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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji.

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 24-03-2014 - 24-04-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Marzena Bierła, Elżbieta Czarcińska. Badaniem objęto 78 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 81 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 16 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.

W raporcie zostały wykorzystane w formie wykresów wyniki badań ankietowych, do których opisów

zastosowano następujące skróty:

KADUMD-kwestionariusz ankiety dla uczniów klas trzecich/szóstych "Mój dzień",

KADUMS-kwestionariusz ankiety dla uczniów klas drugich/piątych "Moja szkoła",

KADR-kwestionariusz ankiety dla rodziców,

KADN-kwestionariusz ankiety dla nauczycieli.
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Obraz szkoły

Raport, do którego lektury państwa zapraszamy, dotyczy wyników całościowej ewaluacji zewnętrznej

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach.

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze, wynikające z badań informacje o szkole. Wszystkie zawarte w tekście

tezy i dane znajdują potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań. W prezentowanym materiale znajdą

Państwo najważniejsze informacje o szkole i jej pracy, które mogą być przydatne dla jej dalszego rozwoju.

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach znajduje się w gminie Gizałki, która położona jest

na Nizinie Wielkopolskiej w południowo-wschodniej części województwa Wielkopolskiego, w północnej części

powiatu pleszewskiego. Jej siedziba znajduje się w Tomicach przy ulicy Wrzesińskiej 2. Organem prowadzącym

szkołę jest Gmina Gizałki. Organizacyjnie Szkole Podstawowej w Tomicach podporządkowana jest Szkoła Filialna

w Wierzchach, do której uczęszczają dzieci oddziału przedszkolnego i klas I-III.

Szkoła Podstawowa w Tomicach istniała już przed II wojną światową pod nazwą Szkoła Podstawowa

w Szymanowicach, jednak zapisy w kronice dotyczą tylko lat powojennych, gdyż wcześniej zostały zniszczone

podczas okupacji niemieckiej. W latach 1993/94 podjęto uchwałę o nadaniu szkole imienia. Wybrano dla szkoły

imię Obrońców Tobruku i 14 października 1994 roku odbyła się uroczystość nadania imienia. Z tej okazji zostali

zaproszeni przedstawiciele Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, którzy nie tylko zamieszkują w naszym

kraju, ale także poza jego granicami. Dumą szkoły jest izba pamięci, w której umieszczone są pamiątki

przekazane przez Tobrukczyków bądź ich rodziny, a także sztandar szkoły. W izbie odbywają się żywe lekcje

historii. Obecnie szkoła opracowała i realizuje program "Ja i Patron Mojej Szkoły", który został uznany jako

innowacja pedagogiczna przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Teren wokół szkoły otoczony jest lasem i zielenią, co tworzy atmosferę przytulności i bezpieczeństwa. Obok

szkoły znajduje się boisko szkolne oraz plac zabaw. Uczniowie uczestniczą w zagranicznej wymianie młodzieży

ze szkołami z Niemiec, Węgier, Austrii i Belgii. Zainteresowania uczniów rozwijane są poprzez organizację

różnorodnych form pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej oraz realizacje projektów i programów edukacyjnych, które

poszerzają ofertę edukacyjną szkoły. Uczniowie w ostatnich latach uzyskują wysokie wyniki ze sprawdzianu

zewnętrznego. Szkoła cieszy się wzrostową tendencją rozwojową w obszarze wyników nauczania.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem, który zawiera więcej szczegółowych danych o pracy szkoły.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w
Tomicach

Patron Obrońców Tobruku

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Tomice

Ulica Wrzesińska

Numer 2

Kod pocztowy 63-308

Urząd pocztowy Gizałki

Telefon 627411430

Fax 627411110

Www

Regon 25000297900000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 140

Oddziały 9

Nauczyciele pełnozatrudnieni 16.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 15.56

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 8.75

Województwo WIELKOPOLSKIE

Powiat pleszewski

Gmina Gizałki

Typ gminy gmina wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów B

Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy,
uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki oraz zidentyfikowane
oczekiwania środowiska lokalnego (D)

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana (D)

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana we współpracy z uczniami i
rodzicami (B)

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami (B)

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)

Uczniowie są aktywni B

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą (D)

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych
aktywności (D)

Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki
oraz angażują w nie inne osoby (B)
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Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne
osoby (B)

Respektowane są normy społeczne B

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

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

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

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

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B)

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

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

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

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

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

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

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

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych B

Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu
procesów edukacyjnych (D)

Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja,
analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami (D)

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy (B)

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy (B)

Promowana jest wartość edukacji B

W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się (D)

W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie (D)

Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji (B)

Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej (B)

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki B

Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy (D)

W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci (D)

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach (D)

Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły (B)

Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców (B)
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Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz
wzajemnego rozwoju B

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju (D)

Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania,
współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym (D)

Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój środowiska. (B)

Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym
wpływa korzystnie na rozwój uczniów (B)

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

B

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

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

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

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

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi B

Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz
zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków (D)

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu
zawodowemu (D)

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami (D)

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące rozwojowi szkoły lub placówki (D)

Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i
eksperymentów (B)

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki
oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki (B)

Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne
odpowiednie do jej potrzeb (B)
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Wnioski

W szkole prowadzi się badania wewnętrzne obejmujące całą populację uczniów i angażujących całą radę

pedagogiczną. Prowadzone mikrobadania skupiają się w szczególności na rozpoznawaniu potrzeb, możliwości

i osiągnięć uczniów, a formułowane wnioski są wdrażane podczas realizacji procesu edukacyjnego.

Stosowane przez dyrektora formy wsparcia i zachęty, inspirują nauczycieli do podejmowania działań

innowacyjnych oraz doskonalących proces edukacyjny.

Rodzice wspólnie z nauczycielami podejmują działania wspierające rozwój dzieci. Mają możliwość

współdecydowania i współuczestniczenia w ważnych dla szkoły sprawach i z tego prawa korzystają. Chętnie

uczestniczą w działaniach szkoły.

Nauczyciele wspierają się w pracy z uczniami. Dokonując ewaluacji pracy własnej współpracują ze sobą,

a uzyskaną pomoc oceniają jako pozytywną.Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomicach realizuje opracowaną

z rodzicami koncepcje pracy, której podstawowym założeniem jest wyposażenie ucznia w wiedzę, która pozwoli

na osiąganie sukcesów w dalszej edukacji.

Uczniowie osiągają sukcesy dzięki diagnozie ich potrzeb i na tej podstawie planowaniu procesów edukacyjnych,

zapewnieniu bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery pracy.

Okazywanie przez nauczycieli wiary w możliwości uczniów oraz motywowanie ich do pracy sprawia, że dzieci

wykazują się zaangażowaniem i aktywnością podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, organizacji imprez

i uroczystości szkolnych, środowiskowych oraz akcji charytatywnych.

Nauczyciele rozpoznają zdolności, możliwości, potrzeby i osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez obserwacje,

testy kompetencji, wymianę informacji pomiędzy nauczycielami a środowiskiem rodzinnym, badania ankietowe.

W oparciu o te badania udzielają im pomocy adekwatnej do zdiagnozowanych potrzeb.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Edukacja jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjęcia teoretycznych założeń, określenia celów i

wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne jest, aby jej podstawowe elementy składowe były znane,

akceptowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz zgodne z potrzebami rozwojowymi ucznia, specyfiką

szkoły, a także zidentyfikowanymi potrzebami środowiska. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Istniejąca koncepcja pracy szkoły została opracowana wspólnie z rodzicami i odpowiada

na potrzeby rozwojowe uczniów oraz uwzględnia specyfikę szkoły. Motto koncepcji brzmi "Szkoła

kształci ucznia twórczego, dbając o jego wszechstronny rozwój". Rodzice i uczniowie akceptują

działania realizujące koncepcje szkoły. Zdaniem uczniów szkoła wspiera ich i pomaga rozwijać

zainteresowania. Według dyrektora rodzice i uczniowie biorą aktywny udział w modyfikacji

i realizacji koncepcji. Duża grupa rodziców wspomaga szkołę w realizacji jej działań. Na uwagę

zasługuje poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły.

Obszar badania:  Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły

lub placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego

Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Tomicach opracowano na kanwie hasła "Szkoła kształci ucznia

twórczego, dbając o jego wszechstronny rozwój". W roku 2011 dyrektor, do prac nad koncepcją szkoły włączył

nauczycieli, uczniów, rodziców, przedstawicieli samorządu, środowiska lokalnego (uczestniczyli sołtysi wsi Tomic

i Wierzchów oraz przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich). Została ona opracowana metodą warsztatową. Na

głównym holu szkoły, w miejscu widocznym dla wszystkich, znajduje się estetycznie wykonana tablica,

na której zamieszczono informacje o działaniach wynikających z założeń koncepcji pracy i misji szkoły oraz

„Informacja dla rodziców” z zaproszeniem do zapoznania się z tymi dokumentami. Szczegółowy opis koncepcji

pracy znajduje się na stronie internetowej szkoły. Każdego roku na zebraniu ogólnym, rodzice są zapoznawani

z opracowanym na bazie koncepcji pracy, rocznym planem pracy. Dyrektor i nauczyciele systematycznie

zbierają uwagi dotyczące ich pracy i na tej podstawie dokonują zmian. Założenia koncepcji szkoły zapisano

jako:

• wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne

do dalszego etapu kształcenia,

• kształtowanie postaw patriotycznych i odpowiedzialności za Ojczyznę, • stworzenie uczniom warunków,
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umożliwiających rozwijanie osobistych zainteresowań oraz poszerzanie wiedzy, 

• podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia i wzmacniających właściwe zachowania

uczniów, 

• kształtowanie w środowisku lokalnym pozytywnego wizerunku szkoły i zachodzących w niej procesów. 

 Ponadto opracowano model absolwenta szkoły. Dyrektor szkoły w wywiadzie stwierdził, że szkoła pracuje

na wypracowanych na każdy rok priorytetach, które wyznaczają cele i obszary działań. Obecnie szkoła za ważne

uznała: 

- kształtowanie postaw, wskazywanie wartości etycznych i moralnych budujących jedność i spójność

społeczności szkolnej oraz poszanowania praw ludzkich w odniesieniu do wartości kultury chrześcijańskiej,

- rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły,

- rozwijanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym,

- doskonalenie jakości pracy szkoły, dzięki ewaluacji wewnętrznej i analizie efektów nauczania.

Efektem pracy ma być absolwent opisany w obrazie „Model Absolwenta”, który we współczesnym świecie będzie

obywatelem:

- znającym dzieje ojczyste i szanującym tradycję i kulturę własnego narodu oraz  innych narodów, 

- wyposażonym w rzetelną wiedzę i umiejętność wykorzystywania posiadanych wiadomości do rozwiązywania

problemów,

-społecznie aktywnym, tolerancyjnym, wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka, 

- znającym zasady, jakie obowiązują w społeczeństwach demokratycznych.

Dyrektor w wywiadzie stwierdził, że w obszarze kształcenia priorytetem jest wysoki poziom edukacyjny

na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Uczniom umożliwiono uczestnictwo w kołach zainteresowań

i przygotowanie do konkursów, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne

oraz pomoc pedagoga szkolnego. Wpływa to na poszerzanie oferty edukacyjnej, wyrównywanie braków

i korygowanie deficytów rozwojowych. Efektem jest 100% promocja oraz uzyskanie wysokich wyników w nauce.

Działania wynikające z założeń koncepcji pracy szkoły mają wpływ na motywowanie uczniów do większego

wysiłku intelektualnego i pracy nad sobą. Nauczyciele poszerzają współpracę z rodzicami, tworzą z nimi

kontrakty, stosują pochwały. Dostosowują metody pracy do potrzeb ucznia i realizacji treści programowych.

Corocznie aktualizują programy nauczania uwzględniając w nich wnioski z analiz osiągnięć dydaktycznych.

w ostanim czasie zwiększono wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie nauczania, dostosowano sale

lekcyjne do potrzeb zajęć, a każdą salę lekcyjną wyposażono w komputer oraz zakupiono tablice interaktywne.

