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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 21-11-2013 - 26-11-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Teresa Zając, Elżbieta Skrzypek. Badaniem objęto 123 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 63 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 34 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

Radziechowy, to miejscowość w powiecie żywieckim licząca około 4,5 tys. mieszkańców. Początki szkolnictwa

we wsi sięgają XVI wieku. Najstarsza część szkoły została oddana do użytku w 1952 roku, zaś jego rozbudowa

nastąpiła w latach 1974-1978. Dziś mieści się tutaj Zespół Szkół, który funkcjonuje od 01.10.2005 roku. W jego

skład wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne nr 1. Szkoła położona jest na niewielkim wzniesieniu

otoczonym malowniczymi górami Beskidu Żywieckiego. Z jej okien roztacza się widok na Skrzyczne, Babią

Górę, Matyskę z Krzyżem Jubileuszowym. Można stąd wyruszyć na wiele atrakcyjnych szlaków turystycznych.

Szkoła kształci uczniów, wychowuje i wzmacnia ich poczucie identyfikacji ze środowiskiem i regionem, kształtuje

pożądane postawy oraz przygotowuje do życia w społeczeństwie. Mottem, które towarzyszy pracy Zespołowi

Szkół, są słowa jego patrona ks. prał. Stanisława Gawlika: " …Obok wiary w siebie płynącej z wiary w Boga

musimy mieć przed oczami cel, ideał. Ludzie bez ideału w życiu stają się "karłami", są pospolici."

Gimnazjum czyni starania, aby zapewnić swoim wychowankom bardzo dobre warunki nauki. Bogata oferta

edukacyjna ukierunkowana na wszechstronny rozwój uczniów umożliwia osiąganie przez nich dobrych wyników

kształcenia oraz nabywanie pożądanych postaw i umiejętności. Ozdobą szkoły jest piękny ogród, usytuowany

od frontowej strony budynku, powstały niedawno w ramach projektu ,,Pozwól mi działać a zrozumiem - ogród

miejscem edukacji przyrodniczej dzieci". Spełnia on głównie funkcję dydaktyczną. Odbywają się tu przede

wszystkim lekcje biologii. Organizowane zajęcia podejmują również tematykę ochrony środowiska,

co uświadamia uczniom ,że sami mogą kształtować i czynnie wpływać na otaczający świat, uczą się obserwować

przyrodę, wyciągać wnioski i opracowywać je w różnych formach. Dzięki ławeczkom znajdującym się wokół

ogrodu, młodzież może spędzać przerwy w pięknym otoczeniu, tak więc ogród spełnia również funkcję

rekreacyjną. Obecnie w pięknie odremontowanej placówce uczy się 447 uczniów, w tym 169 uczniów, w 8

oddziałach gimnazjum. Kolorowe, artystycznie odnowione wnętrza czynią pobyt w szkole przyjemnym

i radosnym. Kadrę pedagogiczną tworzy 25 nauczycieli - wszyscy z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

Większość z nich posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów i stopień nauczyciela

dyplomowanego. Gimnazjum posiada nowoczesną bazę dydaktyczną: klasopracownie przedmiotowe, 3

pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę z Multimedialnym Centrum Informacji, tablice

interaktywne, rzutniki multimedialne, gabinet pedagoga, gabinet logopedyczny i psychologiczno -

terapeutyczny, świetlicę ze stołówką, amfiteatr. Ma również nowoczesną bazę sportową: duża sala

gimnastyczna z boiskiem do siatkówki, siłownia oraz kompleks boisk do piłki nożnej i koszykowej ,,Orlik". Od

2005 roku w gimnazjum jest klasa o profilu sportowym. Dominującą dyscypliną sportową, uprawianą przez

uczniów jest piłka siatkowa, w której na przestrzeni ostatnich lat drużyny dziewcząt i chłopców gimnazjum

osiągnęły wiele sukcesów. Prężnie działa Biblioteka, która jest organizatorem wielu ciekawych imprez

i konkursów, między innymi: konkursu czytelniczego połączonego z zawodami sportowymi w ramach Rambitu

klas III, święto biblioteki, ,,Dzień pluszowego misia". Ponadto uczniowie mają możliwość uczestniczenia

w pracach kółka bibliotecznego, zajęciach organizowanych w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom" (

wspólne czytanie książek, konkursy czytelnicze i plastyczne), jak i konkursie wiedzy ,,Wiem wszystko".

Biblioteka redaguje własną gazetkę ,,Mól książkowy". Członkowie koła bibliotecznego wyjeżdżają corocznie

do Biblioteki Śląskiej w Katowicach na prezentacje biblioteczne i spotkania ze znanymi twórcami. W szkole

działa grupa teatralna ,,Prożek II". Ma w swym dorobku wiele spektakli wystawianych na różnych scenach,

zdobywają wyróżnienia (II miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie na Mała Formę Teatralną o charakterze

profilaktycznym, I miejsce w Gminnym Przeglądzie Teatralnym). Uczniowie Gimnazjum od wielu lat redagują
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gazetkę szkolną "Kleks". Uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach literackich,

plastycznych, artystycznych, zawodach i turniejach sportowych. W roku szkolnym 2010/2011 gimnazjum miało

dwóch laureatów: z języka polskiego, historii oraz finalistę z chemii, w roku 2011/2012 – laureata Konkursu

Przedmiotowego z Chemii, a w roku 2012/2013- czterech finalistów: 1 z matematyki i 3 z geografii oraz finalistę

w Powiatowym Konkursie Informatyczno – Językowym ,,Ikar". W ciągu ostatnich lat w szkole realizowane były

projekty edukacyjne finansowane przez Unię Europejską, fundacje i podmioty gospodarcze, między innymi.:

,,Nauka Kluczem do Przyszłości", ,,Równe szanse do nauki na przyszłość", ,,Moja mała - wielka Ojczyzna",

,,Poznać, pokochać, chronić - jakie to banalne", ,,Pozwól mi działać a zrozumiem- ogród miejscem edukacji dla

dzieci i młodzieży", ,,Razem dla siebie i innych", ,,Po stronie natury. Beskidy- tu jest nasze miejsce na ziemi".
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Gimnazjum Publiczne Nr 1 im. ks. prał. St. Gawlika w
Radziechowach

Patron ks prał. St. Gawlik

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Radziechowy

Ulica Szkolna

Numer 1220

Kod pocztowy 34-381

Urząd pocztowy Radziechowy

Telefon 0338676222

Fax

Www

Regon 07229015700000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 210

Oddziały 10

Nauczyciele pełnozatrudnieni 0.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 21

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat żywiecki

Gmina Radziechowy-Wieprz

Typ gminy gmina wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się B

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 A

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. Planowanie procesów edukacyjnych służy wszechstronnemu rozwojowi uczniów, dzięki stosowaniu

nowoczesnych metod dydaktycznych wzbudzających u uczniów ciekawość i chęć uczenia się.

2. Ocenianie uczniów odbywa się według ustalonych i jasnych dla nich zasad.

3. Rodzice uważają, że nauczyciele skutecznie motywują ich dzieci do nauki, ponieważ częściej chwalą je niż

krytykują.

4. Uczniowie mają możliwość odwoływania się na lekcjach do wiedzy z innych przedmiotów, do doświadczeń

z życia codziennego, do wydarzeń w kraju, w swojej miejscowości, analizują je i wyciągają wnioski.

5. Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój i wpływają na sposób organizowania i przebieg procesu

uczenia się.

6. W trakcie wdrażania podstawy programowej nauczyciele wykorzystują zalecane sposoby i warunki jej

realizacji, informacje o osiągnięciach uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego oraz informacje o bieżącym

poziomie ich wiedzy i umiejętności. W oparciu o sformułowane wnioski dokonują modyfikacji swoich działań.

7. Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgadniane i przestrzegane przez uczniów, pracowników

szkoły, rodziców.. Relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym

szacunku i zaufaniu. Uczniowie przestrzegają norm i wartości społecznych takich jak: szacunek, uczciwość,

pracowitość, wrażliwość.

8. Nauczyciele rozmawiają z uczniami na temat bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły, o normach

panujących w szkole. Rodzice wiedzą, jakie zachowania dzieci w szkole są prawidłowe i maja wpływ na zasady

w niej obowiązujące.
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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: B

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy wszechstronnemu rozwojowi uczniów.

Nauczyciele stosują nowoczesne metody pracy dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, które

ich zdaniem wzbudzają u nich ciekawość, angażują ich, rozwijają samodzielne i twórcze myślenie,

porządkują, poszerzają i utrwalają ich wiedzę, uczą logicznego myślenia, wnioskowania, uczą

współpracy i współdziałania w grupie. Każdy uczeń może odpowiadać przy tablicy, a inni mogą

kontrolować jego wypowiedź i uczyć się od niego. Nauczyciele tworzą wszystkim uczniom sytuacje

sprzyjające poszukiwaniu przez nich różnych rozwiązań, wyrażania opinii, czy podsumowania lekcji.

W większości twierdzą, że ich uczniowie potrafią uczyć się samodzielnie. Z obserwacji zajęć wynika,

że w klasie panuje atmosfera twórczej pracy, nauczyciel podchodzi do uczniów, sprawdza, życzliwie

komentuje ich samodzielną pracę, przyjmuje inicjatywy i opinie uczniów, akceptuje je

i wykorzystuje w pracy podczas lekcji, a uczniowie mają możliwość wykorzystania popełnionych

błędów do uczenia się. Prawie wszyscy ankietowani uczniowie klasy II i III znają stawiane przed

nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania. Nauczyciele motywują uczniów

do aktywnego uczenia się i wspierają ich w sytuacjach trudnych, a szczególnie dzięki informacji

zwrotnej, jaką otrzymują od nich uczniowie. Nauczyciele rozmawiają z uczniami o związkach

nauczanego przedmiotu z innymi przedmiotami lub zjawiskami, sytuacjami życiowymi, czy

zastosowaniem wiedzy przedmiotowej w życiu codziennym. Rozmawiają o wydarzeniach

historycznych, rocznicowych, krajowych i lokalnych. Większość uczniów uważa, że ich wyniki

w nauce najbardziej zależą od: ich zaangażowania, czasu, jaki poświęcają na naukę, pracy

nauczycieli, atmosfery w klasie, ich uzdolnień. Ankietowani uczniowie klas III podali, że w danym

dniu, podczas lekcji mieli największy wpływ na atmosferę w klasie. Zdaniem dyrektora, wszyscy

nauczyciele gimnazjum wprowadzają do procesu dydaktycznego nowatorskie rozwiązania, które

dotyczą stosowania nowych metod pracy i środków dydaktycznych oraz współdziałania z innymi

nauczycielami. 
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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 służy wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Nauczyciele stosują

nowoczesne metody pracy dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, które ich zdaniem wzbudzają

u uczniów ciekawość, angażują ich, rozwijają samodzielne i twórcze myślenie, porządkują, poszerzają

i utrwalają ich wiedzę, uczą logicznego myślenia, wnioskowania, uczą współpracy i współdziałania w grupie.

