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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. Kształtowane są postawy i respektowane 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, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra

Edukacji Narodowej  z dnia 6.08.2015 r. Szkoła może spełniać wymagania na poziomie podstawowym

i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 12-10-2015 - 26-10-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Łukasz Maj, Luiza Błoniarz, Zdzisława Wielguszewska. Badaniem objęto 33 uczniów

(ankieta), 31 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 9  nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono

wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie

zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Akusz obserwacji zajęć

OS - Arkusz obserwacji szkoły

ADZ - Kwesionariusz badania "Analiza danych zastanych"

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

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

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łążku funkcjonuje na terenie gminy Łoniów. Uczęszcza

do niej 109 dzieci z 8 ościennych miejscowości. W budynku szkoły jest 9 sal lekcyjnych, biblioteka szkolna,

świetlica dla dzieci dowożonych, zaplecze sportowe z dużą salą gimnastyczną oraz kompleksem boisk (boisko

do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki, koszykówki, kort tenisowy, bieżnia, plac zabaw), miejsce zabaw zwane

"figlolandem" i zaplecze kuchenne. Imię Jana Pawła II szkoła otrzymała 16 października 2008 r. - tj. w 30-tą

rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Kardynała Karola Wojtyły, 60-tą rocznicę oddania do użytku budynku

szkoły i 90-tą rocznicę szkolnictwa na terenie obwodu szkolnego. Od tamtej chwili corocznie dzień ten jest jej

świętem. Szkoła ma również swój hymn, sztandar, kącik papieski. Uczniowie chodzą w mundurkach. Strój ten

wyróżnia ich wśród innych i integruje z Sandomierską Rodziną Szkół Papieskich. Nauki Jana Pawła II towarzyszą

uczniom każdego dnia pobytu w szkole, a pamięć o patronie jest systematycznie przekazywana i pogłębiana.

W kąciku papieskim znajdują się relikwie II stopnia Świętego Jana Pawła II, błogosławieństwo Benedykta XVI,

sztandar szkoły oraz liczne certyfikaty, dyplomy i podziękowania. Od 2008 r., a więc w tym roku szkolnym po

raz dziewiąty szkoła jest organizatorem Gminnego Konkursu pod hasłem:" Jan Paweł II-był, jest i będzie…".

Odbywa się on w rocznicę urodzin Papieża i  gromadzi corocznie ponad 200 dzieci i młodzieży z terenu Gminy

Łoniów. Uczestnicy konkursu poznają osobę Patrona poprzez konkursy wiedzy, plastyczne, literackie. Szkoła

angażuje się w działalność szkół Sandomierskiej Rodziny im. Jana Pawła II poprzez coroczną inaugurację roku

szkolnego szkół papieskich, opłatek papieski, udział w konkursach itp. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana

Pawła II w Łążku wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów zapewniając wysoką jakość usług

edukacyjno-wychowawczych dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i pozyskiwanym funduszom

unijnym. Kadrę pedagogiczną stanowi od lat 12 nauczycieli z pełnym magisterskim przygotowaniem

pedagogicznym - 7 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych i 2 kontraktowych. Doskonalą oni swój

warsztat pracy na różnych kursach, warsztatach, studiach podyplomowych, 6 osób ma kwalifikację

do nauczania 2, 3, a nawet 4 przedmiotów. Szczególnym sukcesem jest fakt pozyskania przez szkołę funduszy

europejskich i przeznaczenie ich na realizację projektu "Nauka i zabawa to super sprawa!" Był to efekt analizy

raportów unijnych dotyczących wyrównywania szans edukacyjnych uczniów na obszarach wiejskich. Dyrektor

szkoły i 2 nauczycieli brało udział w szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez POKL. Uczniowie szkoły

rozwijali swe pasje, talenty oraz uzupełniali braki w nauce w pięciu rodzajach zajęć dodatkowych -

cotygodniowych spotkaniach w klubach edukacyjnych tj. klub SIGMA dla uczniów kl. VI mających problemy

z matematyką (wyniki sprawdzianów uczniów klasy VI wskazały na potrzebę zorganizowania takich

dodatkowych zajęć). Rozwijali również swoje zainteresowania i talenty w 4 pozostałych klubach tj. HAPPY KIDS

- nauka i zabawa z użyciem języka angielskiego, ENTER - klub młodych informatyków, PĘDZELEK - zajęcia

plastyczne oraz KLUB MŁODEGO AKTORA. Dzięki realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w wyjazdach

edukacyjno-kulturalnych, warsztatach naukowych i spotkaniach integracyjnych. Szkoła wzbogaciła się również

o nowy laptop, rzutnik, ekran, kamerę, aparat fotograficzny, sprzęt nagłaśniający i moc artykułów papierniczych

i plastycznych. Efektem tych działań była poprawa wyników na sprawdzianie po klasie VI, a ponadto wszyscy

uczestnicy projektu mieli możliwość zetknąć się z "szeroko pojętą kulturą". Uczniowie biorą również udział

i odnoszą sukcesy w licznych konkursach przedmiotowych i rozwijających ich zainteresowania plastyczne,

muzyczne, wiedzy na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, międzywojewódzkim,

powiatowym, gminnym i szkolnym. Od 01.09.2015 r. w szkoła realizuje innowację pedagogiczną pod nazwą "I

