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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 04-11-2013 - 08-11-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Teresa Zając, Elżbieta Skrzypek. Badaniem objęto 101 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 195 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 51 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 licząca około 4,5 tys. mieszkańców. Historia szkoły w tej wsi sięga już XVI wieku,

jednakże obecny budynek został oddany do użytku dopiero 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."

Szkoła 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 przyrody, 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, dzieci mogą spędzać przerwy w pięknym otoczeniu,

tak więc ogród spełnia również funkcję rekreacyjną.

Obecnie w pięknie odremontowanej placówce uczy się 447 uczniów, w tym 278 w 14 oddziałach szkoły

podstawowej i 169 w 8 oddziałach gimnazjum. Kolorowe, artystycznie odnowione wnętrza czynią pobyt w szkole

przyjemnym i radosnym.

Kadrę pedagogiczną tworzy 50 nauczycieli - wszyscy z wyższym wykształceniem pedagogicznym. Większość

z nich posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Dotychczas 37 nauczycieli uzyskało

stopień nauczyciela dyplomowanego. Szkoła 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, którą

stanowią duża sala gimnastyczna z boiskiem do siatkówki,mała sala gimnastyczna, z której korzystają głównie

najmłodsi uczniowie,siłownia. W roku 2012 szkoła wzbogaciła się o nową inwestycję - kompleks boisk do piłki

nożnej i koszykowej ,,Orlik". Dominującą dyscypliną sportową, uprawianą przez uczniów jest piłka siatkowa,

w której na przestrzeni ostatnich lat drużyny dziewcząt i chłopców szkoły podstawowej i gimnazjum osiągnęły

wiele sukcesów. Od 2005 roku w gimnazjum tworzona jest klasa o profilu sportowym. Dla klas młodszych

odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Uczniowie korzystają systematycznie z biblioteki szkolnej, w której działa Multimedialne Centrum Informacji,

wyposażone w nowoczesne komputery, umożliwiające stały dostęp do Internetu, encyklopedii multimedialnych

i różnorodnych programów komputerowych. Biblioteka jest organizatorem wielu imprez i konkursów, między

innymi: uroczystości przyjęcia uczniów klas pierwszych w poczet czytelników, konkursu czytelniczego

połączonego z zawodami sportowymi w ramach Rambitu klas III, święta biblioteki, ,,Dnia pluszowego misia".
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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 również własną gazetkę -,,Mól książkowy".

Członkowie koła bibliotecznego wyjeżdżają corocznie do Biblioteki Śląskiej w Katowicach na prezentacje

biblioteczne.

Od 1992 roku działają w szkole grupy teatralne – obecnie pod nazwą ,,Prożek I" (szkoła podstawowa) i ,,Prożek

II (gimnazjum). Mają one w swym dorobku wiele spektakli wystawianych na różnych scenach i zdobywających

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

I miejsce w Gminnym Przeglądzie Teatralnym).

Uczniowie Zespołu Szkół mają możliwość poznawania tajników warsztatu dziennikarskiego, pracując

w istniejącej od wielu lat redakcji gazetki szkolnej. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki

poziom nauki, który umożliwia uczniom odnoszenie sukcesów w olimpiadach przedmiotowych, konkursach

literackich, plastycznych, artystycznych, zawodach i turniejach sportowych.

W ciągu ostatnich lat w szkole realizowane były projekty edukacyjne finansowane przez UE, różne 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",

,,Razem dla siebie i innych",

,,Po stronie natury. Beskidy- tu jest nasze miejsce na ziemi",

,,Radosna szkoła",

,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"( kl. I SP),

,,Indywidualizacja nauczania w gminie Radziechowy-Wieprz" (kl. I-III SP),

,,Klub bezpiecznego Puchatka" ( kl. I - III SP).

W ramach realizowanych projektów każdy uczeń mógł skorzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, takich

jak: językowych, wyrównawczych, logopedycznych, ekologicznych, doradztwa zawodowego, doradztwa

pedagogicznego, kółek zainteresowań dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz z wyjazdów na basen.

Przez cały rok szkolny uczniowie mają okazję uczestniczenia w różnych akcjach i imprezach okolicznościowych,

są to ,m. in.: Święto Patrona Szkoły, wyjazdy do kina i teatru, na basen, wycieczki piesze, rajdy turystyczne,

koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne dla kas I-III SP, jasełka, zawody sportowe, zabawy andrzejkowe

i walentynkowe, zloty ekologiczne, akcje charytatywne: ,,Uśmiech za grosik", ,,Gwiazdka z uśmiechem",

kiermasze ozdób świątecznych: bożonarodzeniowych i wielkanocnych ( z wypracowanych środków uczniowie

szkoły otrzymują dwa razy w roku paczki świąteczne), warsztaty folklorystyczne, spotkania z ciekawymi,

znanymi ludźmi, ,,żywe" lekcje historii i biologii.

W szkole działają: Samorząd Uczniowski, Koło Polskiego Czerwonego Krzyża, Ligi Ochrony Przyrody, Szkolne

Koło Krajoznawczo-Turystyczne oraz chóry szkoły podstawowej i gimnazjum. Dla mieszkańców wsi

organizowane są imprezy środowiskowe, takie jak: ,,Koncert dla mam", ,,Wieczór kolęd", festyny ekologiczne

oraz zabawy sylwestrowe.

Zespół Szkół uczestniczy w życiu społecznym środowiska lokalnego. Współpracuje ze wszystkimi organizacjami

społecznymi i samorządowymi.,

Uczniowie Zespołu Szkół odnoszą znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych. W roku szkolnym

2010/2011 gimnazjum miało dwóch laureatów: z języka polskiego, historii oraz finalistę z chemii, w roku
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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",

a szkoła podstawowa - laureata Konkursu Przedmiotowego z Matematyki i  I  miejsce w  Powiatowym Konkursie

Wiedzy Pożarniczej. W latach 2010-2013 szkoła podstawowa i gimnazjum miały laureatów oraz finalistów

w Ekumenicznych Konkursach Wiedzy Biblijnej.

Dzięki licznym sukcesom sportowym szkoła w ostatnich latach zajmowała czołowe miejsca we

Współzawodnictwie Sportowym Szkół Powiatu Żywieckiego:

2010/2011 – II miejsce- szkoła podstawowa,

2010/2011 – II miejsce- gimnazjum,

2011/2012 – III miejsce- szkoła podstawowa,

2011/2012 – II miejsce -gimnazjum

2012/2013 – II miejsce- szkoła podstawowa,

2012/2013 – III miejsce -gimnazjum.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa im. ks. prał. St. Gawlika w
Radziechowach

Patron

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Radziechowy

Ulica Szkolna

Numer 1220

Kod pocztowy 34-381

Urząd pocztowy Radziechowy

Telefon 0338676222

Fax

Www

Regon 07044892100000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 284

Oddziały 12

Nauczyciele pełnozatrudnieni 0.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 23.67

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. Działania nauczycieli związane z organizacja procesów edukacyjnych wspomagają wszechstronny

rozwój uczniów, maja charakter zorganizowany i nowatorski.

2. Nauczyciele tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się, stosują różne sposoby wspierania i nagradzania

uczniów, co pozytywnie wpływa na budowanie dobrych relacji nauczyciel -uczeń, uczeń-uczeń.

3. Udział uczniów we współdecydowaniu o sposobie organizowania i przebiegu procesu uczenia się

uświadamia im, że ich sukcesy i wyniki w nauce zależą od ich odpowiedzialności, zaangażowania i czasu

jaki poświęcają na naukę. 

4. Sposób organizacji procesów edukacyjnych wynika z ustaleń nauczycieli i uwzględnia potrzeby

i indywidualne możliwości uczniów. Prowadzony przez nauczycieli systematyczny monitoring oraz

bieżąca analiza osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania przez nich

różnorodnych sukcesów edukacyjnych, sportowych i artystycznych.

5. Nauczyciele klas I i IV zapoznają się z podstawą programową dotyczącą bieżącego i poprzedniego etapu

edukacji przed rozpoczęciem roku szkolnego.

6. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków, a uczniowie nabywają

wiadomości i umiejętności.

7. Należy w dalszym ciągu kontynuować działania mające na celu poprawienie wyników sprawdzianu

zewnętrznego.

8. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.

9. Efektem działań samorządu uczniowskiego jest duże zaangażowanie uczniów w życie szkoły

i identyfikowanie się z nią, przygotowanie do pełnienia w przyszłości ról społecznych, rozwijanie cech

przedsiębiorczości, samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i innych. 

10. Zasady postępowania i współżycia w szkole oparte są na ustalonych i przyjętych zasadach przez

wszystkie zainteresowane strony oraz są respektowane przez uczniów.