Nauczyciele twierdzą, że ich lekcje nie różniły się znacząco od innych, prowadzonych w tych klasach. Większość

ankietowanych uczniów klas II podaje, że sposób, w jaki nauczyciele uczą powoduje, że chcę się uczyć; potrafią

zainteresować ich tematem lekcji; zrozumiale tłumaczą zagadnienia. Uczniowie po obserwacji zajęć podają,

że podobało im się odpowiadanie, rozwiązywanie zadań przy tablicy, praca w parach i grupach, tłumaczenie

nowego materiału przez panią w sposób prosty i zrozumiały, wykonywanie doświadczeń i stosowanie pomocy

dydaktycznych. Twierdzą ponadto, że że ta lekcja nie różniła się od innych w sposób znaczący.  Zdaniem

uczniów klas I-III w szkole najlepsze jest to, że mogą rozwijać zainteresowania, spotykać przyjaciół,

organizować ogniska i zabawy. Marzą o szkole bez jedynek. Najbardziej zadowoleni są, gdy nie trzeba dużo

pisać na lekcji, gdy jest ciekawy temat i nauczyciel potrafi ich zainteresować, gdy pracują w grupach, dostają

dobre oceny, są chwaleni. Uczniowie nie lubią gdy mają dużo zadane, gdy są trudne sprawdziany, gdy lekcja

przeciąga się na przerwę. Podobają im się niektóre działania, wyróżniają je i chcą o nich mówić. Jedni należą

do "Scholi Parafialnej" i biorą udział w festiwalach chórów reprezentując szkołę oraz parafię, drudzy należą

do Zespołu Pieśni i Tańca "Jodełki" prowadzonego przez nauczyciela wychowania fizycznego, inni  należą

do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.Uczniowie szkoły należą także do Drużyny Siatkarskiej Uczniowskiego

Klubu Sportowego "Metalik Radziechowy", który dopingowany jest przez "Radziechowski Młyn", a o wszystkich

ważnych wydarzeniach mogą napisać w gazetce szkolnej "Kleks".  rys. 1j,2j, 3j, tab.1o, 2o, 3o, 4o, 5o.

Rys. 1j Rys. 2j
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Rys. 3j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy ta lekcja różniła się czymś od innych lekcji, jakie Pan/i prowadzi w tej klasie? Jeśli tak,

proszę powiedzieć czym? (7752)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 lekcja nie różniła się od innych

2 lekcja różniła się od innych metodami aktywnymi i formą

pracy

3 lekcja nawiązywała do innych przedmiotów

4 lekcja różniła się od innych stosowanymi pomocami

dydaktycznymi (tablica interaktywna)

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy ta lekcja różniła się od innych zajęć z tego przedmiotu? Jeśli tak, to w jaki sposób? (7132)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Uczniowie twierdzą, że ta lekcja nie różniła się od

innych, poza tematem.

2 Uczniowie zauważyli, że na lekcji było cicho

3 lekcja różniła się zastosowanymi pomocami

dydaktycznymi

4 lekcja różniła się wykonanym doświadczeniem
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co podobało Wam się w czasie zajęć, w których przed chwilą uczestniczyliście? Co się Wam nie

podobało? (6406)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 uczniom podobało się odpowiadanie przy tablicy,

2 podobało się zadawanie sobie nawzajem pytań

3 wykorzystanie na lekcji pomocy naukowych

4 podobało się otrzymanie dobrych ocen

5 uczniom podobało się wspólne czytanie nazw

instrumentów, nut, śpiewanie pieśni patriotycznych

6 tłumaczenie przez panią nowego materiału w sposób

prosty, zrozumiały dla wszystkich

7 podobała się praca w grupach

8 wszystko się podobało

9 podobało się doświadczenie

10 nie podobało się, że otrzymali zadanie domowe

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Z jakiego powodu użył/a Pan/i metod, które mogliśmy obserwować na lekcji? (6113)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 zastosowane metody aktywne angażują i rozwijają

samodzielne i twórcze myślenie

2 porządkują i utrwalają wiedzę

3 pobudzają do poszukiwania rozwiązań

4 uczą współdziałania i współpracy w grupie

5 uczą odpowiedzialności za uczenie się i osobisty rozwój

6 metody praktyczne uczą logicznego i analitycznego

myślenia

7 metody praktycznego działania ułatwiają zrozumienie

problemu, uczą wnioskowania

8 metoda burzy mózgów, pozwala na szybkie gromadzenie

hipotez rozwiązania postawionego problemu, angażując

wszystkich uczniów, każdemu dając możliwość

nieskrępowanej wypowiedzi.

9 poszerzały wiedzę
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy chcielibyście powiedzieć coś jeszcze na temat Waszej szkoły? (7460)

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi

1 Mają sztandar i poczet sztandarowy, który reprezentuje

szkołę na różnych uroczystościach szkolnych,

państwowych, kościelnych, środowiskowych

2 Uczniowie należą do "Scholi Parafialnej" i biorą udział w

festiwalach chórów reprezentując szkołę oraz parafię,

3 uczniowie należą do Zespołu Pieśni i Tańca "Jodełki"

prowadzonego przez nauczyciela wychowania fizycznego,

4 uczniowie szkoły należą do Młodzieżowej Drużyny

Pożarniczej,

5 uczniowie szkoły należą do Drużyny Siatkarskiej

Uczniowskiego Klubu Sportowego "Metalik Radziechowy"

, a dopinguje ich "Radziechowski Młyn",

6 w szkole wydawana jest Gazetka Szkolna "Kleks"

7 w szkle organizowany jest turniej pod nazwa "RAMBIT"-

rywalizują ze sobą trzy klasy

8 uczniowie należą do kółka teatralnego i bibliotecznego

9 uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. Przekazują, utrwalają, porządkują i kontrolują

wiedzę. Kształtują u uczniów systematyczność uczenia się, dokładność, pracowitość oraz samokontrolę.

Odnoszą się do wiedzy i doświadczeń uczniów. Zachęcają ich do korzystania z różnych źródeł informacji.

Motywują uczniów do odpowiedzi, chwalą, pomagają słabszym. Każdy uczeń może odpowiadać przy tablicy,

a inni mogą kontrolować jego wypowiedź i uczyć się od niego. Tworzą wszystkim uczniom sytuacje, sprzyjające

poszukiwaniu przez nich różnych rozwiązań, wyrażania opinii, czy podsumowania lekcji. Nauczyciele

w większości twierdzą, że ich uczniowie potrafią uczyć się samodzielnie. Większość (89,6%) uczniów klas II,

w ankiecie "Moja szkoła" twierdzi, że potrafi się uczyć oraz uważają, że nauczyciele wyjaśniają im, jak się uczyć.

Uczniowie klasy III w ankiecie "Mój dzień" w 40% potwierdzili, że ktoś pomógł im dzisiaj zastanowić się, czego

się nauczyli. Rys.1j, 2j, 3j, 4j.
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Rys. 1j Rys. 2j

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

Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Nauczyciel zwraca się do uczniów po imieniu,

rozmawia z nimi, zadaje dodatkowe pytania, naprowadza ich, a uczniowie słuchają, uczą się, wykonują

polecenia w spokojnej, życzliwej atmosferze, okazują nauczycielowi szacunek. Chętnie zgłaszają się, aktywnie

uczestniczą w lekcji, nauczyciel chwali uczniów, wprowadza do lekcji humor, dziękuje za dobrą odpowiedź,

ocenia. W klasie panuje atmosfera twórczej pracy, nauczyciel podchodzi do uczniów, sprawdza, życzliwie

komentuje ich samodzielną pracę, przyjmuje inicjatywy i opinie uczniów, akceptuje je i wykorzystuje w pracy

podczas lekcji, a uczniowie mają możliwość wykorzystania popełnionych błędów do uczenia się. 

Ankietowani rodzice w większości uważają, że nauczyciele dbają o dobre relacje między ich dzieckiem a innymi

uczniami, szanują ich dziecko, traktują wszystkich uczniów równie dobrze, ich dziecko chętnie chodzi do szkoły.

Uczniowie, w ankiecie "Moja szkoła" uważają, że większość czasu na lekcjach spędzają na uczeniu się, odnoszą

się do siebie przyjaźnie, pomagają sobie w uczeniu się, nauczyciele traktują równie dobrze wszystkich uczniów,

ale niektórzy uczniowie (66,7%) w mojej szkole są lekceważeni przez innych. Większość uczniów lubi szkołę, bo

mogą się uczyć nowych rzeczy, bo spotykają przyjaciół, ale część twierdzi, że spędzają w szkole zbyt dużo

czasu. Większość ankietowanych uczniów klasy III, w ankiecie "Mój dzień" twierdzi, że dostali dzisiaj

od nauczyciela wskazówkę, która pomogła im się uczyć i wysłuchali ich, gdy mieli potrzebę porozmawiania

z nim. Pracownicy niepedagogiczni mówią, że w szkole jest przyjazna atmosfera, wszyscy odnoszą się do siebie

z szacunkiem, pomagają sobie wzajemnie, dzielą się doświadczeniem, każdy w szkole jest ważny i potrzebny,

wszyscy dbają o dobro szkoły, rzetelnie wykonują swoja pracę, każdy stara się być przykładem dla młodzieży.

Rys.1j, 2j, 3j, 4j, 5j, 6j, 7j, 8j, 9j,10j, 11j, tab.1o.

Rys. 1j Rys. 2j
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Rys. 3j Rys. 4j

Rys. 5j Rys. 6j
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Rys. 7j Rys. 8j

Rys. 9j Rys. 10j
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Rys. 11j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe: Zabawmy się w ruchomą tarczę. Waszym zadaniem jest przemieszczanie się po sali w

zależności od Waszego stosunku do stwierdzeń, które przedstawię:
Treść pytania: Lubię szkołę (7620)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 mogą się uczyć nowych rzeczy,

2 mogą się spotkać z przyjaciółmi,

3 niektórzy uczniowie lubią szkołę tylko trochę, bo

uważają, że spędzają w niej zbyt dużo czasu
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Obszar badania:  Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec

nich oczekiwania

Prawie wszyscy ankietowani uczniowie klasy III znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec

nich oczekiwania. Podobnie twierdzi większość  uczniów klas II podając, że wiedzą dlaczego uczą się czegoś

na lekcji i mówią, że otrzymują od nauczycieli wyjaśnienia, jakich działań oczekują od nich. Na wszystkich

obserwowanych zajęciach nauczyciele przedstawiali cele zajęć i upewniali się, czy wszyscy uczniowie je

zrozumieli. Nawiązywali do tego co uczniowie już znają, poinformowali ich o tym, czego się nauczą. Rys.1j, 2j,

3j.

Rys. 1j Rys. 2j
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Rys. 3j

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

trudnych sytuacjach

Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w sytuacjach trudnych, a szczególnie

dzięki informacji zwrotnej, jaką otrzymują od nich uczniowie. Większość rodziców uważa, że nauczyciele chwalą

ich dzieci częściej niż krytykują oraz wierzą w ich możliwości. Uczniowie klas II w ankiecie "Moja szkoła"

w większości podali, że lubią się uczyć na tej lekcji i większość nauczycieli pomaga im, jeśli potrzebują wsparcia.

Ich zdaniem, na tej lekcji pomocne były w nauce: nauczyciel, tablica interaktywna, podręcznik i ćwiczenia, karty

pracy, obserwowane doświadczenia, jasny, zrozumiały język nauczyciela, rozwiązywanie zadań przy tablicy,

wskazówki nauczyciela, spokój i skupienie na lekcji, praca w grupach oraz humor nauczyciela. Uczniowie

uważają, że w szkole nie ma szczególnie trudnych zadań. Jeśli sobie z czymś nie radzą, to pytają nauczycieli

lub uzupełniają wiedzę na kółkach, na konsultacjach oraz funkcjonuje pomoc koleżeńska. rys.1j, 2j, 3j, 4j,

tab.1o
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Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j Rys. 4j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co pomagało Wam się uczyć na tej lekcji? (7545)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 pani nauczycielka

2 tablica interaktywna, pianino

3 podręcznik i ćwiczenia

4 przykłady na tablicy

5 plansze

6 praca w grupach,

7 wskazówki nauczyciela,

8 karty pracy

9 twórcza atmosfera,

10 spokój w klasie

11 bezpośrednia obserwacja zjawisk w doświadczeniu

12 zrozumiały język nauczyciela,

13 humor nauczyciela.