LIKE IT". Jest ona kontynuacją projektu POKL "Nauka i zabawa to super sprawa". Jej celem jest rozwijanie
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i zaciekawianie językiem angielskim dzieci od najmłodszych lat szkolnych poprzez pogłębianie wiedzy językowej

o otaczającym ich świecie, codziennym życiu oraz zapoznanie i wprowadzenie elementów kultury krajów

anglojęzycznych. Nowatorstwem jest stosowanie na zajęciach innowacyjnych metod i form pracy. Uczniowie

spędzają swój wolny czas na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i kółkach zainteresowań tj. kółko

plastyczne "Wesołe kredki", zajęcia muzyczno-ruchowe "Papieskie Promyczki", zajęcia wspomagające "Pracuś"

(matematyczne i z języka angielskiego), SKS, spotkania z ortografią -"Ortofrajda". Funkcjonuje również klub

matematyczny "Sigma i Pi" dla uczniów klas I- III. Zajęcia z koła matematycznego mają też uczniowie z kl. V

i VI. Dla chętnych zdolnych uczniów są też zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do konkursu

przedmiotowego. Dzieci biorą udział w akcjach charytatywnych tj. zbiórka pieniędzy na misję do Rwandy

i Konga w ramach tygodnia misyjnego, zbiórka plastikowych nakrętek dla Lenki, Świąteczna paczka "Anioły

i aniołki są wśród nas" - Boże Narodzenie i Wielkanoc czy Góra Grosza. Szkoła prowadzi stronę internetową

www.psplazek@interia.pl.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Publiczna Szkoła Podstawowa w Łążku
Patron im. Jana Pawła II

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Łążek

Ulica Łążek

Numer 58

Kod pocztowy 27-670

Urząd pocztowy Łoniów

Telefon 0158218203

Fax 0158218203

Www www.psplazek.republika.pl

Regon 00118690000000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 117

Oddziały 8

Nauczyciele pełnozatrudnieni 8.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 10.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 4.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 14.63

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 14.63

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat sandomierski

Gmina Łoniów

Typ gminy gmina wiejska
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Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Poziom podstawowy:

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

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

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

Poziom wysoki:

Wdrażane 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.

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

Poziom podstawowy:

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

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.

Poziom wysoki:

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

Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej.

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom.

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

Poziom podstawowy:

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.

Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz
wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę lub placówkę monitorowane i
analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.
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Wnioski

1. Nauczyciele monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów, a wnioski z analizy osiągnięć

uczniów wykorzystywane są do dalszej pracy.2. �Szkoła rozwija u uczniów kompetencje, które są określone

w podstawie programowej. Ma to wpływ na wyniki uzyskiwane przez szóstoklasistów na sprawdzianie

zewnętrznym.3. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej w projekt "Nauka i zabawa to super sprawa"

uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz nabywać umiejętności pomocne na dalszym etapie

kształcenia. 4. Nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów i uwzględniają je na zajęciach

obowiązkowych i dodatkowych. Szkoła wspomaga dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji

społeczno-ekonomicznej.5. Nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych,  a wnioski z nich płynące

wykorzystują w swojej pracy.  
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów, a wnioski z analizy ich osiągnięć wykorzystują

w swojej pracy. Działania dydaktyczno - wychowawcze podejmowane w oparciu o wnioski z analizy

wyników sprawdzianu oraz monitoringu  są skuteczne.  W czasie lekcji uwzględniane były zalecane

warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Działa prowadzone w szkole są wynikiem diagnozy wstępnej. Uczniowie są zadowoleni ze swoich

osiągnięć. 

Nauczyciele stwierdzili, że prowadzą diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności uczniów. Dodali,

że na początku roku szkolnego korzystają z:

● diagnozy wstępnej z matematyki (analiza badania wyników nauczania w klasie 3),

● testów z języka angielskiego, języka polskiego, przyrody, wychowania fizycznego,

● wymiany informacji - rozmowa między nauczycielami i rodzicami,

● analizy dokumentów z poradni oraz z  innych szkół, 

● testów inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera. 

Dyrektor oraz nauczyciele podali zbieżne przykłady podejmowanych działań dydaktycznych lub wychowawczych,

które wynikały z analiz osiągnięć uczniów:

● zorganizowanie zajęć wspierających dla uczniów kl. IV z matematyki,

● zakup nowoczesnego sprzętu, 

● pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji - zajęcia świetlicowe,

● zorganizowanie konkursu "Król, Królowa Uprzejmości",

● udział w konkursie "Kangur Matematyczny", 

● zwiększenie ilości ćwiczeń doskonalących: tworzenie form pisemnych, umiejętności czytania ze

zrozumieniem, poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej i językowej. 