11. W szkole dokonano modyfikacja zasad oceniania zachowania – wprowadzono ocenianie punktowe.



Szkoła Podstawowa im. ks. prał. St. Gawlika w Radziechowach 10/56

      

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 rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne

metody pracy dostosowane do potrzeb uczniów. Nauczyciele używają różnych metod, sprawiają

że lekcje są ciekawsze, uczą komunikowania się, wyposażają ucznia w takie umiejętności jak

otwartość, kreatywność. Zastosowane metody prowokują uczniów do działania i większego

zaangażowania w proces lekcyjny, a tym samym efektywniejszego i bardziej świadomego uczenia

się. Nauczyciele tworzą sytuacje sprzyjające poszukiwaniu przez uczniów różnych rozwiązań.

Atmosfera w szkole jest przyjazna, wszyscy odnoszą się do siebie z szacunkiem, dzielą się

doświadczeniem, pomagają sobie wzajemnie, są życzliwi w stosunku do siebie. Każdy w szkole jest

ważny, każdy jest potrzebny. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane

wobec nich oczekiwania. Rodzice podkreślają, że większość nauczycieli bardziej chwali ich dzieci niż

krytykuje oraz, że wierzą w możliwości dzieci. Uczniowie otrzymują informację zwrotną dotyczącą

efektów ich pracy. Informacja zwrotna zachęca uczniów do kontynuowania pracy na lekcji,

do lepszego wykonywania ćwiczeń, pozytywnie wpływa na uczenie się ucznia na lekcji. Badani

uczniowie twierdzą, że maja wpływ na omawianie tematu lekcji, na sposób uczenia się ,

na atmosferę w klasie. Nauczyciele, stosując różne metody pracy, poprzez stwarzanie odpowiednich

sytuacji stwarzają możliwość, aby uczniowie mogli uczyć się od siebie nawzajem. Nowatorskie

rozwiązania i wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach sprzyja uczeniu się i rozwojowi ucznia.
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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 rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody

pracy dostosowane do potrzeb uczniów. Nauczyciele używają różnych metod, ponieważ sprawiają one że lekcje

są ciekawsze, uczą komunikowania się, wyposażają ucznia w takie umiejętności jak otwartość, kreatywność.

Metoda bezpośrednia pozwala nauczycielowi używać naturalnych zdań w naturalnym tempie i naturalnej

sytuacji, a jedyną pomocą w zrozumieniu jego wypowiedzi jest kontekst i sytuacja, w której odbywa się

rozmowa. Metoda tłumaczeniowa pozwoliła uczniom na samodzielne rozumienie wypowiedzi. Zróżnicowanie

metod pracy na lekcji pozwala uczniom z trudnościami w nauce na podniesienie wiary we własne możliwości

na tyle, by podjąć się rozwiązania zadań. Metody zastosowane na obserwowanych zajęciach użyte zostały

w celu rozwijania twórczego myślenia, ćwiczenia płynności ruchów, rozwijania wyobraźni i twórczego działania,

przyspieszania tempa pracy, nabywania umiejętności prawidłowego współdziałania w grupie, skupiania uwagi

na zadaniu, pobudzania do działania. Zdaniem nauczycieli zaproponowane uczniom metody (praca w grupach,

w parach, czy indywidualna) służą aktywizacji grupy, czy też pojedynczych uczniów. Nauczyciel oczekuje

od uczniów wypowiadania się w imieniu nie tylko swoim, ale i zespołu. Podczas indywidualnej pracy uczniów

nauczyciel może dotrzeć do tych, którzy mają problem i pomóc im go rozwiązać. Zastosowane metody

aktywizujące prowokują uczniów do działania i większego zaangażowania w proces lekcyjny, a tym samym

efektywniejszego i bardziej świadomego uczenia się. Zdaniem badanych uczniów większość nauczycieli

zrozumiale tłumaczy zagadnienia, potrafi zainteresować ucznia tematem lekcji oraz uczy w taki sposób,

że uczeń chce się uczyć. Obserwowane lekcje, według opinii nauczycieli i uczniów były prowadzone bardzo

podobnie do innych lekcji tego przedmiotu, różniły się ewentualnie tematem i zastosowanymi pomocami

dydaktycznymi. Uczniom na lekcjach podoba się używanie pomocy np.: tablicy interaktywnej, radia, kart pracy

i innych. Podoba się im praca w parach, w grupach oraz zabawy ruchowe. Ze swobodnej wypowiedzi uczniów

wynika, że w szkole najlepsze jest to, że  uczniowie się bawią, poznają nowych kolegów, uczą się nowych

rzeczy, jeżdżą na zawody, na wycieczki, rozwijają swoje zainteresowania. Uczniowie chcieliby, aby nauczyciele

byli łagodni ,mili, organizowali dużo wycieczek, żeby się dużo uczyli z uczniami. Na lekcjach uczniowie są

zadowoleni, gdy rozwiązuje się zadania np. z matematyki, jak pani często pyta, jak pisze się w zeszytach, gdy

są zajęcia plastyczne, gdy na lekcji wychowania fizycznego mogą decydować o wyborze gry, gdy poznaje się

nową literkę, gdy jest czytanie i liczenie, gdy jest kaligrafia, gdy jest praca w grupach. Uczniowie nie lubią, gdy

ktoś go bije, gdy ma złe oceny, gdy ktoś przeszkadza na lekcji, gdy jest hałas. Uczniowie dodają ,że w szkole

można się uczyć roztropności, nauczyciele uczą ich jak dobrze dorastać, jak należy się zachować.
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Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j
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Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. Nauczyciel uczy systematyczności, podkreśla

zrozumienie tematu, pokazuje źródła wiedzy, sprawdza przyswajanie wiedzy. Uczy ich uważnie słuchać,

niektóre kwestie są powtarzane w celu lepszego zapamiętania. Kontroluje wykonywanie ćwiczeń, pomaga

osiągnąć cel słabszemu uczniowi. Nawiązuje do wiedzy i doświadczeń ucznia, uczy korzystania z różnych źródeł

informacji, wykorzystuje nowoczesne środki dydaktyczne. Nauczyciele tworzą sytuacje sprzyjające

poszukiwaniu przez uczniów różnych rozwiązań. Często podczas lekcji tworzy wszystkim uczniom sytuacje,

w których mogą wyrażać swoje opinie oraz sytuacje, w których mogą podejmować indywidualne decyzje

dotyczące ich uczenia się. Uczniowie maja możliwość wykorzystania popełnionych błędów do uczenia się oraz

do podsumowania lekcji.  Większość nauczycieli, według opinii uczniów, wyjaśnia im, jak się uczyć, Nauczyciele

uważają ,ze połowa uczniów potrafi uczyć się samodzielnie, natomiast badani uczniowie podają w większości,

że potrafią się uczyć. Uczniowie rozmawiają z nauczycielami o tym czego nauczyli się w szkole.

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

Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

Nauczyciele i uczniowie tworzą w szkole atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Atmosfera na lekcji jest życzliwa,

nauczyciel mówi - uczniowie słuchają, uczniowie mają możliwość zadawania pytań, nauczyciel tłumaczy,

uczniowie zapisują najistotniejsze informacje, nauczyciel indywidualizuje proces uczenia się, zachęca uczniów

do aktywnej pracy na lekcji. Według nauczycieli atmosfera w szkole jest przyjazna, wszyscy odnoszą się

do siebie z szacunkiem, dzielą się doświadczeniem, pomagają sobie wzajemnie, są życzliwi w stosunku

do siebie. Każdy w szkole jest ważny, każdy jest potrzebny. Wszyscy dbają o dobro szkoły, starają się być

przykładem dla dzieci, wykonują rzetelnie swoja pracę , wspierają się. Rodzice podkreślają, że większość

nauczycieli dba o dobre relacje między wszystkimi dziećmi, szanują ich dzieci, traktują uczniów równie dobrze.

Większość rodziców podaje, że jego dziecko chętnie chodzi do szkoły. 
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Rys. 1j Rys. 2j

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

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

nich oczekiwania

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

naprowadza pytaniami uczniów do określenia celów lekcji, a następnie pyta czy zrozumieli. Większość

nauczycieli wyjaśnia uczniom jakich działań od nich oczekują. Na większości zajęć uczniowie wiedza czego się

uczą , czy też czego się będą uczyć i jakie są cele lekcji.
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Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j
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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 trudnych sytuacjach. Ankietowani

rodzice podkreślają, ze większość nauczycieli bardziej chwali ich dzieci niż krytykuje oraz, że wierzą

w możliwości dzieci. Badani uczniowie podają, że większość nauczycieli pomaga im, gdy potrzebują wsparcia.

Pomocne dla ucznia w uczeniu się na lekcji są wyjaśnienia nauczyciela, pomoce dydaktyczne, nagradzanie za

dobrą wypowiedź, rywalizacja, spokój na lekcji. Uczniowie podkreślają, że na większości lekcjach lubią się

uczyć. Niektórym uczniom trudności sprawia język angielski i matematyka. Według nich trudne jest pisanie

literek , inaczej się mówi, inaczej pisze( j. angielski).Trudne są zadania tekstowe z matematyki, nie wszystko

widać na tablicy jak się siedzi z tyłu sali. Uczniowie pokonują te trudności uczestnicząc w zajęciach

dodatkowych. Nauczyciele podkreślają ,że uczniowie są zmotywowani do pracy dzięki informacji zwrotnej, którą

od nich otrzymują.