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

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

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

indywidualny rozwój

Prawie wszyscy rodzice twierdzą, że to, jak nauczyciele oceniają, zachęca ich dzieci do uczenia się.

Uczniowie klas II tak opisują odczucia, w sytuacji oceniania: (większość uczniów) jestem zadowolony/a,

postanawiam, że się poprawię; (pozostali) wiem, co mam poprawić; jest mi to obojętne, mam ochotę się uczyć;

czuję się zniechęcony. Większość uczniów potwierdza, że podczas oceniania nauczyciele uzasadniają stawiane

stopnie, rozmawiają z nimi o postępach w nauce, o trudnościach, o tym, co wpłynęło na ich sukcesy w nauce

i dzięki temu prawie wszyscy wiedzą, jak się uczyć. Uczniowie klas II i III potwierdzają, że są oceniani przez

nauczycieli według ustalonych i jasnych dla nich zasad. Obserwowane zajęcia potwierdzają, że nauczyciele

informują uczniów o postępach w nauce, co pomaga im uczyć się i planować indywidualny rozwój. Zwracają

uwagę w informacji zwrotnej na te elementy odpowiedzi lub działania ucznia, które były prawidłowe

lub nieprawidłowe, które dotyczą efektów ich pracy i mają wpływ na dalsze uczenie się na lekcji. Potwierdzają to

uczniowie: wiedzą, że wykonali dobrze lub źle zadanie. Wiedzą gdzie popełnili błędy. Wierzą w siebie, cieszą się

z dobrze wykonanego zadania, z otrzymanej oceny lub wiedzą, co robią źle, nad czym mają pracować.Rys.1j,

2j, 3j, 4j, 5j, 6j, 7j, tab.1o.
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Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j Rys. 4j
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Rys. 5j Rys. 6j

 

Rys.1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, jak informacja zwrotna, której nauczyciel udziela uczniom, wpływa na ich uczenie się na

lekcji. (7560)

Tab.1

Numer Analiza

1 Informacja zwrotna, której nauczyciel udziela uczniom,

wpływa na ich uczenie się na lekcji. Uczeń wie, że

wykonał dobrze lub źle zadanie. Wie gdzie popełnił błąd.

Wierzy w siebie, cieszy się z dobrze wykonanego

zadania, z otrzymanej oceny lub wie, co robił źle, nad

czym ma pracować.

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

Uczniowie gimnazjum mają możliwość powiązania różnych dziedzin wiedzy i nauczanych przedmiotów podczas

lekcji, na zajęciach w szkole oraz mają możliwość wykorzystania tej wiedzy w celu lepszego zrozumienia świata

i lepszego funkcjonowania w społeczności lokalnej. Obserwowane zajęcia (fizyka, matematyka, język polski,

muzyka, geografia) potwierdziły możliwość odwoływania się uczniów do wiedzy przedmiotowej z chemii,

geografii, informatyki, języka polskiego, matematyki oraz tematyki omawianej na lekcjach wychowawczych.

Powoływali się również na inne doświadczenia wykonane w szkole i w życiu codziennym. Podobnie wypowiadali

się uczniowie w wywiadzie po obserwowanych zajęciach. Wywiad z zespołem nauczycieli uczących w jednym

oddziale pokazał, że nauczyciele rozmawiają z uczniami o związkach nauczanego przedmiotu z innymi

przedmiotami lub zjawiskami, sytuacjami życiowymi, czy zastosowaniem wiedzy przedmiotowej w życiu

codziennym. Realizują działania międzyprzedmiotowe, a jako przykład podali: współpracę nauczyciela biologii,

języka polskiego, plastyki i świetlicy w zakresie gminnego konkursu "Cztery pory roku w Beskidach" oraz

konkursu szkolnego "Osobliwości Beskidów"; współpracę nauczycieli różnych przedmiotów w zakresie

organizowania rajdów ekologiczno-turystycznych: "Czyste Góry", "II Rajd Gminny". Ponadto nauczyciele

rozmawiają z uczniami o wydarzeniach historycznych, rocznicowych, krajowych i lokalnych. Uczniowie

gimnazjum uczestniczą w ważnych wydarzeniach artystycznych organizowanych w szkole i poza szkołą. Taka

organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności

lokalnej. Z okazji Święta Niepodległości w szkole odbywa się konkurs pod nazwą "Rambit" oraz ślubowanie klas

I. W Domu Ludowym w Radziechowach każdego roku uczestniczą w koncercie pieśni patriotycznych dla

środowiska lokalnego. Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej i Święta Patrona Szkoły organizowana jest

uroczysta akademia poprzedzona mszą świętą. Na lekcjach wychowawczych rozmawia się o Patronie,

o koncepcji szkoły, o wartościach, jakie głosił i działaniach, które je potwierdzały. Uczniowie wykonują gazetki

ścienne „Nasz patron - ks. prał. Stanisław Gawlik”. Biorą udział w warsztatach folklorystycznych: „ Boże

Narodzenie w Beskidach”, „Wielkanoc w tradycji naszych przodków” oraz w spotkaniach z twórcami ludowymi.

W czasie ważnych wydarzeń sportowych w piłce nożnej szkoła organizuje także turnieje piłki nożnej, a kiedy

rozgrywane są ważne rozgrywki w piłce siatkowej - w szkole też jest turniej w tej samej dyscyplinie. Dzięki

temu uczniowie jednoczą się ze światem i przeżywają podwójne emocje: światowego sportu i ich własne. Chcąc
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zachęcić uczniów do nauki języka niemieckiego nauczyciel zwracał uwagę na korzyści, jakie można zyskać

posługując się tym językiem. Jako przykład podał: podróżowanie, studiowanie, praca lub w przyszłości

w poszukiwaniu pracy w Polsce, znajomość języka obcego może być kluczowa.

rys.1j, rys.2j,

Rys. 1j Rys. 2j

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. Czują się odpowiedzialni za

własny rozwój. Większość lub prawie wszyscy ankietowani nauczyciele podają, że dają uczniom możliwość

wyboru: tematyki lekcji, metod pracy na lekcji, sposobu oceniania, terminu testów, sprawdzianów, czy zajęć

pozalekcyjnych - raz lub kilka razy w półroczu, albo raz lub kilka razy w roku. Większość uczniów uważa, że ich

wyniki w nauce najbardziej zależą od ich zaangażowania, czasu, jaki poświęcają na naukę, pracy nauczycieli,

atmosfery w klasie oraz ich uzdolnień. Ankietowani uczniowie klas III podali, że w danym dniu, podczas lekcji,

mieli największy wpływ na atmosferę w klasie. Podczas obserwowanych zajęć, nauczyciele prowadzili z uczniami

rozmowę o sposobie przebiegu zajęć oraz zachęcali uczniów do wymyślania i realizowania własnych pomysłów.

Przykładem jest umożliwienie uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się

poprzez: wybór formy pracy (praca w grupach, indywidualna, czy zbiorowa), wybór metody pracy (np. praca

metodami aktywnymi, z tablicą interaktywną, metodą dramy, burzy mózgów) czy też poprzez: utrwalanie,

sprawdzanie, odpytywanie, powtarzanie i porządkowanie wiedzy uczniów, dyskusję na określony temat,

przygotowanie  i wykonanie doświadczeń, wyjaśnianie, zaakcentowanie na co należy zwrócić szczególną uwagę,

z jakich źródeł korzystać, co zanotować. Rys.1j, 2j, 3j, 4j, 5j, 6j, 1w, 2w.
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Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j Rys. 4j
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Rys. 5j Rys. 6j

 

Rys.1w
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Rys.2w

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele twierdzą, że najczęściej uczniowie uczą się od siebie wtedy, gdy

nauczyciel stosuje: pracę w grupach, w parach, wyrażanie opinii przez uczniów, dyskusję na forum, prezentacje

uczniowskie, a pozostali wymieniają ocenę koleżeńską, referat oraz inne: gry dydaktyczne, projekty

edukacyjne, zajęcia w bibliotece, inscenizacje, dramy. Ankietowani uczniowie klas II uważają, że na większości

zajęć pracują w grupach lub parach, wykonują zadania wymyślone przez siebie lub innych uczniów. Podobnie

odpowiadają uczniów klas III, na to samo pytanie odnoszące się do dnia, w którym byli badani. Obserwowane

zajęcia pozwalają stwierdzić, że uczniowie uważnie słuchają swoich wypowiedzi, oceniają, czy odpowiedź była

poprawna, wyrażają opinię o sobie, zadają sobie nawzajem pytania, uczą się od siebie nawzajem w parach,

w grupach, dyskutują na forum, przedstawiają prezentacje uczniowskie, podsumowują lekcje. Rys.1j, 2j, 1w.
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Rys. 1j Rys. 2j

 

Rys.1w
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Obszar badania:  W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące

rozwojowi uczniów

Zdaniem dyrektora wszyscy nauczyciele gimnazjum wprowadzają do procesu dydaktycznego nowatorskie

rozwiązania, które dotyczą stosowania nowych metod pracy i środków dydaktycznych oraz współdziałania

z innymi nauczycielami. Wykorzystują na lekcjach technologię informacyjną i komunikacyjną, tablicę

interaktywną, rzutniki multimedialne. Cechy nowatorskie ma wykorzystanie na lekcjach wychowania fizycznego

kompleksu boisk "Orlik", boiska do piłki plażowej, które kształtują u uczniów zdrowy styl życia. Efektem

współpracy Gimnazjum z Zespołem Szkół Budowlano-Drzewnych specjalizujących się w architekturze krajobrazu

jest ogród przyszkolny, zaprojektowany i wykonanego przez uczniów w ramach projektu "Pozwól mi działać

a zrozumiem – ogród miejscem edukacji dla dzieci". W ramach tego projektu realizowano zajęcia ekologiczne:

"Poznać, pokochać, chronić – jakie to banalne?", "Pozwól mi działać a zrozumiem – ogród miejscem edukacji dla

dzieci", "Razem dla siebie i innych" oraz "Nauka kluczem do przyszłości" – zajęcia wyrównawcze, doradztwo

zawodowe, kółka zainteresowań dla szczególnie uzdolnionych uczniów. Innym rozwiązaniem nowatorskim

w pracy z uczniami Gimnazjum są wyjazdy klas III do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, wyjazdy uczniów

do Beskidzkiego Centrum Nauki w Świnnej na pokazy chemiczne, lekcje w Bibliotece Publicznej

w Radziechowach, wyjazdy uczniów do Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz udział w warsztatach chemicznych

"Kolorowa chemia", "Festiwal eksperymentów", udział w warsztatach folklorystycznych bożonarodzeniowych

i wielkanocnych, udział w wyjazdowych warsztatach ekologicznych w Nickulinie i Rycerce Górnej. Uczniowie

biorą udział w spektaklach profilaktycznych "Co w szatni piszczy", w Zlotach Ekologicznych, w konkursie

kibicowanie młodzieży szkolnej w Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku, na I Mistrzostwach Polski

w Przeciąganiu Liny, na meczach piłki nożnej w Bielsku – Białej. Gimnazjum jest organizatorem rywalizacji

sportowo – naukowej "Rambit" skierowanej do uczniów klas III Gminy Radziechowy – Wieprz. Ankietowani

nauczyciele, jako nowatorskie na pierwszym miejscu wymieniają metody pracy, a następnie: wykorzystanie

środków dydaktycznych, komunikację z uczniami, współdziałanie z innymi nauczycielami, komunikację

z rodzicami. Uzasadniając swój wybór twierdzą, że ich nowatorstwo polega na tym, że:są nowością w szkole,

przyczyniają się do rozwoju uczniów, angażują uczniów w wyższym stopniu niż tradycyjne rozwiązania, pracują

na materiałach spoza podręcznika, wykorzystują technologie informacyjne i multimedia.     Rys.1j, 1w,
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Rys. 1j

 

Rys.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 Gimnazjum analizuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego i formułuje

wnioski. Dokonuje się również systematycznie monitorowania i analizy osiągnięć uczniów. Wnioski

wypływające z przeprowadzonych analiz uwzględnia się przy realizacji podstawy programowej.

