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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 16-05-2014 - 30-05-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Łukasz Maj, Jacek Staromłyński. Badaniem objęto 73 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 71 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 12 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu

lokalnego i partnerów szkoły,grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki

i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe

obszary działania szkoły lub placówki.
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Obraz szkoły

Raport, do którego lektury Państwa zapraszamy, dotyczy ewaluacji zewnętrznej problemowej

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli. Poniżej znajdą

Państwo najważniejsze informacje o placówce, wynikające z przeprowadzonych badań. 

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli została założona w 1902 roku na podstawie orzeczenia

organizacyjnego wydanego przez władze Królestwa Polskiego. Początkowo nauka odbywała się w domach

mieszkańców wsi. Od 1931roku, dzięki staraniom Jakuba Szelesta, szkoła w Dębskiej Woli stała się szkołą II–go

stopnia. W tym czasie, pod kierownictwem J. Szelesta wybudowano budynek pełniący funkcje szkoły

i mieszkania dla nauczycieli – państwa Szelestów. To tu podczas drugiej wojny światowej odbywało się tajne

nauczanie. W 1945 roku na mocy Manifestu PKWN na cele szkolne przekazany został budynek dworski pana

Grabowieckiego wraz z przyległym terenem.

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli mieści się w malowniczo zlokalizowanym budynku,

który stanowi połączenie dwóch stylów przedwojennego i nowoczesnego. Podobnie jej duch łączy w sobie

elementy tradycji i nowoczesności. W miarę zwiększania się liczby uczniów zajęcia odbywały się również

w wybudowanym czynem społecznym przyszkolnym baraku i byłej "agronomówce". W 1993 r. z inicjatywy Pani

Dyrektor Ireny Biasgi powstał społeczny komitet rozbudowy szkoły. Właściwe działania związane z budową

nowego skrzydła i sali gimnastycznej rozpoczęły się w 1995 r. Za pieniądze zebrane od mieszkańców Dębskiej

Woli, Zbrzy i Kawczyna zakupiono projekt rozbudowy nowej części szkoły. Społecznie wykopano fundament

i wykonano stan zerowy. Sfinansowano również projekt sali gimnastycznej. Dalsze prace nad rozbudową przejął

urząd Gminy w Morawicy, który również wyposażył obiekt. W czasie rozbudowy trwał jednocześnie kapitalny

remont starej części budynku. Dzięki staraniom Pani Dyrektor Ireny Bisagi dokonano rozbudowy szkoły o cztery

klasy lekcyjne i salę gimnastyczną, a także wyremontowano starą część obiektu. 2.09.2000 roku miało miejsce

uroczyste otwarcie sali gimnastycznej i dobudowanej części szkoły. Od dnia 5.06.2004 szkoła nosi z dumą imię

wspaniałego nauczyciela i wychowawcy, wielkiego patrioty Jakuba Szelesta.

Obecnie szkoła obejmuje swoim obwodem następujące miejscowości: Dębska Wola, Zbrza, Kawczyn,

Chmielowice, Obice, Drochów Górny, Drochów Dolny, Chałupki. W szkole działają liczne przedmiotowe koła

zainteresowań, klub wiewiórka, koło PCK i zespoły artystyczne: zespół taneczny i zespół folklorystyczny "Małe

Wolanecki". Istniejący od 2000 roku zespół "Małe Wolanecki" odnosi ogromne sukcesy w przeglądach gminnych,

wojewódzkich i ogólnopolskich. Komfort pracy nauczycielom i nauki uczniom zapewniają czyste, jasne, dobrze

wyposażone pomieszczenia. Na potrzeby szkoły zainstalowano tablice interaktywne, zakupiono rzutnik

multimedialny i telewizory z odtwarzaczami DVD. Na stanie szkoły są radiomagnetofony. Klasy 0-IV posiadają

mobilne zestawy komputerowy. Szkoła posiada monitoring wizyjny. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają

się na dużej sali gimnastycznej z balkonem i w sali zabaw. Szkoła posiada również stadion przyszkolny

na potrzeby szkoły i środowiska lokalnego. Uczniowie uczestniczą w bezpłatnym gminnym programie nauki

pływania, cyklicznie korzystają z krytej pływali "Koral" w Morawicy. Z basenu uczniowie korzystają nieodpłatnie.

Teren przyszkolny jest zadbany i dostosowany do potrzeb dzieci, wjazd utwardzony kostką brukową. W parku

przyszkolnym znajdują się dwa atrakcyjne place zabaw. Plan zajęć lekcji i dowozu umożliwia uczniom zarówno

udział w zajęciach pozalekcyjnych jak i bezpośrednim, pod opieką opiekunów dowozu powrocie do domów.

Autobusami szkolnymi dowożonych jest około 2/3 uczniów. Szkoła posiada gabinet pielęgniarki, gdzie raz

w tygodniu pielęgniarka szkolna pełni dyżur służąc w razie potrzeby dzieciom pomocą. Szkoła stale
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współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Chmielniku. Realizuje program mleko w szkole

i owoce w szkole. Biblioteka Publiczno- Szkolna ma bogaty księgozbiór i posiada komputery z dostępem

do Internetu. Dzieci pochodzą z bardzo różnych środowisk: inteligenckich, robotniczych, rolniczych. Troszcząc

się o zachowanie dotychczasowych osiągnięć edukacyjnych szkoły, placówka nasza stwarza szanse rozwoju

uzdolnień uczniów. Z myślą o nich prowadzone są popołudniowe zajęcia taneczne, sportowe: SKS, karate,

zajęcia z języka angielskiego. Doskonale działają różnorodne koła zainteresowań, na których uzdolnieni

uczniowie mogą rozwijać pasje polonistyczne, matematyczne, historyczne, teatralne, fotograficzne,

przyrodnicze, wokalne, folklorystyczne, informatyczne, plastyczne, angielskojęzyczne, itp. Bogata oferta zajęć

pozalekcyjnych i aktywne metody nauczania z wykorzystaniem tablicy interaktywnej mają decydujący wpływ

na zdobywanie i rozwijanie przez uczniów umiejętności kluczowych. Szkoła dąży do osiągania przez naszych

uczniów coraz wyższych wyników nauczania, jest szkołą bezpieczną, przyjazną, otwartą dla środowiska

lokalnego. W celu optymalizacji oddziaływań wychowawczo-opiekuńczych szkoła współpracuje z organizacjami,

stowarzyszeniami (Policja, GOPS, Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw "Zbrza", Stowarzyszenie "Arka Nadziei" ,

Sąd Rodzinny, Poradnia Pedagogiczna–Psychologiczna, OSP Dębska Wola, Zbrza, Chałupki). Szkoła Podstawowa

im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli realizując swoje motto: "Chcemy wychować mądrego i uczciwego

człowieka" krzewi ideały patriotyczne, uczy szacunku do drugiego człowieka, a przede wszystkim pozwala

uczniom być sobą zanim zdecydują, kim będą w przyszłości.

Dzięki właściwej postawie grona pedagogicznego, wspaniałej współpracy z rodzicami, mieszkańcami,

samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi uczniowie maja godne warunki do nauki, w szkole

panuje rodzinna i przyjazna dzieciom atmosfera. W szkole pracuje 17 nauczycieli: 5 dyplomowanych i 12

mianowanych (w tym 3 w trakcie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego). Fachowość kadry

pedagogicznej posiadającej wymagane kwalifikacje, ciągle doskonalącej się, pozwala prowadzić zajęcia

w sposób nowoczesny. Dyrekcja wspiera działania nauczycieli twórczych, innowacyjnych, pracujących

sumiennie. Niemal wszyscy nauczyciele mają do swej dyspozycji służbowe laptopy i dostęp do internetu.

Zwiększa się jakość procesu dydaktycznego. Aby usprawnić przepływ informacji między szkołą a rodzicami

szkoła wprowadza dzienniki elektroniczne. Aktualnie pozyskuje się środki finansowe na zakup kolejnych

laptopów dla kadry nauczycielskiej.