Rys. 1j Rys. 2j
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Rys. 3j Rys. 4j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 wyjasnienia nauczyciela

2 pomoce dydaktyczne

3 żetony za dobrą wypowiedż

4 rywalizacja

5 spokój na lekcji

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. Uczniowie otrzymują informację zwrotną dotyczącą efektów ich pracy. Informacja zwrotna

zachęca uczniów do kontynuowania pracy na lekcji, do lepszego wykonywania ćwiczeń, pozytywnie wpływa

na uczenie się ucznia na lekcji. Nauczyciel w każdej sytuacji zwraca uwagę na te elementy odpowiedzi

lub działania ucznia, które były prawidłowe i nieprawidłowe. Większość ankietowanych rodziców uważa,

że nauczyciele oceniając ich dzieci zachęcają je do uczenia się. Badani uczniowie podkreślają ,że większość

nauczycieli przestrzega zasad oceniania oraz ,że rozmawiają z uczniami o tym co wpłynęło na ich sukcesy

w nauce oraz rozmawiają z uczniami na temat ich trudności w nauce, rozmawiają z uczniami o postępach

w nauce i dzięki temu uczniowie wiedza jak się uczyć. Podczas oceniania nie wszyscy nauczyciele uzasadniają
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postawiona ocenę. Uczniowie podczas oceniania czują się zadowoleni, maja ochotę się uczyć, postanawiają się

poprawić.

Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j

 



Szkoła Podstawowa im. ks. prał. St. Gawlika w Radziechowach 21/56

      

Rys.1w

Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych

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

zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej

Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.

Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować

w społeczności lokalnej. . Na każdej lekcji nauczyciel realizując temat zajęć nawiązuje do sytuacji otaczającego

świata: wpływ zanieczyszczeń na otaczające środowisko, moje zdrowie a środowisko. Na zajęciach języka

angielskiego, w dialogach, uczniowie odwołują się do sytuacji z życia codziennego i doświadczeń.  Z okazji

Święta Odzyskania Niepodległości w szkole urządzany jest RAMBIT tzn. Rywalizacja, AMBIcja, Talent. Jest to

impreza, która swoją tradycją sięga 1988 roku. Odbywa się pod hasłem: Święto Niepodległości – Świętem

Radości. Organizowana jest wspólnie przez nauczycieli historii, wychowania fizycznego, języka polskiego,

muzyki i plastyki. Istotą imprezy są liczne konkurencje sportowe, pytania z zakresu historii, języka polskiego,

konkurencje taneczne, wokalne (pieśń ) i plastyczne (plakat patriotyczny). Reprezentacje uczniów szkoły brały

udział w I Gminnym Marszu Niepodległości ( przemarsz ulicą Główną Radziechów, Msza Św. w Kościele

Parafialnym pw. Św. Marcina następnie uroczysta akademia i koncert pieśni patriotycznych w Domu Ludowym).

Uroczystości środowiskowe organizowane w  szkole: Święto Patrona Szkoły, Koncert dla Mam z okazji Dnia

Matki, Święto Sportu z okazji Dnia Dziecka. Uroczystości organizowane ze względu na zaistniałe okoliczności:

wydarzenia w Smoleńsku, rocznica wysiedleń na Żywiecczyźnie, poświęcenie Matyski- Golgoty Beskidów,



Szkoła Podstawowa im. ks. prał. St. Gawlika w Radziechowach 22/56

      

Zarówno nauczyciele jak i uczniowie podkreślają, że na lekcjach poruszane są zagadnienia z innych

przedmiotów. Współpracujący nauczyciele przyrody, j. polskiego, plastyki, świetlicy, opracowali regulaminy oraz

przeprowadzili konkursy: Gminny plastyczny - „Cztery pory roku w Beskidach”, szkolny – fotograficzny

„Osobliwości Beskidów” . W ramach współpracy międzyprzedmiotowej organizowane są także rajdy

ekologiczno-turystyczne np. „Czyste Góry”, II Rajd Gminny, wyjazdy edukacyjne: do ośrodka Edukacji

Ekologicznej w Istebnej, Muzeum Świerka Istebniańskiego, rajdy turystyczne: Rajd na Baranią Górę, na Wielką

Raczę, wycieczki edukacyjne. Na lekcjach i zajęciach dodatkowych są realizowane są działania zawarte

w projekcie edukacyjnym „Beskidy- tu jest nasze miejsce na ziemi”. Uczniowie mają możliwość odwołania się

w czasie lekcji do innych doświadczeń, przeżyć. Nawiązują do wycieczek, programów telewizyjnych, wydarzeń

w regionie, na świecie. 

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. Badani uczniowie twierdza, że maja wpływ na omawianie tematu lekcji, na sposób uczenia się ,

na atmosferę w klasie. Wyniki w nauce najbardziej zależą od zaangażowania samego ucznia, czasu jaki

poświęca, pomocy rodziców, pracy nauczycieli. Większość nauczycieli podaje,że  daje uczniom raz lub kilka razy

do roku możliwość wyboru tematyki lekcji.,  metod pracy, sposobu oceniania, terminów testów i sprawdzianów,

wyboru zajęć pozalekcyjnych. Większość nauczycieli w opinii uczniów, zachęca ich do wymyślania i realizowania

własnych pomysłów. Wszyscy nauczyciele rozmawiają z uczniami w jaki sposób będzie przebiegała lekcja oraz

daje uczniom możliwość zastanowienia się czego nauczyli się na lekcji.
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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

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem poprzez : prace w parach, słuchając wypowiedzi swoich kolegów,

obserwację, naśladowanie, pomaganie sobie wzajemnie. Nauczyciele, stosując różne metody pracy, poprzez

stwarzanie odpowiednich sytuacji, stwarzają możliwość, aby uczniowie mogli uczyć się od siebie nawzajem. Te

sposoby i metody to: praca w grupach, praca w parach, dyskusje na forum, wyrażanie opinii przez uczniów,

prezentacje uczniowskie, oceny koleżeńskie, referaty itp. Uczniowie w ankiecie Moja Szkoła twierdzą, że na

większości zajęć pracują w grupach lub parach, natomiast uczniowie w ankiecie Mój Dzień pracowali w grupach

na mniej niż połowie zajęć.
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Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j
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Rys.1w

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

rozwojowi uczniów

W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. Wszyscy nauczyciele

wprowadzają do procesu dydaktycznego nowatorskie rozwiązania. Rozwiązania te dotyczą metod pracy,

współdziałania z innymi nauczycielami, komunikacji z uczniami, wykorzystania nowoczesnych środków

dydaktycznych. Dyrektor za istotne nowatorskie działania uważa wprowadzenie takich metod pracy na lekcji,

które pozwalają uczniom uczyć się od siebie wzajemnie. Nowatorskie rozwiązania zostały wprowadzone

z uwzględnieniem dostosowania do aktualnej rzeczywistości, postępującej cyfryzacji w społeczeństwie i w

związku z tym korzystanie na lekcjach jak najczęściej, w miarę możliwości z technologii informatycznych

i środków multimedialnych. Cechy nowatorskie ma wykorzystanie na lekcjach: małej sali gimnastycznej

wyposażonej w sprzęt i pomoce z programu "Radosna Szkoła", kompleksu boisk „Orlik,” boiska do piłki

plażowej, które to prowadzą do rozwoju ruchowego młodzieży i kształtowania zdrowego stylu życia.

Wykorzystanie na lekcji ogrodu przyszkolnego, zaprojektowanego i wykonanego w roku szkolnym 2009-2010

przez uczniów z Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych z wydziału architektury krajobrazu w ramach projektu

„Pozwól mi działać a zrozumiem – ogród miejscem edukacji dla dzieci, realizacja projektów edukacyjnych: •

„Równe szanse do nauki i na przyszłość”-2008/2009 (wyjazdy na basen,  zajęcia wyrównawcze, terapeutyczne,

informatyczne, artystyczne),   „Moja mała – wielka Ojczyzna” (warsztaty twórczości ludowej, muzyczno –

teatralne 2009r),  „Poznać, pokochać, chronić – jakie to banalne?” (zajęcia ekologiczne 2009r),  „Pozwól mi

działać a zrozumiem” – ogród miejscem edukacji dla dzieci – zajęcia ekologiczne, ogród przyszkolny,  „Razem



Szkoła Podstawowa im. ks. prał. St. Gawlika w Radziechowach 28/56

      

dla siebie i innych” – zajęcia ekologiczne 2011/2012,  „Nauka kluczem do przyszłości 1.02 2009-10.11.2011” –

zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, doradztwo zawodowe, kółka zainteresowań dla szczególnie uzdolnionych

uczniów , Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – zajęcia dla uczniów kl. I SP

1.09.2009-06.2011, „Indywidualizacja nauczania w gminie Radziechowy – Wieprz” – zajęcia dla uczniów kl. I-

III SP 2012/2013. Dyrektor szkoły wskazał jeszcze inne rozwiązania nowatorskie w pracy z uczniem: - wyjazdy

uczniów do Beskidzkiego Centrum Nauki w Świnnej na pokazy chemiczne  2011-2012, lekcje w Bibliotece