Ułatwia to nauczycielom organizację procesu dydaktycznego. W celu rozwijania umiejętności językowych, szkoła

podjęła współpracę ze szkołami sąsiednich krajów, co stwarza możliwość poznawania kultury i zwyczajów

innych narodów, nawiązywanie przyjaźni oraz doskonalenie komunikacji w język obcym. W szkole duży nacisk

położono na pielęgnowanie tradycji szkolnych. Sprzyja temu realizacja kalendarza imprez szkolnych (np.Święto

Patrona, Ślubowanie).Poszerzeniem tych działań jest udział uczniów w imprezach środowiskowych, spotkanie

z ciekawymi ludźmi, realizacja projektu np. „Żelazne domy”. Prowadzenie zajęć  w skansenie na terenie gminy

daje uczniom możliwość poznania lokalnych legend oraz historii związanych z regionem. Dzieci mają możliwość

prezentacji swoich umiejętności, talentów, poznanie tradycyjnych metod pieczenia chleba i wyrobu masła, haftu

ludowego. Koło taneczne kultywuje tańce narodowe. Kształtowaniu postaw patriotycznych sprzyja praca

wychowawcza związana z patronem szkoły. Zdaniem dyrektora, nauczycieli i rodziców, podejmowane

różnorodne działania wychowawcze mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa dzieci w szkole. Wiele uwagi

położono na organizację czasu wolnego, wzrost aktywności fizycznej oraz zdrowy sposób odżywiania, co służy

kształtowaniu nawyków dbania o własny rozwój i zdrowie. Program wychowawczy ukierunkowany jest

na aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprezach szkolnych i środowiskowych,



Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach 12/101

      

wycieczkach, konkursach, akcjach charytatywnych. Służy to zdaniem nauczycieli, rodziców i dyrektora

wychowaniu dzieci twórczych, otwartych, aktywnych i odważnych. Szkoła dostrzega znaczenie wykorzystania

środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. Integracja i współpraca ze środowiskiem poprzez wspólne imprezy

środowiskowe, organizowanie pomocy charytatywnej, działalność w stowarzyszeniach lokalnych promuje szkołę

w środowisku i wzmacnia jej znaczenie. Dyrektor podkreślał znaczenie zwiększenia udziału rodziców w życiu

szkoły. Uzyskano to poprzez organizację festynów rodzinnych, lekcji otwartych, wspólnych wycieczek szkolnych

i biwaków. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jaka jest Wasza szkoła? Co ją wyróżnia? (7453)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 szkoła jest fajna i piękna,

2 dobrze sie w niej czujemy

3 są dobrzy nauczyciele

4 uczymy się różnych i ciekawych rzeczy

5 są koleżanki i koledzy

6 rozwijamy zainteresowania

7 jeździmy na wycieczki, basen i uczymy się pływać

Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz

przez nich akceptowana

Wysoka ocena przez uczniów i rodziców działań edukacyjnych wynikających z koncepcji pracy szkoły świadczy

o tym, że jest ona w szkole znana i powszechnie akceptowana. Z analizy ankiety uczniów wynika, że akceptują

metody wychowawcze i zasady postępowania stosowane w szkole (Wykres 1j i 2j). Zauważają dobrą

organizację pracy szkoły i sposób prowadzenia lekcji (Wykres 3j i4j). Uważają ze w szkole mogą się uczyć

ciekawych rzeczy, nauczyciele są mili i uśmiechnięci, chwalą i dostrzegają zaangażowanie uczniów.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania: Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana

we współpracy z uczniami i rodzicami

Koncepcja pracy szkoły została opracowana podczas spotkania nauczycieli z przedstawicielami rodziców oraz

środowiska lokalnego i jest na bieżąco modyfikowana (Tab.1). Większość nauczycieli uważa, że wpływ

rodziców na decyzje podejmowane w szkolne jest powszechny i zdecydowany (Wykres 1j). Większość rodziców

jest przekonana, że ma możliwość przekazania szkole swoich uwag i wniosków (Wykres 2j). Jednak korzysta

z tego około  50% (Wykres 3j i 4j) opinia wyrażona przez rodziców w  ankiecie). Natomiast uczniowie

stwierdzają, że często rozmawiają z nauczycielami o tym, co w szkole jest ważne i co można zmienić (Tab. 2). 

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

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób rodzice i uczniowie uczestniczą w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy

szkoły? (6983)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Zdaniem dyrektora koncepcja pracy szkoła była

współtworzona przez nauczycieli rodziców,

przedstawicieli organu prowadzącego.

Koncepcja pracy szkoły została opracowana metodą

warsztatową, w której uczestniczyli: władze

samorządowe, rodzice, rada pedagogiczna, uczniowie.

Każdego roku na zebraniu ogólnym rodzice są

zapoznawani z koncepcją pracy szkoły i opracowanym na

jej bazie rocznym planem pracy szkoły. Dyrektor szkoły i

nauczyciele zbierają wnioski, uwagi na bazie których

koncepcja pracy szkoły jest ewaluowana.

 



Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach 16/101

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy rozmawiacie z nauczycielami o tym, co dla Was w szkole jest ważne? O tym, jaka mogłaby

być? Czy w wyniku tych rozmów nastąpiły w szkole jakieś zmiany, jeśli tak, to jakie? (7745)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Często rozmawiamy z nauczycielami o sprawach

szkolnych, np. o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa

podczas zabaw, przerw i dowozów.

2 Zgłaszamy swoje propozycje dotyczące organizacji

imprez szkolnych np. dnia wiosny (opracowujemy

konkursy, zabawy,konkurencje). -

3 Proponujemy miejsca i trasy wycieczek,

Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest realizowana we współpracy z

uczniami i rodzicami

Nauczyciele, uczniowie i rodzice wspólnie realizują wypracowaną w szkole koncepcję pracy.

Połowa uczniów w ankiecie deklaruje, że często zgłasza pomysły dotyczące pracy na lekcji, a większość bierze

udział w działaniach, które wynikają z ich pomysłów (Wykres 1j i 2j). Z wypowiedzi dyrektora nauczycieli

i uczniów wynika, że propozycje uczniów dotyczą: 

• organizacji wycieczek (na basen, do kina, teatru), 

• organizacji imprez klasowych i szkolnych (Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Walentynki, Dzień Samorządności,

Dzień Dziecka i Sportu, dyskoteki),

• tematyki godzin wychowawczych, 

• konkursów i zawodów sportowych, 

• udziału w projektach unijnych, akademiach i innych imprezach kulturalnych, 

• organizacji kół zainteresowań, 

• akcji charytatywnych (np. zbiórki pieniędzy, surowców wtórnych, kasztanów i wspomaganie Caritas, chorych

dzieci, powodzian),

• terminów sprawdzianów i prac klasowych,

• wspólnego oceniania prac plastycznych,

• ustalania reprezentanta czy lidera w grupie, 

• miejsca siedzenia w klasie.

Większość rodziców uważa (Wykres 3j), że ma wpływ na współdecydowanie o ważnych sprawach szkoły, a Rada

Rodziców przekazuje informacje ogółowi rodziców na temat podejmowanych decyzji (Wykres 4j). Uważają,

że najważniejszym zadaniem szkoły są zajęcia dydaktyczne. Wpływ rodziców na życie szkoły obrazują

zamieszczone poniżej wyniki badań. 



Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach 17/101

      

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
 



Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach 18/101

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które z tych działań najbardziej wspierają rozwój Państwa dzieci? (7436)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 wspólne działania dydaktyczne (pomoc w nauce)

2 wychowawcze

3 udzial w wycieczkach szkolnych

4 współorganizacja uroczystości klasowych i szkolnych

5 zakup nagród,

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy rodzice inicjowali działania realizowane na rzecz rozwoju uczniów? Co to były za działania?

Jak duża grupa rodziców się w nie angażowała? Jakie były efekty tych działań? (7645)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Zdaniem dyrektora szkoły w życie szkoły włącza się duża

grupa rodziców

Wnioskowali o przesiewowe badanie słuchu i

komputerowe badanie wzroku, utworzenie koła

szachowego. zmianę oceny zachowania. Zainicjowali

zbiórkę materiałów rysunkowych dla szpitala

onkologicznego w Poznaniu. Zaproponowali zmianę trasy

dowozu uczniów do szkoły. Wniosek o zatrudnienie

pedagoga szkolnego. Reorganizacja pracy szkoły -

przeniesienie czworo uczniów ze szkoły filialnej do szkoły

w Tomicach. Pomoc materialna dzieciom w trudnej

sytuacji (dofinansowanie do wycieczki klasowej, aby

wszyscy wzięli udział – kl. VI, ubiegły rok szkolny).
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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

Procesy edukacyjne w szkole sprzyjają uczeniu się i są zorganizowane adekwatnie do potrzeb

ucznia. Nauczyciele dostosowują do specyfiki klasy, potrzeb edukacyjnych uczniów oraz treści

podstawy programowej różne metody i formy pracy, a atmosfera panująca w szkole oparta

na szacunku i życzliwości, jest efektem współpracy nauczycieli i uczniów. Nauczyciele wspierają

uczniów, udzielają im porad, wskazują na przyczyny ich sukcesów i trudności. Pozytywna

motywacja do pracy (nauczyciele częściej chwalą uczniów niż krytykują), ukazywanie powiązań

pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy i życiem codziennym powodują, że uczniowie chętnie się

uczą.  

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

Stosowane przez nauczycieli metody pracy są dostosowane do potrzeb uczniów, przez nich akceptowane co ma

wpływ na ich zaangażowanie i motywacje do pracy. Uczniowie w  ankiecie stwierdzili, że nauczyciele zrozumiale

tłumaczą zagadnienia, potrafią zainteresować tematem lekcji, powodują, że chcę się uczyć. (Wykres 1j,2j,3j).

Podczas obserwowanych zajęć większość nauczycieli stosowała metody pracy, które angażowały uczniów

do działania, wnioskowania i dyskutowania. Jeden nauczyciel jednak nie potrafił zrealizować celu lekcji. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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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.1

Numer Treść odpowiedzi

1 możliwość wykonania pomiarów np.ławek

2 nauczyciel omówił w sposób zrozumiały zadania

3 lekcja była ciekawa, bo temat był ciekawy

4 zadania były łatwe

5 za długo musieliśmy malować kolorowanki

6 były za małe obrazki na rebusie, nie było widać liter,

napisów

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele angażowali uczniów do pracy, zachęcali do analizy działań,

wypowiadania na określony temat. Uczniowie pracowali indywidualnie, lecz również wdrażani byli do pracy

zespołowej poprzez pracę w parach i grupach. Słuchali siebie nawzajem i uczyli się od siebie. Nie bali się

popełniać błędów i zadawać pytań nauczycielowi. Większość uczniów uważa, że potrafi się uczyć, natomiast

nauczyciele są przekonani, że dotyczy to połowy uczniów.  

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

Wykres 5j
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Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

Zdecydowana większość pracowników szkoły podejmuje skuteczne działania, które tworzą klimat dla

wszechstronnego rozwoju uczniów. Podczas większości obserwowanych zajęć uczniowie chętnie

i spontanicznie się wypowiadali, gdy mieli wątpliwości zadawali nauczycielowi pytania, podczas

lekcji byli zaangażowani. Pracowali indywidualnie w parach lub zespołach. Na jednej z obserwowanych lekcji

nauczyciel zlecił malowanie kolorowanki, zajęło to uczniom większość lekcji, co ich znużyło. Z analizy ankiet

uczniów wynika, że większość czasu na lekcjach wykorzystują na uczenie się. Uczniowie doceniają to,

że nauczyciele upewniają się czy właściwie zrozumieli zagadnienia lekcji, otrzymują od nich wskazówki, które

pomagają im się uczyć oraz znajdują czas, aby porozmawiać. Mają przekonanie, że nauczyciele traktują

wszystkich uczniów równie dobrze i dlatego lubią szkołę. Relacje rówieśnicze oceniają jako przyjazne i chętnie

sobie pomagają, jednak zdarzają się przypadki lekceważenia przez innych uczniów. Podobnie twierdzą rodzice

i mówią, że dzieci chętnie chodzą do szkoły. Są przekonani, że nauczyciele dbają o dobre relacje między ich

dzieckiem a innymi uczniami, szanują i traktują wszystkich uczniów równie dobrze. Poniższe wykresy i tabele

obrazują opinie uczniów i rodziców. 

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

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

Wykres 9j Wykres 10j
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Wykres 11j
 

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 bo są mili nauczyciele

2 bo mogę ciekawie i miło z kolegami spędzić w szkole

czas

3 bo są fajne lekcje, nie nudzimy się, uczymy się,

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

nich oczekiwania

Większość nauczycieli w sposób zrozumiały dla uczniów przekazuje informację dotyczącą tematu lekcji jej

przebiegu oraz oczekiwań. Często wiedza z poprzednich lekcji jest powiązana z nowymi zagadnieniami.