Szczegółowy opis wszystkich, określonych rozporządzeniem, wymagań znajduje się

w dalszej części raportu, który uwzględnia również wnioski z ewaluacji wewnętrznej

placówki.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej
Woli

Patron Jakub Szelest

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Dębska Wola

Ulica Dębska Wola

Numer 146

Kod pocztowy 26-026

Urząd pocztowy Morawica

Telefon 413118502

Fax 413118671

Www www.debskawola.uti.pl

Regon 00121746300000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 177

Oddziały 10

Nauczyciele pełnozatrudnieni 14.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 17.7

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 12.64

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat kielecki

Gmina Morawica

Typ gminy gmina wiejska



Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli 7/54

      

Poziom spełniania wymagań państwa

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się A

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

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D)

Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D)

Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania (D)

Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach (D)

Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich
indywidualny rozwój (D)

Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej
wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej
funkcjonować w społeczności lokalnej (B)

Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni
za własny rozwój (B)

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B)

W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B)

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)

Respektowane są normy społeczne B

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne (D)

Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu
uczniowskiego (D)

Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów,
pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na
wzajemnym szacunku i zaufaniu (D)

W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb (B)

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B)
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Wnioski

1. W szkole prowadzi się diagnozy dotyczące wiadomości i umiejętności uczniów oraz

analizę wyników sprawdzianu, co przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia

i sukcesów edukacyjnych.

2. Nauczyciele realizują podstawę programową, wykorzystując zalecane warunki

i sposoby jej realizacji oraz stosują indywidualizację procesu edukacyjnego,

co przekłada się na podniesienie jakości pracy szkoły.

3. Pracownicy szkoły podejmują szereg działań ukierunkowanych na zapewnienie

wysokiego poziomu bezpieczeństwa, co przekłada się na kulturę zachowania

uczniów i wysoką ocenę środowiska w tym zakresie.

4. W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego,

a wnioski wykorzystują w planowaniu i realizowaniu działań dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych, co pozwala wykorzystać potencjał każdego

dziecka.

5. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia organizowane przez szkołę, uzyskują

systematyczne wsparcie nauczycieli w działaniach na rzecz własnego rozwoju

i rozwoju szkoły.

6. W szkole dostrzega się atmosferę wzajemnego szacunku, intensywnej pracy,

dobrego przykładu, życzliwości i zdyscyplinowania. W klasach panuje porządek,

spokój, zaufanie i współpraca.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane,

przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana i

kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody

pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i

brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o

postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. 

Poziom spełnienia wymagania: A

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole jest adekwatne do potrzeb uczniów, a nauczyciele

stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału oraz kształtują

umiejętność uczenia się. Powszechnie prowadzone przez uczniów i nauczycieli działania tworzą

atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się

i formułowane wobec nich oczekiwania. Nauczyciele motywują ich do aktywnego uczenia się

i wspierają w trudnych sytuacjach, a informacje o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają

uczyć się i planować indywidualny rozwój uczniów. Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia

uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie, pomaga zrozumieć świat oraz

lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej. Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania

i przebieg procesu uczenia się, czują się odpowiedzialni za własny rozwój, uczą się od siebie

nawzajem. Stosowane nowatorskie rozwiązania są adekwatne do potrzeb uczniów i służą ich

rozwojowi.
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Obszar badania:  Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi

uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i

oddziału

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole jest adekwatne do potrzeb uczniów, a nauczyciele

stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału. 

Z informacji zgromadzonych w trakcie badania wynika, że działania prowadzone przez nauczycieli mają

charakter powszechny. Zdaniem uczniów nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia (Wykres 1j), potrafią

zainteresować tematem lekcji (Wykres 2j), motywują do nauki poprzez sposób nauczania (Wykres 3j),

umożliwiają współpracę z innymi (Wykres 4j). Obserwowane lekcje prowadzone były prawidłowo, nauczyciela

swoim sposobem podejścia aktywizowali i motywowali uczniów do efektywnej pracy.Wszyscy biorący udział

w wywiadzie uczniowie, że w szkole:

● mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, talentów,

● lubią chodzić do szkoły i niczego by nie zmienili.

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

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. 

Wszyscy ankietowani nauczycieli uważają, że większość uczniów potrafi uczyć się samodzielnie (Wykres 1j), co

potwierdzają wyniki ankiety dla uczniów ,,Moja szkoła" (Wykres 2j). Ponadto ankietowani uczniowie klas

starszych stwierdzili, że nauczyciele wyjaśniają im jak się uczyć, ale nie na wszystkich zajęciach pomagają im

zastanowić się, czego się nauczyli Wykresy 3j, 4j). Podczas obserwacji zajęć stwierdzono, że nauczyciele

stwarzają dla większości uczniów sytuacje, w których uczniowie mogą podejmować indywidualne decyzje

dotyczące ich uczenia się i wyrażać swoje opinie. Uczniowie mieli możliwość podsumowania lekcji. Nauczyciel

tworzy sytuacje sprzyjające poszukiwaniu przez uczniów różnych rozwiązań przez większość lekcji. Nauczyciele

kształtują u uczniów umiejętności uczenia się. Przydzielają zadania i udzielają instrukcji ich wykonania,

organizują pomoc koleżeńską i sami służą wsparciem, zadają pytania zachęcające do poszukiwania

i poszerzania wiedzy, nawiązują do wiadomości już posiadanych przez uczniów z innych przedmiotów,

z telewizji, z życia. Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętności uczenia się poprzez stymulowanie

wewnętrznej motywacji oraz dostarczanie informacji zwrotnych o wynikach uczenia się.Uczniowie podkreślili

podczas wywiadu, że nauczyciele rozmawiają o problemach ich w nauce, utrwalają materiał.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

Uzyskane w trakcie obserwacji zajęć informacje dowodzą, że nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę

sprzyjającą uczeniu się. W trakcie zajęć panuje miła, spokojna i przyjazna atmosfera oparta na wzajemnej

życzliwości. Nauczyciele często zwracają się do uczniów po imieniu, a uczniowie pomagają sobie wzajemnie

podczas wykonywania zadań podejmowanych podczas lekcji.

Zdaniem pracowników niepedagogicznych w szkole panuje przyjazna, wręcz rodzinna atmosfera. "Tak jest

praktycznie od zawsze. Czynnie uczestniczymy, razem z nauczycielami w życiu szkoły. Pokazujemy dzieciom jak

się należy zachowywać".

Ankietowani uczniowie, w większości, uważają, że nauczyciele traktują równie dobrze wszystkich uczniów,

wysłuchują ich gdy mają potrzebę porozmawiania, udzielają wskazówek, które pomagają im się uczyć (Wykresy

1j, 2j, 3j). Znacząca część uczniów jest zdania, że nie są lekceważeni przez innych (Wykres 4j). Ponadto

stwierdzają, że większość czasu na lekcjach wykorzystują na uczenie się i odnoszą się do siebie przyjaźnie

(Wykresy 5j, 6j). Na większości zajęć uczniowie pomagają sobie w uczeniu (Wykres 7j). Nauczyciele, zdaniem

uczniów, w zdecydowanej większości upewniają się czy właściwie zrozumieli to, o czym była mowa na lekcji

(wykres 8j).

Podobną opinię wyrazili ankietowani rodzice uczniów. Ich zdaniem nauczyciele szanują ich dzieci, traktują

wszystkich równie dobrze i dbają o dobre relacje między nimi (Wykresy 9j, 10j, 11j ). Są zdania, że dzięki temu

dzieci chętnie chodzą do szkoły (Rys. 12j).Atmosfera panująca podczas obserwowanych lekcji potwierdza,

że w klasie panuje harmonia pomiędzy nauczycielami i uczniami. Widać bliskie emocjonalne kontakty

wpływające na dobre samopoczucie uczniów. Wszyscy uczniowie chętnie brali udział w lekcji. Nauczyciele

zapewnili im atmosferę spokoju oraz kontaktowania się w każdej sytuacji wymagającej pomocy nauczyciela.

Zaobserwowano życzliwość, wsparcie nauczycieli, zachęcanie do pracy.

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

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

Wykres 9j Wykres 10j
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Wykres 11j Wykres 12j

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

nich oczekiwania

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

Większość uczniów deklaruje, ze wie co na zajęciach było najważniejsze, a także po co i dlaczego

się uczy.

Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich

indywidualny rozwój. Nauczyciele w jasny sposób określają jakich działań oczekują od uczniów na lekcji,

co potwierdzają obserwowane lekcje oraz badanie ankietowe uczniów. Ankietowani uczniowie wyrazili zdanie, iż

na prawie wszystkich lub na większości zajęć znają cele lekcji, wiedzą dlaczego i po co się uczą, a nauczyciele

wyjaśniają im, jakich działań oczekują od nich na lekcjach (Wykres 1j,2j,3j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania:  Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w

trudnych sytuacjach

Nauczyciele motywują uczniów poprzez udzielanie informacji zwrotnej dotyczącej ich pracy

na lekcji. Zdaniem rodziców ich dzieci są chwalone i pokłada się w nich wiarę. Uczniowie mający

problemy mogą zawsze liczyć na pomoc ze strony nauczyciela.

Zdaniem ankietowanych uczniów nauczyciele:

● pomagają im, jeśli potrzebują wsparcia (Wykres 1j), 

● sprawiają, że uczniowie są zaciekawieni lekcjami. 

Ponadto postawa nauczycieli i sposób przekazywania wiedzy motywują uczniów do aktywnego uczenia się.

Działania te sprawiają, że uczniowie lubią się uczyć na większości lekcji (Wykres 2j). Według większości

ankietowanych rodziców:

● nauczyciele wierzą w możliwości ich dzieci (Wykres 3j),

● częściej je chwalą niż krytykują (Wykres 4j). 

Zdaniem nauczycieli dzięki informacji zwrotnej, jaką otrzymują od nauczyciela, wszyscy uczniowie są

zmotywowani do pracy (Wykres 5j).

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

Wykres 5j
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Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Uczniowie znają zasady na podstawie których nauczyciele dokonują oceny, są zadowoleni z procesu

nauki i maja ochotę się uczyć. Nauczyciele wskazują im mocne i słabe strony ich wypowiedzi.

Większość uczniów, biorących udział w ankiecie ,,Mój dzień", stwierdziła, że nauczyciele na wszystkich zajęciach

w dniu przeprowadzania ankiety przestrzegała ustalonych zasad oceniania (Wykres 1j). Z danych zawartych

w ankiecie ,,Moja szkoła" wynika również, że uczniowie są oceniani według ustalonych i jasnych zasad (Wykres

2j) oraz że nauczyciele informują, co będą brać pod uwagę oceniając moje wypowiedzi (Wykres 3j). Oceniani

uczniowie są zadowoleni, mają ochotę się uczyć, wiedzą co mają poprawić (Wykres 1w). W opinii uczniów

nauczyciele: 

● rozmawiają z nimi o tym co wpłynęło na ich sukcesy w nauce (Wykres 4j),

● rozmawiają z nimi o postępach w nauce (Wykres. 5j),

● pomagają przezwyciężyć trudności w nauce (Wykres 6j),

● dostrzegają to, co uczniowie robią dobrze (Wykres 7j).

Dodatkowo uczniowie są przekonani, że uzyskiwana pomoc od nauczycieli jest w zupełności wystarczająca

(Wykres 8j). Również rodzice uważają, że sposób oceniania przez nauczycieli zachęca, ich dzieci, do nauki

(Wykres 9j). Wyrażone opinie uczniów potwierdziły obserwacje lekcji.

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

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

Wykres 9j
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Wykres 1w

Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych

dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom

zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej

Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej

wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz

lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej.

Większość ankietowanych uczniów twierdzi, że na lekcji mają możliwość korzystania z tego, czego nauczyli się

na innych przedmiotach, a to czego się uczą w szkole przydaje się im w życiu (Wykresy 1j, 2j, 3j).

Obserwacja zajęć wskazuje, że uczniowie podczas zajęć mają możliwość odwołania się do wiedzy

przedmiotowej, do wiedzy z innych przedmiotów oraz do doświadczeń pozaszkolnych.

Z wywiadu z nauczycielami uczącymi w jednym oddziale wynika, że prowadząc lekcje zawsze odnoszą wiedzę

teoretyczna do tego, co się dzieje w okolicy, odwołują się do osobistych doświadczeń uczniów, mówią np.

o tradycjach rodzinnych i ludowych, tradycjach regionalnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

Wielkanocy. Jako przykłady odwoływania się do nabytych doświadczeń przez uczniów podali przykłady działań,

które służą jako baza nabytych doświadczeń:
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● udział uczniów w zajęciach warsztatowych w Muzeum Dialogu Kultur na temat tradycji święta

zmarłych na świecie,

● poznanie lokalnych tradycji, legend (wykonywanie fotografii swoich miejscowości, udział

w wycieczkach po najbliższej okolicy),

● poznawanie historii małej ojczyzny i kraju np. poprzez przybliżenie idei dębów katyńskich (poznanie

sylwetek czterech ofiar zbrodni katyńskie, którym poświęcone są dęby na terenie szkoły),

● rozwijanie postaw proekologicznych na treściach szkolnych (uczniowie brali udział w Sprzątaniu

Świata, z okazji Dnia Ziemi uczestniczyli w akademii, ale też porządkowali teren w pobliżu szkoły)

● w działaniach wychowawczych nawiązywanie do tego, co aktualnie się dzieje w okolicy, kraju, świecie

(uczniowie uczestniczyli w szkolnej zbiórce na rzecz poszkodowanej w pożarze rodziny uczniów

szkoły, zbiórce książek na rzecz szpitala w Busku-Zdroju, w akcji Góra Grosza, w akcji Fundacji

na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych "Pomóż i Ty" oraz Stowarzyszenia Sursum Corda,

zbiórce nakrętek na rzecz Dominka – mieszkańca sąsiedniej miejscowości. 

● aktywny udział w życiu kulturalnym regionu (część uczennic należy do zespołu folklorystycznego,

reprezentuje szkołę w uroczystościach gminnych, festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich),

● udział w zajęciach warsztatowych w Ośrodku Myśli Patriotycznej w Kielcach na temat „Świętokrzyskie

moja mała Ojczyzna”,

● współpraca ze Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw Zbrza (uczniowie uczestniczyli w wyjeździe

do Teatru Groteska w Krakowie, zwiedzili wystawę „Szuflada Szymborskiej” w Muzeum Narodowym),

● wykorzystywanie bieżących wydarzeń do realizowania działań wychowawczych (wyjazd na film „Karol,

który został świętym" przed kanonizacją),

● promowanie artystów ludowych, twórców z regionu np. spotkanie z pieśniarką ludową z Dębskiej Woli,

● nawiązywanie do aktualnych wydarzeń sportowych (uczniowie wezmą udział w turnieju piłki nożnej

wzorowanym na mistrzostwach świata jako Holandia).

Dodatkowo nauczyciele realizują działania międyprzedmiotowe tj.:Integracja treści nauczania: 

● symbole narodowe, zagadnienia patriotyczne, mała ojczyzna - język polski, historia, muzyka, 

● tradycje lokalne, rodzina - język polski, historia, muzyka, godzina wychowawcza, plastyka, 

● tolerancja - język polski, historia, godzina wychowawcza,

● bezpieczeństwo – przyroda, godzina wychowawcza, informatyka,

● ekologia - przyroda, język polski, godzina wychowawcza. 

Integracja wokół kluczowych kompetencji na każdym przedmiocie: 

● doskonalenie umiejętności sprawnego komunikowania, czytania ze zrozumieniem, korzystania

z różnych źródeł informacji, pracy zespołowej. 

Międzyprzedmiotowe konkursy, uroczystości szkolne spotkania z ciekawymi ludźmi: 
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● tradycje świąteczne, – język polski, j. angielski, historia *Tydzień Kultury Języka Polskiego – język

polski, plastyka,

● wystawa fotografii uczniów – działania wychowawcze, plastyka, język polski *warsztaty o tolerancji

w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach - działania wychowawcze, plastyka, język polski,

● planowane warsztaty dotyczące współdziałania w grupie „Razem” - działania wychowawcze, plastyka,

język polski,

● spotkanie z byłą uczennicą naszego patrona J. Szelesta – historia, działania wychowawcze,

● planowanie spotkania z uczniem J. Szelesta (czerwiec) - historia, działania wychowawcze. 

