.
W ocenie dyrektora i nauczycieli szkoła dba o to, aby prowadzone w niej działania wychowawcze były spójne
poprzez: realizację założeń koncepcji („Słowa ulatują, przykłady przyciągają”), promowanie wartości i dobrych
wzorców, współpracę z rodzicami, przestrzeganie ustalonych zasad przez wszystkich pracowników szkoły. W opinii
pracowników niepedagogicznych w szkole wszyscy są zaangażowani w dyskusje na temat pożądanych postaw
uczniów.
Działania wychowawcze są adekwatne do potrzeb uczniów. Diagnozę wychowawczych potrzeb uczniów,
w opinii nauczycieli biorących udział w wywiadzie, przeprowadza się w oparciu o obserwację, rozmowy
indywidualne z rodzicami, współpracę z instytucjami pomocowymi (np. poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
ośrodek pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie, sąd). W wyniku tej diagnozy objęto dzieci pomocą
dydaktyczno – wychowawczą wynikającą z założeń koncepcji pracy szkoły, programu wychowawczego
i profilaktyki, realizowanych projektów europejskich, a także pomocą materialną. Jednocześnie wyrazili pogląd,
że dzieci mają potrzebę akceptacji, pochwał oraz wysłuchania ich.

Uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie
postaw. Ankietowani uczniowie klas V odpowiedzieli, że w ostatnim miesiącu brali oni udział w rozmowie na temat
odpowiedniego zachowania (34 z 53), kilka miesięcy temu (10 z 53) oraz około pół roku temu lub dawniej (5 z 53).
4 osoby stwierdziły, że nigdy nie brała udziału w rozmowie na temat odpowiedniego zachowania. Nauczyciele
w wywiadzie grupowym potwierdzali, że uczniowie uczestniczą w działaniach kształtujących społecznie pożądane
postawy. Jako przykład tych działań wskazali: wychowanie patriotyczne, akcje charytatywne, wolontariat,
działalność ekologiczną, organizację konkursów profilaktycznych. Obserwacja zajęć lekcyjnych potwierdza,
że nauczyciele poprzez swój sposób zachowania kształtują pożądane społecznie postawy wśród uczniów.

Uczniowie biorą udział w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole. Zdaniem dyrektora
i nauczycieli (ankieta) uczniowie zdecydowanie uczestniczą w tworzeniu i zmianie szkolnego systemu oddziaływań
wychowawczych poprzez, np.: ustalanie norm szkolnych w ramach systemu sankcji, organizowanie akcji
charytatywnych („Cisza”, „Góra grosza”, „Pomagam”) i ekologicznych („Sprzątanie świata”, „Dzień ziemi”),
współorganizowanie uroczystości, imprez, apeli szkolnych (Święto Patrona Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej),
konkursów („Uczeń Miesiąca”, „Mistrz Dobrych Manier”, „Jaka to kolęda”) oraz działalność samorządu
uczniowskiego.
Uczniowie pytani podczas wywiadu grupowego, jakich postaw i zachowań oczekuje się od nich w szkole wymienili:
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kulturę osobistą, uprzejmość, wzajemny szacunek a także zdyscyplinowanie. Stwierdzili, że te postawy
i zachowania są dla nich ważne i przydatne w życiu dorosłym. Rodzice w wywiadzie przedstawili opinię, że dzieci
wiedzą jakie zachowania są wskazane, rozróżniają dobro od zła. Dodali, że „wychowanie wynosi się z domu,
a szkoła wzmacnia pożądane postawy” oraz, że dzieci mają wpływ na ustalanie obowiązujących w szkole zasad.

Zarówno dyrektor jak i nauczyciele podczas wywiadu potwierdzili, że wnioski z analizy działań wychowawczych
są wdrażane. Przykładem wniosków z analiz działań wychowawczych wskazanych przez dyrektora jak
i nauczycieli podczas wywiadu to: kontynuowanie działań profilaktycznych i wychowawczych, które się sprawdziły
w praktyce (np. „Mistrz Dobrych Manier”, „Uczeń Miesiąca”), modyfikacja systemu sankcji oraz zwiększenie udziału
rodziców w życiu szkoły.
Powyższe argumenty potwierdzają spełnianie wymagania na bardzo wysokim poziomie.

Poziom spełniania wymagania: A
Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
Komentarz:
Nauczyciele rozpoznają możliwości edukacyjne i ograniczenia środowiskowe uczniów.
Podejmowane przez szkołę działania wspierają uczniów w ich rozwoju i umożliwiają osiągnięcie sukcesu
na miarę każdego z nich.
Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów. 20 z 23 wypełniających ankietę nauczycieli odpowiedziało,
że diagnozuje możliwości edukacyjne wszystkich swoich uczniów, a 3 z 23, że robi to w odniesieniu do większości.
Jednocześnie w ich ocenie informacje, które wynikają z diagnozy to, np.: stopień opanowania przez uczniów treści
i umiejętności wynikających z podstawy programowej oraz dane pozwalające na określenie możliwości uczniów,
dostosowanie materiału nauczania, metod, form i środków, a także indywidualizację procesu edukacyjnego,
organizowanie dodatkowego wsparcia w tym materialnego. Według partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu
lokalnego w miejscach, w których mieszkają uczniowie są ekstremalnie zróżnicowani materialnie i wychowawczo,
a pojawiające się problemy społeczne są rozpoznawane przez szkołę, która organizuje dla tych dzieci i ich rodzin
pomoc, prowadzi działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych.
Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. Zdaniem dyrektora szkołą podejmuje
wiele działań celem niwelowania negatywnych czynników środowiska mających wpływ na osiąganie sukcesów
edukacyjnych przez uczniów. Przyczynia się to do osiągania wyników na miarę możliwości każdego dziecka.
Ankietowani uczniowie klas V (53) myśląc o swoich wynikach w nauce najczęściej czują radość (25 wskazań) oraz
uważają, że wszystko jest w porządku (21 wskazań). Niezadowolenie czuje 6 z 53 uczniów. Piątoklasiści
wskazując swój największy sukces wymieniali między innymi: dobre oceny, osiągnięcia w konkursach i zawodach.