Przekazywane przez nauczycieli komunikaty są dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów. Uczniowie

w  ankietach stwierdzają, że wiedzą dlaczego się uczą i jakich działań oczekują od nich na lekcjach nauczyciele

(Wykres 1j,2j3j). 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

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

trudnych sytuacjach

Nauczyciele realizując proces edukacyjny stosują różnorodne metody pracy, które motywują uczniów

do aktywnego uczenia się oraz wspierają ich w trudnych sytuacjach.

Uczniowie w ankiecie oświadczyli, że większość zajęć jest ciekawa i dlatego lubią się uczyć (Wykres 1j oraz Tab.

1). Nauczyciele często rozmawiają z nimi o postępach w nauce, uczniowie od większości

nauczycieli otrzymują wskazówki i pomoc oraz wsparcie, co pomaga im się uczyć (Wykres 2j oraz 3j).

Również rodzice zauważają, że nauczyciele motywują dzieci do nauki. Większość stosuje pochwały oraz w różny

sposób okazuje wiarę w możliwości dzieci (Wykres 4j,5j).  
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j Wykres 6j

Wykres 7j
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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 Nauczyciel w sposób zrozumiały tłumaczył zadania.

2 Zadania okazały sie łatwe do wykonania.

3 Nauczycielka przygotowała ciekawe plansze.

4 Nauczycielka przygotowała krótki film, który ułatwił

zrozumienie tematu.

5 Pomoc nauczyciela podczas odpowiedzi.

6 Uczniowie na ten temat nie potrafili odpowiedzieć

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

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Ocenianie ucznia oraz informowanie o postępach w nauce odbywa się w akceptowanej przez uczniów

atmosferze, co pomaga im się uczyć i planować indywidualny rozwój. Uczniowie mają możliwość zastanowienia

się nad kierowanymi do nich uwagami. Ważne dla nich są pochwały słowne jak i akceptacja niewerbalna, czyli

np. uśmiech. Większość uczniów uważa, że jest oceniana sprawiedliwie i według ustalonych zasad. Wszystkie

lub większość otrzymanych ocen jest uzasadniana przez nauczycieli. Są to pochwały, które są dla nich powodem

do zadowolenia oraz wskazówki i zachęty do dalszej pracy. Nauczyciele rozmawiają z uczniami o postępach

w nauce, przyczynach ich trudności i sukcesach. Większość rodziców uważa, że sposób oceniania jest dla

uczniów motywujący i zachęca do dalszego uczenia się. Opinie uczniów wynikajace z przeprowadzonych ankiet

przedstawiają poniższe wykresy.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j Wykres 6j

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 1w

Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych

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

zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej

Nauczyciele w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych uwzględniają powiązanie różnych dziedzin wiedzy

oraz wskazują uczniom wykorzystanie jej w praktyce. Na większości obserwowanych zajęć uczniowie korzystali

z wcześniej zdobytej wiedzy w szkole oraz poza szkołą. W opinii uczniów to, czego się uczą przydaje się im

w życiu codziennym (Wykres 3j). Na zajęciach korzystają z wiedzy innych przedmiotów. (Wykres1j,2j) i potrafią

wykorzystać te powiązania. Nauczyciele w wywiadzie podkreślili znaczenie zajęć pozalekcyjnych

i pozaszkolnych, realizację programów i projektów na holistyczne ujęcie wiedzy. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania międzyprzedmiotowe były realizowane, są planowane w tej klasie? (6115)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 -przygotowanie do konkursów przedmiotowych oraz

interdyscyplinarnych

2 przygotowanie uczniów do występu na uroczystościach

szkolnych i środowiskowych

3 udział w zimowym liczeniu ptaków

4 udział w Nocy Muzeów

5 poranek wielkanocny

6 udział w projekcie Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia

Wielkopolan

7 zwiedzanie zamku i arboretum w Poznaniu

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

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój

Nauczyciele dobierając metody pracy, dostrzegają ważność wpływu uczniów na przebieg procesu edukacyjnego.

Podczas obserwowanych zajęć informowali uczniów o przebiegu zajęć, omawiali w sposób zrozumiały temat

zajęć i jakich zachowań od nich oczekują. Uczniowie mieli wpływ na dobór grup, w których pracowali, mieli

możliwość zadawania pytań, dokonywali analiz i wyciągali wnioski. Nauczyciele zachęcali do realizacji ich

pomysłów, jednak w niewielkim stopniu korzystali z tego. Zdaniem uczniów na wyniki w nauce, przede

wszystkim  ma wpływ zaangażowanie i czas jaki poświęcają na  naukę, a na około 40% praca nauczycieli.
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Wykres 1j Wykres 2j

 

Wykres 1w
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Wykres 2w

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Nauczyciele deklarują, że stwarzają na lekcjach sytuacje, w których uczniowie mogą się uczyć od siebie

(Wykres 1o). Podczas obserwowanych lekcji organizowali pracę uczniów w grupach i parach, zachęcali

do dyskusji i wypracowania wspólnych analiz oraz wniosków. Uczniowie klas szóstych w ankiecie stwierdzili,

że w grupach pracują na większości lekcji natomiast klas piątych rzadziej (Wykres 1j,2j,3j). 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Wykres 1o

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

rozwojowi uczniów

Niemal wszyscy nauczyciele w ankiecie oświadczyli, że w ostatnim roku wprowadzali nowatorskie rozwiązania

w swojej pracy i potrafili uzasadnić ich wartość i znaczenie. Dotyczyły one przede wszystkim metod pracy.

W rozmowie po przeprowadzonej lekcji stwierdzali, że stosowali powszechne znane w dydaktyce metody pracy.

Dyrektor w wywiadzie jako nowatorskie wymienił i omówił realizowane w szkole działania. Zaliczył do nich:

- udział w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego ("Radosna Szkoła", "Owoce i warzywa w szkole",

pierwszą i drugą edycję projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach 1-3 w gminie Gizałki" , "Rozwijanie

zdolności matematyczno-przyrodniczych w klasach 4-6"),

- obchody powitania wiosny, coraz wyższy poziom przedstawień Jasełkowego,- zmianę otoczenia szkoły (plac

zabaw, boiska sportowe),

- projekt "Cyfrowa Encyklopedia Wielkopolan" dzięki temu szkoła uzyska sprzęt komputerowy.Kuratorium

Oświaty  w Poznaniu oceniło program "Ja i Patron Mojej Szkoły" jako innowację pedagogiczną. 



Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach 41/101

      

Wykres 1j

 

Wykres 1o
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Wykres 2o
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Wykres 1w
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jaki wpływ na rozwój uczniów mają stosowane w szkole rozwiązania nowatorskie? Z jakich

przesłanek wynika ich stosowanie? (7616)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Zdaniem dyrektora rozwiązania nowatorskie uaktywniają

uczniiów i wspomagają ich wszechstronny rozwój.

Otwartość • Asertywność • Kreatywność • Umiejętność

komunikacji interpersonalnej • Systematyczne uczenie

się • Umiejętność pracy w grupie • Rozwój

samorządności • Mobilność • Tolerancja • Zdrowa

rywalizacja • Umiejętność planowania pracy
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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

Nauczyciele systematycznie i w różnorodny sposób monitorują oraz analizują osiągnięcia uczniów,

a działania szkoły, wynikające z tych wniosków i konsekwentna ich realizacja, przyczyniają się

do wzrostu wyników w pracy wychowawczo-dydaktycznej, których miarą są sukcesy uczniów

w różnych dziedzinach, w tym osiągniecia na zewnętrznym sprawdzianie. Szkoła wykorzystuje

wiedze na temat osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego do projektowania procesu

dydaktycznego i wychowawczego, adekwatnie do potrzeb i możliwości różnych grup uczniów,

a wiedza na ten temat wykorzystywana jest podczas realizacji podstawy programowej, zgodnie

z zalecanymi warunkami i sposobami. 

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Dyrektor w wywiadzie omówił system prowadzenia diagnoz wstępnych dotyczących wiadomości i umiejętności.

Zakres diagnozy w oddziałach przedszkolnych ma na celu określenie gotowości dziecka do podjęcia nauki

w szkole podstawowej oraz zgromadzenie informacji, dla rodziców, które mogą pomóc ocenić poziom rozwoju

dziecka. Nauczyciele w celu pozyskania informacji o dziecku prowadzą obserwacje bieżące, pozyskują

informacje od rodziców. Do badań stosują narzędzia własne i opracowane przez wydawnictwa edukacyjne.

Diagnozy klas pierwszych ułatwiły planowanie pracy indywidualnej z dziećmi, stosowanie odpowiednich form

i metod pracy i motywowanie do pracy na lekcji. Jako priorytety działań w klasie pierwszej przyjęto

doskonalenie percepcji wzrokowej, umiejętności matematycznych i sprawności grafomotorycznych.

Realizacja podstawy programowej przebiega w kontekście diagnoz uczniów rozpoczynających edukację szkolną

i klasę czwartą. Ponadto prowadzone są systemowe i bieżące badania osiągnięć szkolnych uczniów. Z analizy

dokumentów wynika, że "Analiza umiejętności dzieci w klasie pierwszej prowadzona jest z wykorzystaniem

"Karty pracy do diagnozy wstępnej w klasie1" wydawnictwa "Nowa Era". Badana jest sprawność manualna,

matematyczna, orientacji w przestrzeni i przestrzeni na karcie, słuchanie poleceń nauczyciela. Na tej podstawie

wypracowano wnioski do pracy, które zapisano w następujący sposób:

-Zwracać uwagę na rozumienie poleceń przez wszystkich uczniów.

- Doskonalić percepcję wzrokową.

- Rozwijać umiejętności matematyczne.
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Zdaniem nauczycieli i dyrektora, analiza wniosków pozwala na planowanie indywidualnej pracy, stosowanie

odpowiednich zadań, form i metod, doboru dodatkowych materiałów do pracy z dziećmi. W klasie III

nauczyciele korzystają z testu Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów. Otrzymane wnioski

wykorzystywane są do planowania procesów edukacyjnych. Z analizy wyników z lat 2011-2013 tych wynika,

że w roku szkolnym 2011/12 uzyskano dobre wyniki w zakresie umiejętności językowych, słabsze

z matematycznych. Działania ukierunkowano na edukację matematyczną, co wpłynęło w następnym roku

na wzrost tych umiejętności. Analiza badań wskazuje na wyższy poziom nauczania umiejętności i wiedzy

uczniów w Szkole Podstawowej w Tomicach od umiejętności dzieci w szkole Filialnej w Wierzchach. W klasach IV

przeprowadzana jest diagnoza wstępna z języka polskiego, matematyki i przyrody z użyciem arkuszy

Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Z badań umiejętności matematycznych w roku szkolnym 2012/13

wynika, że duże trudności uczniom sprawiało:

- obliczanie upływu czasu pomiędzy podanymi godzinami,

- pomiar długości odcinków,

- obliczanie obwodu,

- rozwiązania równań z niewiadomą,

- rozwiązywanie zadań tekstowych.

Nauczyciele na tej podstawie wypracowali następujące wnioski:

- przy realizacji bieżących tematów należy zwrócić uwagę na zadania, które okazały się w diagnozie trudne,

- doskonalić umiejętności wymagające obliczania upływu czasu w sytuacjach praktycznych,

- powtórzyć sposób wyznaczania długości odcinka za pomocą linijki,

- przypomnieć pojęcie obwodu.

Prowadzone w szkole diagnozy i badania mają wpływ na poprawę jakości nauczania. 

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Z analizy ankiet nauczycieli wynika, że priorytetem dla nich jest kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia

się i komunikowania się w języku ojczystym, odkrywania zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji

oraz myślenie naukowe i umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych

dotyczących przyrody i społeczeństwa. Na dalszym miejscu znajdują się umiejętności rozumienia,

wykorzystywania i przetwarzania tekstów, myślenie matematyczne, wykorzystania narzędzi matematyki w życiu

codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym oraz posługiwania się

nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

W wywiadzie dodali, że systematycznie pracują z uczniami nad umiejętnością:

- wyrażania własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych w formie zajęć indywidualnych

i grupowych,

- wszechstronnego samokształcenia i świadomego wyszukiwania i wykorzystywania informacji, 

- poprawnego mówienia, słuchania, czytania, pisania, rozumowania, odbioru tekstów kultury w tym bogacenie

słownictwa,

- komunikowania się w mowie i piśmie w języku obcym. 