Planowanie wycieczek i wyjść umożliwiających działania międzyprzedmiotowe: 

● wyjście pod dom patrona szkoły, wyjazd na grób patrona szkoły – historia, działania wychowawcze,

● wyjazd do Krakowa – teatr „Groteska” i wystawa „Szuflada Szymborskiej” - działania wychowawcze,

język polski,

● zajęcia warsztatowe w Ośrodku Myśli Patriotycznej, zwiedzanie dawnego więzienia -– historia,

działania wychowawcze, język polski,

● planowana wycieczka w Góry Świętokrzyskie (czerwiec) - szlakiem legend - historia, działania

wychowawcze, język polski, plastyka.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój

Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się, a powszechność

działań nauczycieli jest skuteczna w kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za własny rozwój.

W opinii uczniów, biorących udział w ankiecie, w dniu badania mieli wpływ na atmosferę w klasie, omawiane

tematy i treści oraz sposób uczenia się (Wykres 1w). Ponadto uważają, że wyniki w nauce zależą m.in. (Wykres

2w):

● od ich zaangażowania, 

● czasu, jaki poświęcają na naukę, 

● pomocy rodziców,

● pomocy kolegów/koleżanek,

● uzdolnień,

● pracy nauczycieli,

● opinii nauczycieli na ich temat,

● atmosfery w klasie,

● korepetycji,

● szczęścia.

Twierdzą również, że większość nauczycieli zachęca ich do wymyślania i realizowania własnych pomysłów

(Wykres 1j).Obserwacja zajęć wskazuje, że nauczyciele:
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● rozmawiają z uczniami, w jaki sposób będzie przebiegać lekcja,

● dają uczniom możliwość zastanowienia się, czego nauczyli się na tych lekcji,

● umożliwiają uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się poprzez:

● proponowanie uczniom różnych metod i form pracy na zajęciach,

● inspirowanie do swobodnych wypowiedzi,

● kontrolowanie pracy uczniów.

Wszyscy ankietowani nauczyciele deklarują, że dają uczniom raz lub kilka razy w półroczu możliwość wyboru: 

● metod pracy na lekcji (Wykres 2j),

● terminów testów, sprawdzianów itp. (Wykres 3j).

Ponadto większość deklaruje, że daje uczniom raz lub kilka razy w roku możliwość wyboru:

● tematyki lekcji (Wykres 4j),

● sposobu oceniania (Wykres 5j),

● zajęć pozalekcyjnych (Wykres 6j),

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 1w
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Wykres 2w

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Uczniowie na nielicznych lekcjach współpracują ze sobą i incydentalnie uczą się od siebie

nawzajem.

Nauczyciele, biorący udział w ankiecie, zadeklarowali, że do wzajemnego uczenia się uczniów podczas swoich

lekcji wykorzystują głównie:

● praca w parach, 

● praca w grupach,

● dyskusja na forum,

● wzajemne ocenianie się,

● wzajemne uczenie się,,
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● wyrażanie opinii przez uczniów

● obserwacje,

● lekcje tematyczne przygotowywane i prowadzone przez uczniów,

● multimedialne prezentacje uczniowskie, referaty,

● przygotowywanie materiałów na gazetki tematyczne i redagowanie gazetek na korytarzach szkolnych

i w salach lekcyjnych.

Ankietowani piątoklasiści i szóstoklasiści potwierdzili, że na większości zajęć/lekcji:pracują w parach

lub grupach (Wykresy 1j, 2j.).,rozwiązują zadania wymyślone przez siebie lub innych uczniów (Wykres. 3j).

W trakcie obserwacji lekcji zaobserwowano stosowanie przez nauczycieli głównie metod aktywizujących oraz

współpracę uczniów pod kątem wzajemnego uczenia się (wypowiedzi na forum klasy, praca w parach, praca

w grupach grupach).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

Obszar badania:  W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące

rozwojowi uczniów

W ewaluowanej szkole są stosowane, uznawane w pedagogice za nowatorskie, rozwiązania

metodyczne, organizacyjne czy programowe.

Wszyscy ankietowani nauczyciele zadeklarowali, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadzili nowatorskie

rozwiązania w swojej pracy (Wykres 1j). Dotyczyły one m. in. (Wykres 1w). 

● wykorzystania środków dydaktycznych, 

● metod pracy, komunikacji z uczniem, 

● treści, 

● współdziałania z innymi nauczycielami, 

● komunikacji z rodzicami, 

● udział w projekcie "Nasza kopalnia, nasze środowisko” - projekt badający oddziaływanie kopalni

na środowisko (uczniowie obserwowali prace górników, kopalni, badali czystość wody), 

● organizowanie obserwacji astronomicznych - projekt "Noc w Szkole",

● udziału w programie "Porcja Pozytywnej Energii" - lekcje pokazowe z udziałem rodziców (lekcja

nagrywana na Platformę Edukacyjną), udział w programie KULTHURRA (jako jedyna szkoła

w województwie świętokrzyskim, a tylko trzynaście w Polsce). W ramach tego programu realizowany

był autorski projekt "Historia zapisana w glinie". Uczniowie w ramach zajęć ww. projekcie wykonali

film metodą animacji poklatkowej dotyczący lokalnych tradycji garncarskich.
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Zdaniem badanych rozwiązania te przyczyniają się do rozwoju uczniów, angażują ich w wyższym stopniu niż

tradycyjne rozwiązania, prowadzą do szybkiej i sprawnej komunikacji.Powyższe przykłady, podane przez

nauczycieli, potwierdził dyrektor. Uzupełnił je również o następujące:

● wyjazdy na warsztaty „Majsterkowicz” do Castoramy, 

● wystawa „Zamknąć chwile w fotografii” - stosowanie nowoczesnych technik multimedialnych (tablice

interaktywne, multibooki), 

● badania (m.in. Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży), 

● dwukrotne uczestnictwo w Lokalnym Forum Programu Równać Szanse organizowanym przez

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw Zbrza poświęconym sytuacji dzieci i młodzieży z terenów wiejskich

i barierom na starcie w dorosłe życie (zdaniem dyrektora obserwacje i doświadczenia wskazują,

że podstawowym brakiem dzieci z terenów wiejskich utrudniającym dobry start w dorosłe życie są

deficyty w umiejętnościach społecznych). 

Dodał, że w powyższe działania jest zaangażowana zdecydowana większość nauczycieli (76%-100%). W jego

opinii wszelkie działania nowatorskie oraz innowacyjne, które realizuje szkoła, oprócz tego, że rozbudzają

w uczniach aktywność poznawczą, nakierowane są na doskonalenie pewnych umiejętności. Dzieci kształcą

umiejętność:

● pracy w grupie, 

● skutecznej komunikacji, 

● zwiększają samoświadomość – poznają własne słabe i mocne strony, 

● uczą się pokonywać własne bariery, 

● uczą się stawiać pytania i samodzielnie poszukiwać odpowiedzi. 

● mają możliwość kontaktu ze środowiskiem naukowym i artystycznym – dostęp do pozytywnych

wzorców. 

Szkoła stara się angażować uczniów i dopasowywać zadania do ich możliwości, przez co realizacja wspólnego

dzieła wpływa pozytywnie na poczucie własnej wartości dzieci. Podejmowane nowatorskie działania

przygotowują uczniów do startu w dorosłość (m.in. spotkania z przedstawicielami zawodów).
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Wykres 1j

 

Wykres 1w
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Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

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

W szkole wykorzystuje się wiedzę na temat osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

w celu właściwego planowania adekwatnych procesów edukacyjnych. Nauczyciele monitorują

i analizują osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułują

wnioski, które wykorzystują w swojej pracy. Przyczyniają się one do wzrostu efektów uczenia się

i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych. Wyniki analizy osiągnięć potwierdzają

skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła rozwija u uczniów wiele

umiejętności pozwalających na odniesienie sukcesu na kolejnym etapie kształcenia.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Szkoła diagnozuje osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Zdaniem dyrektora w szkole prowadzi się diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności uczniów klas

I. Podstawę diagnozy stanowią: 

● analiza arkuszy gotowości szkolnej, które obejmują ocenę rozwoju ucznia w sferze poznawczej,

społecznej, emocjonalnej i ruchowej, dokonaną przez nauczycieli oddziałów przedszkolnych

i pracowników poradni realizujących badania pilotażowe, 

● analiza opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, 

● obserwacja bieżąca oraz informacje uzyskane od rodziców i od nauczycieli oddziałów przedszkolnych. 

