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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

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

wymagań państwa.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

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

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

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

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

wymagania na pięciu poziomach:

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

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

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

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

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

Badanie zostało zrealizowane w dniach 07-01-2015 - 20-01-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Franciszek Wantuch, Krystyna Srebro. Badaniem objęto 52 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy),49 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 14 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

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

a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport,

który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

APOEW - Ankieta badająca przebieg ewaluacji [ankieta poewaluacyjna]

OZ - Arkusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji 

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

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

Szkoła Podstawowa wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2013/2014 rozpoczęła funkcjonowanie w Zespole

Szkolno – Przedszkolnym w Olszynach, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie im. Ks. Lucjana

Morawskiego z siedzibą w Olszynach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Niepubliczne

Przedszkole "Wesołe Maczki". Zespół Szkolno-Przedszkolny ma bardzo dobre warunki lokalowe.

W szkole prowadzone jest monitorowanie i diagnozowanie osiągnięć uczniów. Wnioski z dokonywanych analiz

uwzględnione są w planach wynikowych, rozkładach materiałów, w tematyce zajęć dodatkowych

i pozalekcyjnych. Nauczyciele podejmują działania, które przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się

i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Uczniowie mają stworzone warunki do nabywania

wiadomości i kształtowania umiejętności. Szkoła do rozpoznanych potrzeb uczniów podejmuje działania

związane, np. z organizacją zajęć rozwijających zainteresowania uczniów i wspierających ich w nauce. We

współpracy z różnymi podmiotami wspomagającymi uczniów prowadzone są działania odpowiednie do ich

potrzeb i sytuacji społecznej. Nauczyciele motywują uczniów do nauki i uwzględniają indywidualizację procesu

nauczania. Prowadzone w szkole analizy wyników ewaluacji wewnętrznej oraz danych ze sprawdzianu w klasie

szóstej służą formułowaniu wniosków do dalszej pracy i podejmowania odpowiednich działań. Większość

nauczycieli wykorzystuje wyniki prowadzonych badań zewnętrznych dotyczących diagnozowania stopnia

opanowania przez uczniów umiejętności opisanych w podstawie programowej.



Szkoła Podstawowa w Olszynach 5/25

      

Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa w Olszynach
Patron

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Olszyny

Ulica

Numer 57

Kod pocztowy 32-831

Urząd pocztowy Olszyny

Telefon 0146791202

Fax 0146791202

Www www.zspig-republika.pl

Regon 122869574

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 99

Oddziały 6

Nauczyciele pełnozatrudnieni 0.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 18.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 8.99

Średnia liczba uczących się w oddziale 16.5

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat tarnowski

Gmina Wojnicz

Typ gminy gmina miejsko-wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B

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

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

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

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

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

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

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

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

W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły
lub placówki (D)

Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (D)

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

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom (B)

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

B

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

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

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

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

Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów w niewielkim stopniu  przyczyniają się

do wzrostu efektów uczenia się.

Nauczyciele podejmują działania adekwatne do potrzeb uczniów, motywujące ich do nauki i uwzględniające

indywidualizację procesu nauczania, chociaż w ocenie uczniów i rodziców nie dzieje się tak na wszystkich

lekcjach.

Prowadzone analizy wyników ewaluacji wewnętrznej, sprawdzianu w klasie szóstej, a także wyniki badań

zewnętrznych i wewnętrznych służą wdrażaniu działań adekwatnych do wniosków. Jednak nie wszyscy

nauczyciele wykorzystują w swej pracy wyniki tych analiz.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Stan oczekiwany:

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do

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

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

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

osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole prowadzone jest monitorowanie i diagnozowanie osiągnięć uczniów oraz wdrażane są

wnioski z dokonywanych analiz. Wnioski uwzględnione są w planach wynikowych, rozkładach

materiałów, w tematyce zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych. Nauczyciela podejmują działania,

które przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

edukacyjnych uczniów. Realizując podstawę programową nauczyciele uwzględniają zalecane

warunki i sposób jej realizacji. Uczniowie, mają stworzone warunki do nabywania wiadomości

i kształtowania umiejętności.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