W opinii dyrektora (ankieta) szkoła podejmuje działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, do których
należą koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, udział w programach unijnych, organizacja wycieczek,
przedstawień teatralnych o tematyce profilaktycznej, wzbogacanie bazy dydaktycznej, pedagogizacja rodziców,
a także doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z proponowanych działań korzysta większość dzieci. Dla
ograniczenia wpływu uwarunkowań środowiskowych w szkole motywuje się uczniów do nauki poprzez nagradzanie
i organizowanie dodatkowych zajęć, a także prowadzi rozmowy z ich rodzicami.
Według 30 z 33 ankietowanych rodziców szkoła podejmuje starania by ich dziecko miało poczucie sukcesu
w nauce na miarę jego możliwości. Jednocześnie rodzice jako przykłady takich działań ze strony nauczycieli
wskazali: chwalenie i nagradzanie osiągnięć dziecka, organizację zajęć rozwijających zainteresowania i zajęć
wyrównawczych, zachęcanie do udziału w konkursach i zawodach, przydzielanie dodatkowych zadań, udział
w występach a także pomoc pedagoga dla uczniów mających trudności w nauce. Zdaniem rodziców, partnerów
szkoły i przedstawiciela samorządu lokalnego, aby każde dziecko mogło odnosić sukcesy w nauce na miarę
swoich możliwości szkoła podejmuje takie działania jak: zachęcanie do udziału w konkursach i zawodach
sportowych, organizowanie zajęć dodatkowych i sportowych, kółek zainteresowań, realizowanie projektów
unijnych, indywidualne podejście do każdego ucznia. Jednocześnie respondenci zaprezentowali pogląd,
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że efektem tych działań jest udział w konkursach, realizacja projektów unijnych oraz poczucie odniesienia sukcesu
przez dzieci.
W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów. W ocenie 55 z 78 rodziców
szkoła podejmuje starania by ich dziecko miało poczucie sukcesu w nauce na miarę jego możliwości.
Jednocześnie rodzice jako przykłady takich działań ze strony nauczycieli wskazują: chwalenie i nagradzanie
osiągnięć dziecka, organizację zajęć rozwijających zainteresowania i zwiększających szanse edukacyjne (projekty
unijne), zachęcanie do udziału w konkursach. Zdaniem rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu
lokalnego, aby każde dziecko mogło odnosić sukcesy w nauce na miarę swoich możliwości szkoła podejmuje
działania rozwijające zdolności dzieci (organizacja kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych, realizacja projektów
unijnych, udział w konkursach). Jednocześnie respondenci zaprezentowali pogląd, że efekty tych działań to np.:
odnoszenie sukcesów przez dzieci w konkursach i wyniki sprawdzianu zewnętrznego. W opinii dyrektora szkoła
podejmuje działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, do których należą realizowane projekty edukacyjne
(Kompas – Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu, Stacja
Edukacja”, Nauka bez tajemnic), projekty interdyscyplinarne (Przyroda wokół nas, Podróże po mapie kultury
polskiej, Blisko wielkiej sztuki), program Comenius (Uczenie się przez całe życie, „My healthy lifestyle guide”),
współpraca międzynarodowa (Węgry, Czechy, Wielka Brytania), Polsko-czeski Projekt Współpracy
Transgranicznej Euroregionu Silesia – "Sport w sztuce-sztuka w sporcie”, zajęcia pozalekcyjne, gimnastyka
korekcyjna, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zajęcia pozalekcyjne oraz
organizowane różne formy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Z proponowanych form korzysta większość
dzieci w tym z zajęć organizowanych w ramach projektów edukacyjnych 100% uczniów.
W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. W ocenie wszystkich
(53) ankietowanych uczniów klas piątych w przypadku kłopotów z nauką, mogą liczyć na pomoc nauczycieli, a 22
z 53 uczniów wskazało wszyscy nauczyciele wierzą w ich możliwości i tylu samo uczniów wskazało, że większość.
Natomiast 45 z 78 rodziców w badaniu ankietowym uważa, że ich dziecko w szkole nie jest traktowane
indywidualnie. Podczas wywiadu grupowego nauczyciele wyrazili opinię, że w szkole indywidualizowany jest
proces edukacji poprzez: prowadzenie zajęć różnymi metodami i technikami, różnicowanie zadań oraz
uwzględnianie wszystkich zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast
praca z uczniem o specyficznych potrzebach - np. o ponadprzeciętnych zdolnościach to przede wszystkim
motywowanie, zadawanie dodatkowych ćwiczeń oraz angażowanie do udziału w dodatkowych zajęciach, a także
wykorzystywanie programów i platformy edukacyjnej. Zdaniem dyrektora uczniowie są motywowani do pełnego
wykorzystania swoich możliwości najczęściej poprzez: szeroką ofertę różnorodnych zajęć dodatkowych w zakresie
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, stosowanie pochwał, nagradzanie, prezentowanie osiągnięć uczniów.
Podczas obserwowanych zajęć lekcyjnych dostrzeżono, że wszyscy nauczyciele przekonują uczniów
do angażowania się oraz dobierają sposób motywowania odpowiednio do potrzeb poszczególnych dzieci.
Powyższe argumenty potwierdzają spełnianie wymagania na wysokim poziomie.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Środowisko
Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
Komentarz:
Szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska na podstawie rozmów i w oparciu o nie
prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie tych potrzeb. Współpraca szkoły z podmiotami
działającymi w środowisku wpływa na rozwój uczniów.
Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska. Zdaniem przedstawiciela samorządu lokalnego i partnerów
„szkoła jest obecna w środowisku”, diagnozuje sytuację dziecka w rodzinie, organizuje opiekę i pomoc
logopedyczną, angażuje się w prace społeczne i imprezy środowiskowe, projekty europejskie, organizację
konkursów oraz praktyk studenckich. Środowisko lokalne korzysta z bazy dydaktycznej (sale do gimnastyki
korekcyjnej i terapeutyczne) oraz placu zabaw. W dokumentacji przedstawionej przez dyrektora znajdują się także
informacje dotyczące organizowania przez szkołę: imprez (Jasełka), konsultacji i zajęć warsztatowych dla
rodziców.