Działania podejmowane w ramach realizacji wniosków przyczyniają się do uzyskiwania przez

uczniów szkoły wysokich osiągnięć, w tym coraz lepszych wyników na egzaminach gimnazjalnych.

Nauczyciele podczas procesu nauczania efektywnie realizują zalecane warunki i sposoby realizacji

podstawy programowej. Nauczyciele rozwijają u uczniów umiejętności przydatne na kolejnym

etapie kształcenia i w życiu codziennym.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Analizując diagnozy dotyczące wiadomości i umiejętności uczniów, w pracy z uczniem bierze się pod uwagę: -

możliwości rozwojowe - dostosowuje się wymagania zgodnie z opiniami i orzeczeniami - indywidualizuje się

proces nauczania poprzez m. innymi stopniowanie trudności podczas lekcji, odpytywanie z mniejszych partii

materiału, stosuje się różne formy sprawdzenia umiejętności i wiadomości, organizuje się pracę z uczniem

zdolnym. W gimnazjum uczniowie kl. I piszą testy diagnostyczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych,

a wychowawcy kl. VI na spotkaniach zespołu przekazują informacje o uczniach. Ponadto nauczyciele w kl.

I gimnazjum zapoznają się szczegółowo z analizą wyników sprawdzianu po kl. VI. Dla uczniów kl. VI

ubiegających się o przyjęcie do kl. I gimnazjum o profilu sportowym organizowane są testy sprawności

fizycznej. Na pierwszych lekcjach języka angielskiego dokonuje się podziału uczniów ze względu na stopień

opanowania języka. Ponadto na koniec kl. I i II przeprowadzane jest badanie wyników nauczania. Analizowane

są wyniki egzaminu gimnazjalnego. W szkole analizuje się wyniki testów, egzaminów oraz wyniki ewaluacji

wewnętrznej. Analizy te są podstawą do formułowania wniosków i rekomendacji do pracy na przyszły rok

szkolny. W sformułowanych wnioskach zawarte są „mocne” i „słabe” strony uczniów. W planowanych

działaniach uwzględnia się kształtowanie tych umiejętności, które wypadły słabo w czasie egzaminu. W czasie

roku szkolnego indywidualizuje się proces nauczania i monitoruje się postępy w nauce, szczególnie w zakresie

umiejętności, które należało doskonalić. Celem wyrównania braków edukacyjnych proponuje się uczniom udział

w zajęciach wyrównawczych, organizuje się także zajęcia przygotowujące ich do egzaminu zewnętrznego. Po
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przeanalizowaniu wyników sprawdzianu stwierdza się, iż przyczyną błędnych rozwiązań zadań często jest

nieuważne lub fragmentaryczne czytanie poleceń. Uczeń pomija wtedy warunki poprawnego rozwiązania

lub wybiera z tekstu błędne informacje. Toteż sformułowano wnioski do pracy z uczniami w gimnazjum. W tych

wnioskach zawarte są ich mocne i słabe strony. W planowanych działaniach uwzględnia się kształtowanie tych

umiejętności, które wypadły słabo w czasie sprawdzianu oraz w testach diagnostycznych, przeprowadzanych

na początku roku szkolnego. Na bazie wniosków nauczyciele na poszczególnych zajęciach stosują na forum

klasy głośną analizę treści poleceń do zadań. Na wszystkich lekcjach ćwiczą czytanie ze zrozumieniem,

zwłaszcza tekstów popularnonaukowych i za pomocą pytań sprawdzają stopień zrozumienia tego tekstu.

Ponadto zwracają uwagę na umiejętność wyciągania wniosków. Na matematyce zwiększona została liczba

ćwiczeń związanych z obliczaniem powierzchni i objętości brył. Na dodatkowych zajęciach z języka polskiego

ćwiczy się redagowanie dłuższych wypowiedzi pisemnych. Wszyscy nauczyciele zwracają szczególną uwagę

na uczniów z trudnościami dyslektycznymi. Ponadto w czasie roku szkolnego indywidualizuje się proces

nauczania i monitoruje się postępy w nauce, ze szczególnym naciskiem na te umiejętności, które należało

doskonalić. Z wnioskami nauczyciele są zapoznawani na radzie pedagogicznej i w zespołach

samokształceniowych. Dyrektor podaje, że  wnioski nauczyciele uwzględniają przede wszystkim w tematyce

zajęć pozalekcyjnych, a także w sposobie realizacji treści programowych na poszczególnych zajęciach

edukacyjnych. Szkoła oferuje pomoc uczniom w opanowaniu wymagań programowych na zajęciach

wyrównawczych z wszystkich przedmiotów, kółkach zainteresowań pozaprzedmiotowych i zajęciach sportowo

rekreacyjnych. Uczniowie są objęci pomocą pedagoga i psychologa. Nauczyciele rozbudzają i kształtują

zainteresowania uczniów, przygotowują ich do różnych konkursów i zawodów sportowych organizowanych przez

szkołę, gminę, powiat, kuratorium, jak również inne instytucje wspomagające pracę szkoły. Wdrażane wnioski

wynikające ze sprawdzianu i testów diagnostycznych z poszczególnych przedmiotów przeprowadzanych

na początku roku szkolnego w klasach pierwszych gimnazjum przyczyniają się do osiągnięć uczniów w różnych

konkursach oraz do wyższych wyników egzaminu gimnazjalnego. Wstępne diagnozy w gimnazjum umożliwiają

lepsze poznanie ucznia i jego możliwości oraz zasobów wiedzy z jaką rozpoczyna naukę w gimnazjum. Dzięki

temu nauczyciele mogą dobrać odpowiednie metody i formy pracy, które pozwalają na osiągania jak

najlepszych wyników w nauce i wyposażają uczniów w wiedzę niezbędną w dalszym kształceniu i w życiu.

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Znaczna większość ankietowanych nauczycieli kształtuje na zajęciach umiejętność rozumienia, wykorzystywania

i przetwarzania tekstów, formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody

i społeczeństwa, pracy zespołowej, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji.

Część nauczycieli daje również swoim uczniom możliwość wykorzystania narzędzi matematyki w życiu

codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym, kształtuje u uczniów

umiejętność posługiwania się technologiami informacyjnymi. Prawie na wszystkich zajęciach nauczyciele

kształtują u uczniów umiejętności komunikowania się w języku ojczystym. Z zalecanych sposobów i warunków

realizacji podstawy programowej nauczyciele najczęściej stosują(dane wynikające z ankiet dla nauczycieli):-

wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce,

- mobilizowanie uczniów do generowania własnych pomysłów, rozwiązań,

- zadbanie o infrastrukturę(uczenie się i zapewnienia bezpieczeństwa),

- stosowanie form pracy grupowej.

Podczas obserwowanych lekcji nauczyciele najczęściej z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy
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programowej wykorzystywali praktyczne poznawanie wiedzy, nawiązanie do regionu, swobodne wypowiedzi

uczniów. 

Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j Rys. 4j
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Rys. 5j
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Rys.1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Które z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej możliwych do

zastosowania w Pana/i szkole są stosuje Pan/i przynajmniej na połowie zajęć? (7392)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 24

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 mobilizowanie uczniów do generowania własnych

pomysłów, rozwiązań

2 organizowanie pozalekcyjnych form nauki

3 przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie

informacyjnym

4 uczenie się dzieci poprzez zabawę

5 wykorzystanie mediów edukacyjnych

6 wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce

7 zadbanie o infrastrukturę (uczenie się i zapewnie

bezpieczeństwa)

8 inne, jakie?

9 rozwijanie zainteresowań czytelniczych

10 stosowanie form pracy grupowej

11 rozwijanie myslenia twórczego

12 kształtowanie więzi ze wspólnotą lokalną

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej wykorzystał/a Pan/i

podczas tej lekcji? (7650)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 praktyczne poznawanie wiedzy

2 nawiązywanie do regionu

3 swobodne wypowiedzi uczniów
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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 nauczyciele monitorują osiągnięcia swoich uczniów. Zdecydowana większość nauczycieli stosuje

ocenianie bieżące i podsumowujące(np. przeprowadzanie klasówek, testu, sprawdzianu).Wszyscy ankietowani

nauczyciele w celu monitorowania osiągnięć zadają pytania, sprawdzają w jaki sposób uczniowie wykonują

zadania, sprawdzają , czy uczniowie właściwie zrozumieli omawiane kwestie, odnoszą się do wyników

konkursów i olimpiad. Wnioski z analizy osiągnięć uczniów nauczyciele wykorzystują do modyfikacji zakresu

wprowadzanego materiału, modyfikacji warsztatu pracy, indywidualizacji nauczania, modyfikacji metod pracy.

Wnioski przyczyniają się do zwrócenia większej uwagi na zagadnienia, które sprawiają uczniom trudność. 

Rys. 1j
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Rys.1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób wykorzystuje Pan/i w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów? (7596)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 24

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 modyfikacja kryteriów oceniania

2 modyfikacja zakresu wprowadzanego materiału

3 modyfikacja warsztatu pracy

4 indywidualizacja nauczania

5 kładę nacisk na ćwiczenie strategii rozwiązywania testów

i zadań egzaminacyjnych

6 modyfikuję dotychczasowe metody pracy i/lub metody

wychowawcze

7 zwiększam intensywność konsultacji z rodzicami uczniów

8 zwiększam nacisk na rozwiązywanie zadań praktycznych

(wykorzystanie przez uczniów wiedzy w praktyce)

9 zwiększam rolę aktywizacji uczniów (motywuję do

zwiększenia indywidualnego zaangażowania uczniów)

10 zwracam większą uwagę na zagadnienia, które sprawiają

uczniom trudność

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

Na przestrzeni ostatnich trzech lat wyniki egzaminów przedstawiają się następująco: 2011r: część

humanistyczna – średni wynik szkoły 28,19 pkt. – stanin wysoki, (kraj – 25,31pkt. województwo – 25,41pkt.,

powiat – 25,89pkt., Gmina – 25,23pkt.) część matematyczno – przyrodnicza – średni wynik szkoły 22,83pkt. –

stanin średni (kraj – 23,63pkt., województwo – 23,44pkt., powiat – 23,57pkt., Gmina – 24,35pkt.) język

angielski – średni wynik szkoły 24,6 pkt. – stanin niżej średni (kraj – 28,28pkt., województwo – 28,68pkt.,

powiat – 26,41pkt., Gmina – 25,89pkt.) Uczniowie przystępujący do egzaminu gimnazjalnego posiadający

opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w roku szkolnym 2010-2011 - ze względu na dysleksję - 9

uczniów z opiniami - dostosowanie wymagań do możliwości umysłowych uczennicy – upośledzenie umysłowe

w stopniu lekkim – 1 uczennica z orzeczeniem - ze względu na dostosowanie wymagań do niepełnosprawności –

niedosłuch – 1 uczennica z orzeczeniem - ze względu na dostosowanie do możliwości umysłowych na poziomie

niższym niż przeciętny – 2 uczniów z opiniami 2012r: język polski – średni wynik szkoły 63% - stanin średni