W szkole przeprowadzane są działania adekwatne do diagnoz, na co wskazują również wypowiedzi uczniów.
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W ankiecie stwierdzili, że są zadowoleni z: 

● ocen z matematyki, z języka angielskiego, 

● z szóstki z plastyki 

● udziału w zawodach lekkoatletycznych, meczu piłki nożnej 

● z udziału w projekcie w 2013 roku,

● z udziału we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych. 

Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Dzięki nabytym wiadomościom i umiejętnościom, uczniowie wykonują różnorodne zadania. 

Jak wskazuje obserwacja zajęć zadania wykonywane przez uczniów na lekcji pozwalają im na zapamiętywanie

faktów, zastosowanie umiejętności i pojęć, rozumowanie oraz używanie dowodów i argumentowanie. Szczegóły

w tym zakresie przedstawia Tab.1. Uczniowie zaznaczyli w ankiecie, że na lekcjach wykorzystują to czego

nauczyli się wcześniej (Wykres 1j). Podczas wszystkich lekcji nauczyciel tworzył sytuacje, w których uczniowie

rozwiązywali problemy poznawcze. 

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Zadania wykonywane przez uczniów na lekcji pozwalają im na: [OZ] (10390)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zapamiętywanie faktów, definicji, wykonywanie powtarzalnych procedur

(np. demonstrowanie nabytej wiedzy, przywoływanie z pamięci pojęć,

faktów, terminów, metod, modeli),

6 / 0 100 / 0

2 zastosowanie umiejętności i pojęć (np. wyjaśnianie własnymi słowami

omawianych pojęć, porównywanie i wnioskowanie na bazie

zapamiętywanych informacji, stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych),

5 / 1 83.3 / 16.7

3 rozumowanie, używanie dowodów, argumentowanie na podstawie analizy

faktów (np. rozwiązywanie problemów, dokonywanie uogólnień,

rozwiązywanie problemów),

3 / 3 50 / 50

4 złożone rozumowanie, dokonywanie analizy struktury ze wskazaniem na

związki pomiędzy jej poszczególnymi elementami (np. stosowanie wiedzy

i umiejętności w sytuacjach nietypowych, budowanie teorii, formułowanie

sądów i opinii wraz z uzasadnieniem).

2 / 4 33.3 / 66.7

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Podczas lekcji nauczyciele umożliwiają uczniom kształtowanie najważniejszych umiejętności. 

Podczas większości obserwowanych zajęć kształtowane były najważniejsze umiejętności, które są opisane

w podstawie programowej. Szczegóły w tym zakresie przedstawia Tab. nr 1. W ankiecie nauczyciele zaznaczyli,

że na zajęciach rozwijają przede wszystkim takie umiejętności, jak (Wykres 1j-8j):

● czytanie - umiejętność rozumienia,

● myślenie naukowe - umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach,

● myślenie matematyczne - umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki,

● umiejętność uczenia się,

● umiejętność pracy zespołowej,

● umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

● umiejętność komunikowania się w języku ojczystym,

● umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji. 

Podczas wszystkich obserwowanych lekcji uwzględniane były zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej.
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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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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Które z najważniejszych umiejętności, opisanych w podstawie programowej dla danego etapu

kształcenia, były kształtowane u uczniów podczas lekcji? [OZ] (10391)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 czytanie 5 / 1 83.3 / 16.7

2 myślenie matematyczne 2 / 4 33.3 / 66.7

3 myślenie naukowe 3 / 3 50 / 50

4 umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym,

zarówno w mowie, jak i piśmie

4 / 2 66.7 / 33.3

5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i

korzystania z informacji

1 / 5 16.7 / 83.3

6 umiejętność uczenia się 5 / 1 83.3 / 16.7

7 umiejętność pracy zespołowej 3 / 3 50 / 50

8 umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy

informacji

0 / 6 0 / 100

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 wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć uczniów do m.in. zwiększenia liczby ćwiczeń

praktycznych.

Nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów. Szczegóły w tym zakresie przedstawia Wykres 1w. Również

w czasie ankiety jak i wywiadu nauczyciele wskazali, że wnioski z analizy osiągnięć uczniów wykorzystują do: 

● dostosowania form i metod pracy do danych uczniów, 

● wsparcia rozwoju uczniów zdolnych przygotowując ich do różnych konkursów, 

● zwiększania ilości lekcji, na których utrwala się to z czym uczniowie mają trudności, 

● zwiększenia liczby ćwiczeń praktycznych,

● zorganizowania zajęć rozwijających zainteresowania – zajęcia z j.angielskiego, plastyki, informatyki,

zajęcia teatralne oraz zajęcia wspomagające.