Podczas realizowanych zajęć nauczyciele zachęcają uczniów do:

- komunikowania się w języku ojczystym, pracy zespołowej oraz formułowania wniosków,

- poznawania malarstwa, rysunku, rzeźby i architektury,

- odbioru i tworzenia muzyki,

- postawy otwartości wobec innych kultur,
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- aktywności i odpowiedzialności w życiu zbiorowym,

- rozwijania zamiłowania do czytelnictwa,

- logicznego myślenia i posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

- dostrzegania związków teraźniejszości z przeszłością,

- wykorzystania wiedzy praktycznych w życiu codziennym,

- prezentacji osiągnięć na forum klasy i szkoły,

- zdobywania wiedzy o najbliższym otoczeniu w naturalnym środowisku,

- aktywnego udziału fizycznego w kreowaniu własnego zdrowia, wypoczynku i zainteresowania sportem.

Powyższe umiejętności uwzględniane są na większości zajęć edukacyjnych. Deklarują, że starają się

towarzyszyć uczniowi w budowaniu spójnej wizji świata i uporządkowanego systemu wartości. 

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

Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,

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

Nauczyciele w sposób systemowy monitorują i analizują osiągnięcia uczniów. W tym celu stosują różnorodne

sposoby i formy sprawdzania i oceniania efektów uczenia. Obrazują to poniższe wykresy i tabela. 
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Wykres 1o
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  W jaki sposób nauczyciel monitoruje nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia

podczas lekcji? Proszę zaznaczyć wszystkie zachowania nauczyciela, które wystąpiły na tej lekcji. (6884)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 5

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli 4 / 1 80 / 20

2 sprawdza, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania 5 / 0 100 / 0

3 zadaje pytania 5 / 0 100 / 0

4 prosi uczniów o podsumowanie 4 / 1 80 / 20

5 wykorzystuje techniki badawcze 0 / 5 0 / 100

6 pyta uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy 0 / 5 0 / 100

7 stwarza uczniom możliwość zadania pytania 4 / 1 80 / 20

8 inne, jakie? 0 / 5 0 / 100

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

Wpływ na wzrost efektów nauczania ma systematyczna analiza wyników sprawdzianów klas szóstych (próbnych

i końcowych) oraz wdrażanie przez nauczycieli wypracowanych wspólnie wniosków.

Na podstawie analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych klas szóstych można stwierdzić wzrost efektów

kształcenia. W latach 2010-2013 wyraźna jest rosnąca tendencja wyników nauczania. W roku 2010/ 11 stanin 4

niski, 2011/12 stanin 5 średni i 2012/13 stanin 7 wyskoki.

Zdaniem dyrektora, sukcesem okazała się systemowa praca nauczycieli z dziećmi, podczas zajęć lekcyjnych,

dodatkowych, pozalekcyjnych zarówno z uczniami mającymi trudności w nauce jak i zdolnymi. Uczniowie

uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych,

przygotowujących do sprawdzianu klas VI oraz w różnorodnych kołach zainteresowań. Nauczyciele

systematycznie i zespołowo analizowali i interpretowali wyniki sprawdzianów, na bieżąco informowali uczniów

i rodziców o wynikach, postępach i ocenach w nauce. Na zajęciach z uczniami stosowali aktywne metody pracy,

efektywnie wykorzystywali pomoce dydaktyczne w procesie lekcyjnym. Systematycznie stosowali

indywidualizację pracy z uczniem, uwzględniali specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów, dostosowywali

wymagania do ich możliwości intelektualnych. Na poprawę wyników sprawdzianu miała wpływ organizacja zajęć

w ramach art. 42 KN, ukierunkowana na kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji

i pomocy dydaktycznych i koleżeńskich. Do utrzymania się wyniku na sprawdzianie przyczyniło się również

wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły o zakup programów multimedialnych, wzbogacenie księgozbioru

bibliotecznego, stworzenie biblioteczki nauczycielskiej, umożliwienie uczniom korzystania z różnych źródeł

informacji. Ważnym okazało się kształcenie kluczowych umiejętności, współpraca z rodzicami, pedagogiem

szkolnym, dostosowanie zadań do możliwości uczniów. Przygotowanie uczniów do konkursów o różnym zasięgu
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gminnym, powiatowym, wojewódzkim, zajmując miejsca w pierwszej dziesiątce. Do sukcesów

dyrektor,nauczyciele , uczniowie i rodzice zaliczają

-zakwalifikowanie się uczniów do etapu rejonowego w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego,

-uzyskanie tytułu wicemistrza ortografii w Konkursie o Pióro Wójta,

-zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego w XVIII Konkursie wiedzy o Wielkopolsce,

-Grand Prix w gminnym konkursie Jasełek Bożonarodzeniowych,

-III miejsce w IV Turnieju Wiedzy Ekonomicznej i Językowej Powiatu Pleszewskiego,

-I miejsce w etapie gminnym "Młodzież zapobiega pożarom",

-I miejsce w gminnym drużynowym turnieju szachowym,

-II miejsce w Międzypowiatowym Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska,

-wyróżnienia w konkursie kolęd i pastorałek oraz w konkursie pięknego czytania.

W szkole wypracowano wnioski z analizy trzyletnich wyników nauczania, które zapisano w następujący sposób:

- Od dwóch lat wyniki uczniów szkoły w  ostatnich trzech latach wzrastają i przedstawiają się następująco:

2010/2011 – 4 – stanin niski, 2011/2012 – 5 – stanin średni, 2012/2013 – 7 – stanin wysoki.

-Wskaźnik łatwości umiejętności dla całego arkusza nieznacznie spadł z 0,57 (2010/2011) na 0,53

(2011/2012), jednak już w 2012/2013 roku zaobserwowano wzrost wskaźnika łatwości do wyniku 0,64.

Oznacza to, że poziom wykonania zadań na sprawdzianie uległ wzrostowi. 

 

Wykres 1o
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Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku

pracy

Dyrektor i nauczyciele deklarują, co potwierdzają efekty kształcenia, że szkoła rozwija wszystkie

kluczowe umiejętności podstawy programowej, które pomagają absolwentom ich szkoły odnosić sukcesy

w dalszej edukacji i  życiu. Są również o tym przekonani rodzice i partnerzy szkoły.

Nauczyciele skupiają się nad wyposażeniem uczniów w umiejętność:

• czytanie, pisanie, rozumowanie i efektywne uczenia się,

• wykorzystywanie wiedzy w praktyce,

• korzystanie z informacji i posługiwanie się technologią komputerowo-informatyczną, 

• pracy w zespole,

• planowania pracy.

Działania szkoły ukierunkowane są na wychowanie ucznia kreatywnego, asertywnego, tolerancyjnego,

otwartego na problemy społeczne. Szkoła osiąga to poprzez dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne, pracę

wychowawczą, spotkania z osobami różnych zawodów (np. pielęgniarka szkolna, policjant, strażak, ratownik

medyczny, misjonarz z Kazachstanu i z Afryki) czy wycieczki do zakładów pracy (np. piekarni, cukierni,

nadleśnictwa), realizację programów i projektów edukacyjnych oraz prezentacje programów artystycznych

i występy przed publicznością szkolna i środowiska lokalnego.
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Wymaganie:

Uczniowie są aktywni

Aktywność uczniów i uczennic powinna się wiązać z różnorodnymi działaniami, szczególnie z procesem ich

uczenia się. Ważnym elementem pracy szkoły jest wspieranie uczących się w podejmowanych przez nich

samodzielnych inicjatywach wpływających na ich rozwój oraz rozwój środowiska. Proces uczenia się jest

efektywny wtedy, gdy uczniowie biorą za niego odpowiedzialność. Rezultatem pracy nauczycieli są postawy

uczących się wobec procesu uczenia się.

Poziom spełnienia wymagania: B

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i aktywnie w nich

uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje sprzyjające podejmowaniu przez wszystkich uczniów

różnorodnych aktywności, zarówno podczas lekcji, jak i na zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie

inicjują i realizują wspólnie z nauczycielami i rodzicami działania adresowane do lokalnej

społeczności. Działania te maja charakter edukacyjno-wychowawczy i obejmują miedzy innymi:

działania o charakterze artystycznym, proekologicznym i prospołecznym. Istotnym walorem tych

działań jest angażowanie innych - osób i instytucji. 

Obszar badania:  Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i

chętnie w nich uczestniczą

Na podstawie opinii uczniów zawartych w ankietach oraz ich wypowiedzi podczas wywiadu wynika, że są

zainteresowani i zaangażowani podczas zajęć. Aktywnie pracują na lekcjach, słuchają, notują, dyskutują,

pracują samodzielnie i w zespołach, czasem zadają pytania (Wykresy 1j,2j,3j4j,5j,6j). Większość nauczycieli

w czasie obserwowanych zajęć umiejętnie wyzwalała aktywność uczniów poprzez dostosowanie do potrzeb

metod pracy. Ich relacje z uczniami tworzył przyjazny klimat do efektywnej nauki. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j Wykres 6j

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 9j

Obszar badania:  Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do

podejmowania różnorodnych aktywności

Uczniowie szkoły mają możliwość podejmowania różnorodnych aktywności. W szkole w tym celu zorganizowano,

koło sportowe, szachowe, artystyczne, historyczne, przyrodnicze, gramatyczno-ortograficzne, redakcyjne "

DYZIO", zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki języka angielskiego, logopedyczne,

korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i rewalidacyjne. Zdaniem dyrektora każdy

uczeń szkoły znalazł dla siebie odpowiednie zajęcia. Największą popularnością cieszą się zajęcia artystyczne,

przyrodnicze i sportowe. Obecnie realizowany jest projekt „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, który

cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. Uczniowie w ankiecie stwierdzili, że mają możliwość zgłaszania

swoich pomysłów, które bywają uwzględniane i realizowane (Wykres1j).  
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Wykres 1j

Obszar badania:  Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego

rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki oraz angażują w nie inne osoby

Uczniowie w ankiecie stwierdzili, że mają możliwość zgłaszania pomysłów i biorą udział w ich realizacji.

Najczęściej są to propozycje dotyczące organizacji imprez szkolnych, konkurów, zabaw miejsca i trasy

wycieczek szkolnych.

Dyrektor w swej wypowiedzi wymienił szereg działań, które wynikają ze wspólnych z uczniami przemyśleń.

Należą do nich:

-wycieczki (na basen, do kina, teatru),

-imprezy klasowe i szkolne(Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Walentynki, Dzień Samorządności, Dzień Dziecka

i Sportu, dyskoteki),

- tematyka godzin wychowawczych, 

- konkursy, zawody sportowe,

- udział uczniów w projektach unijnych,

- udział w akademiach imprezach kulturalnych,

- organizacja kół zainteresowań,

- termin sprawdzianów i prac klasowych,

- ocenianie prac plastycznych,

- działania ekologiczne i charytatywne.
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Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania:  Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności

lokalnej oraz angażują w nie inne osoby

Szkoła Podstawowa w Tomicach funkcjonuje jako środowiskowa i jest miejscem spotkań podczas uroczystości

szkolnych i lokalnych. Wspólnie organizowane są liczne działania, w których aktywnie uczestniczą uczniowie.

Chętnie podejmują działania mające na celu poznanie swej okolicy, prezentują własne wytwory, zdolności

i osiągnięcia. Nawiązują kontakty międzypokoleniowe, uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Dyrektor

do najważniejszych działań zaliczył:- przygotowanie programu artystycznego na Jubileusz 50-lecia Koła

Gospodyń Wiejskich  w Tomicach (impreza na szczeblu powiatowym),- Jubileusz 25-lecia Gminnego Centrum

Kultury w Gizałkach,- imprezy środowiskowe ( np. noc świętojańska, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora,

Święto Niepodległości).Uczniowie z pocztem sztandarowym uczestniczą w uroczystościach gminnych z okazji

Święta Niepodległości i Święto Konstytucji 3 Maja.
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Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

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

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

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

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

także klimatu sprzyjającego uczeniu się. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i aktywnie w nich uczestniczą.

Nauczyciele stwarzają sytuacje sprzyjające podejmowaniu przez wszystkich uczniów różnorodnych

aktywności, zarówno podczas lekcji, jak i na zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie inicjują i realizują

wspólnie z nauczycielami i rodzicami działania adresowane do lokalnej społeczności. Działania te

maja charakter edukacyjno-wychowawczy i obejmują miedzy innymi: działania o charakterze

artystycznym, proekologicznym i prospołecznym. Istotnym walorem tych działań jest angażowanie

innych - osób i instytucji.