Szkoła współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku. Dyrektor w ankiecie wśród instytucji,
osób, organizacji, które jego zdaniem tworzą środowisko lokalne szkoły wskazał: przedsiębiorców, poradnię
psychologiczno - pedagogiczną, policję, placówki ochrony zdrowia, samorząd lokalny i instytucje samorządowe,
ośrodek pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie, świetlicę socjoterapeutyczną, dom/ośrodek kultury, szkoły
i placówki oświatowe, biblioteki, organizacje pozarządowe, rodziców, grupy nieformalne oraz kościoły i związki
wyznaniowe. Do podmiotów, które korzystały z zasobów szkoły w tym lub w poprzednim roku szkolnym,
na zasadach non profit zaliczył: przedsiębiorców, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, policję, świetlicę
socjoterapeutyczną, placówki ochrony zdrowia, fundacje, samorząd lokalny i inne instytucje samorządowe, ośrodek
pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie, dom/ośrodek kultury, szkoły i placówki oświatowe, biblioteki,
organizacje pozarządowe, rodziców, grupy nieformalne oraz kościoły i związki wyznaniowe. Z informacji
uzyskanych od dyrektora i nauczycieli wynika, że szkoła współpracuje z wcześniej wymienionymi instytucjami.
Wśród inicjatyw podejmowanych przez szkołę na rzecz środowiska lokalnego dyrektor wymienił:
- Dzień Otwarty dla rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych,
- imprezy (Festyn ekologiczny, Jarmark świąteczny, Dzień Babci i Dziadka),
- badania przesiewowe mowy, słuchu i wzroku dzieci 6-letnich,
- lekcje otwarte,
- akcje ekologiczne (zbiórka elektrośmieci, „Sprzątanie świata”),
- zbiórka karmy i rzeczy dla Schroniska dla zwierząt w Raciborzu.
Uczestniczący w wywiadzie partnerzy szkoły i przedstawiciel samorządu lokalnego podali, że współpraca ze szkołą
reprezentowanych przez nich instytucji polegała na: organizowaniu pomocy dla dzieci, współpracy na rzecz
środowiska, udziale w imprezach środowiskowych (Dni Raciborza) i realizacji projektów unijnych. W dokumentacji
przedstawionej przez dyrektora znajdują się zapisy mówiące o współpracy z wymienionymi wcześniej podmiotami,
a także Klubem Osiedlowym M-5, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci,
Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”. Z kolei ankietowani nauczyciele najczęściej wskazywali, że w ostatnim roku
szkolnym współpracowali z: rodzicami - 23 wskazania, szkołami lub innymi placówkami edukacyjnymi – 22
wskazania, policją - 21 wskazań, samorządem lokalnym – 20 wskazań, poradnią psychologiczno-pedagogiczną –
19 wskazań, domem/ośrodkiem kultury – 19 wskazań, bibliotekami – 18 wskazań, ośrodkiem pomocy społecznej 14 wskazań, centrum pomocy rodzinie – 13 wskazań, świetlicą terapeutyczną – 12 wskazań, placówkami ochrony
zdrowia – 12 wskazań.

Szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska. Dyrektor w ankiecie podał, że informacje o potrzebach
i oczekiwaniach środowiska są pozyskiwane przez szkołę w trakcie bezpośrednich kontaktów i rozmów z rodzicami
oraz instytucjami działającymi w środowisku. Dyrektor, nauczyciele oraz partnerzy szkoły i przedstawiciele
samorządu lokalnego podczas wywiadu stwierdzili, że szkoła może zaspokajać potrzeby środowiska w zakresie:
- organizowania i pomocy w realizacji imprez środowiskowych,
- udostępniania pomieszczeń i obiektów szkolnych,
- angażowania w działalność proekologiczną,
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- rozwijania zainteresowań dzieci,
- zapewnienie opieki, wsparcia materialnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Ponadto rodzice podczas wywiadu wyrazili opinię, że szkoła rozpoznaje i zna potrzeby lokalnego środowiska
o czym świadczą podejmowane przez placówkę działania np.: organizacja imprez (Turniej rycerski, Jasełka),
dożywianie dzieci (zapewnienie śniadania), udostępnianie placu zabaw, pomoc materialna dla schroniska dla
zwierząt, akcje ekologiczne (zbiórka elektrośmieci).
Szkoła prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska. Respondenci
stwierdzili, że szkoła prowadzi działania zaspokajające potrzeby lokalnego środowiska, do których zaliczyli:
udostępnianie bazy szkoły, udział w różnorodnych przedsięwzięciach organizowanych na terenie miasta,
udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania, pomocy materialnej i opieki, zaangażowanie w akcjach charytatywnych
i proekologicznych. Dokumentacja udostępniona przez dyrektora potwierdza podejmowanie przez szkołę działań
uwzględniających analizę potrzeb i możliwości środowiska.
Szkoła korzysta z zasobów środowiska w procesie nauczania. Dyrektor i nauczyciele w ankiecie wskazali
na działania dydaktyczne, wychowawcze lub organizacyjne prowadzone we współpracy z podmiotami środowiska
lokalnego w tym lub poprzednim roku szkolnym: organizacja wyjazdów i wycieczek szkolnych, zakup sprzętu
do szkoły, organizacja zajęć profilaktycznych, imprezy środowiskowe, pomoc socjalna dla uczniów, stypendia dla
najlepszych uczniów oraz projekty edukacyjne. Wśród kluczowych działań dyrektor wymienił zakup sprzętu dla
szkoły, realizacje projektów edukacyjnych, stypendia dla najlepszych uczniów oraz pomoc socjalną. Podczas
wywiadu dyrektor wyraził opinię, że „szkoła korzysta z wszystkich możliwych do wykorzystania w procesie
nauczania zasobów środowiska lokalnego". Zdaniem partnerów, wyrażonym w wywiadzie grupowym, środowisko
lokalne wspiera szkołę w jej działaniach poprzez wsparcie dydaktyczne, ofertę zajęć dodatkowych, utworzenie
placówki wsparcia dziennego. Pytani o to samo rodzice wskazywali na zaangażowanie rodziców w realizowane
w szkole przedsięwzięcia, imprezy oraz sprawowanie dodatkowej opieki nad dziećmi. Rodzice stwierdzili, że „czują
się dowartościowani i potrzebni”.