(kraj – 65%, województwo – 65,99%, powiat – 65,36%, Gmina – 64,66%) historia i WOS – średni wynik szkoły

62 % - stanin wyżej średni (kraj – 61%, województwo – 60,92%, powiat – 61,44%, Gmina – 60,66%)
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matematyka – średni wynik szkoły 42,59% - stanin niżej średni (kraj – 47%, województwo – 46,63%, powiat –

45,95%, Gmina – 47%), przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka, geografia) – średni wynik szkoły

49,75% - stanin średni ( kraj – 50%, województwo – 49,91%, powiat – 49,33%, Gmina – 48%) ,język

angielski – średni wynik szkoły 60% - stanin średni (kraj – 63%, województwo – 64%, powiat – 59,77%,

Gmina – 61%) Uczniowie przystępujący do egzaminu gimnazjalnego posiadający opinie z Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej w roku szkolnym 2011-2012: - ze względu na dysleksję – 11 uczniów

z opiniami - ze względu na dostosowanie wymagań do możliwości umysłowych na poziomie niższym niż

przeciętny – 1 uczeń z orzeczeniem. 2013r:- język polski – średni wynik szkoły 64% - stanin wyżej średni (kraj

– 62%, województwo – 62%, powiat – 62,55%, Gmina – 62,6%), historia i WOS – średni wynik szkoły – 57% -

stanin średni (kraj – 58%, województwo – 58%, powiat – 58,16%, Gmina – 57,3%) matematyka - średni wynik

szkoły 47% - stanin średni (kraj – 48%, województwo – 47%, powiat – 48%, Gmina – 49%), przedmioty

przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka, geografia) – średni wynik szkoły 59% - stanin średni (kraj – 59%,

województwo – 59%, powiat – 59%, Gmina – 60%) - język angielski – średni wynik szkoły 61% - stanin średni

(kraj – 63%, województwo – 64%, powiat – 60,88%, Gmina – 62%) Uczniowie przystępujący do egzaminu

gimnazjalnego posiadający opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w roku szkolnym 2012-2013: - ze

względu na dysleksję – 13 uczniów z opiniami - ze względu na dostosowanie wymagań do możliwości

umysłowych na poziomie niższym niż przeciętny – 1 uczeń z orzeczeniem. Z analizy wyników egzaminu

gimnazjalnego wynika, że w ostatnich latach wynik szkoły utrzymuje się pomiędzy średnim a wyżej średnim

staninem. Wskaźnik EWD z części humanistycznej pokazuje, że gimnazjum jest szkołą wspierającą i szkołą

sukcesu (z przewagą tej ostatniej), natomiast z części matematyczno – przyrodniczej wskaźnik EWD pokazuje,

że gimnazjum jest zarówno szkołą wspierającą jak i wymagającą pomocy. Szkoła promuje osiągnięcia, pasje

i zainteresowania uczniów. Uczniom zdolnym proponuje się udział w konkursach i olimpiadach. Nagradza się

aktywnych i reprezentujących szkołę w konkursach, olimpiadach, turniejach, współzawodnictwie sportowym.

Nauczyciele diagnozują zainteresowania, talenty i predyspozycje uczniów umożliwiając im zaprezentowanie

umiejętności muzycznych na uroczystościach szkolnych, środowiskowych, konkursach, przeglądach, festiwalach.

Szkoła docenia każdy postęp ucznia nie tylko w osiągnięciach dydaktycznych. Wspomaga rozwój wychowanków

zarówno z trudnościami edukacyjnymi jak i uzdolnionych. Organizuje dla nich zajęcia dydaktyczno –

wyrównawcze, terapeutyczne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia sportowe i przygotowujące do egzaminów.

W szkole monitoruje się postępy i osiągnięcia uczniów w sposób zorganizowany. Prowadzona jest analiza ocen

bieżących i klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Podczas tych analiz szkoła poszukuje

odpowiedzi na następujące pytania: - jak poprawić jakość kształcenia? - co zrobić, aby nauka sprawiła uczniom

radość, a nie była postrzegana jako obowiązek? - czy zajęcia edukacyjne są prowadzone w optymalny sposób

i przekładają się na osiągnięcia uczniów? - czy poszerzenie oferty edukacyjnej wpływa na podniesienie

nauczania i osiągnięcia uczniów? Dzięki zmianie w systemie oceniania zachowania (z opisowego na punktowy)

uczniowie są świadomi obowiązujących zasad w szkole oraz sposobu zdobywania punktów za określone

zachowania. Chętniej angażują się w życie szkoły i środowiska. Uczestniczą w różnych zbiórkach, akcjach,

działaniach charytatywnych. Biorą udział w konkursach organizowanych przez szkołę, gminę oraz inne

instytucje, z którymi szkoła współpracuje. W opinii dyrektora wyniki egzaminów są zadowalające, jednak można

byłoby uzyskać lepsze, zwiększając motywację uczniów do nauki, dostosowując metody i formy pracy

do indywidualnych możliwości gimnazjalistów. W części humanistycznej uczniowie nie mają już problemu

z wyszukiwaniem w wypowiedzi potrzebnych informacji, potrafią bez problemu rozpoznać w tekście środki

stylistyczne i wskazać ich funkcję, określić rodzaje zdań. Potrafią zestawić informacje z tekstem i ilustracją.

Jednak nadal należy zwracać uwagę na dokładne czytanie poleceń, utrwalać umiejętność tworzenia dłuższych

form wypowiedzi, ćwiczyć ortografię i interpunkcję. Na egzaminie gimnazjalnym z części matematyczno –
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przyrodniczej uczniowie już dobrze radzą sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność interpretowania tekstu

popularnonaukowego oraz wymagającymi powiązania wiedzy teoretycznej z sytuacją praktyczną. Nie sprawia

im też trudności rozwiązywanie zadań sprawdzających umiejętność wykorzystania i tworzenia informacji. Łatwe

okazały się zadania z rachunku prawdopodobieństwa oraz zadania typu prawda – fałsz, a także rozwiązywanie

układu równań. W dalszej pracy należy zwracać uwagę na: czytanie ze zrozumieniem treści zadań

i interpretację przeczytanych informacji, znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów

biologicznych, pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji, opracowanie czynności praktycznych,

wyznaczanie mediany zestawu danych, zastosowanie własności czworokątów i trójkątów, umiejętności

przekształcania wyrażeń algebraicznych. Na przestrzeni ostatnich trzech lat wyniki z egzaminów utrzymują się

na tym samym poziomie, pomiędzy staninem wyżej średnim, średnim a niżej średnim, w zależności od części

egzaminu. Dyrektor stwierdza, że duży wpływ na wyniki egzaminów ma to, iż przystępuje do niego coraz

liczniejsza grupa z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej. We wrześniu – w ramach

zespołów samokształceniowych - nauczyciele uczący w klasach pierwszych gimnazjum spotkali się

z wychowawcami ubiegłorocznych uczniów klas szóstych. Na spotkaniu przedstawiono wyniki sprawdzianu

z kwietnia 2013r., dokonano ich analizy, która dostarczyła wielu wskazówek do dalszej pracy z tymi uczniami.

Nauczyciele zapoznali się również z opiniami z PPP, z osiągnięciami i sukcesami uczniów, wysłuchali oceny

wychowawców na temat zachowania uczniów, ich możliwości i postępów w nauce. Z wywiadu nauczycieli

uczących w jednym oddziale wynika, że badana klasa odnosi duże sukcesy w szkole i poza nią. Osiągnięcia

uczniów tej klasy I w 2012/2 013 to: Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe w kategorii dziewcząt II miejsce,

Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe w kategorii chłopców II miejsce, Powiatowe Zawody w Piłce Siatkowej

Szkół Podstawowych w kategorii chłopców I miejsce, Turniej Mini Siatkówki Chłopców - zawody rejonowe

I miejsce, Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Siatkówce Chłopców IV miejsce, Finalistka

XVI Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”,  IV Gminny i Międzyszkolny

Przegląd Kolęd i Pastorałek oraz Małych Form Kolędniczych „Gwiazda Betlejemska 2013” II miejsce, wyróżnienie

w konkursie piosenki religijnej „ Jonasz" 2013, IV Gminny Ekologiczny Konkurs Plastyczny "Ziemia – nasza

zielona ojczyzna” III miejsce, Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego organizowany przez Gimnazjum

w Twardorzeczce I miejsce, Powiatowy Konkurs plastyczny „By Ziemia była piękną” II miejsce. 2013/2014

Powiatowy Festiwal Pieśni Religijnej „Strefa chwały 2013” III miejsce. Klasa jest bardzo aktywna we wszystkich

działaniach podejmowanych w szkole. Uczniowie uczestniczą w pracach kółka bibliotecznego, przygotowując

inscenizacje dla najmłodszych: „Dzień głośnego czytania” i uroczystość przyjęcia uczniów klas I w poczet

czytelników biblioteki. Biorą udział i organizują akcję szkolną: „Cała Polska czyta dzieciom”, przygotowują

materiały do gazetki „Mól książkowy”, uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych do Biblioteki Śląskiej, gdzie

biorą udział w spotkaniach z pisarzami, aktorami oraz w warsztatach literackich, plastycznych i innych. Otaczają

opieką najmłodszych czytelników, pomagają im w doborze odpowiednich książek.  W wyniku zdiagnozowania

potrzeb uczniów szkoła proponuje im bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, rozwijających ich zainteresowania

i uzdolnienia.

Klasa również w znacznym stopniu poprawiła swoje zdolności motoryczne oraz umiejętności techniczne

z poszczególnych dyscyplin sportu.

Większość uczniów tej klasy wykazuje chęć do nauki nowego języka obcego, czego dowodem może być aktywny

udział w zajęciach.

Słabsi uczniowie są zmotywowani do pokonywania swoich słabości, chętnie pracują na zajęciach dodatkowych,

dzięki czemu poprawiają cząstkowe oceny i utrwalają wiadomości z lekcji. W szkole funkcjonują następujące

zasady nagradzania: pochwała prowadzącego zajęcia, pochwała wychowawcy, pochwała dyrektora na apelu

szkolnym, pochwała na piśmie skierowana dla rodziców, dyplom uznania, nagroda książkowa lub rzeczowa,
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świadectwo z wyróżnieniem, tytuł Prymusa Szkoły, wpis do złotej księgi, wpis do kroniki szkolnej, możliwość

uzyskania stypendium Wójta Gminy.