Publicznej w Radziechowach - wg kalendarza przez cały rok szkolny,   wyjazdy do Biblioteki Śląskiej

w Katowicach-coroocznie ,od 2003r,  pokazy chemiczne „Kolorowa chemia”- i „Festiwal

eksperymentów” -grudzień 2010, listopad 2011,  warsztaty folklorystyczne bożonarodzeniowe i wielkanocne  -

 organizowane co roku, lekcje historii na żywo z udziałem grup rekonstrukcji historycznych,, spotkania

z pisarzami,  prelekcje przyrodnicze i ekologiczne  z udziałem pracowników parków krajobrazowych

i Nadleśnictwa Węgierska Górka, udział w wyjazdowych warsztatach ekologicznych w Nickulinie i Rycerce Górnej

,  angażowanie uczniów w realizację spektakli profilaktycznych - np.2013, udział uczniów w Zlotach

Ekologicznych, turystycznych -  kazdego roku, wyjazd do Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku na konkurs

kibicowanie młodzieży szkolnej i I Mistrzostwa Polski w Przeciąganiu Liny -maj 2013r, wyjazd na mecze

do Bielska – Białej w charakterze kibiców,   szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizacja

gminnego projektu edukacyjnego „Woda wspólnym dobrem”, czyli znaczenie wody w przyrodzie i w życiu

człowieka 2011/2012, organizacja Rambitów – rywalizacji sportowo – naukowej kl. III SP, kl. VI SP, wycieczki

edukacyjne uczniów, udział w akcji „cała Polska czyta dzieciom,” integracja z dziećmi i młodzieżą

niepełnosprawną, udział w rajdach „Razem Raźniej,” wyjazdy do Spółki „Beskid” i Schroniska dla bezdomnych

zwierząt , wyjazd na warsztaty edukacyjne do Sławkowa, Magurskiego Parku Narodowego i Doliny Gościnnej

-2013r, Muzeum Świerka Istebniańskiego,  wyjazdy do Zespołu Parków Krajobrazowych w Żywcu  -kazdego

roku, wyjazdy do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Węgierskiej Górce i Istebnej - organizacja szkolnego

i gminnego konkursu ortograficznego „Ortografię można polubić”, oraz matematycznego „Mistrz matematyki”

dla uczniów kl. III. Według opinii dyrektora w wymienione działania angażuje się większość nauczycieli.

Nowatorskie rozwiązania zostały wprowadzone z uwzględnieniem dostosowania do aktualnej rzeczywistości,

postępującej cyfryzacji w społeczeństwie i w związku z tym korzysta się na lekcjach, w miarę możliwości

z technologii informatycznych i środków multimedialnych. Wszyscy nauczyciele podają, że w ciągu ostatnich 12

miesięcy wprowadzili w swojej pracy nowatorskie rozwiązania. Dotyczyły one metod pracy, wykorzystania

środków dydaktycznych , współdziałania z innymi nauczycielami, komunikacji z rodzicami. Partnerzy twierdzą,

że Szkoła Podstawowa w Radziechowach podejmuje od lat działania nowatorskie. Przecierała ścieżki w staraniu

się o realizację programów unijnych. Od 4 lat uczniowie biorą udział w konkursie plastycznym organizowanym

przez Bank w Radziechowach, w którym uczniowie uczą się także zasad oszczędzania. Nowatorskim pomysłem

jest także konkurs szkolny „Nauczyciel moich marzeń” oraz „Widzę i reaguję, pomagam i szanuję”, w którym

uczniowie zajęli I miejsce. Uczniowie uczestniczą w warsztaty organizowanych przez Bibliotekę Publiczną, np.

dotyczących historii papieru. W tym roku szkoła organizowała we współpracy z Urzędem Gminy pierwszy „Marsz

Niepodległości” oraz gminne uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległości w Radziechowach.
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Rys. 1j
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Rys.1o
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Rys.1w

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.
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Poziom spełnienia wymagania: B

Nauczyciele klas I i IV analizują podstawą programową, dotyczącą bieżącego i poprzedniego etapu

edukacji. Wychowawcy klas I prowadzą diagnozę wstępną dotyczącą rozwoju dziecka w sferach:

fizycznej, umysłowej i społecznej. Uczniowie klas III kończą I etap edukacyjny pisaniem

sprawdzianu kompetencji w ramach badań Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasisty.

W roku szkolnym 2012/2013 nauczyciele klas III sformułowali wnioski do dalszej pracy własnej

oraz do pracy na kolejnym etapie edukacyjnym: w zakresie umiejętności językowych: „należy

ćwiczyć czytanie różnych tekstów, nie tylko z podręcznika; zwracać większą uwagę na samodzielne

redagowanie wypowiedzi pisemnej, na poprawną budowę zdań, stwarzać okazję do pisania przez

dzieci tekstów użytkowych np. listów, życzeń, ogłoszeń itp., wzbogacać słownictwo uczniów";

w zakresie treści matematycznych: „wykorzystywać wizualne pomoce do wyjaśnienia zagadnień

oraz obliczeń matematycznych, wykorzystywać zabawy i gry do formułowania pytań i zadań,

zachęcać dzieci do wykorzystywania rysunków przy rozwiązywaniu zadań tekstowych, dostrzegać

zależności miedzy mnożeniem i dzieleniem, zwracać uwagę na samodzielne sprawdzanie przez

dzieci poprawności rozwiązania zadania tekstowego, stwarzać sytuacje dydaktyczne ukazujące

użyteczność matematyki w życiu codziennym, wykorzystywać w procesie kształcenia różnorodne

teksty użytkowe zawierające dane o charakterze matematycznym”.

Nauczyciele klas IV na początku roku szkolnego prowadzą diagnozę wstępną dotyczącą wiadomości

i umiejętności uczniów. Uczniowie rozwiązują „na wejściu” testy z poszczególnych zajęć

edukacyjnych udostępnione przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe lub testy opracowane przez

zespół nauczycieli uczących tego samego przedmiotu. Wyniki tych diagnoz przedstawia się

na posiedzeniach zespołów samokształceniowych i rady pedagogicznej. Uczniowie wymagający

pomocy kierowani są na zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

na gimnastykę korekcyjną lub zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności. Dostosowuje się

wymagania do potrzeb i możliwości dziecka zgodnie z opinią lub orzeczeniem poradni

psychologiczno-pedagogicznej, czy innej specjalistycznej, indywidualizuje się proces nauczania,

stopniuje się trudności podczas lekcji, odpytuje się z mniejszych partii materiału, stosuje się różne

formy sprawdzania umiejętności i wiadomości oraz organizuje się pracę z uczniem zdolnym. Na

koniec roku szkolnego w każdej klasie, z każdego przedmiotu, prowadzi się badanie wyników

nauczania w oparciu o testy przygotowane przez wydawnictwa lub zespoły nauczycieli, a w klasie VI

zewnętrzny sprawdzian przygotowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. W roku szkolnym

2012/2013 – średni wynik sprawdzianu w szkole, to „wynik średni” i wynosił 22,90; w gminie:

22,68; w powiecie: 23,21; w województwie: 23,55; w kraju: 24,03. Zaobserwowano 100% promocję

uczniów do kolejnej klasy. Stypendium Wójta Gminy za osiągnięcia w dziedzinie naukowej,

artystycznej i sportowej otrzymało 12 uczniów, 37 uczniów szkoły otrzymało świadectwo

z wyróżnieniem (z czerwonym paskiem). Średnia ocen uczniów klas IV - VI wynosiła 4,2,

a w klasach VI - 4,1. W klasach I-III na 144 uczniów - 61 otrzymało „Dyplom wzorowego ucznia” .

Średnia frekwencja w szkole wynosiła 92,4%. Szkoła osiąga sukcesy: uczeń klasy V otrzymał tytułu

laureata konkursu przedmiotowego z matematyki z elementami przyrody, tytułu laureata i finalisty

XVI Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz", szkoła zajęła I miejsca

w powiatowych zawodach w szachach w kategorii dziewcząt, I miejsce w powiecie w piłce
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siatkowej chłopców, I miejsce w rejonie i IV miejsce w półfinale wojewódzkim, uczeń klasy IV

zdobył I miejsce w powiatowym turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzi zapobiegają pożarom", szkoła

zajęła II miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół powiatu żywieckiego, I miejsca

w gminnym konkursie teatralnym „Widzę, reaguję, pomagam i szanuję” oraz wyróżnienia

w konkursie matematycznym "Kangur".