W czasie obserwowanych lekcji nauczyciele monitorowali nabywanie wiedzy i umiejętności. Szczegóły w tym

zakresie przedstawia Tab.1. Podczas wszystkich lekcji (6) nauczyciel zwracał uwagę na te elementy

lub działania ucznia, które były nieprawidłowe. 

 



Publiczna Szkoła Podstawowa w Łążku 15/33

      

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. [OZ] (6884)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 Sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli. 5 / 1 83.3 / 16.7

2 Sprawdza, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania. 6 / 0 100 / 0

3 Zadaje pytania. 6 / 0 100 / 0

4 Prosi uczniów o podsumowanie. 5 / 1 83.3 / 16.7

5 Wykorzystuje techniki badawcze. 1 / 5 16.7 / 83.3

6 Pyta uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy. 1 / 5 16.7 / 83.3

7 Stwarza uczniom możliwość zadania pytania. 5 / 1 83.3 / 16.7

8 Inne, jakie? 2 / 4 33.3 / 66.7

W wymaganiu "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o

działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Wdrażane 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.

Działa podejmowane przez placówkę w wyniku wdrażanych wniosków są skuteczne. 

Jak wskazuje analiza danych zastanych wyniki szkoły z egzaminu zewnętrznego kształtują się w następujących

staninach: 

● rok szkolny 2012/13 – 21 punktów – stanin niski

● rok szkolny 2013/14 – 24,38 punktów – stanin niżej średni

● rok szkolny 2014/15 – j. polski i mat. – 24,07, j. ang. 27,2 – stanin niżej średni. 

Jak wskazuje analiza danych zastanych w placówce nastąpił wzrost efektów kształcenia w obszarach:

● czytanie - z 65% w roku szk. 2012/13 na 74% w roku szk. 2013/14,

● pisanie - z 41% w roku szk. 2012/13 na 62% w roku szk. 2013/14, 

● korzystanie z informacji z 53% w roku 2012/13 na 63% w 2013/14, 
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● wykorzystanie wiedzy w praktyce - z 45% w 2012/13 na 48% w 2013/14.

Ponadto w roku szkolnym 2014/2015 z:

1.  języka polskiego:

● odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich inf. – 68% 

● analiza i interpretacja tekstów – 53% 

● tworzenie wypowiedzi – 37% 

      2.  matematyki: 

● sprawność rach. – 42%,

● wykorzystywanie i tworzenie informacji – 50%,

● modelowanie matem – 38%,

● rozumowanie i tworzenie strategii – 49%. 

      3.  języka angielskiego:

● znajomość środków językowych – 63% 

● rozumowanie wypowiedzi ustnych – 76% 

● rozumowanie wypowiedzi pisemnych – 62% 

● reagowanie na wypowiedzi – 70%

Jak zaznaczyli nauczyciele podczas wywiadu wzrost w trzech ostatnich obszarach jest wynikiem dodatkowych

zajęć wspomagających uczniów na obszarach wiejskich w klasach VI-ych realizowanych w ramach projektu

„Nauka i zabawa to super sprawa” i jego kontynuacji.
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole prowadzone są zorganizowane i systematyczne działania mające na celu

rozpoznanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów.  Dotyczą one

wielu aspektów ich funkcjonowania tj. trudności w nauce, zainteresowania, problemów

rozwojowych oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej rodziny. Są adekwatne

do indywidualnej sytuacji każdego dziecka. Nauczyciele podejmują działania wspierające

w postaci organizacji pomocy materialnej i rzeczowej, pomocy w nauce na zajęciach

wyrównawczych i rozwijaniu zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia

obowiązkowe cechuje indywidualne podejście nauczyciela do każdego dziecka. Uczniowie

mają poczucie, że nauczyciele wierzą w ich możliwości. Otrzymywane wsparcie ze strony

szkoły doceniają także rodzice. 

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W szkole prowadzone są zorganizowane i systematyczne działania mające na celu rozpoznanie

możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów. 

Dyrektor w ankiecie  podał, że  64 uczniów potrzebuje  wsparcia z różnych powodów tj:

● trudności w nauce,

● wyrównywanie braków, 

● orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

● opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zajęć wspomagających. 