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

psychiczne

Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie i wynika to z działań wszystkich pracowników szkoły. Wszyscy badani,

w tym rodzice, przedstawiciele środowiska lokalnego oraz organu prowadzącego twierdzą, że działania szkoły

zapewniają poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego uczniom. Wpływa na to dobra organizacji pracy

szkoły, przyjazny klimat tworzony przez nauczycieli i prawidłowe relacje rówieśnicze uczniów. Uczniowie

w ankiecie stwierdzają, że czują się bezpiecznie na lekcjach, przerwach. Dzieci klas młodszych podczas wywiadu

powiedzieli „Nauczyciele dyżurują, pilnują porządku, pani nie pozwoli żeby ktoś nas bił i jesteśmy pod kontrolą

pana woźnego, a czasami również starsi koledzy nas bronią”. W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów

dojeżdżających wybudowano zatoczkę autobusową i parking na kilka stanowisk. Ponadto w autobusie szkolnym

nad bezpieczeństwem uczniów czuwa opiekun, zatrudniony przez organ prowadzący szkołę. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j Wykres 6j

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 9j Wykres 10j

Wykres 11j Wykres 12j
 



Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach 63/101

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Co Państwo wiedzą o bezpieczeństwie w tej szkole? Na ile uczniowie czuję się dobrze i

bezpiecznie Państwa zdaniem? Na jakiej podstawie tak Państwo sądzą? (6373)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Dobry nadzór pedagogiczny, nauczyciele zawsze na

dyżurach

2 Mało wypadków, niegroźne zdarzenia.

3 Dzieci zdyscyplinowane, wysoki poziom bezpieczeństwa

4 Nauczycielom pomagają pracownicy niepedagogiczni

5 Nad bezpieczeństwem czuwa policja i firma

ochroniarska.

6 Dzieci mogą problemy zgłaszać pracownikom szkoły

Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego

W przedsięwzięciach działań samorządu uczniowskiego uczestniczy większość uczniów szkoły. Wspólnie

organizują i uczestniczą przede wszystkim w imprezach szkolnych, konkursach, zawodach i zabawach (Wykres

1w). Mają wsparcie i opiekę nauczyciela, który ich wspiera, motywuje, angażuje do podejmowania działań.

 

Wykres 1w
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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 deklarują, że zasady postępowania, regulaminy i kontrakty obowiązujące w szkole,

tworzone są wspólnie, o czym przekonują poniżej zamieszczone wyniki badań. Z wypowiedzi dyrektora wynika,

że część obowiązujących w szkole zasad, została wypracowana z rodzicami w formie warsztatowej, a następnie

przekazana do opiniowania w zespołach klasowych. Wszyscy mogli wówczas zgłaszać uwagi i wnioski. Rodzice

podczas wywiadu stwierdzili, że znają i akceptują normy i wartości przyjęte za obowiązujące w szkole. Zwrócili

uwagę na ich wpływ podczas planowania i organizacji uroczystości klasowych i szkolnych. Obserwacja zajęć

potwierdza, że nauczyciele tworzą atmosferę przyjazną uczniowi, traktują ich życzliwie, uwzględniając

indywidualne potrzeby dzieci. Uważają, że na ogół uczniowie przestrzegają przyjęte zasady, niewłaściwe

zachowanie i incydenty zdarzają się sporadycznie. 

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

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

je w razie potrzeb

Badania wskazują na to, że nauczyciele analizują skuteczność podejmowanych działań wychowawczych i je

modyfikują w kontekście zdiagnozowanych potrzeb. Dyrektor w wywiadzie stwierdził, że nauczyciele wspólnie

z rodzicami ustalili zasady postępowania w przypadkach zagrożeń (np. agresji słownej i fizycznej, dewastacji

mienia szkolnego i mienia osobistego, indywidualnego, postępowania wobec ucznia sprawiającego trudności

wychowawcze). Nauczyciele obserwują i analizują efekty prowadzonych działań profilaktycznych np. spotkań

z policjantem, strażakiem, psychologiem i pedagogiem, czy po zakończeniu realizacji programów: "Tacy jak

my", "Nie pal przy mnie proszę", "Czyste powietrze wokół nas", "Trzymaj formę dla klas IV-VI". Po każdym

półroczu, wychowawcy na radach pedagogicznych przedstawiają sprawozdania z prowadzonych działań

i efektach wychowawczych w swych klasach. Analizy dotyczą poziomu agresji słownej, wulgaryzmów, relacji

rówieśniczych. Wśród uczniów przeprowadzana jest ankieta dotycząca relacji rówieśniczych, kultury sława,

agresji słownej. Na tej podstawie planowane są działania oraz realizowane programy i projekty z  zakresu

profilaktyki.
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Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

Dyrektor w wywiadzie oświadczył, że w wyniku rozmów z uczniami dokonano np. zmiany punktowego systemu

oceniania, dodając punkty za udział i zaangażowanie w akcje charytatywne, ustalono rodzaj zajęć dodatkowych.

Wspólnie planują wycieczki, wyjazdy oraz imprezy klasowe i szkolne. Nauczyciele twierdzą, że uczniowie mają

wpływ na tematykę godzin wychowawczych, terminów sprawdzianów, formy pracy na lekcjach (np. praca

w grupach, w parach). Rodzice w wywiadzie powiedzieli, że wspólnie z dyrektorem i nauczycielami opracowują

dokumenty dotyczące zasad i ocen zachowania oraz ofertę zajęć pozalekcyjnych. Sami dokonują wyboru

zarządu rady rodziców i ustalają składki na ubezpieczenie dzieci. Podczas spotkań, wywiadówek zgłaszają swoje

propozycje dotyczące wycieczek i dyskotek. Wyrażają zgodę na udział dzieci w wycieczkach, konkursach,

zawodach sportowych i projektach. Z inicjatywy rodziców dokonano reorganizacji pracy szkoły Filialnej

w Wierzchach i w drugim półroczu dzieci oddziału klasy pierwszej odbywają naukę w Szkole Podstawowej

w Tomicach. 



Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach 67/101

      

Wymaganie:

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

W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji podejmuje się

różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być one oparte na diagnozie, a

ich skuteczność poddawana refleksji. Ich elementem jest przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy

edukacyjne, nauczyciele indywidualizują nauczanie i wspierają uczniów.

Poziom spełnienia wymagania: B

Szkoła rozpoznaje potrzeby uczniów i we współpracy z różnymi instytucjami m.in. z Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczną. Prowadzone są rozmowy z rodzicami, obserwacje dziecka,

sprawdziany, ankiety oraz testy diagnozujące. Wszyscy uczniowie są wspierani adekwatnie

do potrzeb. Odpowiednio do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia organizowane są zajęcia

rozwijające zainteresowania. 

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Rodzice w ankiecie stwierdzili że nauczyciele rozmawiają z nimi o potrzebach ich dzieci oraz wskazują

możliwości ich rozwoju (Wykres 1j i 2j). Również nauczyciele uważają, że cenną wiedzę o uczniach uzyskują

od rodziców. Podkreślają, że diagnoza potrzeb dzieci wynika z rozmów z nimi, obserwacji, ankiet, testów

diagnostycznych, analizy wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów (prac pisemnych, sprawdzianów,

kartkówek) oraz analizy sukcesów uczniów w konkursach. Dyrektor oświadczył, że na podstawie tych działań

pomocą objęto 124 uczniów. Ze względu na specyficzne trudności w nauce pisania i czytania pomocą objęto 18

uczniów, a z matematyki i języka polskiego 71. Ustalono też, że pomoc pedagoga konieczna jest 36 uczniom.

Nauczyciele uważają, że uczniowie potrzebują akceptacji i sukcesu, bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości.

Ważna dla nich jest możliwość poznawania dorobku kulturalnego i historii najbliższej okolicy oraz kraju, a także

samokształcenia, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach i odporności na stres. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia 

W szkole organizuje się zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

i specjalistyczne w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów. Dyrektor oraz nauczyciele stwierdzili, że tworząc

ofertę zajęć pozalekcyjnych mają na uwadze rozwijanie talentów oraz pracę nad słabymi umiejętnościami

i cechami dziecka. W ofercie składanej uczniom i ich rodzicom uwzględnia się możliwości i umiejętności kadry

pedagogicznej szkoły.

W ramach wspierania uczniów podejmowane są następujące działania:

• dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości uczniów,

• możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej, 

• opieka nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnego procesu

kształcenia i zajęć rewalidacyjnych.

• rozmowy z rodzicami w celu pracy dodatkowej i systematycznej w domu,

• pomoc w zakresie logopedii, terapii pedagogicznej, rewalidacji,

• organizowanie spotkań z pedagogiem, psychologiem,

• doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce naukowe, książki,

• szkolenie nauczycieli w ramach WDN,

• praca na rzecz jednolitego oddziaływania w zespołach międzyprzedmiotowych na uczniów w procesie

nauczania, wychowania i opieki,
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• przedstawianie bogatej oferty konkursów i przygotowywanie do nich. 

Uczniowie i rodzice pozytywnie oceniają działania realizowane przez szkołę. Opinie na ten temat obrazują

poniższe wyniki badań.

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania:  W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki

Zdaniem dyrektora i nauczycieli, w szkole prowadzono przede wszystkim profilaktyczne działania

antydyskryminacyjne dotyczące problemu niepełnosprawności ze względu na stan zdrowia oraz wynikające ze

statusu ekonomicznego. Potrzeba ta wynika z uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych w życiu szkoły oraz

zróżnicowanej pozycji materialnej rodzin.

Oddziaływania profilaktyczne były prowadzone poprzez:

- pogadanki na lekcjach wychowawczych, 

- warsztaty z psychologiem na temat agresji,

- rozmowy z rodzicami na zebraniach,

- udział w przedstawieniu profilaktycznym „Tacy jak my” (tolerancja wobec sympatyków innych klubów

sportowych, tolerancja wobec słuchających innej muzyki, wobec niepełnosprawności, rasy), 

- integracja dzieci z Tomic i z Wierzchów (kulig, ognisko, wycieczki, imprezy szkolne).
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Wykres 1w

Obszar badania:  Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc

uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną

Szkoła, jako placówka środowiskowa, wspólnie z instytucjami działającymi w jej regionie podejmuje szereg

różnorodnych działań poszerzających ofertę edukacyjną. Wszystkie działania są przemyślane i wynikają

z potrzeb szkoły i środowiska. Nawiązują do koncepcji pracy szkoły, której celem jest:

- szansa na spotkanie uczniów z ciekawymi ludźmi,

- uwrażliwienie na różne sytuacje i potrzeby innych ludzi, nawiązywanie kontaktów międzypokoleniowych,

- poznanie własnej miejscowości, włączenie się w życie wsi i jej mieszkańców, nabycie umiejętności

interpersonalnych, przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym,

- kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań, eksponowanie własnych wytworów, zdolności i osiągnięć,
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rozwój zainteresowań,

- kultywowanie tradycji.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele różnych instytucji omówili zasady i efekty wspólnie realizowanych

działań. Należały do nich:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferuje i prowadzi pomoc pedagogiczną uczniom, rodzicom

i nauczycielom,

- Urząd Gminy w Gizałkach organizuje dowóz dzieci, dofinansowanie do wyjazdów na basen, wypoczynek letni,

stypendia naukowe i sportowe,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach finansuje dożywianie uczniów, wyprawkę szkolną i stypendia

socjalne, - Biblioteka Publiczna w Pleszewie i Gminna w Gizałkach włącza uczniów do konkursów czytelniczych,

recytatorskich i ortograficznych,

- Gminny Ośrodek Kultury w Gizałkach organizuje konkursy, warsztaty,

- Ochotnicza Straż Pożarna, sołtys wsi Tomice i Wierzchy, Koło Gospodyń Wiejskich Tomice i Wierzchy

przygotowują konkursy pożarnicze, włączają uczniów do "Turnieju Wsi" i przygotowania posiłków na "Święto

Pyry".

- Nadleśnictwo Grodziec organizuje spotkania z leśnikami, konkursy, prowadzi edukację przyrodniczą,

współorganizuje "Święto Ziemi",

- Starostwo Powiatowe w Pleszewie realizuje program dla kl. III "Umiem pływać" (karnety na darmowe wstępy

na basen dla uczniów ze średnią powyżej 4,0 na koniec roku szkolnego). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić najważniejsze korzyści, jakie odnoszą uczniowie, dzięki współpracy szkoły z

organizacjami i instytucjami w lokalnym środowisku. (7417)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 szansa na spotkanie z ciekawymi ludźmi,

2 uwrażliwienie na różne sytuacje i potrzeby innych ludzi

3 nawiązywanie kontaktów międzypokoleniowych

4 poznanie własnej miejscowości, włączenie się w życie wsi

i jej mieszkańców, przygotowanie do uczestnictwa w

życiu społecznym

5 eksponowanie własnych wytworów, zdolności i osiągnięć,

rozwój zainteresowań,

6 kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań,
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Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia

Zdaniem ankietowanych uczniów nauczyciele pomagają im się uczyć, gdy mają trudności w nauce. Z obserwacji

zajęć wynika, że większość nauczycieli zachęcała uczniów do wypowiadania się, zwracała uwagę na poprawność

wypowiedzi dzieci, sprawdzała poprawność wykonanego zadania, udzielała wskazówek i stosowała pochwały.