   

 

Rys.1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Z których swoich osiągnięć w szkole jesteś szczególnie zadowolony? (7065)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 47

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 dobre relacje z nauczycielami

2 dobrze wykonałem/am zadanie

3 poszerzenie wiadomości

4 przeczytanie do końca lektury

5 realizacja własnych zamierzeń i pomysłów w szkole

6 rozwijanie swoich talentów, zainteresowań w szkole

7 systematyczna nauka

8 uzyskane oceny

9 wiem co mam zrobić, aby osiągnąć sukces, dostać dobrą

ocenę

10 odkrycie, w czym jestem dobry/a

11 osiągnięcie w konkursie

12 osiągnięcie w zawodach sportowych

13 zaimponowanie innym (kolegom , nauczycielom)

talentem rozwijanym poza szkołą (np. śpiewem, tańcem,

umiejętnościami sportowymi lub artystycznymi)

14 zdobycie lub podniesienie umiejętności

15 zmobilizowanie się do nauki jakiegoś przedmiotu

16 nie mam takich osiągnięć

17 uzyskane oceny; osiągnięcia w konkursach i zawodach

sportowych; poprawa relacji z nauczycielami; relacje z

rówieśnikami; realizacja własnych zamierzeń i

pomysłów; poszerzenie wiadomości i umiejetności

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

pracy

Nauczyciele na poszczególnych zajęciach rozwijają wiele umiejętności nie tylko przydatnych na kolejnym etapie

kształcenia ale i w życiu codziennym, np. kształtują umiejętności rozumienia, wykorzystania i przetwarzania

tekstów, wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym, pracy zespołowej, posługiwania się nowoczesnymi

technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, komunikowania się w języku ojczystym i obcym, umiejętności

wyciągania i formułowania wniosków, wykorzystania i prezentowania swoich możliwości, samokształcenia,

umiejętność odkrywania swoich zainteresowań, wykorzystania matematyki w życiu codziennym, umiejętności

uczenia się, odpowiedzialności, kreatywności, dyscypliny, wrażliwości na potrzeby innych, odpowiedzialności za

własne czyny, znajomości swoich mocnych stron i słabych, umiejętności zarządzania czasem i współodczuwania,

wrażliwości, empatii, reagowania na niewłaściwe zachowania, tolerancji, szacunku dla wszystkich, kultury

zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach, punktualności, wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej
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analizy informacji, redagowania różnych form wypowiedzi pisemnych. Aby przygotować uczniów do dalszego

etapu kształcenia, w szkole prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego, uwzględniające preorientację

zawodową i spotkania młodzieży ze specjalistami z Mobilnego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP

w Bielsku – Białej, spotkania z młodymi ludźmi, poszukującymi swojego miejsca, połączone z badaniem

predyspozycji w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Radziechowach, spotkania z psychologiem

i różnego rodzaju warsztaty. W celu zapewnienia uczniom możliwości zapoznania się ze szkołami

ponadgimnazjalnymi w regionie uczniowie gimnazjum biorą udział w Targach Edukacyjnych, a także w Dniach

Otwartych szkół ponadgimnazjalnych.

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: A

Szkoła podejmuje działania zapewniające uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.

Samorządność uczniowska w szkole, to dobra szkoła i forma współpracy uczniów oraz pedagogów.

Współpraca ta daje realną możliwość współdecydowania młodzieży w niektórych obszarach

funkcjonowania szkoły. Mocno integruje społeczność szkolną, a także lokalną. Kształtuje właściwe

postawy u młodzieży w tym aktywność, asertywność, odpowiedzialność, kreatywność. Uczniowie

maja możliwość zgłaszania propozycji dotyczących zasad wychowania. Przekazują swoje propozycje

do Samorządu Szkolnego. Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione

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

członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. W szkole dokonuje

się analizy działań w zakresie respektowania norm społecznych, działania na rzecz poprawy

bezpieczeństwa w szkole. Bieżącą analizą objęte są takie zachowanie i zagrożenia jak: agresja

słowna, wulgaryzmy, konflikty rówieśnicze. W szkole budowany jest klimat sprzyjający

współdziałaniu uczniów w realizacji ich inicjatyw, które szkoła uwzględniła w swoich działaniach.

Rodzice uczniów uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły. Szkoła zachęca

także rodziców do zgłaszania inicjatyw dotyczących rozwoju uczniów i szkoły.
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Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i

psychiczne

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Badani uczniowie

podają, że na lekcjach i na przerwach w szkole czują się bezpiecznie. Na terenie szkoły po zajęciach lekcyjnych

zdecydowana większość uczniów czuje się bezpiecznie. Większość uczniów podaje, że  nie zniszczono im

umyślnie rzeczy należących do nich, ze nie ukradziono im przedmiotu lub pieniędzy, nie byli zmuszani

do kupowania czegoś za własne pieniądze lub do oddawania swoich rzeczy, że nie byli obrażani za pomocą

Internetu lub telefonów komórkowych. Więcej jak połowie uczniów nie zdarzyło się w szkole, że inni uczniowie

ich obrażali lub używali wobec nich nieprzyjemnych przezwisk. Większości uczniom nie robiono dowcipów, które

mogliby odbierać jako nieprzyjemne. Większość uczniów podaje również ,że nie zdarzyło się w szkole, aby inni

uczniowie celowo wykluczali ich z grupy/nie zadawali się z nimi. Duży procent uczniów podaje, że nie byli ani

razu pobici w szkole, ani też nie uczestniczyli w bójce z innymi uczniami, w której używano niebezpiecznego

narzędzia. Partnerzy twierdzą, że uczniowie czują się w szkole dobrze i bezpiecznie. Szkoła jest ogrodzona,

wejście do szkoły jest monitorowane zewnętrznie i wewnętrznie oraz pilnowane przez woźnego. Woźny prowadzi

"zeszyt wejścia do szkoły" dla osób postronnych oraz pilnuje, aby uczniowie bez pozwolenia nie wychodzili

na dwór. Przed lekcjami i na przerwach dyżurują nauczyciele. Przedstawiciel Straży Pożarnej podaje,

że strażacy zawsze zabezpieczają większe imprezy szkolne i środowiskowe oraz prowadzą Młodzieżową Drużynę

Pożarniczą. Policjant twierdzi, że współpracują ze szkołą, z pedagogiem szkolnym, prowadzą pogadanki dla

gimnazjalistów i ich rodziców dotyczące prewencji nieodpowiednich zachowań, szczególnie zachowań

niemoralnych. Dla uczniów organizowane są pogadanki oraz spotkania, na których omawia się wszelkie

zachowania niestosowne, nawet te najmniejsze oraz ich skutki prawne, budując świadomość prawną uczniów.

Przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podał, że współpracuje ze szkołą w zakresie problemów

wychowawczych. Przy współpracy pedagoga szkolnego organizują warsztaty antystresowe. Psycholog wspiera

szkołę i rodziców w postępowaniu z dziećmi sprawiającymi problemy oraz rodziców w trudnych sytuacjach

rodzinnych. Zdaniem psychologa wszyscy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Jest tu dobra atmosfera, nie

ma anonimowości, dyrektor i nauczyciele znają dzieci, a pedagog szkolny czuwa nad bezpieczeństwem.

Wszyscy partnerzy twierdzą, że uczniowie czują się bezpiecznie pod względem fizycznym i psychicznym.

Obserwując uczniów twierdzą, że są zdyscyplinowani, odpowiedzialni i mają zaufanie do dorosłych. Badani

nauczyciele dodają, że w szkole jest monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. Szkoła jest ogrodzona i oświetlona,

na bieżąco naprawiana jest siatka ogrodzeniowa szkoły. O godzinie 16.00 szkoła jest zamykana. Przed szkołą

zamontowana jest barierka utrudniająca uczniom bezpośrednie wyjście na ulicę. Pracownicy pełnią dyżury,

dbając o codzienną czystość łazienek i toalet. Wejście do szkoły pilnowane jest przez woźnego, który zapisuje

każda obcą osobę wchodzącą do szkoły. W szkole są organizowane szkolenia dla pracowników w zakresie

udzielania pierwszej pomocy. Na każdej przerwie oprócz dyżurujących nauczycieli porządku pilnują uczniowie

gimnazjum. Organ prowadzący otrzymuje od dyrektora szkoły "raport o stanie bezpieczeństwa" każdorazowo

przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz po feriach zimowych. Wymieniony jest stan sali gimnastycznej,

pomieszczeń dydaktycznych, korytarzy, toalet, stołówki oraz boisk sportowych i urządzeń tam znajdujących się.

Wójt Gminy bardzo często odwiedza szkołę, widzi portiera pilnującego wejścia, dyżurujących nauczycieli.
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Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego

Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu

uczniowskiego. Większość badanych uczniów podaje, ze bierze udział w imprezach szkolnych, konkursach

i zawodach. oraz są ich współorganizatorami. Samorządność uczniowska w szkole, według badanych

nauczycieli, to dobra szkoła i forma współpracy uczniów oraz pedagogów. Współpraca ta daje realną możliwość

współdecydowania młodzieży w niektórych obszarach funkcjonowania szkoły. Mocno integruje społeczność

szkolną, a także lokalną. Kształtuje właściwe postawy u młodzieży w tym aktywność, asertywność,

odpowiedzialność, kreatywność. Istnieje ścisła współpraca pomiędzy organizacjami szkoły podstawowej

i gimnazjum. Oczywistym przykładem samorządności jest Samorząd Uczniowski, który współorganizuje życie

szkoły, organizuje wybory swoich przedstawicieli, prowadzi uroczystości szkolne, imprezy środowiskowe,

organizuje dyżury uczniowskie podczas przerw, organizuje całoroczny konkurs współzawodnictwa klas, który

łączy działania o charakterze ekologicznym, kulturowym, profilaktycznym i charytatywnym, gdzie główną

nagrodą jest wycieczka. Jako przejaw samorządności uczniowskiej można z powodzeniem uznać działalność

Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody, na którym kształtowane są postawy i zachowania promujące ekologię.

Społeczność uczniowska czynnie i z zaangażowaniem włącza się do działań na rzecz ochrony środowiska.

Przykłady i efekty działań to: udział w akcjach „Sprzątanie świata”, „Święta drzewa”, Światowego dnia wody,

zbiórka zużytych baterii, płyt CD, makulatury, butelek typu PET, puszek aluminiowych, prowadzenie edukacji

ekologicznej dotyczącej segregacji odpadów- wyjazd do Spółki Beskid zajmującej się recyklingiem surowców,

udział w projektach edukacyjnych: „ Razem dla siebie i innych”, „Poznać, pokochać, chronić… jakie to banalne

?”, „ Ogród miejscem edukacji ekologicznej dla dzieci”, „Beskidy tu jest nasze miejsce na Ziemi”. Efektem w/w

projektów jest ogród przyszkolny, w którym młodzież gimnazjum pielęgnuje rośliny. Celem tych projektów jest

kształtowanie u dzieci zachowań proekologicznych, nabywanie przez nich umiejętności mądrego

i odpowiedzialnego współżycia z przyrodą, budzenie wrażliwości i szacunku dla wspólnego dobra, jakim jest

przyroda. Poprzez wspólne akcje i działania udaje się zaangażować nie tylko społeczność szkolną, ale również

rodziców, mieszkańców miejscowości, przedstawicieli nadleśnictwa, spółki Beskid, sąsiadujące szkoły oraz

władze gminy, a nawet powiatu. W ramach tej współpracy zorganizowano: Gminny konkurs plastyczny dla

uczniów SP i gimnazjum pod hasłem: Cztery Pory Roku w Beskidach, szkolny konkurs fotograficzny:

Osobowości Beskidów, oraz gminny konkurs plastyczny dla uczniów SP i gimnazjum pod hasłem Piękno

Pobliskich Lasów, szkolny konkurs na najładniejszy katalog drzew rosnących w najbliższym otoczeniu , prelekcje

przyrodnicze np. Rośliny i zwierzęta Beskidów . Młodzież brała udział w wiosennym i jesiennym zlocie

turystyczno- ekologicznym „ Czyste Góry”, II gminnym rajdzie ekologicznym, rajd na Baranią Górę i Wielką

Raczę, w konkursach ekologicznych „Las domem zwierząt”, „Konkurs wiedzy o lesie”, „ Poznajemy parki

Krajobrazowe Polski”, „Listy dla Ziemi”, „Las miejscem pracy i wypoczynku”. Bardzo istotnym przejawem

samorządności jest wydawana przez uczniów gazeta, do współpracy z którą zaproszeni zostali także

nauczyciele. Dwie poprzednie gazety: „Tempok” i „Nasza” były nawet forum dyskusyjnym pomiędzy uczącymi

i uczonymi. Podobne ambicje ma gazeta wznawiana po rocznej przerwie. Na jej szpaltach samorząd prezentuje

swoje propozycje dotyczące życia szkoły. Funkcjonująca w szkole grupa teatralna także stanowi przykład

samorządności uczniów. Współtworzą oni scenariusze imprez i przedstawień teatralnych poruszających

problemy ich rówieśników. Wpływają bezpośrednio na zaangażowane postawy uczniów. Dobrym przykładem

samorządności uczniowskiej jest działalność Chóru szkolnego oraz zaangażowanie społeczności uczniowskiej

w zajęcia plastyczne (udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”, XII

Powiatowym Konkursie Wiedzy o Sztuce, Powiatowym Przeglądzie „Piosenki Mojej Mamy” w Żywcu,
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Powiatowym Konkursie Plastycznym „Boże Narodzenie w Beskidach”, IV Gminnym i Międzyszkolnym Konkursie

Kolęd i Pastorałek oraz Małych Form Kolędniczych „Gwiazda Betlejemska 2013”, Powiatowym Konkursie

Plastycznym „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”, Powiatowym Konkursie Plastycznym „…by ziemia była

piękna”, Powiatowym Konkursie Plastycznym „Model Szopki” wykonanej z ekologicznych materiałów.