W szkole prowadzona jest diagnoza osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Nauczyciele

dokonują analizy diagnozy szkolnej (gotowość szkolna sześciolatka) i testów na wejściu w kl. I i IV, a także

dostępnych opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzone są rozmowy z rodzicami

i uczniami, jak również z nauczycielami z poszczególnych etapów kształcenia. Z prowadzonych diagnoz,

nauczyciele formułują wnioski, które przekładają się między innymi na działania, takie jak: doskonalenie

umiejętności rozwiązywania typowych i nietypowych zadań z treścią, doskonalenie umiejętności budowania

dłuższych wypowiedzi pisemnych, organizowanie ćwiczeń w czytaniu ze zrozumieniem, wzbogacanie słownictwa,

rozwijanie umiejętności formułowania wniosków na podstawie informacji zawartych w tekście. Wnioski

uwzględnione są w planach wynikowych, rozkładach materiałów oraz w tematyce zajęć dodatkowych

i pozalekcyjnych.
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Realizując podstawę programową nauczyciele uwzględniają zalecane warunki i sposób jej realizacji. Uczniowie,

mają stworzone warunki do nabywania wiadomości i kształtowania umiejętności. Nauczyciele deklarują,

że podczas wszystkich zajęć kształtują u uczniów umiejętność komunikowania się w języku ojczystym.

W mniejszym stopniu wymagają od uczniów umiejętności odkrywania swoich zainteresowań, przygotowania

do dalszej edukacji i uczenia się (Wykres 1j, 2j). Rzadziej na wszystkich zajęciach kształtują umiejętność

czytania, rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów, a także formułowania wniosków opartych

na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa (Wykres 3j, 4j), natomiast co czwarty

nauczyciel kształtuje umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania

sądów i pracy zespołowej (Wykres 5j). Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi kształtowana jest na większości zajęć przez ponad 60% nauczycieli.

W zależności od nauczanego przedmiotu, nauczyciele wskazują zalecane warunki i sposób realizacji podstawy

programowej, jakie wykorzystują systematycznie podczas zajęć.

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

Wykres 5j
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Obszar badania:  W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz

W szkole powszechnie prowadzone jest monitorowanie i diagnozowanie osiągnięć uczniów oraz wdrażane są

wnioski z dokonywanych analiz. Nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów wykorzystując różnorodne formy

(Wykres 1w), co można było też zaobserwować podczas zajęć. Na wszystkich obserwowanych zajęciach

nauczyciele zadawali pytania, sprawdzali czy uczniowie właściwe je zrozumieli i w jaki sposób wykonują

zadania. Wnioski z analizy osiągnięć nauczyciele najczęściej wykorzystują do indywidualizacji nauczania

i modyfikacji zakresu wprowadzanego materiału (Wykres 1o).

 

Wykres 1o
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Wykres 1w
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Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych

Nauczyciele, na podstawie wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów, podejmuje działania,

które przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych

uczniów. Uczniowie wskazują, że szczególnie są zadowoleni z wyników w nauce i osiągnięć sportowych. Na

wzrost efektów kształcenia i sukcesów uczniów mają wpływ, m.in. modyfikacja programów nauczania,

organizowanie zajęć dodatkowych z każdego przedmiotu i  przygotowujących do sprawdzianu, udzielanie

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, indywidualizacja nauczania, indywidualna praca z pedagogiem,

stypendia naukowe dla uczniów kl. IV – VI, konkurs wewnątrzszkolny "Klasa z Klasą", negatywne i pozytywne

wpisy w dziennikach i zeszytach uwag. Skuteczność podejmowanych działań potwierdzają osiągnięcia uczniów

w zawodach sportowych i  konkursach. O skuteczności podejmowanych w szkole działań, w oparciu o wnioski

z analizy osiągnięć uczniów, świadczą także wyniki sprawdzianów zewnętrznych. Szkoła w latach 2012, 2013

i 2014 osiągnęła odpowiednio stanin 4,5,6. W roku szkolnym 2013/2014 odnotowano procentowy wzrost

wyników w badanych umiejętnościach kluczowych, takich jak: czytanie, rozumowanie, korzystanie z informacji

i  wykorzystanie wiedzy w praktyce. Natomiast spadek nastąpił w zakresie pisania. 
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Wykres 1o
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Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku

pracy

Szkoła rozwija u uczniów umiejętności przydatne na kolejnym etapie edukacyjnym i rynku pracy. Należą do nich

kształtowanie umiejętności kluczowych wynikających z podstawy programowej komunikowania się w języku

ojczystym i obcym, posługiwania się technologią informatyczną, uczenia się, dokonywania samooceny,

planowania pracy, pracy zespołowej, samodzielnego rozwiązywania problemów, selekcji informacji, a także