Współpraca szkoły z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój uczniów. Dyrektor
i nauczyciele w wywiadzie podali, że najważniejsze korzyści, jakie odnoszą uczniowie dzięki współpracy szkoły
z podmiotami działającymi w lokalnym środowisku to: kształtowanie świadomości ekologicznej, zapewnienie
pomocy materialnej, integracja środowiska rodzinnego, udział w projektach. Nauczyciele podali, że wiedzę na ten
temat pozyskali na podstawie: informacji zwrotnej od rodziców, obserwacji, opinii, zainteresowania
i zaangażowania dzieci w podejmowane działania i zajęciach oraz osiągnięć uczniów. Uczniowie uczestniczący
w wywiadzie stwierdzili, że szkoła organizuje zajęcia, które dają im szanse na spotkania z ludźmi lub organizacjami
spoza szkoły, np. prezydentem miasta, sportowcami, a w ramach realizacji zajęć z doradztwa zawodowego
spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (kardiochirurg, policjant, strażak). Dodali, że szkoła organizuje dla
nich wycieczki do zakładów pracy oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Powyższe argumenty potwierdzają bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A
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Wymaganie: Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów
Komentarz:
Szkoła interesuje się losami absolwentów, a także utrzymuje z nimi kontakt. Absolwenci
wspomagają szkołę w realizacji różnych działań. W szkole widoczne są działania mające na celu
przygotowanie uczniów do dalszej edukacji i do funkcjonowania na rynku pracy.
Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów w procesie nauczania i wychowania. Ankietowani
nauczyciele uważają, że wykorzystują informacje o losach absolwentów w procesie nauczania i wychowania:
często (10 z 23), od czasu do czasu (8 z 23) oraz sporadycznie (5 z 23). Informacje o losach absolwentów
nauczyciele wykorzystują do informowania o ich sukcesach, podczas organizacji rekolekcji i dyskotek. Absolwenci
odbywają także praktyki pedagogiczne i odwiedzają szkołę.
Szkoła współpracuje z absolwentami. Zdaniem dyrektora wyrażonym w wywiadzie, szkoła często podejmuje
współpracę z absolwentami, która polega na pomocy w wolontariacie, udziale w projektach, pracy na rzecz szkoły
oraz odbywaniu praktyk pedagogicznych. Ankietowani nauczyciele uważają, że wykorzystują informacje o losach
absolwentów w procesie nauczania i wychowania. Zdaniem nauczycieli współpraca ta polega na pomocy
w organizacji i uczestniczeniu w imprez szkolnych oraz odbywaniu praktyk pedagogicznych.
Szkoła przygotowuje do dalszej edukacji. Wszyscy nauczyciele, którzy udzielili odpowiedzi (tj. 23) uważają, że
aby zapewnić możliwość dalszej nauki, uczniowie szkoły nie potrzebują korepetycji lub innych zajęć poza szkołą.
Tego samego zdania jest 45 z 78. Postali rodzice wyrazili odmienną opinię.
Szkoła przygotowuje do funkcjonowania na rynku pracy. Dyrektor oraz nauczyciele biorący udział w wywiadzie
stwierdzili, że w szkole, w tym i poprzednim roku szkolnym, podejmowano działania przygotowujące uczniów
do funkcjonowania na rynku pracy, np.: realizacja projektów, językowych, unijnych i programu Comenius
(Language @mosphere, „Nauka bez tajemnic”, My helthy life style guide”), zajęcia z zakresu doradztwa
zawodowego i przedsiębiorczości, spotkania z przedstawicielami zawodów, wycieczki do zakładów pracy,
prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. 59 z 78 ankietowanych rodziców
ma poczucie, że uczniowie tej szkoły są dobrze przygotowani do funkcjonowania w dalszym życiu.
Powyższe argumenty potwierdzają wysoki poziom spełnienia tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji
Komentarz:
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Szkoła upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej oraz promuje potrzebę uczenia się, co jest
pozytywnie odbierane w środowisku lokalnym.
Szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i jej osiągnięć. W
opinii dyrektora (ankieta), szkoła, aby zapoznać środowisko ze swoją ofertą, działaniami i osiągnięciami, umieszcza
tego typu informacje na tablicach ogłoszeń, wykorzystuje własną stronę internetową, cyklicznie prezentuje się
w mediach lokalnych oraz wydaje swoją gazetkę i specjalne informatory na temat działalności szkoły. Analiza
dokumentów wykazała, że informacje takie są również upowszechniane podczas zebrań z rodzicami oraz Dni
otwartych szkoły. Ostatnio w środowisku lokalnym szkoła popularyzowała informacje o podejmowanych działaniach
w ramach realizowanych projektów np. „Nauka bez granic” oraz konkursie „Lubię matematykę”.
Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia szkoły i jej uczniów. Ankietowani rodzice
podali, że szkoła informowała rodziców o osiągnięciach ich dzieci i nauczycieli odniesionych w tym lub poprzednim
roku szkolnym i wskazali następujące przykłady:
- sukcesy uczniów w konkursach (69 z 78),
- zrealizowanie przez szkołę projektu lub udział w akcji społecznej (53/78),
- sukcesy uczniów w zawodach/imprezach sportowych (47/78),
- otrzymanie przez szkołę dotacji/grantu (40/78),
- przyznanie uczniom szkoły stypendiów naukowych (32/78),
- udział przedstawicieli szkoły w ważnych wydarzeniach i uroczystościach (27/78),
- nagrody i wyróżnienia przyznawane nauczycielom i innym pracownikom szkoły (23/78).
Ankietowani rodzice dobrze oceniali informacje na temat osiągnięć szkoły. Partnerzy szkoły i przedstawiciele
samorządu lokalnego podali, że otrzymują wystarczającą informację na temat osiągnięć szkoły.
Szkoła informuje o celowości i skuteczności swoich działań. Ankietowani rodzice stwierdzili, że są
informowani o:
- celach, które chce realizować szkoła (57/78),
- celach edukacyjnych działań, które realizują nauczyciele (53/57),
- celach wychowawczych działań, które realizują nauczyciele (40/78),
- działaniach szkoły, które sprawdzają się ze względu na ich wartość edukacyjną (36/78),
- działaniach szkoły, które sprawdzają się ze względu na ich wartość wychowawczą (32/78).