Przykładem samorządności uczniów jest też działalność kółka bibliotecznego, gdzie widać doskonałą współpracę

uczniów z różnych klas, zarówno ze szkoły podstawowej, jaki i gimnazjum. Wspólnie działania to:

organizowanie konkursów i imprez bibliotecznych „Dzień Głośnego Czytania”, święto biblioteki,

„Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia”, uroczystość przyjęcia uczniów klas pierwszych w poczet

czytelników, akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, redagowanie gazetki „Mól Książkowy”, udział w wycieczkach

edukacyjnych do Biblioteki Śląskiej, gdzie uczniowie uczestniczą w spotkaniach z pisarzami i ze znanymi

z telewizji ludźmi oraz w warsztatach plastycznych, literackich i innych, wykonywanie przy pomocy nowoczesnej

technologii plakatów, zakładek, folderów, katalogów ilustrowanych, prezentacji multimedialnych. Efektem tych

działań jest wzrost zainteresowania książką i czytelnictwem dużej grupy uczniów. Kolejnym przykładem

samorządności jest zaangażowanie uczniów w działalność sportowo-rekreacyjną. Przykłady działań: uczniowska

inicjatywa założenia klubu sportowego i współdziałanie w pozyskiwaniu środków na sprzęt sportowy, transport

zawodników, organizacja wraz z nauczycielami wychowania fizycznego i rodzicami turniejów sportowych piłki

siatkowej i koszykowej, wyjazdów na basen, na zimowe obozy narciarskie, założenie klubu kibica, wyjazdy

na oglądanie meczu na żywo do Bielska-Białej na mecze Plus Ligi, współpraca z zespołem „ Metalik”

Radziechowy, GKS Radziechowy oraz MKS Żywiec, organizacja imprez rekreacyjno-integracyjnych (ogniska),

współpraca z Samorządem Uczniowskim w organizacji imprez szkolnych (Dzień Sportu, Rambity klas), wyjazd

do Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku na konkurs dopingowania. Prężna działalność Szkolnego Koła PCK

to kolejny przejaw samorządności w szkole. W gimnazjum koło liczy 12 członków. Spotkania odbywają się raz

w miesiącu. Ich celem jest kształtowanie postaw humanitarnych w środowisku młodzieżowym i aktywizacja

uczniów do działania na rzecz osób potrzebujących.  Szkolne Koło PCK współdziała z Oddziałem Rejonowym PCK

w Żywcu, a na co dzień – z pielęgniarką szkolną. Inicjatywy uczniowskie wspierane są poprzez: zachętę,

rozbudzenie wrażliwości na potrzeby innych, budzenie świadomości ekologicznej, odpowiedzialności za siebie

i innych, ukazywanie wartości szlachetnej rywalizacji, odkrywanie swoich zainteresowań, talentów… Uczniowie

włączają się w szkolne akcje: - ,,Zakrętki dla Krystianka”, - „Gwiazdka z uśmiechem”, której celem jest

wykonanie żywnościowych paczek świątecznych dla rodzin uczniów najbardziej potrzebujących i rozwiezienie ich

do tych domów w przeddzień świąt. Akcja ta rozpoczyna się już w październiku i obejmuje cały szereg działań:

zbieranie grosików, wykonywanie prac plastycznych i ich sprzedaż w czasie wywiadówki, wykonanie stroików

i innych ozdób świątecznych, a później ich sprzedaż w jedną z niedziel adwentu przed kościołem, zbiórka

pieniędzy od Grona Pedagogicznego i pracowników szkoły, kolędowanie u zaprzyjaźnionych sponsorów…

Uczniowie maja możliwość zgłaszania propozycji dotyczących zasad wychowania. Przekazują swoje propozycje

do Samorządu Szkolnego. Przykłady tych propozycji to: regulamin ucznia. zasady postępowania w szkole,

organizowanie zabaw, dyskotek-ustalanie terminów, programu imprezy, organizacja turniejów siatkarskich dla

uczniów z gimnazjów w gminie, wybieranie miejsca wycieczek, możliwość przełożenia sprawdzianu, możliwość

zgłoszenia dwa razy w semestrze tzw. nieprzygotowania. Większość propozycji uczniów zostaje zrealizowana.



Gimnazjum Publiczne Nr 1 im. ks. prał. St. Gawlika w Radziechowach 51/56

      

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

Wartości wychowawcze obowiązujące w gimnazjum to: poszanowanie wartości i godności ludzkiej, aktywne

działanie na rzecz klasy i szkoły, uczciwość i szczerość, prawdomówność, sprawiedliwość, szacunek do języka,

kultury, historii i tradycji narodowej, wrażliwość na potrzeby innych, wrażliwość na piękno ojczystej przyrody,

ogólnoludzkie normy i wartości religijne, doskonalenie własnej osoby, kierowanie się własnym sumieniem,

pomoc potrzebującym, umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności, rzetelność i odpowiedzialność, zdrowy

styl życia, wykształcenie i nauka. Normy społeczne obowiązujące w szkole: uczniowie zawsze są przygotowani

do lekcji: przynoszą na zajęcia zeszyty, podręczniki, przybory, systematycznie odrabiają prace domowe, są

przygotowani do lekcji, nie spóźniają się, w terminie usprawiedliwiają nieobecności, zachowują się kulturalnie i z

szacunkiem: słuchają i wykonują polecenia nauczycieli, odzywają się do innych kulturalnie i z szacunkiem,

używają słów grzecznościowych, dyskutują kulturalnie i nie przerywają innym ,pomagają pokrzywdzonym,

słabszym, potrzebującym, są tolerancyjni, uznają czyjąś inność (np.: okulary, tusza, niepełnosprawność,

choroba), nie krzyczą, nie używają wulgaryzmów, nie stosują przemocy fizycznej i psychicznej: nie biją innych,

nie namawiają do bicia, nie wyłudzają, nie kradną, nie wyśmiewają się, nie przedrzeźniają , nie przezywają

nikogo, nie osądzają pochopnie i negatywnie, nie izolują nikogo, współpracują ze wszystkimi, nie obmawiają ,

nie potępiają nikogo, kulturalnie zachowują się na terenie szkoły i poza nią, swoim zachowaniem i zabawami nie

stwarzają zagrożenia dla siebie i innych: szanują swoje i cudze zdrowie( nie palą, nie piją, nie zażywają

narkotyków), właściwie organizują czas pracy i wypoczynku, odpowiedzialnie korzystają z Internetu. Pracownicy

niepedagogiczni w wywiadzie powiedzieli, że oczekują od uczniów szacunku dla osób starszych, dla

pracowników, dla siebie samych. Oczekują, aby uczniowie stosowali formy grzecznościowe, żeby nie niszczyli

sprzętu szkolnego. Powinni być kulturalni, koleżeńscy, przestrzegać szkolnych regulaminów, nie malować się,

powinni nosić mundurki szkolne. Nie wolno uczniom samowolnie opuszczać terenu szkoły. Według opinii

pracowników niepedagogicznych oczekiwania najczęściej się spełniają. Rodzice mają wpływ na zasady

zachowania i wartości obowiązujące w szkole. Uczą swoje dzieci szacunku do drugiego człowieka, uczą

skromności, dbają, by uczniowie nie ubierali się prowokująco, by nosili mundurki szkolne. Wspierają szkołę

w zakresie wychowania patriotycznego, krzewienia wiary, dbałości o zachowanie tradycji, a także rodzice

wspierają szkołę w organizacji konkursów, akcji charytatywnych poprzez uczenie wrażliwości na krzywdę

biednych dzieci i zwierząt. Rodzice fundują dla potrzebujących uczniów bilety do kina, teatru, wspierają też

w kosztach wycieczek. Rodzice uczestniczą w tworzeniu kształtu "Programu wychowawczego" i "Programów

profilaktyki". Rodzice mieli także wpływ na zmianę oceniania zachowania z opisowego na punktowy. Rodzice

wspierają szkołę w zakresie wychowania, uczenia gospodarności i ekologii. Rodzice brali czynny udział

w pracach remontowych w szkole: wybrukowali parking, ocieplili i odnowili ścianę w amfiteatrze, malowali

korytarze szkoły, kładli płytki, zakupili piec konwekcyjny do kuchni. Rodzice mają możliwość zgłaszania

propozycji, dotyczących zasad postępowania w szkole, praw i obowiązków uczniów. Mieli wpływ na decyzję

o dalszym noszeniu przez gimnazjalistów mundurków szkolnych oraz możliwość wyboru wzoru tych

mundurków, a także akceptują zakaz farbowania włosów, makijaży i "dziwacznych" fryzur. Rodzice

współdecydowali o rodzaju zajęć dodatkowych w szkole oraz o możliwości wyboru zajęć przez ich dzieci. Rodzice

zaproponowali ustalenie odrębnej przerwy obiadowej dla młodzieży gimnazjalnej. Zgłosili potrzebę

konsultowania z nimi dodatkowych dni wolnych od zajęć. Rodzice wpłynęli na likwidację sklepiku ze słodyczami

i wprowadzono możliwość kupienia świeżej drożdżówki i herbaty , a w okresie letnim dodatkowo lodów w jadalni

oraz poprosili o zakazanie opuszczania przez młodzież terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych (do
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pobliskiego sklepu). Przyczynili się do wprowadzenia monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. Rodzicom

podoba się zakaz korzystania w szkole z komórek. Zgłosili potrzebę wykonania chodnika wzdłuż drogi

prowadzącej do szkoły dla poprawienia bezpieczeństwa oraz doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne.

Rodzice mają wpływ na kształt uroczystości szkolnych oraz na wartości, w jakie szkoła wyposaża ich dzieci.

Rodzice współdecydują o wycieczkach szkolnych i współorganizują je. Współdecydują o wyjściach poza szkołę,

o organizacji wyjazdów na basen (nie tylko z projektów edukacyjnych), o zakupie nagród książkowych,

o wyborze ubezpieczyciela. Współorganizują festyn ekologiczny i zabawę sylwestrową. Wyrażają zgodę

na umieszczenie wizerunku dziecka, na przegląd czystości włosów, na udostępnienie numeru telefonu

prywatnego. Złożyli propozycję wydłużenia pracy świetlicy szkolnej, która będzie uwzględniona od II półrocza

roku szkolnego 2013/1014. Wszystkie pozostałe propozycje zostały wdrożone. Uczniowie również mają

możliwość zgłaszania propozycji dotyczących zasad wychowania. Przekazują swoje propozycje do Samorządu

Szkolnego. Przykłady tych propozycji to: regulamin ucznia. zasady postępowania w szkole, organizowanie

zabaw, dyskotek-ustalanie terminów, programu imprezy, organizacja turniejów siatkarskich dla uczniów

z gimnazjów w gminie, wybieranie miejsca wycieczek, możliwość przełożenia sprawdzianu, możliwość

zgłoszenia dwa razy w semestrze tzw. nieprzygotowania. Większość propozycji uczniów zostaje zrealizowana.