nabywanie kompetencji personalnych, przestrzeganie reguł i zasad bezpieczeństwa, punktualność,

odpowiedzialność, systematyczność i rozbudzanie ciekawości świata. Według nauczycieli, najbardziej efektywne

w tym zakresie są działania podejmowane w ramach zajęć edukacyjnych, np. stosowanie metod

aktywizujących, prowadzenie lekcji w terenie, rozwiązywanie zadań problemowych, tworzenie prezentacji

i przygotowanie referatów. Poza tym prowadzenie kółka teatralnego, angażowanie uczniów do udział

w konkursach i zawodach sportowych, organizacja wycieczek i wyjazdów do teatru, praca w samorządzie

uczniowskim, udział w akcjach charytatywnych i współpraca z Domem Dziecka. Efektywność podejmowanych

działań stwierdzają na podstawie obserwacji uczniów i ich zaangażowania w pracy na lekcjach i na zajęciach

dodatkowych, rozmów z uczniami i osobami z poza szkoły, analizy wyników osiąganych w zawodach

i konkursach, udziału uczniów w imprezach i uroczystościach szkolnych oraz akcjach charytatywnych.



Szkoła Podstawowa w Olszynach 16/25

      

Wymaganie:

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

Stan oczekiwany:

W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

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

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

przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują

nauczanie i wspierają uczniów.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła w sposób systemowy, obejmujący wszystkich uczniów, prowadzi rozpoznanie ich potrzeb

i osiągnięć edukacyjnych. Do rozpoznanych potrzeb podejmuje działania związane, np. z organizacją

zajęć rozwijających zainteresowania uczniów i wspierających ich w nauce. Szkoła we współpracy

z różnymi podmiotami wspierającymi uczniów prowadzi działania, które są odpowiednie do ich

potrzeb i sytuacji społecznej. Nauczyciele podejmują odpowiednie działania motywujące uczniów

do nauki i uwzględniające indywidualizację procesu nauczania.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W szkole systemowo rozpoznawane są możliwości psychofizyczne i potrzeby uczniów. Nauczyciele prowadzą

obserwacje uczniów, rozmawiają z rodzicami, nauczycielami i samymi uczniami, analizują opinie poradni

psychologiczno - pedagogicznej, ankietują uczniów, analizują wyniki sprawdzianów i kartkówek, a także

rozmawiają z rodzicami o możliwościach i potrzebach ich dzieci (Wykres 1j, 2j). Zdiagnozowane potrzeby

rozwojowe uczniów związane są z deficytami rozwojowymi, zaległościami programowymi, bezpieczeństwem,

sprawiedliwym traktowaniem, indywidualnym podejściem. Według dyrektora uczniowie, którzy wymagają

wsparcia zostali objęci pomocą. Są to uczniowie, którzy wymagają częstszych powtórzeń i utrwalania

wiadomości, dostosowań wymagań do swoich możliwości, rozwijania zainteresowań, akceptacji i zrozumienia.
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Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia 

Szkoła organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, jak i wspierające ich w nauce. Zajęcia te

interesują większość uczniów i pomagają im w nauce (Wykres 1j, 2j). Także w opinii większości ankietowanych

rodziców, zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb ich dzieci (Wykres 3j). Oferta zajęć pozalekcyjnych

jest tworzona głównie w oparciu o rozpoznane potrzeby i zainteresowania uczniów oraz rozmowy z rodzicami.

Organizowane są zajęcia wyrównawcze, dodatkowe z poszczególnych przedmiotów, przygotowujące

do sprawdzianu, koła teatralnego, chóru, SKS-u, a także indywidualne konsultacje. Również na obserwowanych

zajęciach, nauczyciele podejmowali działania wynikające z rozpoznanych potrzeb. Związane były

z różnicowaniem trudności zadań i czasu ich wykonywania, organizacją pracy w grupach, zadawaniem pytań

pomocniczych lub naprowadzających. 
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Wykres 1j Wykres 2j