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Nauczyciele klas I i IV zapoznają się z podstawą programową dotyczącą bieżącego i poprzedniego etapu

edukacji przed rozpoczęciem roku szkolnego. Gotowość dziecka do klasy pierwszej jest sprawdzana podczas

zapisu dziecka do szkoły. Wychowawcy klas I od IX do XI prowadzą diagnozę wstępną dotyczącą rozwoju

dziecka w sferze: fizycznej, umysłowej i społecznej. Dzieci są również diagnozowane przez logopedę

i pielęgniarkę szkolną. Uczniowie klasy III, kończący I etap edukacyjny, piszą sprawdzian kompetencji

w ramach Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasisty. Sprawdzian ten po analizie, dostarcza wiedzy

na temat ich umiejętności. W roku szkolnym 2012/2013 nauczyciele klas III sformułowali wnioski do dalszej

pracy własnej oraz do pracy na kolejnym etapie edukacyjnym: w zakresie umiejętności językowych: „należy

ćwiczyć czytanie różnych tekstów, nie tylko z podręcznika; zwracać większą uwagę na samodzielne redagowanie

wypowiedzi pisemnej dotyczącej problemów poruszanych w czytanych tekstach, zwracać uwagę na poprawną

budowę zdań, stwarzać okazję do pisania przez dzieci tekstów użytkowych np. listów, życzeń, ogłoszeń itp.,

wzbogacać słownictwo uczniów poprzez ćwiczenia słownikowe"; w zakresie treści matematycznych:

„wykorzystywać wizualne pomoce do wyjaśnienia zagadnień oraz obliczeń matematycznych, wykorzystywać

zabawy i gry do formułowania pytań i zadań, zachęcać dzieci do wykorzystywania rysunków przy rozwiązywaniu

zadań, dostrzegać zależności miedzy mnożeniem i dzieleniem, zwracać uwagę na samodzielne sprawdzanie

przez dzieci poprawności rozwiązania zadania tekstowego, stwarzać sytuacje dydaktyczne ukazujące

użyteczność matematyki w życiu codziennym, wykorzystywać w procesie kształcenia różnorodne teksty

użytkowe zawierające dane o charakterze matematycznym”. Ze sformułowanymi wnioskami nauczyciele

zapoznają się na radzie pedagogicznej oraz w zespołach samokształceniowych, tworzą programy naprawcze.

Uwzględniają je na lekcjach realizując treści programowe oraz w tematyce zajęć pozalekcyjnych.

Nauczyciele klas IV na początku roku szkolnego prowadzą diagnozę wstępną dotyczącą wiadomości

i umiejętności uczniów. Uczniowie rozwiązują „na wejściu” testy z poszczególnych zajęć edukacyjnych

udostępnione przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – tzw. testy startowe lub testy opracowane przez zespół

nauczycieli uczących tego samego przedmiotu. Wyniki tych diagnoz przedstawia się na posiedzeniach zespołów

samokształceniowych i rady pedagogicznej. Uczniowie wymagający pomocy kierowani są na zajęcia

wyrównawcze, logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, na gimnastykę korekcyjną lub zajęcia

rozwijające zainteresowania i zdolności. Dostosowuje się wymagania do potrzeb i możliwości dziecka zgodnie

z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy innej specjalistycznej, indywidualizuje się

proces nauczania, stopniuje się trudności podczas lekcji, odpytuje się z mniejszych partii materiału, stosuje się

różne formy sprawdzania umiejętności i wiadomości oraz organizuje się pracę z uczniem zdolnym. Na koniec

roku szkolnego w każdej klasie, z każdego przedmiotu, prowadzi się badanie wyników nauczania w oparciu

o testy przygotowane przez wydawnictwa lub zespoły nauczycieli, a w klasie VI zewnętrzny sprawdzian

przygotowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

Poniższa tabela przedstawia wypowiedzi nauczycieli po obserwacji ich lekcji tab.1o. Ankietowani nauczyciele

twierdzą, że prawie na wszystkich zajęciach kształtują umiejętność rozumienia, wykorzystywania

i przetwarzania tekstów. Obserwowane zajęcia pokazały, że w I etapie edukacyjnym najczęściej kształtowana

jest umiejętność "czytania" i "myślenia matematycznego",  rys.1j. a na II etapie edukacyjnym "umiejętność

komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i piśmie", "myślenie naukowe"

rys. 2j oraz "umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym

także dla wyszukiwania i korzystania z informacji" rys 3j. Zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej są wykorzystywane na lekcji, dostosowane do możliwości i umiejętności uczniów, z zapewnieniem

bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz kształtowaniem kompetencji kluczowych, stosowaniem

aktywnych metod, tablicy interaktywnej, umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami

komputerowymi, korzystaniem z różnych źródeł wiedzy, nawiązywaniem do innych przedmiotów np geografii,

biologii, historii. Obserwowane zajęcia pokazały również, stosowane przez nauczycieli zalecane sposoby

i warunki realizacji podstawy programowej, jak: zdobywanie wiedzy, kształcenie postaw, wykorzystanie

zdobytej wiedzy w praktyce, stosowanie środków dydaktycznych, mobilizowanie uczniów do generowania

własnych pomysłów, rozwiązań, przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, zadbanie

o infrastrukturę (uczenie się i zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego) tab 2o, rys. 4j, 5j, 6j.   . 

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

Rys. 5j Rys. 6j
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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 wykorzystał/a Pan/i

podczas tej lekcji? (7650)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Nauczycielka wykorzystała warunki w klasie (I-III) do

realizacji podstawy programowej

2 uczniowie maja warunki do pozostawiania podręczników

w klasie

3 uczniowie mogą pozostawić w szkole przybory szkolne,

w tym przybory plastyczne i bloki,

4 nauczycielka wykorzystała wyposażenie sali w pomoce

dydaktyczne i potrzebny sprzęt audiowizualny

5 wykorzystała spiralny układ treści nauczania,

6 kształtowanie nauki pisania i czytania

7 rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez

słuchanie wiersza, czytanie zdań,

8 stopniowanie trudności,

9 zajęcia przeprowadzono w sali gimnastycznej, czyli w

przystosowanym pomieszczeniu,

10 rozwijał umiejętności porozumiewania się w języku

obcym nowożytnym, kontynuował naukę języka

angielskiego, rozpoczętą na I etapie edukacyjnym

11 kształtował postawy ciekawości, tolerancji i otwartości

wobec innych kultur,

12 uczy stosować wiedzę w praktyce,

13 motywowanie do aktywnego poznawania rzeczywistości,

uczenia się i komunikowania, w tym także do

samokształcenia i samodzielnego docierania do

informacji,

14 wychowanie do aktywności i odpowiedzialności w życiu

zbiorowym,

15 tworzenie sytuacji metodycznych wykorzystujących

pasję poznawczą dzieci, ich gotowość do współpracy,

16 uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych

uczniów poprzez indywidualizację nauczania.
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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

Nauczyciel monitoruje nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia podczas lekcji. Monitorowanie

osiągnięć odbywa się poprzez uważne słuchanie odpowiedzi i pytań uczniów, indywidualizację pracy, kontrolę

rozwiązywanych zadań przy tablicy, sprawdzanie ich samodzielnej pracy na lekcji w zeszytach i na kartach

pracy, wspieranie uczniów mających problem. Nauczyciel stara się zauważyć wszystko, co robią uczniowie, jakie

zadają pytania, czy potrafią podsumować lekcję. Stosuje pochwały, stawia plusy, ocenia.  Zdecydowana

większość ankietowanych uczniów klas V twierdzi, że nauczyciel upewnia się, czy właściwie zrozumiałem to,

o czym mówiliśmy na lekcji.

Wszyscy ankietowani nauczyciele podają, że najczęstszym sposobem monitorowania osiągnięć szkolnych

uczniów jest zadawanie pytań (100%); prawie wszyscy zbierają od uczniów informacje zwrotną (97,2%),

proszą uczniów o podsumowanie ćwiczenia (97,2%), stwarzają uczniom możliwość zadawania pytań (94,7%),

sprawdzają, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania (94,4%), stosują ocenianie podsumowujące poprzez

klasówki, testy, sprawdziany (91,7%); zdecydowana większość stosuje ocenianie bieżące - cząstkowe (88,9%),

wykorzystuje różne narzędzia badawcze (86,1%). Rys.1j, 2j, 3j.   

Rys. 1j
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Rys.1o
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Rys.1w
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Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych

W szkole analizuje się wyniki sprawdzianów oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej. Dyrektor stwierdza, że 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 poszukuje się 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 postawy i 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.

Analizy te są podstawą do formułowania wniosków i rekomendacji z uwzględnieniem kształtowania tych

umiejętności, które wypadły słabo na sprawdzianie oraz są do wykorzystania w pracy z uczniem w przyszłym

roku szkolnym. Sformułowano następujące wnioski: należy ćwiczyć z uczniami dłuższe formy wypowiedzi

pisemnej, umiejętność czytania ze zrozumieniem, doskonalić umiejętność argumentowania i formułowania

wniosków, rozwiązywać zadania łączące wiedzę algebraiczną z geometrią, wykorzystywać wiedzę w praktyce.