Sprzyjało to skupieniu się uczniów na lekcji, uczniowie chętnie brali udział w wyznaczonych rolach i prowadzili

dialogi. Skuteczność działań edukacyjnych zdaniem nauczycieli wynika z:

- korzystania ze wskazówek znajdujących się w opiniach i orzeczeniach poradni,

- opracowaniu zadań i kart pracy o różnym stopniu trudności, różnicowanie zadań,

- dostosowanie metod nauczania do możliwości uczniów,

- wykorzystywanie mocnych stron ucznia podczas pracy na lekcji,

- różnicowanie zadań domowych,

- przydział zadań zgodnie z umiejętnościami i możliwościami uczniów, stosowanie zadania dla chętnych,

- różnicowanie składu grup uczniów.

Wykres 1j



Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach 74/101

      

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

odpowiada ich potrzebom

Uczniowie i rodzice uważają, że wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich potrzebom. Nauczyciele dają

uczniom do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości, mówią im, że mogą nauczyć się nawet trudnych rzeczy.

W każdej sytuacji mogą liczyć na pomoc i wsparcie. Wyniki ankiet obrazują poniżej zamieszczone wykresy.

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

O sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje zdolność do współpracy. Aby jej uczyć, nauczyciele powinni

działać zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy, prowadząc ewaluację, ucząc się od

siebie nawzajem. Służy to podniesieniu jakości procesu uczenia się uczniów oraz rozwojowi zawodowemu

nauczycieli.

Poziom spełnienia wymagania: B

Nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów nauczycielskich. Zmiany dotyczące przebiegu

procesów edukacyjnych w szkole wprowadzane są zespołowo. Nauczyciele wspierają się w pracy

z uczniami. Omawiają występujące trudności i problemy, ustalają działania. Dokonując ewaluacji

własnej pracy współpracują z innymi, a uzyskaną pomoc oceniają jako przydatną.

Obszar badania:  Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w

organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Wszyscy ankietowani nauczyciele uczący w szkole wskazali swoje zaangażowanie w pracę zespołów. Najwięcej

nauczycieli uczestniczy w realizacji zadań zespołów przedmiotowych (15/16), wychowawczo- profilaktycznych

oraz ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej (12/16), co ilustruje Wykres 1w. Oceniając zaangażowanie

w pracę zespołową 16 z 16 ankietowanych nauczycieli stwierdziło, że angażują się wszyscy. W szkole powołane

są zespoły do pracy, to: zespół humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, edukacji wczesnoszkolnej

i przedszkolnej, edukacji artystycznej, wychowania fizycznego, wychowawców oraz pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. Nauczyciele uczący w jednym oddziale planują swoją pracę. Dokonują analiz wyników

sprawdzianów i diagnoz. Opracowali kryteria oceniania prac klasowych, kartkówek i sprawdzianów. Wymieniają

się wypracowanymi materiałami i informacjami ze szkoleń, konferencji i warsztatów. Na spotkaniach

przedstawiają propozycje ocen zachowania, wspólnie ustalają zasady pracy z uczniem zdolnym i mającym

trudności, przedstawiają rozwiązania i metody pracy z uczniami. Pomagają sobie w realizacji projektów

edukacyjnych, w przygotowaniach do konkursów. 
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Wykres 1w

Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

(planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między

nauczycielami

Większość zmian do realizowanego w szkole procesu edukacyjnego i wychowawczego jest prowadzona

zespołowo, podczas posiedzeń rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych i ewaluacyjnych. Zmiany

wprowadzane w efekcie wspólnych ustaleń dotyczą między innymi poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych

o zajęcia muzyczne, plastyczne, szachy, o zwiększenie liczby godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej i godzin

wyrównawczych. Nauczyciele uczący w jednym oddziale wspólnie doskonalą proces edukacyjny przez

dostosowanie stopnia trudności zadań do możliwości uczniów, indywidualizację procesu nauczania (uczeń słabo

słyszący), sprawdzanie zeszytów przedmiotowych i ćwiczeń, stosowanie elementów oceniania kształtującego

(informacja zwrotna, sprawdzanie czy uczniowie zrozumieli omawiany materiał, podsumowanie zadań) oraz

przeciwdziałanie niepowodzeniom uczniów-pomoc dydaktyczna i zajęcia wyrównawcze. W ankiecie nauczyciele

wskazali na działania wprowadzone wspólnie z innymi pracownikami, co ilustruje Wykres 1o.
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Wykres 1o

Obszar badania:  Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy

współpracy

Problemy szkolne rozwiązywane są zespołowo. Nauczyciele korzystają z pomocy innych nauczycieli przede

wszystkim podczas organizacji konkursów, imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz

rozwiązywania konfliktów i problemów wychowawczych. Ponadto często wymieniają się materiałami

metodycznymi i merytorycznymi, a także przekazują sobie wiedzę zdobytą na szkoleniach i informacje

o uczniach, podczas wyboru programów i podręczników (Wykres1o). Ponadto pomagają w opiece nad uczniami

podczas wycieczek. Wzajemne wspieranie się nauczycieli przynosi pozytywne efekty w pracy z uczniami.
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Wykres 1o

Obszar badania:  Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej

pracy

Wszyscy ankietowani nauczyciele deklarują, że prowadzą ewaluację własnej pracy. Większość nauczycieli (75%)

deklaruje, że prowadzi ewaluację swojej pracy w sytuacji kiedy dostrzega jakiś problem, a 25% stwierdza,

że robi to regularnie. Dla porównania w próbie ogólnopolskiej regularne prowadzenie ewaluacji potwierdza 87%

nauczycieli. Uczący, ewaluacji poddają między in. indywidualizację pracy z uczniem, metody i formy swojej

pracy, formy sprawdzania wiedzy i sposoby oceniania (Wykres 1o). Prowadząc ewaluację własnej pracy

nauczyciele (16/16) korzystają z pomocy innych poprzez przygotowanie, realizację i analizę procesów

edukacyjnych, wdrażanie wniosków, wymianę doświadczeń, pomocy dydaktycznych. Wszyscy nauczyciele

ocenili współpracę w przeprowadzeniu ewaluacji jako przydatną.
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Wykres 1o
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Wymaganie:

Promowana jest wartość edukacji

Priorytetem szkoły funkcjonującej w społeczeństwie wiedzy jest propagowanie uczenia się przez całe życie.

Szkoła powinna budować klimat, dzięki któremu uczniowie rozumieją tę potrzebę. Pomocne w tym zadaniu

mogą stać się zasoby lokalnego środowiska, a także absolwenci.

Poziom spełnienia wymagania: B

Nauczyciele zachęcają uczniów do szukania rozwiązań oraz wyrażania własnego zdania na tematy

poruszane na lekcjach. Uczniowie otrzymują informacje od nauczycieli, że uczenie się jest ważne

i trwa przez całe życie. Rozmawiają z nauczycielami o tym, w jaki sposób się uczyć. Informacje

dotyczące absolwentów są upowszechniane przez szkołę. 

Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat

sprzyjający uczeniu się

Ankietowani uczniowie stwierdzili, że rozmawiają z nauczycielami o tym w jaki sposób należy się uczyć (Wykres

1j). Poza tym uważają, że w szkole uczą się zarówno nauczyciele, jak i uczniowie (20/23), tego samego zdania

są ankietowani nauczyciele (15/16). Nauczyciele rozmawiają między sobą na tematy dotyczące przezwyciężania

trudności (Wykres 2j). Dyrektor stwierdził, że nauczyciele i on sam dzielą się wiedzą zdobytą podczas różnych

form doskonalenia zawodowego, podczas posiedzeń zespołów przedmiotowych, rad pedagogicznych

i obserwację lekcji. W ankiecie uczniowie wskazali na osiągnięcia, z których są zadowoleni, co ilustruje Wykres

1o.
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Wykres 1j Wykres 2j

 

Wykres 1o
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Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia

się przez całe życie

Obserwacje zajęć wykazały, że nauczyciele stwarzają uczniom sytuacje, w których mogą wyrażać swoje opinie-

często podczas lekcji (4 obserwacje), podsumowania lekcji (4/5 obserwacji). Nauczyciele stwarzali całej klasie

(2 obserwacje), większości uczniów (2 obserwacje) oraz małej grupie sytuacje, w których mogą podejmować

indywidualne decyzje dotyczące uczenia się. Ankietowani uczniowie stwierdzili, że zgłaszają pomysły dotyczące

tego, jak chcieliby pracować na zajęciach (Wykres 1j). Na pytanie, czy nauczyciel zachęcał ich do wyrażania

własnego zdania na tematy poruszane na zajęciach, uczniowie odpowiedzieli, że na większości zajęć (10/30),

na wszystkich i połowie zajęć (6/30). Uczniowie nie boją się popełniać błędów, zadawać pytań (Wykres 2j i 3j),

mają możliwość pokazywania wyników swojej pracy innym uczniom (Wykres 4j). Nauczyciele zachęcają uczniów

do wyrażania własnego zdania, chwalą uczniów (Wykres 5j i 6j), zachęcają do poszukiwania własnych rozwiązań

i mówią, że uczenie jest ważne i trwa przez całe życie (Wykres 7j i 8j). Nauczyciele uczący w jednym oddziale

przytoczyli przykłady działań, prowadzonych przez nich, a kształtujących u uczniów postawy uczenia się przez

całe życie: ukazywanie związków nauki z rzeczywistością (m.in. Centrum Kopernika w Warszawie), pokazywanie

wzorców godnych naśladowania-absolwenci, osoby znane z otoczenia, motywowanie do nauki, uczenie

spędzania wolnego czasu.

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

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

Obszar badania:  Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do

promowania wartości edukacji

Dyrektor w wywiadzie podał, że szkoła na bieżąco zbiera informacje o rocznikach kończących szkołę. Posiada

"Wykaz absolwentów Szkoły Podstawowej w Tomicach", w którym zamieszczane są informacje dotyczące

wyboru gimnazjum. Na korytarzach szkoły widnieją zdjęcia absolwentów, wpisy w kronikach szkoły. Absolwenci

uczestniczą w uroczystościach szkolnych, są często nimi rodzice uczniów. Część z nich odbywa praktyki

studenckie i staże absolwenckie. Informacje o losach absolwentów w opinii dyrektor służą jako przykład

motywujący uczniów do nauki (pracownicy szkoły, wójt gminy). Corocznie absolwenci organizują spotkania

klasowe na terenie szkoły. Wyniki ankiety wśród uczniów mówią o wykorzystywaniu gromadzonych informacji

o absolwentach w procesie edukacyjnym przez nauczycieli (Wykres 1j).
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Wykres 1j

Obszar badania: Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w

społeczności lokalnej

Szkoła promuje wartość edukacji w społeczności lokalnej. Przedstawiciel organu prowadzącego, partnerzy

i rodzice wskazali na różnorodne działania szkoły propagujące wartość uczenia się i edukacji. Są to min.

występy artystyczne podczas gminnych dożynek, gminnego dnia seniora, Turnieju Wsi "Święto Prosny”, udział

w konkursach i zawodach sportowych, wyniki po sprawdzianie po klasie szóstej, wysokie wyniki w nauce.

Sukcesy uczniów nagradzane są nagrodami rzeczowymi i książkowymi, wyróżnieniami, stypendiami,

statuetkami dla najlepszego ucznia, wyjazdami na kolonie letnie za granicę i w Polsce. Sukcesy uczniów

przedstawiane są podczas apeli i uroczystości szkolnych, a informacje o ich osiągnięciach zamieszczane są

w lokalnych mediach, stronie internetowej gminy i szkoły. Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego

wręczane są rodzicom uczniów osiągających sukcesy listy gratulacyjne i podziękowania.
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Wymaganie:

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

W efektywnych szkołach tworzy się partnerstwo z rodzicami przede wszystkim dla wsparcia uczenia się uczniów.

Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny pozytywnie wpływa na rozwój uczniów, dlatego szkoły zachęcają

rodziców do udziału w tym procesie. Celem organizowanych przez szkołę działań powinno być włączanie

rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych aspektów pracy szkoły.