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

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki

Szkoła podejmuje działania antydyskryminacyjne adekwatne do potrzeb placówki. Z informacji od nauczycieli,

uczniów i rodziców wynika, że w szkole zdarzały się sytuacje o charakterze dyskryminującym wymagające

oddziaływań wychowawczych, które rozwiązywane były na bieżąco. Są to działania wynikające z zaistniałej

sytuacji związane z pochodzeniem społecznym i statusem ekonomicznym. W działania te, włącza się kilku

nauczycieli i są one głównie realizowane na godzinach z wychowawcą, a także podczas rozmów z rodzicami,

uczniami i pedagogiem. W opinii dyrektora i nauczycieli, podejmowane są także profilaktyczne działania

antydyskryminacyjne przez każdego nauczyciela i dotyczą, np. różnorodności charakterów, zainteresowań,

predyspozycji do uczenia się, tolerancji. W szkole w tym zakresie zorganizowane były: Słodkie Katarzynki,

z których dochód przeznaczono na imprezę karnawałową dla wychowanków Domu Dziecka z Tarnowa; akcje

charytatywne – Góra Grosza, zbiórka nakrętek dla Basi; ogólnoszkolne imprezy – Dzień Życzliwości, Dzień

Uśmiechu; pomoc finansowa dla uczniów z rodzin najuboższych w postaci darmowych obiadów, dopłat

do wycieczek;  ogólnoszkolny konkursu Klasa z Klasą, którego głównym celem jest integracja uczniów

w zespołach klasowych; spotkania z policjantem dotyczące, np. bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy;

warsztaty profilaktyczne dla uczniów i nauczycieli – przemoc rówieśnicza, funkcjonariusz publiczny, dzieci

w sieci; wspólne zabawy integracyjne. 

Obszar badania:  Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc

uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną

Szkoła współpracuje z zewnętrznymi instytucjami, wspomagającymi bezpośrednio lub pośrednio uczniów

w rozwoju zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. Należą do nich, m. in. Powiatowa Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna Filia w Wojniczu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu, Ochotnicza

Straż Pożarna w Olszynach, Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu, Ludowy Klub Sportowy „Arkadia” Olszyny.

W ramach współpracy podejmowane się działania dotyczące m. in. diagnozowania dzieci z problemami,

wsparcia dla nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi, bezpiecznych

zachowań dzieci na drodze i w sieci internetowej, wyposażenia dzieci w znaki odblaskowe, uzyskania karty

rowerowej, wsparcia materialnego uczniów i ich rodzin, udostępniania obiektów sportowych i udzielania pomocy

w organizowaniu imprez szkolnych. W ocenie respondentów, współpraca jest adekwatna do potrzeb uczniów

i zaspokaja ich różnorodne potrzeby. Pozwala na rozwijanie zainteresowań, wspieranie rozwoju

psychofizycznego, dostosowanie wymagań do potrzeb uczniów, zagospodarowanie czasu wolnego w okresie ferii

i wakacji, udział w programie profilaktyczno-terapeutycznym i akcji "Bądź bezpieczny na drodze", poznanie

zasad zachowania się na drodze, wobec zwierząt i innych zagrożeń, zdobycie karty rowerowej.
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Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia

Z obserwacji zajęć wynika, że nauczyciele motywują wszystkich uczniów do angażowania się na lekcjach

i indywidualizują proces nauczania uwzględniając potrzeby uczniów. Na wszystkich zajęciach prowadzili

indywidualizację poprzez dostosowanie trudności pytań, dawanie możliwości samodzielnego wyboru rodzaju

wykonywanych ćwiczeń, udzielanie dodatkowych wyjaśnień, wskazówek i pytań pomocniczych, dostosowanie

czasu do tempa pracy, różnicowanie zadań, odpowiedni dobór par i grup. Także motywowali uczniów chwaląc

ich za prawidłowo wykonane zadanie i odpowiedź, zachęcając do wypowiadania się, udzielając indywidualnych

instrukcji, udzielając informacji zwrotnej, oceniając za wysiłek i rezultat pracy, umożliwiając wyrażanie

własnych przemyśleń i opinii. Podejmowania wskazanych działań wymagała niewielka grupa uczniów i były one

skuteczne.    

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

odpowiada ich potrzebom

W zgodnej opinii uczniów i rodziców szkoła udziela właściwego wsparcia uczniom. Większość rodziców uważa,

że ich dzieci mogą liczyć na odpowiednie wsparcie nauczycieli w sytuacjach dla nich trudnych (odpowiednio

66% i 83%, Wykres 1j, 2j), a uczniowie, że nauczyciele wierzą w ich możliwości (78%) i wspierają ich (79%) w 

pokonywaniu trudności (Wykres 3j – 5j). 

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

Wykres 5j
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Stan oczekiwany:

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

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

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

udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań.

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

źródeł.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole prowadzone analizy wyników ewaluacji wewnętrznej oraz danych ze sprawdzianu w klasie

szóstej służą formułowaniu wniosków do dalszej pracy i podejmowania odpowiednich działań.