Wszyscy nauczyciele wykorzystują je, a szczególnie wnioski z przeprowadzonego sprawdzianu zewnętrznego „w

dalszym ciągu należy pracować nad umiejętnościami zawartymi w obszarze - rozumowanie". Nauczyciele

indywidualizują proces nauczania i monitorują postępy uczniów w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności,

które należy doskonalić. Celem wyrównania szans edukacyjnych zachęca się uczniów do udziału w zajęciach

wyrównawczych, w zajęciach przygotowujących do sprawdzianu zewnętrznego. W ostatnich trzech latach 28

uczniów przystępujących do sprawdzianu zewnętrznego posiadało opinię lub orzeczenie z poradni

psychologiczno-pedagogicznej, albo innej poradni specjalistycznej (26 dyslektyków, 1 orzeczenie o kształceniu

specjalnym, 1 zaświadczenie poradni specjalistycznej). Na podstawie ostatniego sprawdzianu zewnętrznego

zauważa się tendencję wzrostową wyników. W latach 2010/2011 i 2011/2012 uczniowie uzyskali wynik

mieszczący się w 4 staninie (wynik niżej średni), a w roku szkolnym 2012/2013 wynik mieścił się w 5 staninie

(wynik średni). Na wzrost ten, zdaniem dyrektora, wpłynęły działania zawarte w opracowanym i wdrażanym

programie naprawczym. Średnie wyniki sprawdzianu dla szkoły podstawowej na znormalizowanej skali

staninowej w latach 2011-2013 przedstawiają się następująco: w roku szkolnym 2010/2011 – średni wynik

w szkole „niżej średni” 22,36; w gminie: 24,98; w powiecie: 25,11; w  województwie: 24,90; w kraju: 25,27;

w roku szkolnym 2011/2012 – średni wynik w szkole „niżej średni” 20,47; w gminie: 22,19; w powiecie 21,77;

w województwie 22,56; w kraju 22,75; w roku szkolnym 2012/2013 – średni wynik w szkole „wynik średni”

22,90; w gminie: 22,68; w powiecie: 23,21; w województwie: 23,55; w kraju: 24,03.

Wyniki uczniów ze sprawdzianu zewnętrznego porównuje się z wynikami uczniów innych szkół w gminie,

powiecie, województwie, w kraju. W szkole opracowano i wprowadzono program, który ma przyczynić się

do uzyskania lepszych wyników sprawdzianu po VI klasie. Kształtuje się takie umiejętności na wszystkich

przedmiotach, jak: czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenie różnych form wypowiedzi pisemnych, kompetencji
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ortograficznych, rozwiązywanie zadań, z którymi uczniowie mieli problemy na sprawdzianie. Do wzrostu

wyników kształcenia i sukcesów edukacyjnych uczniów przyczyniają się działania innowacyjne, w tym:

stosowanie aktywnych metod nauczania, tablica interaktywna i rzutniki multimedialne. Ponadto, pomocne są

takie działania, jak: wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, organizacja kółek zainteresowań, w tym kółka

teatralnego, pogadanki, prelekcje, praca świetlicy, organizacja konkursów i uroczystości szkolnych, chór

szkolny, pomoc koleżeńska, rajdy ekologiczne, zawody sportowe, współzawodnictwo klas, kółko biblioteczne,

wyjazdy do Biblioteki Śląskiej oraz wyjazdy na warsztaty ekologiczne. Dzięki wyżej wymienionym działaniom

w roku szkolnym 2012/2013 zaobserwowano 100% promocję uczniów do kolejnej klasy. Stypendium Wójta

Gminy za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej otrzymało 12 uczniów. 37 uczniów szkoły

otrzymało świadectwo z wyróżnieniem (z czerwonym paskiem). Średnia ocen uczniów klas IV-VI wynosiła 4,2,

a w klasach VI - 4,1. W klasach I-III na 144 uczniów - 61 otrzymało „Dyplom wzorowego ucznia” . Średnia

frekwencja w szkole wynosiła 92,4%. Szkoła osiąga sukcesy: uczeń klasy V otrzymał tytułu laureata konkursu

przedmiotowego z matematyki z elementami przyrody, tytułu laureata i finalisty XVI Międzynarodowego

Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz", szkoła zajęła I miejsca w powiatowych zawodach

w szachach w kategorii dziewcząt, I miejsce w powiecie w piłce siatkowej chłopców, I miejsce w rejonie i IV

miejsce w półfinale wojewódzkim, uczeń klasy IV zdobył I miejsce w powiatowym turnieju wiedzy pożarniczej

„Młodzi zapobiegają pożarom", szkoła zajęła II miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół powiatu

żywieckiego, I miejsca w gminnym konkursie teatralnym „Widzę, reaguję, pomagam i szanuję” oraz

wyróżnienia w konkursie matematycznym "Kangur". Uczniowie biorący udział w konkursach, turniejach

i zawodach sportowych są nagradzani za aktywność i reprezentowanie szkoły. Nauczyciele diagnozują

zainteresowania, talenty i predyspozycje muzyczne uczniów na uroczystościach szkolnych, środowiskowych,

konkursach, przeglądach i festiwalach. Szkoła wspomaga rozwój uczniów zarówno z trudnościami

edukacyjnymi, jak i uzdolnionych. Organizuje dla nich zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, terapeutyczne,

korekcyjno–kompensacyjne, zajęcia sportowe i przygotowujące do egzaminów. Uczniowie zdolni uczestniczą

w kółkach zainteresowań, w konkursach.

Dyrektor w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego przedstawił Radzie Pedagogicznej wnioski

dotyczące efektów uczenia się uczniów. Podał, że należy: wyrównywać szanse edukacyjne każdego ucznia,

współpracować z rodzicami we wspieraniu dziecka w osiąganiu sukcesu szkolnego, ćwiczyć umiejętność czytania

ze zrozumieniem, wykorzystywać wiedzę w praktyce, uczyć samodzielnego uczenia się, indywidualizować pracę

na lekcji, pracować z uczniem pod kątem przygotowania do konkursów przedmiotowych, realizować program

naprawczy i podejmować działania w celu uzyskania lepszych wyników na sprawdzianie po VI klasie, ćwiczyć

z uczniami dłuższe formy wypowiedzi pisemnej, dbać o poprawność ortograficzną, językową nie tylko

na lekcjach języka polskiego, wdrażać uczniów do systematycznej pracy, rozwijać wśród uczniów twórcze

myślenie i wyobraźnię, doskonalić umiejętności argumentowania i formułowania wniosków, rozwiązywać

zadania, w których łączy się umiejętności algebraiczne i geometryczne, wdrażać wnioski w pracy z uczniem po

analizie sprawdzianu.

W opinii dyrektora wdrażane wnioski mają swoje wymierne efekty w umiejętnościach, w wiedzy i osiągnięciach

uczniów. Wyniki z ostatniego sprawdzianu maja tendencję wzrostową w następujących obszarach umiejętności:

czytanie, pisanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce Tab.1o, 2o. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić sukcesy edukacyjne uczniów tej klasy. Które z Państwa działań pozwoliły

osiągnąć uczniom te sukcesy? (7658)

Tab.1

 
 

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

pracy

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętności, przydatne na kolejnym etapie kształcenia: rozumowanie,

wykorzystanie i przetwarzanie tekstów, wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym, pracy zespołowej,

posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, komunikowania się w języku

ojczystym i obcym, wyciąganie i formułowanie wniosków, wykorzystanie i prezentacja swoich możliwości,

samokształcenie, odkrywanie swoich zainteresowań, wykorzystanie matematyki w życiu codziennym, uczenie

się, odpowiedzialność, kreatywności, dyscyplina, wrażliwość na potrzeby innych, odpowiedzialność za własne

czyny, znajomość swoich mocnych stron i słabych, umiejętność zarządzania czasem i współodczuwania. Aby

przygotować uczniów do dalszego etapu kształcenia w szkole prowadzone są zajęcia w ramach lekcji

wychowawczych, z pedagogiem szkolnym oraz w bibliotece szkolnej. W ramach współpracy z Biblioteką

Publiczną w Radziechowach prowadzone są różnego rodzaju warsztaty.Tab.1o 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Które umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia i/lub rynku pracy rozwija u

uczniów Państwa szkoła? (7069)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 umiejętność czytania

2 umiejętność czytania ze zrozumieniem,

3 umiejętność pisania

4 wykorzystanie wiedzy w praktyce,

5 umiejętność korzystanie z informacji,

6 umiejętność wnioskowania

7 rozwiązywanie problemów,

8 samodzielne szukanie rozwiązań,

9 umiejętność pracy zespołowej,

10 posługiwania się technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi

11 kreatywność,

12 odpowiedzialność za własne czyny,

13 dyscypliny,

14 kultury osobistej

15 komunikowania się w języku ojczystymi obcym,

16 odkrywania swoich zainteresowań

17 określania mocnych i słabych stron
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Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

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

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

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

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

także klimatu sprzyjającego uczeniu się. 