Poziom spełnienia wymagania: B

Z przeprowadzonego badania wynika, że rodzice uczestniczą w procesach decyzyjnych

zachodzących w szkole. Mają możliwości współdecydowania i współuczestniczenia w ważnych dla

szkoły sprawach i z tego prawa korzystają. Sposób pozyskiwania opinii i zakres ich wykorzystania

wskazują na to, że działania szkoły w tym względzie są stałe. Wychowawcy wspierają rodziców

w rozwijaniu umiejętności wychowawczych, a nauczyciele wskazują uczniom możliwości rozwoju

oraz pomagają im w trudnych sytuacjach. Rodzice wspólnie z nauczycielami podejmują działania

wspierające rozwój dzieci. Rodzice chętnie uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę.

Obszar badania:  Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat

swojej pracy

Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. W tym celu pozyskuje informacje

wykorzystując różnorodne formy badania: ankiety, wywiady, rozmowy dyrektora i nauczycieli podczas zebrań

i indywidualnych spotkań. Rodzice wiedzą w jaki sposób mogą angażować się w pracę szkoły (56/65). Działania,

które podjęła szkoła pod wpływem opinii rodziców dotyczyły różnych obszarów działalności szkoły: organizacji

zajęć pozalekcyjnych- szachy i wycieczki, reorganizacji pracy szkoły filialnej, realizacji klasowego programu

wychowawczego, zmian w regulaminie zachowania, zmiany godzin wywiadówek, trasy dowozu dzieci do szkoły,

sponsorowania nagród i busa na zawody, rozwiązywanie konfliktów, zbiórki materiałów rysunkowych dla

dziecięcego szpitala onkologicznego w Poznaniu. 
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Obszar badania: W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich

dzieci

Na podstawie deklaracji rodziców i nauczycieli należy stwierdzić, że współpraca traktowana jest przez rodziców

jako wspierająca w obszarze rozwoju ich dzieci. Większość rodziców sądzi, że zarówno wychowawcy jak

i nauczyciele uczący ich dziecko wskazują im możliwości rozwoju ich dzieci, a w sytuacjach trudnych służą im

wsparciem, pomagają im w rozwijaniu umiejętności wychowawczych oraz rozmawiają o możliwościach

lub potrzebach dziecka (Wykres 1j-4j). Rodzice wspólnie z nauczycielami podejmują adekwatne działania,

odpowiadające potrzebom rozwojowym uczniom. Wskazują przykłady wspólnych działań, które dotyczyły

dydaktyki, wychowania, opieki i organizacji życia szkolnego (pomoc w nauce, zmiany w systemie oceniania,

opieka podczas wycieczek szkolnych, współorganizacja uroczystości klasowych i szkolnych).

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

Obszar badania:  Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w

podejmowanych działaniach

Rodzice mają możliwość współdecydowania i współuczestniczenia w ważnych dla szkoły sprawach (36/68) i z

tego prawa korzystają. Są informowani na temat tego, jakie decyzje w ich imieniu podejmuje rada rodziców (na

bieżąco-38/69 i sporadycznie-28/69). Rodzice partycypują w tworzeniu, opiniowaniu przyjmowanych

do realizacji dokumentów (koncepcja pracy szkoły, program wychowawczy i profilaktyki, zasady oceniania

zachowania, plan finansowy szkoły), podejmowanych działań mających na celu wsparcie finansowe szkoły.

Dyrektor konsultuje działania szkoły z rodzicami, przedstawiając roczne zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

na posiedzeniach przedstawicieli rady rodziców. Wtedy również następuje wspólne planowanie działań szkoły

(tworzenie koła szachowego, przejście uczniów klasy I ze szkoły filialnej do szkoły macierzystej, zmiana trasy

autobusu szkolnego). W wywiadzie rodzice wskazali swój udział na podejmowanie decyzji w szkole: ustalenie

składki ubezpieczeniowej i na radę rodziców, wybór zarządu rady rodziców, wyrażanie zgody na udział dzieci

w wycieczkach, konkursach, zawodach sportowych oraz w projektach, rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych-

koło szachowe.
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Obszar badania: Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły

Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły, co potwierdzają ankietowani nauczyciele.

W ostatnim czasie był to min. udział w akcji recyklingu surowców wtórnych, odnowie sal lekcyjnych, udział

w ewaluacji systemu oceniania zachowania, wspólne opracowanie programu profilaktyki i wychowawczego.

W celu zachęcania rodziców do wychodzenia z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów, szkoła zwraca się

w ankietach o określenie przez rodziców formy pomocy szkole (usługi transportowe, odśnieżanie, szycie

strojów, przygotowywanie ciast, pomoc w zbiórkach charytatywnych i przy imprezach szkolnych). Rodzice

zapraszani są na uroczystości szkolne, a na zakończenie roku szkolnego wręczane są im dyplomy

i podziękowania za angażowanie i pracę na rzecz środowiska szkolnego. Rodzice mają możliwość kontaktów ze

szkołą za pośrednictwem poczty mailowej, rozmów telefonicznych i spotkań.

Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców

Zdaniem dyrektora w życie szkoły włącza się duża grupa rodziców. Wspólnie podejmują działania na rzecz

rozwoju uczniów. Były to środki pozyskanie z wieczorków karnawałowych na potrzeby szkoły (min. sprzęt

sportowy, żaluzje do klas), organizacja zakończenia roku szkolnego dla klasy VI, dowóz dzieci na konkursy

i występy oraz pomoc podczas imprez środowiskowych. Rodzice potwierdzają swoją aktywność w zgłaszaniu

swoich działań, jak również ich wdrożenie przez szkołę.
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Wymaganie:

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

rozwoju

Rola szkoły w wielu środowiskach nie sprowadza się jedynie do funkcji uczenia dzieci i młodzieży. Szkoła staje

się instytucją wpływającą na rozwój potencjału środowiska społecznego, w którym działa. Korzystanie przez nią

z zasobów znajdujących się w najbliższym środowisku służy tworzeniu lub wzbogacaniu warunków podstawowej

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Poziom spełnienia wymagania: B

Szkoła rozpoznaje potrzeby społeczności lokalnej, integruje społeczność i pełni rolę ośrodka

kulturalnego w środowisku. Poziom wzajemnych korzyści jest duży i wpływa na zainteresowanie

uczniów kulturą, dziejami lokalnymi oraz promowaniem postaw przyrodniczo-ekologicznych.

Organizowane przez szkołę spotkania z organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego służą

rozwojowi uczniów, a korzyści wynikające z udziału w tych spotkaniach przyczyniają się do ich

rozwoju intelektualnego i wzbogaceniu procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Obszar badania:  Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz

środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego

rozwoju

W ocenie dyrektora szkoły, nauczycieli, partnerów oraz przedstawiciela organu prowadzącego szkoła zaspokaja

potrzeby środowiska lokalnego poprzez uświetnianie uroczystości lokalnych występami artystycznymi uczniów

oraz udziału sztandaru szkoły w uroczystościach patriotycznych. Udostępnia pomieszczenia na zebrania

wiejskie. Organizuje pomoc logopedyczną i terapeutyczną dla dzieci, udostępnia mieszkańcom, poza godzinami

pracy szkoły, boisko i plac zabaw. Włącza społeczność lokalną w obchody Dnia Patrona Szkoły, organizuje

spotkania i apele patriotyczne, opiekuje się grobami żołnierzy i powstańców na pobliskim cmentarzu. 
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Obszar badania:  Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem

specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym 

W ankiecie dyrektor stwierdził, że szkoła systematycznie we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego

realizuje działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Wymienił organizację wyjazdów i wycieczek

szkolnych, zajęć pozalekcyjnych i profilaktycznych. Szkoła przygotowuje uczniów do imprez środowiskowych,

realizuje projekty, typuje najlepszych uczniów do stypendiów, organizuje pomoc socjalną dla uczniów oraz

pozyskuje sprzęt dla szkoły. Organizuje poza własnym terenem zajęcia wspierające rozwój uczniów: zajęcia

przyrodniczo-ekologiczne w Centrum Nadleśnictwa Grodziec, naukę pływania uczniów klasy III na basenie

w Pleszewie, zajęcia plastyczne w Gminnym Domu Kultury, udział uczniów w konkursach i w przedstawieniach

teatralnych i koncertach muzycznych.

Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój

środowiska.

Uatrakcyjnianie imprez i uroczystości środowiskowych występami artystycznymi uczniów, udział pocztu

sztandarowego w uroczystościach gminnych, udostępnianie pomieszczeń szkoły na zebrania wiejskie oraz

wzmacnianie więzi społecznych i nawiązywanie kontaktów międzypokoleniowych, to w  ocenie nauczycieli,

rodziców i partnerów korzyści jakie odnosi środowisko lokalne dzięki współpracy ze szkołą. Współpraca

z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym środowisku przynosi szkole korzyści w postaci promocji

szkoły, uatrakcyjniania procesu edukacyjnego, pozyskania pomocy dydaktycznych, kultywowania tradycji

regionalnej, zacieśniania więzi w społeczności lokalnej, pomocy w funkcjonowaniu szkoły (min. odśnieżanie,

wywóz gruzu podczas remontu, transport surowców wtórnych).

Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w

środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów 

W wywiadzie nauczyciele i rodzice stwierdzili, że uczniowie, dzięki współpracy szkoły z organizacjami

i instytucjami w lokalnym środowisku odnoszą korzyści, jak: poznanie własnej miejscowości i włączenie się

w życie wsi i jej mieszkańców, prezentacja swoich umiejętności, spotkanie z ciekawymi ludźmi, kształtowanie

odpowiednich postaw i zachowań, kontakty rówieśnicze i międzypokoleniowe, uwrażliwienie na różne sytuacje

i potrzeby innych ludzi oraz poszerzenie wiedzy w zakresie różnych dziedzin życia. Realizacja podstawy

programowej odbywa się również poza budynkiem szkoły. Są to zajęcia w pobliskim lesie w różnych porach

roku, to realizacja projektów „Ptakoliczenie”, „Dziecięca encyklopedia”, udział w produkcji i ozdabianiu bombek,

w produkcji i wypieku chleba, bułek, ciast, zajęcia wypalania garnków. Na basenie w Pleszewie nauka pływania,

zajęcia przyrodniczo-ekologiczne w Nadleśnictwie Grodziec, w Centrum Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Wprowadzenie uczniów w świat wartości estetycznych odbywa się przez udział w spektaklach teatralnych,

muzycznych i tanecznych. Szkoła organizuje lekcje z udziałem zaproszonych osób, które w ocenie

ankietowanych uczniów są ciekawe i dużo się na nich nauczyli (19/24). 
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

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

poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych szkołach decyzje podejmuje

się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie udostępniając dane służące refleksji nad

efektywnością i planowaniem dalszych działań. Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z

analizy danych pochodzących z różnych źródeł.

Poziom spełnienia wymagania: B

Badania pokazują, że wszyscy nauczyciele analizują wyniki sprawdzianu na zakończenie klasy

szóstej. Znają wnioski formułowane o te wyniki oraz ewaluacji wewnętrznej i innych badań.

Wykorzystują je w codziennej pracy z uczniami. Dokonywane analizy, realizowane wnioski, jak

również formułowane rekomendacje stanowią podstawę do planowania i realizowania zadań,

których podmiotem są uczniowie. Stanowią źródło zmian w pracy szkoły i poszczególnych

nauczycieli w zakresie organizacji procesów edukacyjnych, m.in. zmiana metod i form pracy,

zwiększenie liczby ćwiczeń praktycznych, wprowadzenie elementów oceniania kształtującego.

Zakres prowadzonych badań wskazuje na ich użyteczność w planowaniu procesu edukacyjnego.