Diagnozę wstępną w klasie czwartej prowadzi wychowawca klasy IV, korzystając: 

● z plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej, na której przedstawiona jest analiza wyników

sprawdzianu trzecioklasisty, analiza możliwości absolwentów klasy III i wniosków do pracy w dalszym

etapie kształcenia,  

● z wywiadu z wychowawcą klasy III-opiniodawcy o dzieciach, 
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● zapoznając się z arkuszami ocen z klasy III, Kartami Indywidualnych Potrzeb Ucznia, 

● analizując opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, 

● stosując obserwację ucznia, 

● rozmawiając z nim i jego rodzicami. Istotne są informacje dotyczące ewentualnych trudności, jak

również te obejmujące szczególne uzdolnienia, predyspozycje, zainteresowania. 

Uzyskane w wyniku diagnozy wstępnej informacje są podstawą dla nauczyciela/wychowawcy do planowania

dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniami, modyfikacji planu, rozkładów materiału, dostosowanie

metod i form pracy do potrzeb ucznia. Diagnozy mają znaczenie w dostosowaniu czasu adaptacji uczniów do ich

poziomu rozwoju emocjonalno – społecznego i organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub innych

zajęć specjalistycznych, zgodnie ze zdiagnozowanymi trudnościami i obowiązującymi przepisami o pomocy

psychologiczno – pedagogicznej.Analiza dokumentacji potwierdza wypowiedź dyrektora. Na radzie

pedagogicznej (półrocze i koniec roku) przedstawiane jest sprawozdanie na temat osiągnięć wyników uczniów.

Uczniowie klasy III biorą udział w sprawdzianie OBUT (klasy III). Na bazie przeprowadzonej diagnozy powstały

m.in. następujące wnioski: 

1. Dobierać zróżnicowane gatunkowo i tematycznie teksty analizować je, wyciągać wnioski, określać

relacje przyczynowo-skutkowe (teksty, artykuły, instrukcje, dokumenty, rozkłady jazdy). 

2. Ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem. 

3. Zachęcać i uczyć rozwiązywania nietypowych zadań. 

4. Stwarzać sytuacje do odkrywania samodzielnych badań indywidualnego dochodzenia

do rozwiązywania zadań. 

5. Odczytywać schematy, tabele, rysunki, diagramy. 

6. Stale doskonalić rachunek pamięciowy, tabliczkę mnożenia, także w formie gier i zabaw. 

7. Rozwijać wyobraźnię i logiczne myślenie. Realizacje wniosków uwzględniono w planach dydaktycznych

z matematyki, języka polskiego oraz innych przedmiotów np. dodawanie w pamięci liczb naturalnych

dwucyfrowych, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych w pamięci, czytanie prostego tekstu

zawierającego informacje liczbowe, pokaz żywych zwierząt i roślin, wyznaczanie drogi na podstawie

map i kompasu, pokaz ilustracji wybranych organizmów z wykorzystaniem internetu.

Analiza danych zastanych wskazuje, że widać wpływ sformułowanych wniosków na działania nauczycieli. Dzięki

nim uczniowie uzyskali wysoką średnią w I semestrze, biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, rozgrywkach

sportowych i innych przedsięwzięciach szkolnych.
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

W procesie lekcyjnym uwzględnianie są zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej.

Wszyscy, biorący udział w ankiecie, nauczyciele na większości lekcji dają możliwość swoim uczniom

kształtowania następujących umiejętności:

● czytanie - umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów (Wykres 1j),

● myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych

dotyczących przyrody i społeczeństwa (Wykres 2j),

● myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz

formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym (Wykres 3j),

● umiejętność pracy zespołowej (Wykres 4j),

● umiejętność odkrywania swoich zainteresowań i/lub przygotowania do dalszej edukacji Wykres 5j),

● umiejętność uczenia się (Wykres 6j),

● umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (Wykres

7j),

● umiejętność komunikowania się w języku ojczystym (Wykres 8j).

Nauczyciele wykorzystują zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy programowej, co potwierdzają

obserwacje zajęć. W czasie tych obserwacji były kształtowane najważniejsze umiejętności, opisane w podstawie

programowej dla danego etapu kształcenia.

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

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

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

Nauczyciele monitorują nabywanie wiedzy i umiejętności uczniów oraz wykorzystują wnioski

z analizy ich osiągnięć.

Nauczyciele, uczestniczący w badaniu, wskazali w ankiecie sposób w jaki monitoruje uczniów (Wykres 1w).

W oparciu o ww. monitorowanie nauczyciele wykorzystują w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów

poprzez:

● indywidualizację pracy z uczniem, 

● dobór metod i form pracy w celu skuteczniejszego nauczania, 

● organizację zajęć pozalekcyjnych: zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych, zajęcia dydaktyczno -

wyrównawcze dla uczniów mających problemy w nauce, 

● motywację uczniów do pracy na lekcji poprzez pochwały, wzmacnianie wiary we własne siły, 

● angażowanie uczniów w pomoc koleżeńską, 

● wprowadzanie aktywizujących metod nauczania, 

● powtarzanie i utrwalanie treści wymagających uzupełnienia, 

● przeprowadzanie diagnozy w celu sprawdzenia efektywności wdrożonych wniosków.

Podczas obserwowanych lekcji, nauczyciele monitorowali nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia

m.in.poprzez: 
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● zadawanie pytań, 

● sprawdzanie czy uczniowie właściwie zrozumieli zadanie, 

● wykorzystywanie technik badawczych. 

 

Wykres 1w



Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli 41/54

      

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

Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu

efektów uczenia się i osiągania przez nich różnorodnych sukcesów. Wyniki analizy osiągnięć

uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność

podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych.

Uczniowie uczestniczący w ankiecie szczególnie są zadowoleni z następujących osiągnięć:

● z matematyki, plastyki, muzyki, techniki, angielskiego, polskiego,

● z osiągnięć na wychowaniu-fizycznym,

● z języka polskiego,

● z dobrych ocen.

Według opinii dyrektora bieżąca analiza osiągnięć uczniów wykazuje skuteczność podejmowanych działań

dydaktycznych. Nauczyciele podejmują odpowiednie działania dydaktyczne lub wychowawcze we współpracy

z rodzicami. W przypadku zaobserwowanych trudności dydaktycznych najczęściej: 

● analizują dotychczasowe osiągnięcia uczniów i wyciągają wnioski do dalszej metodologii pracy

z dziećmi, 

● starają się wzmacniać u ucznia wiarę w siebie, 

● motywują poprzez pochwały do podejmowania działań, dostrzegają nawet minimalne sukcesy, 

● stosują informacje zwrotną, 

● stosują indywidualizację w nauczaniu – praca z uczniem zdolnym i słabym, 

● udzielają uczniowi pomocy poprzez włączenie do zajęć zespołu dydaktyczno – wyrównawczego, 

● dostosowują wymagania i warunki – np. wydłużenie czasu, mniejsze partie materiału do opanowania, 

● zapewniają pomoc koleżeńską, 

● konsultują się z rodzicami , przedstawicielami PPP i dyrekcją szkoły.

Skuteczność powyższych działań przejawia się m.in. poprzez: 

● wzrost średniej semestralnej i rocznej z przedmiotów: j. polski, historia, muzyka, wych. fiz. tych

samych uczniów w kolejnej klasie,

● wzrost ocen z zachowania (najniższa ocena z zachowania - poprawna),

● stuprocentowa promocja,

● informacje o wzorowym zachowaniu uczniów płynące spontanicznie z zewnątrz ( m.in. od kustosza

Muzeum Tradycji Garncarstwa w Chałupkach, z antykwariatu, z Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach).
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Dyrektor na bazie ww. działań i ich skuteczności oraz w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego

sformułował następujące wnioski:

1. Należy szukać takich metod i form pracy, aby zachęcać uczniów do nauki, uczyć systematycznego

uczenia się.

2. Indywidualizować prace z uczniami.

3. Kontrolować każdą zadaną pracę domową, oceniać je, za prace domowe niepoprawnie wykonane nie

stawiać ocen niedostatecznych.

4. Na dłuższe przerwy w nauce (ferie, przerwa świąteczna) nie zadawać prac domowych.

5. Wprowadzać nowatorskie metody nauczania z użyciem pomocy multimedialnych.

6. Uatrakcyjniać zajęcia szkolne wykorzystując wszystkie dostępne w szkole pomoce dydaktyczne.

7. Uatrakcyjniać życie szkoły poprzez organizowanie interesujących uroczystości, wyjazdów, spotkań

z ciekawymi ludźmi, zabaw (z zabawy nauka).