Poziom spełnienia wymagania: A

Uczniowie czują się bezpiecznie w szkole, na lekcjach, na przerwach, nigdy nie byli pobici,

bezpiecznie czują się na boisku, ani razu nie uczestniczyli w bójce z użyciem niebezpiecznego

narzędzia. Partnerzy i organ prowadzący twierdzą, że uczniowie czują się w szkole dobrze

i bezpiecznie pod względem fizycznym i psychicznym. Szkoła jest ogrodzona, wejście do szkoły jest

monitorowane zewnętrznie i wewnętrznie oraz pilnowane przez woźnego. Przed lekcjami i na

przerwach dyżurują nauczyciele. Policja w ramach współpracy ze szkołą prowadzi dla uczniów

pogadanki na temat bezpiecznej drogi do szkoły, przedstawiciel Poradni

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

wychowawczych. Uczniowie współpracują ze sobą w samorządzie uczniowskim. Współorganizują

życie kulturalne szkoły, organizują demokratyczne wybory swoich przedstawicieli, uroczystości

szkolne, konkursy. Rodzice i uczniowie twierdzą, że mają wpływ na to, jakich zachowań oczekuje się

od uczniów w szkole. Rodzice uważają, że mają wpływ na szkołę w zakresie kształtowania wartości.

Podkreślają, że ważne są dla nich takie wartości, jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, tolerancja,

równość, szacunek dla starszych, skromność, piękno a także tradycja i wiara. Zdaniem dyrektora

i nauczycieli w szkole wnikliwie obserwuje się zachowania i postawy uczniów w zakresie

respektowania norm społecznych. Na spotkaniach zespołu wychowawczego analizuje się

i diagnozuje zachowania uczniów, w tym agresję słowną, wulgaryzmy i konflikty rówieśnicze.

W ostatnich latach uczniowie zgłosili wiele propozycji i rozwiązań, jak: wzór mundurków szkolnych,

propozycje tematów lekcji wychowawczych, pocztę i zabawę walentynkową, realizacje zajęć

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

współzawodnictwo klas, konkurs czytelniczy. Pomysłem uczniów była także możliwość zgłoszenia

nieprzygotowania do lekcji raz w semestrze, bez negatywnych konsekwencji, poprawianie oceny

niedostatecznej, możliwość bycia pytanym z mniejszej partii materiału, możliwość zdobywania

punktów w celu poprawienia zachowania za dodatkową pracę na rzecz szkoły. Zgłosili również

pomysł, aby na zabawie andrzejkowej mogli wybierać najsympatyczniejszego Andrzeja

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

psychiczne

Wszystkie dzieci klas I-III czują się w szkole bezpiecznie. Wszyscy uczniowie klas V w ankiecie "Mój dzień"

twierdzą, że czują się bezpiecznie na lekcjach i nigdy nie zostali pobici. Prawie wszyscy czują bezpiecznie

na przerwach, na terenie szkoły po zajęciach lekcyjnych (np. kiedy przychodzę na boisko) czuję się bezpiecznie,

ani razu nie uczestniczyli w bójce z innymi uczniami, w której używano niebezpiecznego narzędzia. Prawie

wszyscy twierdzą, że ani razu umyślnie nie zniszczono im rzeczy należącej do nich, nie ukradziono im ani

przedmiotu, ani pieniędzy, inni uczniowie nie zmuszali ich do kupowania czegoś za swoje własne pieniądze

lub oddawania im swoich rzeczy. Większość uczniów twierdzi, że inni uczniowie nie robili im dowcipy, które oni

odbieraliby jako nieprzyjemne, pojedynczy uczniowie potwierdzają takie zdarzenia;  inni uczniowie celowo

wykluczali ich z grupy, nie zadawali się z nimi, pojedynczy uczniowie potwierdzają takie zdarzenia; inni

uczniowie obrażali ich za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych, pojedynczy uczniowie potwierdzają

takie zdarzenia.Rys.1j, 2j, 3j, 4w, 5w, 6w, 7w, 8w, 9w.

Partnerzy twierdzą, że uczniowie czują się w szkole dobrze i bezpiecznie pod względem fizycznym

i psychicznym, 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, strażacy

zawsze zabezpieczają większe imprezy szkolne i środowiskowe, Policja w ramach współpracy ze szkołą prowadzi

we wrześniu pogadanki na temat bezpiecznej drogi do szkoły, przedstawiciel Poradni

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

szczególnie emocjonalnych, czyli jak postępować z dziećmi sprawiającymi problemy. Pracownicy

niepedagogiczni mówią, to samo co partnerzy i dodają, że w szkole jest dzwonek przy drzwiach wejściowych,

w pomieszczeniach dydaktycznych, na korytarzu i w toaletach jest czysto, a panie z kuchni dbają

o bezpieczeństwo w kuchni i na stołówce.

Organ prowadzący otrzymuje od dyrektora szkoły "raport o stanie bezpieczeństwa" każdorazowo, przed

rozpoczęciem roku szkolnego oraz po feriach zimowych. Wymieniony jest w nim m.innymi stan sali

gimnastycznej, pomieszczeń dydaktycznych, korytarzy, toalet, stołówki oraz boisk sportowych i urządzeń tam

znajdujących się. Wójt Gminy bardzo często odwiedza szkołę i widzi portiera pilnującego wejścia oraz

dyżurujących nauczycieli. 
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Rys. 1j Rys. 2j

 

Rys.1w
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Rys.2w
 

Rys.3w
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Rys.4w
 

Rys.5w
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Rys.6w

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, który tworzą wszyscy uczniowie. W ramach jego struktur - samorządów klasowych i zarządu

organizują samodzielnie lub z nauczycielami różne przedsięwzięcia dla innych uczniów. Większość

ankietowanych uczniów klasy V twierdzi, ze bierze udział w imprezach szkolnych, konkursach i zawodach.

Pozostali uczniowie współorganizują imprezy szkolne, konkursy i zawody lub pracują w samorządzie klasowym,

czy szkolnym.

Nauczyciele w wywiadzie podają, że samorządność uczniowska w ich szkole to dobra szkoła współpracy, gdyż

organizują demokratyczne wybory swoich przedstawicieli oraz współorganizują życie kulturalne szkoły. Spośród

uroczystości szkolnych, jakie współorganizują należy wymienić: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

ślubowanie klas I, Święto Patrona, Święto Komisji Edukacji Narodowej, Rambit klas VI z okazji Święta

Niepodległości oraz imprezy środowiskowe, jak: Wieczór Kolęd, Dzień Matki. Współorganizują konkursy szkolne:

"Konkurs baśniowy dla klas IV", "Konkurs mitologiczny dla klas V", "Konkurs ortograficzny dla klas IV - VI".

Współpracują przy organizacji festynu ekologicznego, organizują zabawy i dyskoteki (andrzejkową,

walentynkową), organizuje całoroczny konkurs na najlepszą klasę. Samorząd uczniowski organizuje akcje

charytatywne: ,,Uśmiech za grosik”, ,,Zakrętki dla Krystianka”. Współorganizuje zbiórkę surowców wtórnych:

baterii, makulatury, butelek typu PET oraz zbiórkę karmy dla zwierząt w schronisku. Efektem tych działań jest

duże zaangażowanie uczniów w życie szkoły i identyfikowanie się z nią, przygotowanie do pełnienia

w przyszłości ról społecznych, rozwijanie cech przedsiębiorczości, samodzielności, odpowiedzialności za siebie

i innych, pomoc potrzebującym, umiejętność organizowania kulturalnej i kształcącej rozrywki, pracy w zespole,

tworzenia pozytywnych relacji rówieśniczych, rozwijania uzdolnień oraz umiejętności projektowania

i organizowania uroczystości szkolnych. Rys. 1w, tab.2o, tab.3o.
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Rys.1w
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy Państwa zdaniem samorządność uczniowska w Państwa szkole to dobra szkoła współpracy?

Co o tym świadczy? Proszę podać przykłady działań i ich efekty. (8549)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 współorganizuje życie kulturalne szkoły,

2 organizuje wybory swoich przedstawicieli,

3 wszystkie uroczystości szkolne

4 konkursy szkolne

5 festyny ekologiczne,

6 zabawy i dyskoteki

7 całoroczny konkurs na najlepszą klasę,

8 organizuje akcje charytatywne:

9 uczą się demokracji i działania w strukturach,

10 przygotowują się do pełnienia w przyszłości ról

społecznych

11 rozwijają cechy przedsiębiorcze,

12 uczą się podejmowania decyzji

13 uczą się odpowiedzialności i samodzielności,
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Obszar badania: Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i

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

członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu

Rodzice i uczniowie twierdzą, że mają wpływ na to, jakich zachowań oczekuje się od uczniów w szkole, mają

wpływ na kształtowania wartości. Podkreślają w wywiadzie, że ważne są dla nich takie wartości, jak: dobro,

prawda, sprawiedliwość, tolerancja, równość, szacunek dla starszych, skromność, piękno a także tradycja

i wiara. Ankietowani rodzice podają, że wpływają na zasady obowiązujące w klasie ich dziecka. Zdaniem

nauczycieli w szkole obowiązują normy uniwersalne, opisane w "Programie wychowawczym", jak prawda,

szacunek dla drugiego człowieka i siebie, wrażliwość, pracowitość, uczciwość, koleżeńskość, patriotyzm, kultura.