Nauczyciel poprzez osobisty przykład, kształtuje pożądane społecznie postawy. Nauczyciel punktualnie

rozpoczyna i kończy lekcje, zwraca się do uczniów z szacunkiem, równo traktuje wszystkich uczniów, wzbudza

u uczniów zaufanie. Uczniowie nie spóźniają się na lekcję, aktywnie współpracują, mają podręczniki i ćwiczenia,

zachowują się kulturalnie na lekcji. Uczniowie rozmawiają z nauczycielami na lekcjach wychowawczych o tym,

jak należy się zachować. Nauczyciel mówi jak maja się zachowywać, uczy kulturalnego zachowania. Uczniowie

zadają pytania. Rozmowy dotyczą zajęć pozalekcyjnych, zachowania poza szkołą, tematyki lekcji

wychowawczych. Rozmowy są prowadzone w kręgu, w grupach. Uczniowie mogą się swobodnie wypowiadać.

Zdarzają się też rozmowy indywidualne.

Rys. 1j Rys. 2j
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Rys. 3j Rys. 4j

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

je w razie potrzeb

Dyrektor szkoły podaje, że nauczyciele dokonują analizy działań w zakresie respektowania norm społecznych.

Corocznie analizuje się także działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole. Bieżącą analizą objęte są

takie zachowanie i zagrożenia jak: agresja słowna, wulgaryzmy, konflikty rówieśnicze. Skutkiem

przeprowadzonych analiz zachowań i zagrożeń występujących w szkole była: modyfikacja szkolnego regulaminu

oceniania zachowania, wzmożenie dyżurów, rozbudowa monitoringu wizyjnego, zatrudnienie w szkole

psychologa, dbanie o dobrą komunikację pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej, kształtowanie

postaw, promowanie tradycji i kultury własnego narodu oraz postaw obywatelskich. Nawiązano współpracę ze

specjalistami i instytucjami wspierającymi szkołę w jej działaniach. Na bieżąco analizuje się i monitoruje

zachowania ryzykowne wśród uczniów oraz wzmacnia się właściwe zachowania. Szkoła współpracuje w tym

zakresie z policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem dla Nieletnich, Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie, a także z rodzicami uczniów. Prowadzone są lekcje wychowawcze, pogadanki, warsztaty

na temat bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji, próbne alarmy, wdrożono procedury zwolnień uczniów

z zajęć lekcyjnych, ustalono zasady odbioru uczniów z wycieczek i wyjazdów , opracowano regulamin zasad

zachowania się ucznia w szkole, uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły, wprowadzono konsultacje dla

rodziców. Uczniowie są szkoleni w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa – spotkania z policjantem. Są

zapoznawani z obowiązującymi w szkole normami, uczy się ich, by reagowali na naganne zachowania innych.

Rodzice, na zebraniach ogólnych (2-3 razy w roku) otrzymują informację na temat zagrożeń. Sytuację

wychowawczą diagnozują wszyscy wychowawcy, minimum 4 razy w roku przedstawiają sprawozdania,

a całościowej sytuacji wychowawczej dokonuje pedagog szkolny. Zespół wychowawczy (pedagog, wicedyrektor

i wychowawcy klas) dokonują bieżącej diagnozy. W szkole prowadzi się działania wychowawcze mające na celu
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zmniejszenie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Wdrażane są działania profilaktyczne ujęte

w programie profilaktyki, który co roku jest modyfikowany. Tematyka godzin wychowawczych nastawiona jest

także na realizację zagrożeń związanych z przeciwdziałaniem agresji, stosunkom interpersonalnym

i przeciwdziałaniem uzależnieniom. W celu zapewnienia pomocy dzieciom potrzebującym szkoła współpracuje

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, parafią. Zatrudniono psychologa, który razem z wychowawcami

i pedagogiem upowszechnia wśród uczniów pożądane wzorce zachowań, kulturę współżycia społecznego.

Przeprowadzane są akcje charytatywne: „Uśmiech za grosik”, „Gwiazdka z uśmiechem”, opieka

nad Cmentarzem – Parkiem Pamięci oraz działania na rzecz innych: zbieranie zakrętek na wózek dla chorego

dziecka, zbieranie żołędzi, karmy dla zwierząt dla schroniska w Żywcu, zbiórki makulatury i surowców wtórnych

(butelek PET), baterii. Uczniowie uczestniczą w obchodach uroczystości państwowych i lokalnych, na które

przygotowują występy artystyczne. Biorą udział w imprezach organizowanych dla środowiska lokalnego

„Wieczór Kolęd”, „Koncert dla Mam”, festyny ekologiczne itp. Wdraża się uczniów do aktywnego spędzania

wolnego czasu poprzez organizację zajęć w czasie ferii zimowych, wyjazdów na mecze, podczas których uczą

się sportowych zachowań i kultury kibicowania. W szkole uczy się pomocy koleżeńskiej, by uczniowie lepsi

pomagali słabszym. Prowadzone są konkursy z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego (współzawodnictwo klas).

Każdy uczeń posiada zeszyt wychowawczy, z którego rodzic dowiaduje się o postępach dziecka w nauce

i zachowaniu. Podsumowanie działań wychowawczych szkoły za I i II półrocze dokonuje pedagog na konferencji

rady pedagogicznej, przedstawia też całościową informację o podejmowanych działaniach, realizowanych

programach, przedsięwzięciach i efektach ich wdrażania w zakresie eliminowania zagrożeń. W szkole

prowadzone są badania ankietowe uczniów, dotyczące analizy stanu bezpieczeństwa. Wyniki z analiz ankiet,

podobnie jak obserwacje zachowań uczniów w różnych sytuacjach, dają informacje o skuteczności

podejmowanych działań. Na bieżąco monitoruje się frekwencję uczniów – przestrzega się zasad

usprawiedliwienia nieobecności. Uczniowie wiedzą, że w szkole nie wolno używać wulgaryzmów, przezywać się,

stosować używek, wagarować, używać telefonów komórkowych i innych urządzeń, stosować agresji i przemocy,

dokonywać zniszczeń. Wiedzą, że oczekuje się od nich kultury i szacunku dla wszystkich, kultury zachowania się

w różnych sytuacjach i miejscach. Uczniowie mogą zgłaszać swoje uwagi, sprawy do wychowawcy, pedagoga,

dyrekcji szkoły lub anonimowo do „skrzynki zaufania”. Rodzaje zagrożeń w szkole: Do problemów

wychowawczych w gimnazjum należy zaliczyć: zachowania z przejawami agresji; zastraszanie; drobne

kradzieże; wagary; problemy emocjonalne w kontaktach z rówieśnikami; wulgaryzmy; brak dyscypliny

na lekcjach i przerwach; niszczenie mienia szkolnego; palenie papierosów poza terenem szkoły; łamanie zasad

szkolnego regulaminu (opuszczanie terenu szkoły, pomimo zakazu posługiwanie się na terenie szkoły telefonami

komórkowymi, farbowanie włosów, makijaże, niszczenie mundurków szkolnych itp.); kłamstwa wobec

nauczycieli, niewłaściwy do nich stosunek.
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Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

W szkole budowany jest klimat sprzyjający współdziałaniu uczniów w realizacji ich inicjatyw, które szkoła

uwzględniła w swoich działaniach. W ostatnich latach uczniowie zgłosili wiele propozycji i rozwiązań, które

zostały uwzględnione w bieżącej pracy szkoły: - wzór mundurków szkolnych, propozycje tematów lekcji

wychowawczych wynikających z potrzeby klasy i zainteresowań, poczta i zabawa walentynkowa, realizacja zajęć

dydaktycznych poza szkołą, wyjazdy na mecze, ogniska integracyjne na początku roku szkolnego,

współzawodnictwo klas wg. kalendarza, konkurs czytelniczy, frekwencji, w semestrze uczeń może zgłosić

nieprzygotowanie do lekcji, bez konsekwencji ale zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, odpytywanie

z mniejszych partii materiału, zdobywanie punktów w celu poprawienia zachowania za dodatkową pracę

na rzecz szkoły (po zajęciach lekcyjnych,)zabawa andrzejkowa - wybór najsympatyczniejszego Andrzeja

i Katarzynki, organizacja zbiórek: karmy dla schroniska zwierząt w Żywcu, makulatury, baterii, butelek PET,

zakrętek, w świetlicy możliwość zakupienia drożdżówek, a w okresie letnim lodów, organizacja akcji

charytatywnych „Uśmiech za grosik” i „Gwiazdka z Uśmiechem”. Rodzice uczniów uczestniczą w podejmowaniu

decyzji dotyczących życia szkoły. Szkoła zachęca także rodziców do zgłaszania inicjatyw dotyczących rozwoju

uczniów i szkoły. Propozycje zgłaszane przez rodziców dotyczyły: podziału przerw obiadowych, z przerwą

obiadową dla gimnazjum - herbata oddzielnie dla gimnazjum, zakup drożdżówek w świetlicy szkolnej,

uwzględnienie zgłoszonych uwag do punktowego systemu oceniania i wykorzystane propozycje w trakcie

ewaluacji, konsultowanie dodatkowych dni wolnych, zakaz wyjść do sklepu na przerwie , uwzględnianie

propozycji wycieczek szkolnych i pomoc organizacyjna, współorganizowanie festynów ekologicznych,

organizacja wyjazdów na basen (nie tylko z projektów edukacyjnych).Rodzice akceptują, by w szkole były

mundurki szkolne, mają wpływ na ustalenie zasad postępowania i współżycia, które obowiązują w szkole -

akceptują obowiązujące zasady: zakaz używania komórek i innych urządzeń elektronicznych, zakaz farbowania

włosów, makijaży, „dziwacznych” fryzur itp. - wyposażają szkołę w pomoce dydaktyczne, zbierają fundusze

na poprawę bazy szkoły, pomagają w wykonaniu remontów w szkole: wybrukowany parking za szkołą,

wybrukowany amfiteatr, ocieplona i odnowiona ściana w amfiteatrze, pomalowane korytarze szkoły, położone

płytki na  korytarzu szkoły, zakup pieca konwekcyjnego do kuchni. W/w prace zostały sfinansowane

z wypracowanych przez Radę Rodziców środków. Wszystkie propozycje rodziców zostały zrealizowane. Rodzice

zgłaszają także potrzebę wydłużenia pracy świetlicy do godz. 16.00 - będzie uwzględniona od II półrocza roku

szkolnego 2013/2014. Na wniosek rodziców dla poprawy bezpieczeństwa szkoła na zebraniach wiejskich

wnioskowała o wykonanie chodnika prowadzącego do szkoły . Uczniowie maja wpływ na zasady zachowania

i wartości obowiązujące w szkole nosząc mundurki, obuwie zamienne, stosując się do regulaminu szkolnego

i klasowych, dziewczęta się nie malują, stosują się do ustalonych zasad. Nauczyciele na lekcjach

wychowawczych mówią o wartościach, zasadach obowiązujących w szkole, szanowaniu drugiego człowieka,

o wartościach chrześcijańskich opartych na słowach Patrona Szkoły. Dyrekcja określa ilość punktów za

zachowanie uczniów, prowadzi apele, na których przekazuje istotne informacje, mówi o kulturze osobistej

na co dzień, podsumowuje działalność charytatywną uczniów. 
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