Nauczyciele monitorują prowadzone działania, a wyniki są wykorzystywane do wprowadzania zmian

w zakresie stosowanych form i metod pracy. Większość nauczycieli wykorzystuje wyniki

prowadzonych badań zewnętrznych dotyczących diagnozowania stopnia opanowania przez uczniów

umiejętności opisanych w podstawie programowej. Szkoła prowadzi badania wewnętrzne, które są

adekwatne do potrzeb szkoły i są dla nauczycieli użyteczne.

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

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

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania

Większość nauczycieli korzysta z wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych, ewaluacji wewnętrznej

na poziomie całej szkoły i ewaluacji prowadzonej w ramach zespołów przedmiotowych. Wskazali przykłady

wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych i ewaluacji wewnętrznej. Wykorzystują je przede wszystkim

do pracy nad kształtowaniem i poprawą umiejętności opisanych w podstawie programowej, modyfikacji planów

pracy, dostosowania oferty zajęć dodatkowych i mobilizowania uczniów do udziału w nich, stosowania

indywidualizacji procesu nauczania, organizacji sprawdzianów próbnych w klasie szóstej, weryfikacji

stosowanych metod i form pracy, monitorowania realizacji podstawy programowej, angażowania rodziców

w organizację imprez szkolnych, organizacji szkolnych konkursów matematycznych, ortograficznych

i recytatorskich, dostosowania wymagań edukacyjnych, opracowania i wdrożenia planu naprawczego

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

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Według nauczycieli, wyniki monitorowania działań wynikających z prowadzonych w szkole analiz wskazują

na uzyskanie przez uczniów zadawalających wyników na sprawdzianie w klasie szóstej. Podejmowane działania

pozwoliły uczniom na osiągnięcie sukcesów w konkursach pozaszkolnych, np. humanistycznym

i matematycznym, uzyskanie lepszych wyników w nauce uczniom ze specyficznymi trudnościami, pełną

realizację podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów. Także uczniowie wykazują się większą

umiejętnością samodzielnego uczenia się, chętniej angażują się w rozwijanie swoich umiejętności poprzez udział

w zajęciach dodatkowych. Wyniki monitorowania zostały wykorzystane przez nauczycieli do wprowadzania

zmian w pracy, głównie w zakresie stosowania różnorodnych metod i firm pracy oraz wprowadzania zajęć

rozwijających i wyrównawczych (Wykres 1o).

 

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

Większość nauczycieli (71,5%) wykorzystuje w swojej pracy wyniki zewnętrznych badań edukacyjnych.

Korzystają z wyników testów kompetencji prowadzonych w klasach szóstych przez wydawnictwa Operon, Nowa

Era i WSiP, wyników badań Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) i Ogólnopolskich

Badań Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT). Dane z powyższych badań i analiz wykorzystują między innymi

przy planowaniu pracy, planowaniu zakresu udzielania wsparcia uczniom, diagnozowaniu uczniów zdolnych,

opracowaniu planu naprawczego, a także służą do analizy osiągnięć uczniów, określenia mocnych i słabych

stron uczniów, porównywania osiągnięć uczniów, weryfikacji stosowanych metod nauczania i przyjętych

programów nauczania, monitorowania realizacji podstawy programowej.

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

lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów

Prowadzone w szkole badania wewnętrzne dotyczą wszystkich uczniów i odpowiadają na potrzeby szkoły.

Obejmują one diagnozę uczniów rozpoczynających naukę w szkole, analizę bieżących sprawdzianów, testów

i osiągnięć uczniów z poszczególnych przedmiotów, próbny sprawdzian w klasie szóstej, diagnozę sprawności

fizycznej. Wyniki prowadzonych badań wykorzystują do: modyfikacji planów pracy, diagnozowania uczniów ze

specyficznymi trudnościami w nauce i zainteresowań uczniów, weryfikacji stosowanych metod i form pracy,

sprawdzenia efektów swojej pracy, monitorowania realizacji podstawy programowej. Dyrektor i nauczyciele

wskazują, że szkoła pozyskuje  informacje o losach absolwentów podczas okazjonalnych rozmów

z absolwentami i ich rodzicami. Informacje te wykorzystują w procesie lekcyjnym do pokazywania wzorców

zachowań i motywowania do dalszej pracy, a także do samooceny i poprawy jakości własnej pracy oraz

promowania szkoły.
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