8. Stworzyć system motywacyjny, który byłby dostosowany do możliwości i predyspozycji uczniów.

Uczniowie badanej klasy IVa sprawnie i poprawnie posługują się językiem polskim w mowie i piśmie, stale

wzbogacają swoje słownictwo – dbają o to wszyscy nauczyciele uczący w klasie rozwijając umiejętność

czytania, czytania ze zrozumieniem. Nauczyciele podczas zajęć stwarzają możliwość doskonalenia wypowiedzi

ustnych i pisemnych, pracy z tekstem źródłowym. Uczniowie osiągnęli w I semestrze dobre wyniki z języka

polskiego, pięć osób z czternastu otrzymało ocenę bdb - 36%. Umiejętność czytania i sprawnego posługiwania

się językiem ojczystym została osiągnięta dzięki:

● wspólnym staraniom nauczycieli uczących w klasie, 

● organizacji konkursów promujących czytelnictwo,

● konkursom na temat znajomości treści lektury, 

● aktywnym uczestnictwie klasy w Tygodniu Kultury Języka Polskiego – I miejsce uczennicy klasy IVa

w szkolnym konkursie pięknego czytania, udział w konkursie frazeologicznym. 

Uczniowie rozwijają uzdolnienia recytatorskie – przygotowali akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

przedstawienie wigilijne, część brała udział w przedstawieniu z okazji ślubowania I klasy. Uczniowie rozwinęli

myślenie matematyczne dzięki stosowaniu metod aktywizujących, pracy z tablicą interaktywną, klasowym

konkursom matematycznym. Ponadto uczniowie wykazują umiejętność myślenia naukowego, formują wnioski

oparte na doświadczeniach, prowadzili doświadczenia i obserwacje przyrodnicze pogody, wzrostu roślin.

Uczestniczyli m.in. w spotkaniach: 

● z pracownikiem Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach Karolem Szarym– obserwacja nieba,

wykonywali zegary słoneczne, 

● z pracownikiem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych p. Ewelina Baran

– prezentacja multimedialna „Dlaczego zmieniają się pory roku?”,

● z pracownikiem Nadleśnictwa Daleszyce p. P. Kosinem – Święto Drzewa prezentacja multimedialna

„Drzewa w Polsce”. 

Uczniowie komunikują się w języku obcym w mowie i piśmie dzięki stosowaniu metod aktywizujących, pracy
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z tablica interaktywną, zastosowaniu pomocy multimedialnych. Uczniowie sprawnie posługują się nowoczesnymi

technikami informacyjno - komunikacyjnymi dzięki tablicy interaktywnej, stałemu dostępowi do Internetu

w klasie, udziałowi w projekcie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2013”, w konkursie „Stwórzmy

lepszy Internet”. Uczniowie potrafią wyszukiwać i korzystać z informacji, gdyż pracują poza podręcznikiem

z różnymi źródłami informacji, czyli ze słownikami, encyklopediami, internetem zarówno w czasie lekcji jak

i podczas odrabiania prac domowych. Uczestniczyli w 2 lekcjach bibliotecznych w bibliotece Publiczno - Szkolnej

oraz w jednej lekcji w Bibliotece Pedagogicznej w Kielcach. Uczniowie rozwinęli umiejętność uczenia się dzięki

życzliwej atmosferze podczas lekcji, wskazówkom nauczycieli, pracy dydaktyczno - wyrównawczej oraz podczas

przygotowywania do konkursów. Uczniowie potrafią pracować zespołowo dzięki silnemu naciskowi na integrację

klasy, budowaniu więzi między uczniami podczas wspólnego przygotowywania uroczystości szkolnych, Wigilii

klasowej. Uczniowie brali udział w dwóch ogniskach integracyjnych, nocowali w szkole, gdzie przygotowywali

wspólnie przedstawienie teatru cieni, uczestniczyli w popołudniowym spotkaniu „Gry bez prądu”, wykonywali

fotografie miejscowości, z których pochodzą i wystawę fotografii dla społeczności lokalnej pod hasłem „Wieś jest

piękna”. Bardzo często pracują zespołowo również w czasie zajęć lekcyjnych. Sukces edukacyjny klasy jest

możliwy dzięki współpracy i zaangażowaniu nauczycieli, indywidualizacji pracy z uczniem oraz małej liczebności

klasy.W ostatnich trzech latach uczniowie klas VI osiągnęli następujące wyniki ze sprawdzianu:

● 2011 -24,64 stanin średni, 

● 2012 -22,63 stanin średni,

● 2013 -23,12 stanin średni.

Analizując wyniki uzyskiwane przez uczniów po klasie VI na sprawdzianie zewnętrznym w rozpatrywanym

okresie można stwierdzić, że po spadku w roku szkolnym 2011/2012 wystąpiła (biorąc pod uwagę uzyskane

punkty) tendencja wzrostowa. W skali staninowej natomiast utrzymuje się tendencja stała - stanin średni.

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

pracy

Szkoła prowadzi działania, które służą sukcesowi uczniów w następnym etapie edukacyjnym.  

W opinii nauczycieli i dyrektora szkoła rozwija u uczniów takie cechy, które m.in. przygotują uczniów

do kolejnych etapów kształcenia i funkcjonowania na rynku pracy. Zaliczyć do nich można:

● samodzielność, 

● aktywność, 

● świadomość swojej wartości, 

● otwartość, 

● kreatywność, 

● punktualność, 

● umiejętność autoprezentacji, 

● umiejętność pracy w zespole,

● posługiwanie się językiem obcym, 

● posługiwanie się technologią komputerową, 

● poznawanie różnych technik i sposobów uczenia się uwzględniających indywidualny styl nauki, 
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● aktywne spędzanie czasu wolnego, 

● autoprezentacji (uczeń potrafi zaprezentować siebie w różnych formach wyrazu, np. teatralnych,

w akademiach, w przedstawieniach),

● czytanie ze zrozumieniem, 

● poprawnego pisania i mówienia, posługiwania się poprawną polszczyzną (Tydzień Kultury Języka

Polskiego, konkursy recytatorskie, przedmiotowe), 

● rozumowania i logicznego myślenia, 

● wdrażanie do samorządności radzenie sobie z trudnościami i ze stresem.

Szkoła kładzie także nacisk na umiejętność poprawnego mówienia, pisania, uczenia się, logicznego myślenia,

bycia kulturalnym, tolerancyjnym i otwartym na problemy drugiego człowieka.Powyższe umiejętności wdrażane

są poprzez organizowanie wielu uroczystości szkolnych, środowiskowych, na których uczniowie mają możliwość

publicznych występów (występy szkolnego zespołu folklorystycznego Małe Wolanecki), prezentowania swoich

umiejętności, stosowanie różnych form pracy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, praca w zespole,

w grupach, w parach. W przypadku zaobserwowania u ucznia trudności dydaktycznych nauczyciele analizują

jego dotychczasowe osiągnięcia, konsultują to z rodzicami, dając im wskazówki do pracy z dzieckiem w domu

oraz stosują indywidualizacje w nauczaniu (np. włączają ucznia do zespołu dydaktyczno - wyrównawczego),

starają się zachęcić ucznia dostrzegając jego wkład pracy, udzielają pochwał nawet przy minimalnych

sukcesach. W przypadku trwających kłopotów sugerują rodzicom potrzebę diagnozy występujących trudności

w PP-P w Chmielniku.
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Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.

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

element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o

sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a

także klimatu sprzyjającego uczeniu się. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

Uczniowie współdziałają ze sobą w ramach prac Samorządu Uczniowskiego, a samorządność

uczniowska jest wspierana przez nauczycieli. W działaniach uczniów widoczna jest współpraca

i zaangażowanie. Wzajemne relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i pracownikami

niepedagogicznymi szkoły oparte są na szacunku i zaufaniu, a zasady istniejące w szkole

obowiązują wszystkich w ten sam sposób. Wynikiem tego jest pozytywny i przyjacielski klimat jaki

panuje w szkole. Rodzice uważają, że mają wpływ na zasady zachowania, jakie obowiązują w  klasie

jego dziecka. Działania w szkole są analizowane oraz modyfikowane w razie potrzeb.