Programy wspierania rozwoju ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne uruchomiono dla 1 uczennicy. 4

uczniów uczestniczy w zajęciach wspomagających. Rodzice deklarują, że nauczyciele rozmawiają z nimi

o możliwościach i potrzebach dzieci (Wykres 1j). Nauczyciele znają najważniejsze potrzeby swoich uczniów

(Tab.1) i rozpoznają je (Tab. 2).
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie są najważniejsze potrzeby rozwojowe (społeczne, poznawcze, emocjonalne) Państwa

uczniów? [WNO] (7779)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 potrzeba przyjaźni

2 poczucie bezpieczeństwa

3 poczucie sprawiedliwości

4 potrzeba akceptacji

5 umiejętność radzenia sobie z emocjami

6 potrzeba rozwijania zainteresowań
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób rozpoznają Państwo możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów w

tej klasie? [WNO] (7040)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 obserwacje uczniów

2 rozmowy indywidualne z rodzicami

3 rozmowy z nauczycielami uczącymi w I etapie

kształcenia

4 analiza wnioski ze sprawdzianu kompetencji po kl.III

5 analiza bieżących osiągnięć uczniów

6 przeprowadzanie testów sprawności fizycznej

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.

Działania podejmowane przez szkołę są adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów i ich

indywidualnych sytuacji.

Program wspierania rozwoju ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne uruchomiono dla 1 uczennicy, 3

uczniów uczestniczy w zajęciach wspomagających i objętych jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną (Tab.

1). Dyrektor stwierdził w ankiecie, że przy tworzeniu oferty zajęć pozalekcyjnych szkoła kieruje się przede

wszystkim potrzebami edukacyjnymi, wyrównywaniem szans edukacyjnych, zainteresowaniami i talentami

uczniów oraz potrzebami zgłaszanymi przez rodziców (Tab. 2). 27/31 rodziców uznało, że zajęcia dodatkowe są

dostosowane do potrzeb ich dzieci (Wykres 2j). Sami uczniowie potwierdzili również w ankiecie, że są one dla

nich interesujące (Wykres 1j). Nauczyciele podali przykłady działań wynikających z wcześniejszego rozpoznania

potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów (Tab. 3) oraz wśród najważniejszych wniosków do realizacji

wymienili m.in. dostosowanie tematyki godzin wychowawczych, ukazywanie mocnych stron uczniów, pomoc

w przezwyciężaniu trudności,motywowanie do pracy, utrwalanie poczucia akceptacji, organizowanie spotkań

z psychologiem oraz modyfikowanie własnych planów pracy (Tab. 4).
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Wykres 1j Wykres 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania są podejmowane w ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi? [AD] (7958)

Tab.1

Numer Analiza

1 - pomoc psychologiczno- pedagogiczna – uczniowie

kierowani są na badania do miejscowej poradni

ped.-psych (4 osoby: 1 uczennica posiada orzeczenie o

potrzebie kształcenia specjalnego, 3 uczniów opinię

poradni pedagogiczno – psychologicznej), - zajęcia

dydaktyczno–wyrównawcze i wspierające rozwój dziecka

(zorganizowano dla 12 uczniów), - zajęcia ortograficzne

dla 17 uczniów, - koło matematyczne dla 26 uczniów, -

koło języka angielskiego dla 5 uczniów.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakimi priorytetami kieruje się szkoła, tworząc ofertę? [AD] (7034)

Tab.2

Numer Analiza

1 Szkoła kieruje się: - potrzebami edukacyjnymi uczniów,

- wyrównywaniem szans edukacyjnych, -

zainteresowaniami i talentami uczniów, - potrzebami

zgłaszanymi przez rodziców (zorganizowanie

dodatkowych zajęć wspomagających z matematyki dla

uczniów kl. IV, kontynuowanie dodatkowej lekcji z

matematyki z godzin dyrektorskich dla uczniów kl. V i

VI, zagospodarowanie czasu po lekcjach dla dzieci

oczekujących na odwóz klas I-III zgodnie z ich

zainteresowaniami – koło muzyczne, plastyczne,

ortograficzne, językowe), - dostosowaniem zajęć

dodatkowych do planu lekcji (odwóz dzieci autobusem –

63 dzieci dojeżdża do szkoły), - kwalifikacjami oraz

pasjami, talentami i zainteresowaniami nauczycieli, -

kształtowaniem postaw i zachowań prospołecznych.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Które z Pana/i działań na lekcji wynikały z wcześniejszego rozpoznania potrzeb, możliwości

poszczególnych uczniów? Proszę podać przykłady. [WNPO] (7959)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 zróżnicowanie poziomu trudności rozsypanki wyrazowej

2 pomoc uczniom słabszym w wykonywaniu poleceń

3 odpowiedni dobór uczniów w pary

4 właściwa motywacja w postaci "plusów" i ustnych

pochwał

5 sprawdzanie i bieżąca kontrola wykonywanych ćwiczeń

6 sposób usadzenia uczniów w klasie

7 indywidualizacja pracy

8 zróżnicowanie poziomu trydności pracy domowej
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie wnioski płyną z prowadzonego przez Państwa rozpoznania potrzeb, możliwości uczniów

dla pracy z klasą? Jak te wnioski Państwo wykorzystują? [WNO] (7042)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 dostosowanie tematyki godzin wychowawczych

2 ukazywanie mocnych stron uczniów

3 pomoc w przezwyciężaniu trudności

4 motywowanie do pracy

5 aktywizowanie uczniów do odrabiania prac domowych

6 utrwalać poczucie akceptacji

7 organizowanie spotkań z psychologiem

8 modyfikowanie planów pracy

9 zwiększenie ilości czasu na lekcji poświęconego na

kształtowanie wytrzymałości

10 organizacja zajęć sportowych w ramach SKS dla uczniów

klasy III

11 przygotowywanie zdolnych uczniów do konkursów

wiedzy

W wymaganiu "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich

indywidualnej sytuacji " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.