Z obserwacji zajęć wynika, że nauczyciele i uczniowie dbają o przestrzeganie zasad. Nauczyciele punktualnie

rozpoczynają lekcję, dbają o atrakcyjność zajęć (dobierają odpowiednie metody i formy pracy, dostosowują je

do możliwości uczniów), sprawiedliwie oceniają, motywują uczniów do pracy, zachowują porządek na lekcji,

punktualnie kończą lekcję. Uczniowie nie spóźniają się, mają podręczniki i zeszyty, noszą mundurki,

współpracują z nauczycielem, są aktywni, przestrzegają ustalonego porządku, zgłaszają się, w klasie panuje

spokój, nikt nikomu nie przeszkadza. Przygotowują obchody "Święta Niepodległości", obie strony (nauczyciel

i uczniowie) szanują się. Nauczyciele poprzez osobisty przykład, kształtują pożądane społecznie postawy.

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

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

szkolnego, byli kulturalni, koleżeńscy, przestrzegali szkolne regulaminy, nosili mundurki szkolne, nie opuszczali

samowolnie terenu szkoły. Według opinii pracowników niepedagogicznych ich oczekiwania najczęściej są

spełniane.                                 

Rys.1j, 2j, 3o, 4o, 

Rys. 1j Rys. 2j
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Rys. 3j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie wartości i normy obowiązują w Państwa szkole? (7028)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 szacunek dla osoby ludzkiej

2 wrażliwość

3 uczciwość

4 pracowitość

5 koleżeńskość

6 patriotyzm

7 kultura

8 prawda

9 punktualność

10 sprawiedliwość

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy rozmawiacie z nauczycielami o tym, jak należy się zachowywać? Czego dotyczą te

rozmowy? Jak wyglądają? (6376)

Tab.2
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Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz

modyfikuje je w razie potrzeb

Zdaniem dyrektora i nauczycieli w szkole wnikliwie obserwuje się zachowania i postawy uczniów w zakresie

respektowania norm społecznych. Na zespole wychowawczym analizuje się i diagnozuje zachowania uczniów,

w tym agresję słowną, wulgaryzmy i konflikty rówieśnicze. Nauczyciele monitorują zachowania ryzykowne

wśród uczniów, omawiają je na lekcjach wychowawczych i apelach szkolnych oraz wzmacniają właściwe

zachowania. Szkoła współpracuje z rodzicami, psychologiem szkolnym, pielęgniarką szkolną oraz instytucjami

wspierającymi działania naprawcze (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny i dla Nieletnich, Policja,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci, Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie). Skutkiem przeprowadzonych analiz zachowań i zagrożeń występujących w szkole jest modyfikacja

oceniania zachowania z opisowego na punktowe, bieżąca ewaluacja kryteriów zachowania polegająca

na zwiększeniu liczby punktów ujemnych za rażące naruszenie regulaminów szkolnych. Sformułowane wnioski

zostały uwzględnione w Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki. Modyfikacja dotyczy

kształtowania u uczniów postaw poszanowania tradycji i kultury własnego narodu oraz postaw obywatelskich.

Zmiany polegają także na modyfikacji organizacji pracy szkoły, które skutkują wychowawczo: poprzez:

zwiększenie ilości dyżurujących nauczycieli na korytarzach, zatrudnienie w szkole psychologa oraz

wprowadzenie konsultacji dla rodziców. Ponadto, rozbudowano monitoring wizyjny oraz poszerzono ofertę

edukacyjną dla rodziców w ramach pedagogizacji.

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny i psycholog upowszechniają wśród uczniów pożądane wzorce

zachowań oraz kulturę współżycia społecznego. Przeprowadzają z uczniami akcje charytatywne, opiekują się

Cmentarzem – Parkiem Pamięci, razem z uczniami uczestniczą w obchodach uroczystości państwowych,

na które przygotowują występy artystyczne, biorą udział w imprezach i festynach organizowanych dla

środowiska lokalnego. Uczniowie wdrażani są do aktywnego spędzania czasu wolnego na zajęciach

organizowanych w czasie ferii zimowych, podczas wyjazdów na mecze, gdzie uczą się sportowych zachowań

i kultury kibicowania, zachęcani są do pomagania kolegom i koleżankom w nauce. Prowadzone są konkursy

z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego - współzawodnictwo klas. Każdy uczeń posiada zeszyt wychowawczy,

w którym wpisuje się oceny z przedmiotów i uwagi o zachowaniu.

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

pedagogicznej. Przedstawia całościową informację o podejmowanych działaniach, realizowanych programach,

przedsięwzięciach i efektach ich wdrażania w zakresie eliminowania zagrożeń.

Przedstawiane są wyniki badań ankietowych uczniów, dotyczących analizy stanu bezpieczeństwa, które

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

podejmowanych działań. Na bieżąco monitorowana jest frekwencja uczniów oraz przestrzegane są zasady

usprawiedliwienia nieobecności przez rodziców. Uczniowie wiedzą, ze w szkole nie wolno używać wulgaryzmów,

przezywać się, stosować używek, wagarować, używać telefonów komórkowych i innych urządzeń, zachowywać

się agresywnie, stosować przemoc, 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, problemy do wychowawcy, pedagoga, dyrekcji szkoły lub anonimowo do "skrzynki zaufania".
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Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

Dyrektor i nauczyciele twierdzą, że uczniowie zgłaszają zmiany w działaniach wychowawczych. W ostatnich

latach zgłosili wiele propozycji i rozwiązań, które zostały uwzględnione. Jedną z nich był wzór mundurków

szkolnych, propozycja 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, konkurs czytelniczy. Pomysłem uczniów była także

możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji raz w semestrze, bez negatywnych konsekwencji, poprawianie

oceny niedostatecznej, możliwość bycia pytanym z mniejszej partii materiału, możliwość zdobywania punktów

w celu poprawienia zachowania za dodatkową pracę na rzecz szkoły, a także pomysł na zabawę andrzejkowej

z wyborem najsympatyczniejszego Andrzeja i Katarzynki. Byli pomysłodawcami zbiórki owoców i nasion leśnych

dla schroniska zwierząt w Żywcu, odpadów wtórnych i akcji charytatywnych. Wszystkie pomysły zostały

uwzględnione. Potwierdzają to uczniowie.Tab.1o.

Rodzice mają możliwość zgłaszania propozycji wychowawczych, dotyczących zasad postępowania w szkole,

praw i obowiązków uczniów. Dotyczyły one uwzględnienie zgłoszonych uwag do punktowego systemu oceniania,

uwzględnienie propozycji rodziców dzieci 6-letnich zgrupowania ich w jednej klasie, bez 7-latków; podziału

przerw obiadowych na osobne grupy: dla uczniów szkół podstawowych i osobno dla gimnazjum, wprowadzenia

podawania obiadów do stolika dla uczniów szkół podstawowych, picia herbaty przez uczniów klasy I – III

w salach lekcyjnych, a przez uczniów klas IV - VI w jadalni oraz sprzedaży drożdżówek w świetlicy (w jadalni).

Wszystkie propozycje zostały uwzględnione przez szkołę. Tab.2o 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy uczniowie zgłaszają propozycje w zakresie modyfikacji działań wychowawczych? Jeśli tak,

czego one dotyczyły? Które z nich zostały uwzględnione? (3395)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 wzór mundurków szkolnych

2 propozycja tematów lekcji wychowawczych wynikających

z potrzeby klasy i zainteresowań

3 poczta walentynkowa i zabawa walentynkowa

4 „Szczęśliwy numerek”

5 w semestrze można zgłosić nieprzygotowanie do lekcji

6 poprawienie ocen niedostatecznych,

7 odpytywanie mniejszych partii materiału

8 zdobywanie punktów w celu poprawienia zachowania za

dodatkową pracę na rzecz szkoły (po zajęciach

lekcyjnych)

9 zabawa andrzejkowa - wybór najsympatyczniejszego

Andrzeja i Katarzynki -

10 organizacja zbiórek: żołędzie, karma dla schroniska

zwierząt w Żywcu, makulatury, baterii, butelek PET,

zakrętki, „Uśmiech za grosik”

11 w świetlicy możliwość zakupienia drożdżówek, a w

okresie letnim lodów,
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy rodzice zgłaszają propozycje w zakresie modyfikacji działań wychowawczych? Jeśli tak,

czego one dotyczyły? Które z nich zostały uwzględnione? (7509)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 podział przerw obiadowych na grupy: SP i gimnazjum

2 uczniowie kl. I – VI maja obiady donoszone do stolika

3 herbata dla kl. I – III w salach lekcyjnych

4 herbata dla kl. IV – VI oddzielnie

5 zakup drożdżówek w świetlicy szkolnej

6 uwzględnienie zgłoszonych uwag do punktowego

systemu oceniania

7 przy podziale do kl. I SP dzieci 6 – letnie w jednym

oddziale

8 konsultowanie dodatkowych dni wolnych

9 wykonanie chodnika prowadzącego do szkoły dla

poprawy bezpieczeństwa -

10 zakaz wyjść do sklepu na przerwie

11 uwzględnianie propozycji wycieczek szkolnych i pomoc

organizacyjna

12 współorganizowanie festynów ekologicznych i

organizowanie zabaw sylwestrowych

13 organizacja wyjazdów na basen (nie tylko z projektów

edukacyjnych)
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