W modyfikacjach tych biorą udział zarówno rodzice jak i uczniowie.

Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i

psychiczne

 W placówce panuje miła i przyjazna atmosfera, co ma wpływ na bezpieczeństwo. Jak podkreślili

partnerzy "szkoła nie zamiata problemow pod dywan". 

Uczniowie podczas ankiety zaznaczyli, że:

● na lekcjach czują się bezpiecznie (Wykres 1j),

● na przerwach czuja się bezpiecznie (Wykres 2j),

● na terenie szkoły po zajęciach czują się bezpiecznie (Wykres 3j).

Ponadto większość uczniów wskazała, że ani razu:

● nikt nie zniszczył mu rzeczy należącej do niego (Wykres 4j),

● nie ukradziono mu przedmiotu należącego do niego (Wykres 5j), 

● nie był zmuszany do kupowania czegoś za swoje własne pieniądze (Wykres 5j), 

● nie użyto wobec niego nieprzyjemnych przezwisk (Wykres 6j),

● inni uczniowie zachowywali się w sposób nieprzyjemny wobec jego osoby ( Wykres 7j),
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● nie był wykluczany z grupy ( Wykres 8j),

● nie był obrażany za pomocą telefonu komórkowego (Wykres 9j),

● nie został pobity (Wykres 10j),

● nie uczestniczył w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia (Wykres 11j).

Podczas wywiadu partnerzy stwierdzili, że szkoła jest miejscem bezpiecznym. Dla potwierdzenia tego wskazali,

że w szkole obywają się liczne prelekcje, spotkania oraz jest monitoring.  Dodali, że szkoła „nie zamiata

problemów pod dywan”, a w razie wystąpienia sytuacji problemowych, zagrażających bezpieczeństwu, pani

dyrektor podejmuje właściwe działania (interwencje Straży Gminnej – bezpańskie psy, nadmierna prędkość

kierowców). Również podkreślili fakt, że uczniowie są śmiali, otwarci, co wynika z przyjaznej atmosfery

panującej w szkole. Jak wskazał przedstawiciel Policji, w szkole nie ma incydentów, niszczenia mienia,

demoralizacji, nie podejmuje się żadnych interwencji. Prowadzone są natomiast działania profilaktyczne.

Pracownicy niepedagogiczni stwierdzili, że w szkole dba się o bezpieczeństwo poprzez: monitoring, dyżury oraz

 usuwanie awarii na bieżąco. Wszyscy uczniowie klas I-III biorący udział w wywiadzie stwierdzili, że w szkole

czują się bezpiecznie. Jak podkreślił przedstawiciel organu prowadzącego wyposażenie w szkole oraz na boisku

posiadają atesty i podlegają systematycznej kontroli. Również wskazał, że dzieci nie czekają długo na odwóz,

co ma niewątpliwie wpływ na poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów. 

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

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

Wykres 9j Wykres 10j



Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli 49/54

      

Wykres 11j Wykres 12j

Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego

Uczniowie potrafią dzielić się odpowiedzialnością, a w szkole budowany jest pozytywny klimat dla

ich współpracy.

Uczniowie biorą udział w działaniach organizowanych przez samorząd uczniowski.  Działania te przedstawione są

w wykresie 1w.  Jak zadeklarowali nauczyciele, uczniowie współpracuję za sobą w realizacji przedsięwzięć, które

są wynikiem działań samorządu uczniowskiego. Na potwierdzenie tego podali następujące przykłady:

● organizowanie imprez szkolnych (Dzień Chłopaka, Kobiet, Mikołajki Andrzejki, Wigilia w szkole ) oraz

konkursów np. na najładniejszą klasę w szkole,

● organizowanie zawodów oraz pomocy koleżeńskiej,

● proponowanie wyjazdów do kina, teatru oraz na wycieczki. 

Dodali również, że uczniowie brali udział w akcjach charytatywnych takich jak: „Góra grosza", zbiórka nakrętek

dla chorych dzieci, pomoc dla poszkodowanej w pożarze rodziny, zbiórka książek na rzecz szpitala dziecięcego

w Busku, udział w akcji Fundacji „Pomóż i Ty” oraz Stowarzyszenia Sursum Corda, zbiórka słodyczy jako dar

mikołajkowy dla ubogich dzieci z terenu gminy, zbiórka żywności pod hasłem „Podziel się posiłkiem”. Również

podkreślili fakt, że na prośbę samorządu utworzono koło taneczne, wprowadzono zajęcia SKS. Uczniowie

w czasie wywiadu potwierdzili powyższe przykłady nauczycieli. Również nauczyciele uczący w jednym oddziale

stwierdzili, że starają się odpowiadać na uczniowskie inicjatywy. Potwierdzili powyższe przykłady dodając, że na

prośbę uczniów modyfikowane są niektóre zagadnienia poruszane na godzinie wychowawczej.
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Wykres 1w

Obszar badania:  Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i

przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi

członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu

Rodzice oraz uczniowie mają wpływ na zasady postępowania i współżycia, które obowiązuję

w szkole. 

Rodzice uczniów maja wpływ na zachowania jakich się oczekuje od jego dziecka w szkole  (Wykres 1j) oraz

na zasady jakie obowiązują w klasie jego dziecka (Wykres 2j). Ankietowani uczniowie uważają, że mają wpływ

na  zasady, które obowiązują w jego szkole (Wykres 3j).  Obserwacja zajęć pokazuje, że nauczyciele

i uczniowie dbają o przestrzeganie przyjętych w szkole zasad, a nauczyciel poprzez swój osobisty przykład,

kształtuje pożądane społecznie postawy. Podczas wywiadu nauczyciele podali normy i wartości jakie obowiązują

w ich szkole. Zaliczyli do nich postawy prospołeczne, ekologiczne, patriotyczne, prozdrowotne i etyczne. Dodali,

że uczniowie mają obowiązek zachowywać się w sposób godny, systematycznie przygotowywać się do lekcji,

okazywać szacunek nauczycielom, osobom dorosłym, kolegom, dbać o bezpieczeństwo. Jak stwierdzili

pracownicy niepedagogiczni w szkole od uczniów oczekuje się by dbały o porządek, były grzeczne, zmieniały

obuwie, nie używały brzydkiego słownictwa. Rodzice w czasie wywiadu uznali, że mają duży wpływ na zasady

zachowania i wartości obowiązujące w szkole. Na potwierdzenie tego wskazali, że  mieli wpływ na sposób

ubierania się w szkole.  Jak zadeklarowali uczniowie, nauczyciele rozmawiają z nimi o tym jak należy się

zachowywać. Rozmowy te dotyczą właściwego zachowania w miejscach publicznych, bezpieczeństwa i zagrożeń,

kultury osobistej. Dodali, że mają wpływ na oceny z zachowania, a dzięki nauczycielom mogą korzystać

z telefonu komórkowego na wycieczkach. Również stwierdzili, że rodzice decydują o miejscach wyjazdu

na wycieczki. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje

je w razie potrzeb

W szkole dokonywana jest systemowa analiza działań wychowawczych, a wnioski przyczyniają się

do modyfikacji działań. 

Nauczyciele oraz dyrektor podczas wywiadu stwierdzili, że dokonują analizy działań wychowawczych. Wskazali,

że prowadzą dyskusję i wymianę spostrzeżeń między nauczycielami i innymi pracownikami szkoły na temat

zachowań uczniów, prowadzą rozmowy z uczniami dotyczące agresji, przemocy oraz rozmowy

z rodzicami. Dodali, że sytuacje trudne są na bieżąco analizowane przez nauczycieli w obecności wychowawcy,

a także rodziców, a po każdym semestrze wychowawcy przedstawiają wyniki swoich działań i na tej podstawie

formułowane są wnioski do dalszej pracy. Obserwacja i analiza zachowań prowadzona jest na bieżąco tj.

tygodniowo, miesięcznie, semestralnie oraz rocznie. Stwierdzili również, iż wyniki analiz są podstawą zmian,

do których można zaliczyć: modyfikację w organizacji pracy szkoły (plan dyżurów n-li w celu zapewnienia

bezpieczeństwa na placu zabaw, podczas oczekiwania uczniów na odwóz), przystąpienia szkoły do udziału

w dodatkowych programach, projektach, akcjach profilaktycznych mających na celu zmniejszenie zagrożeń oraz

wzmocnienie pożądanych zachowań (Bezpieczna szkoła, Dzień Bezpiecznego Internetu). Jak podkreślił dyrektor

na skutek tych analiz:

● dokonano ewaluacji Planu Wychowawczego Szkoły, dokonano ewaluacji Programu Profilaktycznego, 

● wzmocniono dyżury nauczycielskie, 

● szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu "Szkoła bez przemocy". 