Ankietowani nauczyciele podali, że informują rodziców jakie cele chce realizować szkoła (23/23), o celu działań
wychowawczych (23/23) i edukacyjnych (21/23) oraz, że informują o działaniach szkoły, które sprawdzają się ze
względu na ich wartość wychowawczą (21/23) i edukacyjną (20/23). Przedstawiciele samorządu lokalnego
stwierdzili, że pracownicy szkoły informują samorząd: jaki jest sens działań edukacyjnych i wychowawczych, które
realizują, jakie cele chce realizować szkoła, jakie działania szkoły sprawdzają się ze względu na ich wartość
edukacyjną i wychowawczą.
Szkoła prowadzi działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe życie. Dyrektor
podczas wywiadu jako przykłady działań realizowanych przez szkołę skierowanych do dorosłych wymienił akcje
społeczne, działania informacyjne i imprezy środowiskowe. Partnerzy oraz przedstawiciele samorządu lokalnego
wskazali szkolenia, kursy, warsztaty, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, konsultacje angażujące członków
lokalnej społeczności, akcje społeczne i działania informacyjne. Również ankietowani rodzice wyrazili opinię,
że szkoła w tym lub poprzednim roku szkolnym prowadziła działania edukacyjne dla nich lub innych osób dorosłych
takie jak: akcje społeczne (39/78), działania informacyjne (34/78), projekty edukacyjne (23/78), szkolenia, kursy,
warsztaty (21/78), spotkania z ciekawymi ludźmi (14/78), konsultacje debaty angażujące członków społeczności
lokalnej (14/78), konkursy (11/78) . W dokumentacji przedstawionej przez dyrektora, znajdują się informacje
dotyczące działań w zakresie promowania wartości uczenia się, np.: projekty unijne, spotkania z ciekawymi ludźmi,
zapewnienie opieki i wsparcia materialnego oraz pedagogizacja rodziców.
Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o jakość uczenia się.
Spośród 78 ankietowanych rodziców 71 stwierdziło, że szkoła dba o jakość uczenia się. Rodzice udzielający
wywiadu wskazywali przede wszystkim na postawę nauczycieli, zachęcanie uczniów do udziału w konkursach,
realizację licznych projektów unijnych, udzielanie wsparcia wychowawczego i materialnego dzieciom jak
i rodzicom. Partnerzy i przedstawiciele samorządu lokalnego podali, że szkoła dba o jakość uczenia się. Według
nich świadczą o tym efekty kształcenia w tej szkole.
Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o relacje z lokalnym
środowiskiem. Zdaniem partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego oraz 66 z 78 ankietowanych
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rodziców nauczycielom i innym pracownikom szkoły zależy na współpracy z lokalnym środowiskiem.
Powyższe argumenty świadczą o wysokim stopniu spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły
Komentarz:
Szkoła wspiera rodziców w wychowywaniu ich dzieci oraz przekazuje im informacje o ich rozwoju.
Nie wszyscy rodzice czują się zaangażowani podejmowanie decyzji dotyczących życia szkoły.
Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania. Opinie na temat pracy szkoły
i procesu nauczania zbierane są podczas zebrań, indywidualnej rozmowy w ramach wyznaczonych godzin i poza
wyznaczonymi godzinami spotkań dla rodziców (np. podczas przerw, „okienek”, itp.), przy okazji uroczystości
i imprez szkolnych oraz poprzez ankiety. Obserwacja szkoły wykazała, że na tablicach informacyjnych są podane
informacje na temat zebrań z rodzicami, terminów indywidualnych spotkań dyrekcji z rodzicami oraz terminów
indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami. Ankietowani rodzice (78) wskazywali w jakich sytuacjach w tym
lub poprzednim roku szkolnym dzielili się z nauczycielami lub dyrekcją szkoły swoimi opiniami na temat pracy
szkoły i sposobu nauczania, wymieniając: zebrania rodziców (73/78), indywidualne rozmowy w ramach
wyznaczonych godzin spotkań dla rodziców (44/78), indywidualne rozmowy poza wyznaczonymi godzinami
spotkań dla rodziców (np. podczas przerw, „okienek”, itp.) – 32/78, przy okazji uroczystości i imprez szkolnych
lub klasowych (26/78), podczas wizyt nauczyciela w domu (7/78). Zdaniem 66 z 78 ankietowanych rodziców,
nauczyciele poświęcają odpowiednią ilość czasu na kontakty z rodzicami. 49 z 78 objętych badaniem ankietowym
rodziców uważa, że w szkole tworzone są możliwości do dzielenia się przez rodziców opiniami na temat
funkcjonowania szkoły.
Opinie pozyskane od rodziców mają wpływ na działania szkoły. 55 z 78 ankietowanych rodziców twierdzi,
że ich opinie są brane pod uwagę przy planowaniu działań szkoły. W opinii uczestników wywiadu pod wpływem
opinii rodziców dokonano m.in. zmian w statucie (wso), programie wychowawczym i profilaktyki, rozbudowano
monitoring, wydłużono czas pracy świetlicy szkolnej i biblioteki. Dyrektor szkoły oraz 20 z spośród 23
ankietowanych nauczycieli podało, że uwzględniają opinię rodziców podczas planowania pracy szkoły. Ich
zdaniem, wyrażonym podczas wywiadu, rodzice mieli wpływ na treści zawarte w programie wychowawczym
i profilaktyki, udział w projektach unijnych, organizację akcji charytatywnych, wyjazdów i imprez, zajęcia
pozalekcyjne, wysokość składki na radę rodziców oraz sposób wydatkowania tych funduszy.
Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci. Spośród możliwych do wyboru sposobów w jaki szkoła wspiera
rodziców w wychowaniu dzieci, dyrektor w czasie wywiadu wskazał następujące: rodzice w zależności od potrzeb
mają możliwość skorzystania z pomocy pedagoga/psychologa, mogą skorzystać z warsztatów psychologicznych
doskonalących umiejętności wychowawcze, rodzice są kierowani do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
szkoła prowadzi profilaktykę zachowań ryzykownych, świetlicę i zajęcia wychowawcze dla dzieci. Za kluczowe
działania wspierające rodziców w wychowaniu, dyrektor uznał możliwość korzystania z pomocy pedagoga
i pedagoga szkolnego. Ankietowani nauczyciele zapytani o formy wspierania rodziców w wychowywaniu ich dzieci
wskazali na: służenie radą i wsparciem w sytuacjach problemowych (23/23), utrzymywanie stałego kontaktu
z rodzicami (23/23), poznawanie sytuacji życiowej wychowanków i ich rodzin (23/23), prowadzenie indywidualnych
lub grupowych spotkań z rodzicami (21/23).
W ankiecie rodzice (78) wskazywali formy wspierania ich w wychowaniu, które oferuje im szkoła:
- pomoc pedagoga szkolnego - 69 wskazań,
- współpraca z wychowawcą – 63 wskazania,
- współpraca z nauczycielami – (47 wskazań),
- pomoc poradni psychologiczno – pedagogicznej – 45 wskazań,
- pomoc logopedy – 42 wskazania,
- pośredniczenie szkoły w uzyskaniu pomocy z zewnętrznych instytucji – 43 wskazania,
- poradnictwo wychowawcze – 38 wskazań,
- pomoc psychologa – 32 wskazania,
- współpraca z dyrektorem – 29 wskazań,
- opieka socjalna – 27 wskazań,
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- prowadzenie warsztatów psychologicznych doskonalących umiejętności wychowawcze – 21 wskazań,
- grupa wsparcia – 1 wskazanie.
W dokumentacji przedstawionej przez dyrektora opisane są następujące formy działań wspierających rodziców
w wychowaniu:
- pomoc pedagoga szkolnego (dokumentacja pedagoga),
- pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej (dokumentacja pedagoga),
- poradnictwo wychowawcze,
- opieka socjalna (dokumentacja pedagoga).
Obserwacja szkoły wskazała umieszczenie w szkole, w widocznym miejscu, informacji o godzinach dyżurów
dyrekcji szkoły i nauczycieli oraz informacji o innych formach kontaktu (telefon, adres e - mailowy).
Rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci. Ankietowani rodzice wyrazili opinię, że są informowani przez
szkołę o sukcesach (66 z 78) i trudnościach (65 z 78) ich dzieci. Rodzice uczestniczący w wywiadzie grupowym
powiedzieli, że informacje, które otrzymują od innych nauczycieli są im pomocne w wychowaniu ich
dzieci. Wszyscy ankietowani nauczyciele podali, że rodzice są w wystarczającym stopniu przez nich informowani
o sukcesach i trudnościach dzieci.
Rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę. Zdaniem nauczycieli wyrażonym
w wywiadzie, z udziałem rodziców odbywają się m. in. uroczystości szkolne, podsumowanie zrealizowanych
projektów europejskich, wyjścia dzieci do zakładów pracy. Ich zdaniem rodzice mają także wpływ na opiniowanie
spraw szkoły.
Rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły. Dyrektor szkoły i wszyscy
ankietowani nauczyciele stwierdzili, że rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły.
Wskazali wiele przykładów działań i decyzji, na które mieli wpływ rodzice, np.:
- wydłużenie czasu pracy świetlicy szkolnej;
- oferta zajęć pozalekcyjnych,
- udział dziecka w projekcie europejskim,
- doposażenie szkoły (zakup szafek ubraniowych, tablicy interaktywnej),
- organizacja imprez szkolnych (Jarmark świąteczny),
- przyjęcie do realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki.
50 z 78 ankietowanych rodziców podało, że w tym lub poprzednim roku szkolnym nie współuczestniczyło
w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły. Badani rodzice, którzy brali udział w podejmowaniu decyzji
dotyczących życia, jako przykłady decyzji wymienili: organizację imprez szkolnych, akcji charytatywnej „Cisza”,
wycieczek, doposażenie szkoły (szafki ubraniowe, pomoce naukowe), W świetle dokumentów przedstawionych
przez dyrektora szkoły rodzice mają wpływ na: kwestie dotyczące wychowania i organizacji.
Powyższe argumenty potwierdzają spełnianie wymagania na poziomie wysokim.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Zarządzanie
Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach
Komentarz:
Nauczyciele współpracują ze sobą w planowaniu zadań i analizowaniu efektów swojej pracy.
Doskonalą umiejętności pracy zespołowej uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia
zawodowego. Pojawiające się problemy rozwiązują poprzez wspólne działania wspierające.
Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy. W opinii dyrektora nauczyciele w większości
angażują się w wysokim stopniu w pracę zespołów szkolnych. Zdaniem prawie wszystkich (22/23) ankietowanych
nauczycieli w pracę zespołów angażują się wszyscy. Wskazywali oni, że zaangażowani są w pracę następujących
zespołów:
- wychowawczego i profilaktycznego – 20 wskazań,
- organizacji imprez dla uczniów, rodziców lub nauczycieli – 18 wskazań,
- do spraw ewaluacji wewnętrznej – 17 wskazań,
- programowego (praca nad treściami nauczania) – 17 wskazań,
- metodycznego (rozwijania metod pracy z uczniem) – 15 wskazań,
- szkoleniowego (doskonalenie zawodowe nauczycieli),
- do spraw współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły – 10 wskazań,
- ds.

zarządzania szkołą (planowanie i organizacja działalności szkoły)

– 9 wskazań.
Wśród innych (12 wskazań) wymienili m.in. zespół ds. promocji szkoły, integracji, realizacji projektów unijnych oraz
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Dyrektor oraz wszyscy nauczyciele w badaniu ankietowym potwierdzili, że zespoły działające w szkole dokonują
analizy efektów swojej pracy stosując regularne procedury ewaluacyjne. Nauczyciele podczas wywiadu
dodali, że analizują efekty pracy zespołów poprzez badania ankietowe, ewaluację i analizę dokumentacji zespołów.