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

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

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania

Wszyscy nauczyciele wykorzystują w podejmowanych działaniach wnioski z analizy wyników sprawdzianu

i ewaluacji wewnętrznej. Nauczyciele analizują, interpretują wyniki sprawdzianów, a formułowane wnioski

i rekomendacje świadczą o prowadzonej refleksji nauczycieli nad efektywnością nauczania. Celem

prowadzonych analiz osiągnięć uczniów jest wskazanie sukcesów uczniów, a także umiejętności wymagających

doskonalenia w procesie edukacyjnym. Dyrektor i nauczyciele wskazali, że wnioski wykorzystywane są

do modyfikowania planów nauczycielskich, zmian w kształceniu kluczowych umiejętności, doboru metod i form

pracy do potrzeb uczniów, indywidualizowania nauczania, organizowania zajęć wyrównawczych i rozwijających

zainteresowania uczniów, aktywności w pracach zespołów przedmiotowych.
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Obszar badania: Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Działania prowadzone przez szkołę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

w procesie systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych. Nauczyciele

monitorują działania podejmowane w oparciu o wnioski i za najważniejsze uznają te dotyczące wiedzy

i umiejętności uczniów, metod i form pracy, a także organizacji warsztatu własnej pracy. Dlatego też wszyscy

dokonują oceny rezultatów swojej pracy poprzez analizę: wyników nauczania poszczególnych przedmiotów,

treści programowych, dostosowania programów nauczania do podstawy programowej i warunków szkoły;

prowadzą diagnozę wstępną i efekty nauczania poszczególnych przedmiotów. Wyniki oraz wnioski wynikające

z monitorowania działań służą do doskonalenia procesów edukacyjnych, o czym świadczą przykłady

przedsięwzięć wdrażanych do praktyki szkolnej przez nauczycieli, m.in.: zmiana metod i form pracy,

wprowadzenie elementów oceniania kształtującego, urozmaicenie zajęć (uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej

i wykorzystywanego sprzętu), zwiększenie liczby ćwiczeń praktycznych, indywidualizacja nauczania

(dostosowanie wymagań do potrzeb uczniów), mobilizowanie uczniów do aktywności własnej.

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

W szkole wykorzystuje się wyniki badań edukacyjnych (Wykres 1w), które mają wpływ na planowanie procesów

edukacyjnych w szkole. Nauczyciele wskazują na wykorzystanie przez nich publikacji Okręgowej Komisji

Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych (OBUT), a także badań prowadzonych przez wydawnictwo

OPERON. Wśród argumentów ilustrujących wykorzystywanie wyników badań zewnętrznych w organizacji

procesów edukacyjnych dyrektor i nauczyciele wskazują na zakres pomocy uczniom z trudnościami,

wprowadzenie nowych rozwiązań w pracy z uczniem, planowanie pracy ucznia, ocenę sprawności fizycznej

uczniów. Dane z badań losów absolwentów nauczyciele wykorzystują do  pokazywania i wspierania właściwych

zachowań i postaw uczniów, do zweryfikowania modelu absolwenta, pokazywania sensu zdobywania wiedzy

i wykształcenia, podejmowania wysiłku w udziale w konkursach i zawodach.

 



Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach 95/101

      

Wykres 1w

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

lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów

W szkole podejmuje się badania osiągnięć uczniów. Według dyrektora i nauczycieli oprócz badań prowadzonych

w zakresie ewaluacji wewnętrznej, prowadzi się różnego rodzaju mikrobadania, badania osiągnięć uczniów

począwszy od diagnozy poprzez monitoring osiągnięć, próbne sprawdziany, a przede wszystkim korzystanie

z wyników prowadzonych analiz, którym celem jest uzyskanie informacji zwrotnej od uczniów dotyczących

metod i form pracy, poziomu nauczania, realizacji podstawy programowej, bezpieczeństwa. Nauczyciele

wskazali na badanie losów absolwentów, na wskazywanie ich sukcesów edukacyjnych i zawodowych,

na popularyzowanie wśród uczniów wartości uczenia się i właściwych postaw.
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Wymaganie:

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Kluczowym elementem decydującym o jakości każdej organizacji jest zarządzanie, które służy jej rozwojowi.

Skuteczne zarządzanie szkołą powinno koncentrować się na stworzeniu optymalnych warunków do nauczania i

uczenia się uczniów, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, ich doskonalenia zawodowego. Wnioski z

prowadzonej zespołowo ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

powinny umożliwiać podejmowanie decyzji służących rozwojowi szkoły.

Poziom spełnienia wymagania: B

Sposób, w jaki dyrektor zarządza szkołą sprzyja pracy zespołowej oraz indywidualnej nauczycieli.

Nauczyciele wykazują inicjatywę w zakresie stosowania i realizacji działań wspierający proces

dydaktyczny, jak m.in. realizacja projektów. Szkoła realizuje program "Ja i Patron Mojej Szkoły",

który został uznany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu za innowację pedagogiczną. Sposób

zarządzania szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów

i rodziców w procesie podejmowania decyzji. W opinii nauczycieli i rodziców dyrektor zdobywa

sojuszników, którzy wspierają szkołę w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

.

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i

uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków

W szkole widać dbałość o warunki pracy i uczenia się. Organizowane przez dyrekcję i liderów zespołów

spotkania nauczycieli dotyczące nauczania i uczenia się uczniów, doskonalenia zawodowego, relacji z uczniami,

organizacji pracy, współpracy między nauczycielami, rozwiązywania problemów wychowawczych sprzyjają

osiąganiu celów wychowawczych, nauczaniu i uczeniu się uczniów. Liczebność klas i wielkość sal oraz możliwość

korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych, pozwala na organizację procesów

edukacyjnych. Ułożenie przedmiotów w planie dnia sprzyja uczeniu się. Dokonano podziału klas na grupy,

na zajęciach wychowania fizycznego, języka angielskiego i informatyce. Warunki lokalowe szkoły w ocenie

przedstawiciela organu prowadzącego są dobre. Malowania wymagają korytarze. Słabą stroną szkoły jest mała

sala gimnastyczna (w planach budowa nowej sali oraz boiska wielofunkcyjnego).
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Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu

Sposób, w jaki dyrektor zarządza szkołą sprzyja pracy zespołowej oraz indywidualnej nauczycieli. Nauczyciele

mają zapewniony dostęp do zasobów zapewniających ich rozwój zawodowy. Dyrektor inspiruje nauczycieli

do dzielenia się swoją wiedzą, upowszechniania wiedzy na temat najlepszych praktyk i najnowszych teorii,

przydatnych w pracy nauczyciela, dbanie o profesjonalną komunikację między sobą. Nauczyciele uczestniczą

w różnych formach doskonalenia zawodowego (Wykres 1w), uczestniczą w warsztatach „Rok liturgiczny

w katechezie szkolnej oraz współdziałaniu duszpasterskim w parafii", "Śmiech to zdrowie, też duchowe! Humor

na lekcji religii”, "Metody wspierające proces wychowania dzieci przedszkolnych oraz uczniów wszystkich typów

szkół", w szkoleniach "W poszukiwaniu twórczych rozwiązań o efektywnym nauczaniu na lekcjach języka

polskiego i historii", w seminarium "Badanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w odniesieniu do treści

kształcenia zawartych w nowej podstawie programowej katechezy", udział w projekcie "Ćwiczyć każdy może",

samodoskonaleniu. Nauczyciele uważają, że dyrektor docenia ich pracę (Wykres 1j). Dyrektor stosuje nagrody,

pochwały, podziękowania, zróżnicowany dodatek motywacyjny, wnioskuje o nagrodę kuratora i wójta gminy

w celu zachęcania nauczycieli do efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej. „Zespół nauczycieli jest bardzo

aktywny, poszukujący, dokształcający się i zmotywowany do pracy”.

Wykres 1j
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Wykres 1w

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana systematycznie (15/16) przez nauczycieli. Powołany zespół

ewaluacyjny ustala na posiedzeniu rady pedagogicznej zakres i obszary badań. Wyznaczone zespoły

przygotowują narzędzia badawcze, przeprowadzają badania, opracowują wyniki, a wnioski wdrażane są

do dalszej pracy. Dyrektor uważa, że nauczyciele są świadomi potrzeby przeprowadzenia ewaluacji

wewnętrznej.
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Obszar badania:  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki

W szkole formułowane są wnioski z nadzoru pedagogicznego. Są one wdrażane i dotyczą uruchomienia

dodatkowej godziny zajęć z języka polskiego dla uczniów klasy VI, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, większej

ilości zajęć pozalekcyjnych i uatrakcyjnienie ich poprzez stosowanie różnych metod, zatrudnienia osoby

wspomagającej do pracy z uczniem mającym trudności, wprowadzenia do planów pracy wniosków po

sprawdzianie trzecioklasistów i szóstoklasistów, udziału w projektach. Pracownicy, partnerzy szkoły aprobują

i doceniają wprowadzone przez dyrekcję zmiany zachodzące w funkcjonowaniu szkoły. Są to: plac zabaw,

boisko, estetyczny wygląd budynku, nowe sanitariaty, odnowione sale i wymiana drzwi, kostka brukowa wokół

szkoły, pozyskane pomocy dydaktyczne. Uruchomiono zajęcia logopedyczne i terapeutyczne. Wdrażane przez

nauczycieli wnioski z nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do zwiększenie efektywności kształcenia i jakości

pracy szkoły.

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich

działań, innowacji i eksperymentów

W szkole podejmowane są działania uznawane przez dyrektora i nauczycieli za nowatorskie. Przykładem jest

realizacja zewnętrznych projektów, jak „Radosna Szkoła”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Indywidualizacja

nauczania w klasach 1-3 w Gminie Gizałki", "Rozwijanie zdolności matematyczno-przyrodniczych w klasach

4-6". W opinii dyrektora i nauczycieli nowatorstwo polega przede wszystkim na tym, że zajęcia nie ograniczają

się do podawania wiadomości, wykraczają poza standardowe rozwiązania stosowane w placówkach

oświatowych, pomagają oswoić się z technologią informatyczną, skłaniają uczniów do większej aktywności

i współdziałania. Program "Ja i Patron Mojej Szkoły" realizowany w szkole, został  przez Kuratorium Oświaty

w Poznaniu zarejestrowany jako innowacja pedagogiczna. W opinii ankietowanych nauczycieli dyrektor szkoły

wspiera ich działania (15/15). Przybiera ono formę akceptacji, uznania, pochwały, gratyfikacji finansowej,

dofinansowania do szkolenia, doposażenie w sprzęt dydaktyczny.

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych

pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji

dotyczących szkoły lub placówki

Sposób zarządzania szkołą przyjęty przez dyrekcję sprzyja udziałowi nauczycieli, pracowników

niepedagogicznych, uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji. Grupy te w różnym stopniu w nim

uczestniczą i są zaangażowane. W najwyższym stopniu odnosi się to do nauczycieli i pracowników

niepedagogicznych. Wpływ uczniów dotyczy obszarów związanych z procesem dydaktycznym i życiem

szkolnym. Ankietowani nauczyciele twierdzą, że uczniowie raz lub kilka razy w roku mają wybór dotyczący

tematu lekcji (16/16), metod pracy na lekcji (14/16) oraz sposobu oceniania (15/16). Niektóre decyzje są

konsultowane z uczniami. Dotyczą formy organizacji konkursów i akcji charytatywnych, opinii na temat

oceniania zachowania, ustalenia trasy wycieczek, propozycji imprez szkolnych, ustalenia terminów

sprawdzianów i prac klasowych. Z udziałem rodziców współtworzy się koncepcję pracy szkoły, program

wychowawczy i profilaktyki. Maja również wpływ na zasady oceniania i organizacji zajęć pozalekcyjnych.
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Obszar badania: Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb

W opinii nauczycieli i rodziców dyrektor szkoły pozyskuje zewnętrzne zasoby służące rozwojowi uczniów.

Działania partnerów szkoły są jej przydatne. Wsparcie to przybiera różne formy, m.in.: zakup sprzętu

sportowego (piłeczek i paletek do tenisa stołowego, piłek plażowych), książek do biblioteki, dyplomów, medali,

nagród rzeczowych w konkursach szkolnych, usługi transportowe, pomoc w imprezach szkolnych (szycie

strojów, przygotowywanie ciast) oraz pomoc w zbiórkach charytatywnych. W wywiadzie rodzice i partnerzy

wymienili najważniejsze korzyści jakie odnosi szkoła dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami

działającymi w lokalnym środowisku. Są to: kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań uczniów, możliwość

poznania własnej miejscowości i włączenia się w jej życie, spotkania z ciekawymi ludźmi, kultywowanie tradycji

regionalnych. Współpraca szkoły z różnorodnymi instytucjami i organizacjami wpływa na: promocję szkoły

i osiągnięć uczniów w środowisku, zdobywanie przez uczniów umiejętności interpersonalnych, prezentowanie

własnych wytworów, zdolności i osiągnięć, rozwój zainteresowań, na lepsze kontakty rówieśnicze

i międzypokoleniowe, poszerzenie wiedzy w zakresie różnych dziedzin życia (m.in. muzyczne, teatralne). Dla

podkreślenia ważności w życiu szkoły partnerów dyrekcja wraz z uczniami i nauczycielami zaprasza ich

na uroczystości szkolne, dziękuje w postaci wyróżnień i laurek.



Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach 101/101

      

Raport sporządzili

● Marzena Bierła

● Elżbieta Czarcińska

Kurator Oświaty:

........................................