Dodał, że ustalono system interwencji wobec zachowań negatywnych, przeciwdziałania przemocy, zrealizowano
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szereg spójnych działań we współpracy ze Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw "Zbrza" oraz dokonano ewaluacji

sposobu oceny zachowania WSO. Szkoła, zdaniem dyrektora, zbiera opinie od rodziców na temat swojej pracy

poprzez: informację zwrotną na zebraniach rodziców, wywiady indywidualne, spotkania dyrekcji szkoły z Radą

Rodziców i nauczycieli z rodzicami, spotkania rodziców z wychowawcami, bezpośrednie rozmowy w trakcie

uroczystości szkolnych, imprez klasowych, wycieczek, ankiety dotyczące różnych sfer życia szkoły, ewaluacja

wewnętrzną oraz  pocztę elektroniczną. 

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

W szkole umożliwia się uczniom i rodzicom udział w analizie i modyfikacjach systemu oddziaływań

wychowawczych, a pomysły zgłaszane przez uczniów oraz rodziców są uwzględniane przez szkołę.

Zdaniem dyrektora w szkole funkcjonuje samorząd uczniowski, wybierany w wolnych wyborach przez uczniów.

Samorząd aktywnie uczestniczył w ustalaniu regulaminu szkoły, planu pracy samorządu. Na podstawie WSO

uczniowie oceniają zachowanie swoje i swoich kolegów, oceny te są uwzględniane przez nauczycieli. Uczniowie

mają wpływ na charakter i rodzaj imprez szkolnych, klasowych. Decyzje o wycieczkach, dyskotekach, formach

świętowania różnych okoliczności jest z nimi konsultowana. Uczestniczyli w tworzeniu koncepcji pracy szkoły,

wyrazili swoją opinię na temat modelu absolwenta szkoły. Zgłaszają propozycje dotyczące prowadzenia lekcji

wychowawczych, spędzania wolnego czasu organizowania zajęć pozalekcyjnych, zgłosili potrzebę powołania

nowych sekcji w ramach samorządu Uczniowskiego –sportową i artystyczną.. Uczniowie naszej szkoły wykazują

się dużą aktywnością i inicjatywą. Sugestie uczniów, które zostały wykorzystane w tworzeniu dokumentów

szkolnych i zastosowane w oddziaływaniach wychowawczych dotyczyły ponadto wspólnych dyżurów nauczycieli

i uczniów, zamykania szatni w czasie lekcji, częstszych kontroli toalet przez nauczycieli, zapobiegania

agresywnym zachowaniom i wiele innych. Uczniowie aktywnie uczestniczą w planowaniu edukacji kulturalnej

w szkole. Są współtwórcami szkolnej izby regionalnej, w której kultywuje się tradycje regionu. To oni, wspólnie

z rodzicami zbierali eksponaty, znają historię ich wykorzystania. Zgłaszają się do konkursów piosenki, np.

patriotycznej, ekologicznej, konkursów Gwary regionalnej. W szkole działa folklorystyczny zespół „Male

Wolanecki”, który kultywuje tradycje kultury ludowej naszego regionu. Uczniowie angażują się w pomoc innym

dzieciom. Tradycją szkoły jest przekazywanie paczek świątecznych do różnych domów dziecka, osobom

potrzebującym i koncertowanie charytatywne. Dzieci same przekazują potrzebującym słodycze, zabawki,

przybory szkolne. Dzieci wiedzą, co jest dobre a co złe i jak powinny się zachowywać. Ponadto, w opinii

dyrektora i nauczycieli, Samorząd Uczniowski na początku każdego roku szkolnego opracowuje plan działań

uwzględniający potrzeby i oczekiwania uczniów. Uczniowie zgłaszają wiele propozycji:

● dotyczących organizacji zajęć pozalekcyjnych ,

● tematów lekcji wychowawczych,

● wycieczek , spacerów poza teren szkoły, zabawy na placu szkolnym.

Pomagają w uroczystościach i imprezach - pomoc przy nagłośnieniu.

Uczniowie wnioskowali także, o organizowanie w szkole Mikołajek klasowych, Poczty Walentynkowej, zgłaszają

propozycje wycieczek krajoznawczych, integracyjnych i edukacyjnych, propozycje dekoracji klas. Proponują

różne konkursy, akcje charytatywne. Uczniowie prowadzą lekcje przy Dniu Nauczyciela, Pierwszym Dniu wiosny.

Nauczyciele wspierają uczniów i pomagają im w realizacji zadań. Działania te uczą ich odpowiedzialności, pracy

w zespole, kreatywności, współpracy z dorosłymi.Również rodzice, w opinii dyrektora, są równorzędnym
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partnerem szkoły. Interwencje rodziców powodowane sytuacjami konfliktowymi w klasach zawsze wywołują

wspólne działania zmierzające do rozwiązania problemu – szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu

"Szkoła bez przemocy". Ustalono system interwencji wobec zachowań negatywnych, przeciwdziałania przemocy,

zrealizowano szereg spójnych działań we współpracy ze Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw „Zbrza” –

warsztaty dla nauczycieli, dla rodziców, dla dzieci (prowadzenie psycholog Ewa Czemierowska-Koruba),

zrealizowano program interwencyjno-korekcyjny ,,Znam swoją wartość” skierowany do dzieci i rodziców ofiar

przemocy i agresji, co w efekcie doprowadziło do rozwiązania problemu przemocy w szkole, ustalanie sposobu

oceny zachowania, sposobów wymiany informacji między rodzicami i nauczycielami.Rodzice mają również

możliwość współdecydowania o charakterze imprez (np. Dzień Dziecka plenerowy z urządzeniami zabawowymi

i grillem), miejscach wycieczek, szkoła stwarza możliwość integracji rodziców (np. uroczyste obchody Dnia

Matki, Babci i Dziadka kończą się wspólnym biesiadowaniem). Rodzice po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją

szkoły mają dostęp do pomieszczeń szkolnych w tym Sali gimnastycznej (siatkówka, aerobik).

Zdaniem dyrektora i nauczycieli rodzice zgłaszali propozycje zmian bądź modyfikacji w działaniach

wychowawczych dotyczące:

● problemów wychowawczych w rodzinie, przeprowadzono cykl warsztatów „Szkoła dla rodziców”,

● problemów uzależnienia dzieci od komputera oraz gier komputerowych, realizowano cykl zajęć dla

uczniów (Sieciaki dla kl. I-III SP, Internet kl. IV -VI),

● zmiany organizowania imprez szkolnych – Andrzejek , choinki szkolnej , Dnia Babci i Dziadka ,Dnia

Matki Dnia Dziecka,

● decyzji o nadaniu szkole imienia i wyboru patrona szkoły,

● zmiany godzin wyjazdu na basen,

● zmiany, na ich prośbę, godziny wywiadówek.

Wszystkie zgłaszane zmiany zostały uwzględnione i zrealizowane.

Sami rodzice, biorący udział w wywiadzie, potwierdzili powyższe działania. Stwierdzili również, że wspólnie

z nauczycielami podejmują działania mediacyjne w przypadku zachowań niepożądanych

(uczeń-rodzic-wychowawca-pedagog). Zaproponowali wdrożenie dziennika elektronicznego, zainstalowanie

monitoringu. Znają zasady zawarte w kontraktach klasowych, a ich opinie są uwzględniane przy ich modyfikacji.

Poprosili o zainstalowanie telefonu w pokoju nauczycielskim. Z inicjatywy rodziców w klasach młodszych dzieci

mają zakaz przynoszenia do szkoły pieniędzy, zaproponowali wprowadzenie w klasach młodszych „minek”

informujących o zachowaniu. Pracownicy szkoły dostrzegają pomysły i inicjatywy zgłaszane przez uczniów

i rodziców oraz realizują je lub wspierają pomysłodawców w tych działaniach.Podobnie jak u uczniów wszystkie

zgłaszane zmiany zostały uwzględnione i zrealizowane. 
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