Działania prowadzone przez nauczycieli są adekwatne do indywidualnych potrzeb uczniów. 

Na podstawie  obserwowanych zajęć można stwierdzić, że indywidualizacja procesu edukacyjnego dotyczyła

wszystkich uczniów. Nauczyciele:

● różnicowali poziom trudności rozsypanki wyrazowej, 

● pomagali uczniom słabszym w wykonywaniu poleceń, 

● odpowiednio dobierali uczniów w pary i zespoły, 

● właściwie motywował w postaci ocen i ustnych pochwał, 

● sprawdzali i na bieżąco kontrolowali wykonywane ćwiczenia, 

● różnicowali poziom trudności wykonywanych ćwiczeń zarówno na lekcji jak i w domu, 

● ustalali indywidualne tempo pracy, 

● przydzielał trudniejsze zadania do wykonania zdolniejszym uczniom (Tab. 1).

30/33 uczniów stwierdziło w ankiecie, że mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach, na których chcą być
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(Wykres 1j). 

Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jak nauczyciel indywidualizuje proces edukacyjny i jakiej grupy uczniów to dotyczy? [OZ]

(9910)

Tab.1

Numer Analiza

1 Indywidualizacja procesu edukacyjnego dotyczyła

wszystkich uczniów. Nauczyciel: - zróżnicował poziom

trudności rozsypanki wyrazowej, - pomagał uczniom

słabszym w wykonywaniu poleceń, - odpowiednio

dobierał uczniów w pary i zespoły, - właściwie

motywował w postaci "plusów" i ustnych pochwał, -

sprawdzał i na bieżąco kontrolował wykonywane

ćwiczenia, - różnicował poziom trudności wykonywanych

ćwiczeń zarówno na lekcji jak i w domu, - ustalał

indywidualne tempo pracy, - przydzielał trudniejsze

zadania do wykonania zdolniejszym uczniom.
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Obszar badania: Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji

społecznej.

Szkoła podejmuje działania pomagające przezwyciężyć trudności wynikające z sytuacji społecznej

uczniów.

Rodzice w wywiadzie stwierdzili, że szkoła w różnorodny sposób wspiera uczniów z rodzin znajdujących się

w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wymienili m.in. pomoc materialną np. zapewnienie posiłków, zakup

mundurków, pokrycie kosztów udziału w wycieczce, pomoc w nauce np. odrabianie prac domowych podczas

zajęć świetlicowych (Tab. 1). Nauczyciele wymienili dodatkowo  zajęcia wyrównawcze, organizowane akcje

charytatywne oraz zajęcia wspierające zainteresowania uczniów. Wskazali również na zapewnianie im poczucia

bezpieczeństwa i akceptacji oraz wskazywanie właściwych wzorców zachowań (Tab. 2). Oferowane wsparcie jest

adekwatne do zdiagnozowanej sytuacji społecznej uczniów. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W szkole uczą się różne dzieci ze względu na sytuację społeczno- ekonomiczną ich rodzin,

wyznanie, stan zdrowia, itp. Czy szkoła bierze to zróżnicowanie pod uwagę, a jeśli tak to w jaki sposób? [WR]

(10428)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 wszystkie dzieci są traktowane jednakowo

2 biedniejsi uczniowie otrzymują wsparcie finansowe w

postaci paczek, ubrań, słodyczy

3 organizuje się dla potrzebujących dzieci dożywianie

4 zakupuje się mundurki dla biedniejszych uczniów

5 sponsorowane są wycieczki

6 dofinansowywane są koszty wyjść dzieci do kin, teatrów

7 organizuje się dla dzieci potrzebujących pomocy

dodatkowe zajęcia, na których odrabiają lekcje

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób wykorzystują Państwo informacje dotyczące sytuacji społecznej uczniów, aby

pomóc im przezwyciężać trudności w uczeniu się i wspierać ich rozwój? [WNO] (10429)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 pomoc w odrabianiu lekcji

2 organizacja zajęć wyrównawczych

3 akcje charytatywne

4 zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji

5 wsparcie finansowe i rzeczowe

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

odpowiada ich potrzebom.

Uczniowie i rodzice otrzymują wsparcie adekwatne do ich potrzeb.