Nauczyciele wspólnie planują działania w szkole opierając się na analizie efektów pracy zespołów. Zdaniem
dyrektora nauczyciele zdecydowaną większość działań planują wspólnie z innymi nauczycielami. Fakt ten
potwierdzili prawie wszyscy (22 z 23) ankietowani nauczyciele. Wyrazili przy tym opinię, że źródłem planowania
w szkole jest analiza efektów pracy zespołów nauczycielskich (odpowiedzi: 20 z 23 – całość; 3 z 23 większość).
Do wspólnie podejmowanych w szkole działań nauczyciele zaliczyli: wykorzystanie wyników analizy sprawdzianu
i testów kompetencji, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustalanie planu pracy i ewaluacji,
diagnozy umiejętności, ofertę edukacyjną, wycieczki, uroczystości/imprezy, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, wybór
podręczników i programów.
Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy. Zdaniem dyrektora napotykane problemy rozwiązywane są
zespołowo. Także ankietowani nauczyciele wskazywali, że bardzo często korzystają z pomocy innych nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów, na które napotykają w szkole, takiej odpowiedzi udzieliło 19 z 23 nauczycieli,
a często korzysta z pomocy innych 4 z 23. W opinii 20 nauczycieli, zespoły pomagają w rozwiązywaniu
pojawiających się w pracy problemów. Negatywnej odpowiedzi udzieliło 3 z 23 badanych ankietowo nauczycieli.
Podczas wywiadu nauczyciele stwierdzili, że napotykając problemy w pracy odwołują się do pomocy zespołów
głównie podczas rozwiązywania problemów wychowawczych, wyboru podręczników, wspierania uczniów.
Nauczyciele uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy.
Dyrektor w ankiecie stwierdził, że doskonalenie zawodowe dotyczące metod i form współpracy/pracy zespołowej
było prowadzone w szkole w tym i poprzednim roku szkolnym podczas szkoleń wewnętrznych jak i zewnętrznych.
Zdaniem dyrektora uczestnictwo w tych szkoleniach i formach doskonalenia zdecydowanie jest przydatne
w praktyce. Ankietowani nauczyciele wskazali, że w tym lub poprzednim roku szkolnym brali udział w szkoleniach
wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących współpracy (23 wskazania), a także w projekcie dotyczącym
współpracy (17/23), obserwacji współpracujących zespołów (15/23), wizytach studyjnych (14/23). Dla wszystkich
badanych nauczycieli uczestnictwo w tych szkoleniach jest przydatne w praktyce. Pracownicy niepedagogiczni
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w wywiadzie grupowym stwierdzili, że również uczestniczą wspólnie z pracownikami pedagogicznymi szkoły
w szkoleniach dotyczących doskonalenia pracy zespołowej. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji
szkoły wynika, że problematyka współpracy między pracownikami szkoły (nauczycielami) znalazła się
w programach szkoleń dotyczących np. pomocy przedlekarskiej, organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza teren
szkoły w aspekcie odpowiedzialności nauczyciela, pracy z dzieckiem autystycznym oraz wykorzystania platformy
edukacyjnej „Librus”.
Powyższe argumenty potwierdzają bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A
Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny
Komentarz:
W szkole sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny. Nauczyciele uczestniczą w procesie
ewaluacji wewnętrznej. Wyniki sprawowanego nadzoru, w tym ewaluacji wykorzystuje się w planowaniu
pracy szkoły, co przyczynia się do wprowadzania zmian w jej funkcjonowaniu.
Dyrektor szkoły angażuje nauczycieli do udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej, co zostało potwierdzone
przez respondentów (dyrektor i nauczyciele). Dyrektor podejmuje działania angażujące nauczycieli do prowadzenia
ewaluacji wewnętrznej poprzez np. szkolenie rady pedagogicznej oraz wskazanie na korzyści dla szkoły. Prawie
wszyscy (22 z 23) ankietowani nauczyciele wyrazili opinię, że są zaangażowani w ewaluację wewnętrzną.
Jednocześnie ocenili, że zaangażują się w ewaluację wewnętrzną w wysokim (20 z 23) lub w wystarczającym
stopniu (3 z 23). Udział w przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej umotywowali przekonaniem, że ewaluacja jest
niezbędna i zrobili to dla poprawienia jakości własnej pracy (18 z 23 wskazań) oraz zwyczajem panującym
w szkole tj. większość nauczycieli uczestniczy w ewaluacji wewnętrznej (17 z 23 wskazań). Zdaniem
ankietowanych nauczycieli ich zaangażowanie w ewaluację wewnętrzną polega m.in. na: planowaniu działań
związanych z ewaluacją, przygotowaniu narzędzi, opracowaniu pytań, analizie wyników i formułowaniu wniosków,
wykonywaniu przydzielonych zadań w ramach pracy zespołu.
W opinii dyrektora wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy
szkoły. Również nauczyciele biorący udział w wywiadzie potwierdzali uwzględnianie wniosków z wewnętrznego
nadzoru pedagogicznego do planowania pracy szkoły takich jak np.: organizowanie dodatkowych zajęć
doskonalących określone umiejętności, wspierania uczniów zdolnych poprzez organizowanie zajęć fakultatywnych,
aplikowanie projektów ze środków unijnych, wykorzystanie podczas lekcji metod aktywnych oraz środków
dydaktycznych. Wykorzystanie wniosków z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacji wewnętrznej
potwierdzają zapisy dokumentacji szkolnej.
Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli, co zostało potwierdzone przez
dyrektora i nauczycieli (ankieta). Prawie wszyscy (21 z 23) badani nauczyciele wyrazili opinię, że uczestniczą
w pracach zespołów prowadzących wewnętrzną ewaluację pracy szkoły. Z zapisów w protokolarzu wynika, że co
roku zostaje powołany zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej.
Wnioski z wewnętrznego nadzoru przyczyniają się do wprowadzania prorozwojowych zmian
w funkcjonowaniu szkoły i w opinii wszystkich (23 z 23) ankietowanych nauczycieli są w pełni/w dużym zakresie
uwzględniane. Zdaniem dyrektora szkoły i nauczycieli najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkoły, które
zostały wprowadzone na podstawie nadzoru pedagogicznego to m.in.: wdrażanie projektów z zakresu
wyrównywania szans edukacyjnych, wzbogacania oferty zajęć pozalekcyjnych i zajęć dodatkowych, wykorzystania
programów interaktywnych w pracy z uczniami, zmiany w prawie szkolnym (zasady oceniania uczniów
z upośledzeniem w stopniu lekkim), podwyższanie kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z technologii
informacyjnej i komunikacyjnej. W opinii nauczycieli udzielających wywiadu wprowadzone zmiany wpływają
na wzrost wyników nauczania i rozwój kompetencji uczniów.
Powyższe argumenty potwierdzają bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagania.
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Poziom spełniania wymagania: A
Wymaganie: Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie
Komentarz:
Zarówno warunki lokalowe jak i wyposażenie szkoły w pełni umożliwiają realizację podstawy
programowej i programów nauczania. Dbałość o stałe unowocześnianie szkoły i powiększanie zasobów
wyposażenia zwłaszcza dydaktycznego daje uczniom szansę na zdobywanie wiedzy na wysokim poziomie
i rozwijanie różnorodnych umiejętności oraz zdolności. Planowe działania oraz współpraca zarówno
z samorządem, rodzicami i partnerami, sprzyja rozwojowi bazy dydaktyczno - wychowawczej szkoły.
Warunki lokalowe szkoły są wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole
programów nauczania. Taką opinię wyrazili nauczyciele, dyrektor i rodzice. Z obserwacji placówki wynika,
że szkoła ma dostęp do dużej sali gimnastycznej, a ponadto ma własną małą salę gimnastyczną, a ponadto sale:
baletową, terapeutyczną, artystyczną oraz gabinet logopedyczny, plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci
młodszych i starszych, boisko. Nie ma braków w zakresie bazy lokalowej, choć dyrektor chciałby, aby w szkole była
jeszcze aula, której wykorzystanie ma już sprecyzowane, niestety projekt budynku z lat 80 tego nie umożliwia.
Rodzice i partnerzy też są zdania, że warunki lokalowe są dobre a nawet bardzo dobre. Klasy są przestronne,
a "sanitariaty zadbane".
W szkole znajduje się wyposażenie wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych
w szkole programów nauczania. Nie odnotowano żadnych braków w tym zakresie. Rodzice podkreślali, że sale
są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt multimedialny. W czasie obserwacji zajęć jednoznacznie stwierdzono,
że wyposażenie klas w nowoczesny sprzęt i ciekawe eksponaty w pełni umożliwia realizację celów lekcji.
W szkole planuje się rozwój bazy lokalowej i stałe wzbogacanie wyposażenia o nowoczesny sprzęt.
W realizacji tych planów szkoła wspomagana jest przez samorząd, rodziców, partnerów i sponsorów. W szkole
etapowo przeprowadzana jest modernizacja sanitariatów, pomieszczeń klasowych. Na rok 2014 zaplanowano
termomodernizację. Warto zaznaczyć, że szkoła, jako placówka integracyjna, posiada wewnętrzną windę.
W szkole podejmuje się szereg działań mających na celu stałe polepszanie warunków lokalowych
i wzbogacanie wyposażenia dydaktycznego. Dyrektor stwierdził, że szkoła jest doskonale wyposażona, jest
liderem w zakresie realizacji projektów unijnych, co również sprzyja wyposażaniu szkoły w nowoczesne środki
dydaktyczne. Działania w zakresie doposażania szkoły umożliwiają rozwój placówki w zakresie stosowania
nowoczesnych metod nauczania. Dzięki kreatywności dyrektora i nauczycieli uczniowie mają np. dostęp
do technologii 3D, e -learningu. Mogą również rozwijać swoje zainteresowania artystyczne np. muzyczne dzięki
zakupowi różnorodnych instrumentów muzycznych, z których korzystają w czasie lekcji. Fakt, że w szkole
zatrudniani są nauczyciele pasjonaci powoduje, że w salach lekcyjnych na uczniów czekają np. stroje z minionych
epok, eksponaty biologiczne, ciekawe zbiory książkowe.
Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim stopniu spełnienia tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A
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Wnioski z ewaluacji:
- Realizacja licznych programów unijnych i projektów wpływa na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz
kształtowanie pożądanych postaw wśród uczniów.
- Uczniowie zachowują się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, dzięki temu w szkole nie
występują znaczące problemy wychowawcze i szkoła postrzegana jest jako bezpieczna oraz przyjazna.
- Oferta edukacyjna szkoły wynika analizy potrzeb uczniów i środowiska, co ma wpływ
na postrzeganie szkoły jako dbającej o jakość edukacji.
- Szkoła stwarza rodzicom możliwość wyrażania opinii i podejmowania decyzji dotyczących jej pracy oraz
wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.
- Szkoła na podstawie diagnozy możliwości edukacyjnych swoich uczniów zapewnia im odpowiednie
warunki do osiągania sukcesów na miarę swoich możliwości.
- Prowadzona w sposób systematyczny i zorganizowany analiza wyników ze sprawdzianu po klasie szóstej
wpływa na wysoką efektywność pracy dydaktycznej nauczycieli.
- Koncepcja pracy szkoły uwzględnia potrzeby uczniów i środowiska, a jej modyfikacje mają wpływ na stały
rozwój szkoły zarówno w aspekcie dydaktycznym jak i wychowawczym.
- Nowatorskie rozwiązania zarówno dydaktyczne jak i wychowawcze wyróżniają szkołę w środowisku
ponieważ sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dzieci.
- Dobrze zorganizowane procesy dydaktyczne mają pozytywny wpływ na nastawienie dzieci do nauki oraz
ich aktywność w róznych dziedzinach.
- Dbałość o stały rozwój bazy dydaktycznej, w sposób zdecydowany, wpływa na jakość pracy szkoły.
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Wymaganie
Obszar: Efekty
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
Uczniowie są aktywni
Respektowane są normy społeczne
Obszar: Procesy
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy
programowej
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania
nauczycieli
Kształtuje się postawy uczniów
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans
edukacyjnych
Obszar: Środowisko
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz
wzajemnego rozwoju
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów
Promowana jest wartość edukacji
Rodzice są partnerami szkoły
Obszar: Zarządzanie
Funkcjonuje współpraca w zespołach
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny
Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i
wyposażenie

Poziom spełniania wymagania
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