Niemal wszyscy uczniowie z klas IV-VI uważają, że nauczyciele wierzą w ich możliwości oraz utwierdzają

w przekonaniu, że potrafią podołać nawet najtrudniejszym wyzwaniom (Wykres 1j - 3j). Rodzice w ankiecie

potwierdzili, że nauczyciele i wychowawca służą im radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla ich dzieci

(Wykres 4j - 5j).

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

Wykres 5j
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań

zewnętrznych i wewnętrznych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej,  a analizy te

prowadzą do formułowania wniosków. Działania podejmowane na podstawie wniosków są przez

placówkę monitorowane i analizowane.   Wszyscy nauczyciele znają  wyniki badań

zewnętrznych. 

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.

W szkole podejmowane są działania adekwatne do sformułowanych wniosków.

Dyrektor jak i nauczyciele  podali wnioski z analiz wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, które są

 zbieżne ze znajdującymi się w dokumentacji szkolnej. Wnioski z analizy sprawdzianu dotyczą stopnia

opanowania przez uczniów umiejętności, np. 

● Rozumowanie i wykorzystanie wiedzy w praktyce s¹ s³ab¹ stron¹ szóstoklasistów w stosunku do innych

standardów. W zwi¹zku z tym nale¿y æwiczyæ te umiejêtnoœci na wszystkich mo¿liwych zajêciach

edukacyjnych i zajêciach pozalekcyjnych.

● Planuj¹c pracê dydaktyczn¹ nale¿y zwróciæ uwagê na uczniów maj¹cych trudnoœci z rozwi¹zywaniem

zadañ. 

● Problemem naszych uczniów jest rozumienie poleceñ (czytanie, rozumowanie, korzystanie z ró¿nych

Ÿróde³ informacji) i celu wykonywanych zadañ (wykorzystanie wiedzy w praktyce). Nale¿y od pierwszych

dni nowego roku szkolnego na ka¿dej lekcji, w ka¿dym zespole klasowym wymagaæ, by po przekazaniu

polecenia, uczeñ okreœli³ co ma robiæ (czy rozumie, jakie czynnoœci ma podj¹æ?) i po co ma to robiæ?

(cel – do czego to mu siê w ¿yciu przyda - wykorzystanie wiedzy w praktyce).

● Nale¿y utrwalaæ poprzez odpowiednie æwiczenia odmianê rzeczownika przez przypadki.

● Nale¿y kszta³towaæ wra¿liwoœæ uczniów szko³y podstawowej na zagadnienia poprawnoœci

jêzykowej, ortograficznej i interpunkcyjnej. 
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● Nale¿y doskonaliæ odbiór tekstów kultury ze œwiadomoœci¹ ich specyfiki, odczytywanie sensu utworu,

umiejêtnoœci wyszukiwania informacji w tekstach ró¿nego typu, analizowania ich i wnioskowania na tej

podstawie. 

● Nale¿y zwiêkszyæ liczbê æwiczeñ utrwalaj¹cych prawid³owe stosowanie algorytmów dzia³añ

na u³amkach dziesiêtnych i liczbach ca³kowitych. 

● Nale¿y w procesie nauczania rozwi¹zywaæ wiêksz¹ liczbê æwiczeñ kszta³tuj¹cych pojêcia objêtoœci

i pola powierzchni. 

● Nale¿y rozwijaæ umiejêtnoœæ rozumienia tekstów pisanych, wykorzystywaæ ró¿nego typu teksty,

odzwierciedlaj¹ce ró¿norodnoœæ sytuacji z ¿ycia codziennego.

● Nale¿y uczyæ dobrego gospodarowania czasem podczas sprawdzianów, prac klasowych.

W oparciu o ww. wnioski wdrożono następujące działania:   dodatkowa matematyka z godzin dyrektorskich

i zajęcia wspomagające z matematyki, "Pracuś" - dodatkowe zajęcia językowe, wykorzystanie

zindywidualizowanych kart pracy podczas lekcji,  stosowanie gier logicznych i matematycznych na lekcjach,

quizy przyrodnicze. Jak wskazuje analiza danych zastanych przedmiotem ewaluacji w roku 2014 /15 była

współpraca nauczycieli w planowaniu, organizowaniu i modyfikowaniu pracy w procesie nauczania – uczenia

się. Na podstawie tego badania sformułowano m.in. następujące wnioski:

1. Nauczyciele pracują zespołowo, a z racji posiadania kilku kwalifikacji zawodowych, powszechnie uwzględniają

w planowaniu, organizowaniu i modyfikowaniu pracy w procesie edukacyjnym metody, formy i "dobre praktyki"

swoje i innych nauczycieli uczących w jednym oddziale. 2. Nauczyciele wykorzystują wiedzę uczniów z innych

przedmiotów, utrwalają lub poszerzają jej zakres, ukazując związek danego przedmiotu z innymi przedmiotami,

czego potwierdzeniem są odpowiedzi uczniów.3. Działania nauczycieli pracujących w jednym oddziale są celowe,

wynikają z chęci przekazania uczniom wiedzy programowej i poszerzonej, skutkującej osiąganiu dobrych

wyników na sprawdzianie, kształtowania właściwych postaw i cech charakteru.W oparciu o ww. wnioski

wdrożono działania takie jak np: korzystanie z dobrych praktyk, metod innych nauczycieli, współpraca

nauczycieli przy organizacji uroczystości szkolnych, współpraca nauczyciela matematyki i nauczyciela

od przyrody przy przygotowywaniu uczniów do konkursów matematyczno - przyrodniczych współpraca

nauczyciela języka polskiego i historii do konkursów humanistycznych. Ponadto nauczyciele uczący w jednym

oddziale dodali, że  w szkole uzgadnia się działania dotyczące wniosków wynikających z analizy egzaminów

zewnętrznych, ewaluacji wewnętrznej podczas: Rady Pedagogicznej, spotkań w grupach przedmiotowych, pracy

nauczycieli w zespołach nauczycielskich, rozmów nieformalnych.
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Obszar badania:  Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i

egzaminów zewnętrznych oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę

lub placówkę monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Szkoła monitoruje działania podjęte na podstawie wniosków z analiz sprawdzianu lub egzaminu.

Na poziomie szkoły monitoruje się realizacje działań wynikających z analizy egzaminów zewnętrznych oraz

ewaluacji wewnętrznej. Na potwierdzenie tego nauczyciele oraz dyrektor podali, że w szkole dokonuje się:

obserwacji lekcji dyrektora szkoły pod kątem wdrażania wniosków, bieżącej systematycznej wymiany wniosków

z obserwacji, rozmów z nauczycielami, rodzicami uczniów,  analizy dokumentacji szkolnej - dzienniki –

(rytmiczność oceniania, przestrzeganie WSO i PSO). Podali również zbieżne przykłady wykorzystania wniosków

z monitorowania działań: modyfikacja warsztatu pracy, modyfikacja Programu Wychowawczego i Profilaktyki,

wybór odpowiedniego programu i podręcznika, dodatkowe lekcje wspomagające rozwijanie umiejętności

uczniów zdolnych poprzez dodatkowe zadania na kartach pracy, rozwiązywanie większej ilości zadań

przygotowujących do sprawdzianu klasy VI, odpowiednie przygotowywanie uczniów do konkursów

przedmiotowych i artystycznych. Ponadto nauczyciele stwierdzili, że żadne działania podjęte w klasie V (w tym

lub poprzednim roku) w wyniku analizy egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej nie zostały

zaniechane, zostały nieco zmodyfikowane:  zwiększanie ilości testów próbnych, czytanie ze zrozumieniem,

dostosowanie zadań, różnorodność metod, indywidualizacja, ćwiczenia ortograficzne, przygotowanie

do konkursów, rozmowy z rodzicami, uczniami i nauczycielami, zachęcanie do używania języka angielskiego

poprzez gry i zabawy, wprowadzenie więcej zadań praktycznych.

W wymaganiu "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 " w odniesieniu do poziomu wysokiego

zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

Wszyscy nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

Wszyscy nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych. Szczegóły w tym zakresie przedstawia Wykres 1j.

Nauczyciele zapoznają się z nimi na posiedzeniach rady pedagogicznej oraz w trakcie prac nauczycieli

w zespołach. Wskazali następujące badania: 

● raport NIK z lipca 2010 r. pt. „Wychowanie fizyczne i sport w szkole podstawowej”,

● test inteligencji wielorakich H. Gardnera, 

● analiza raportów z realizacji projektów unijnych, które dotyczyły wyrównywania szans edukacyjnych

(co skutkowało napisaniem projektu „Nauka i zabawa to super sprawa”),

● analiza raportów z ewaluacji zewnętrznych do modyfikacji ewaluacji wewnętrznej oraz metod pracy

Na tej podstawie sformułowali wnioski do pracy z uczniami.
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Wykres 1j

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

Szkoła wykorzystuje wyniki badań zewnętrznych.   Nauczyciele podali następujące przykłady działań

podjętych w wyniku refleksji związanej z wynikami badań zewnętrznych:

● większa ilość ćwiczeń doskonalących: tworzenie form pisemnych, umiejętność czytania ze

zrozumieniem, poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i językową,  

● pomoc w odrabianiu pracy domowej na zajęciach świetlicowych,

● różnicowanie zadań na lekcji i zadawanych na pracę domową,

● uczestnictwo w zawodach sportowych, stymulowanie zaangażowania uczniów na lekcjach w-f,

● zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym,

● zorganizowanie kół zainteresowań, zajęć wspomagających,

● zwiększenie liczby zadań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 

Podczas wywiadu dyrektor wskazał następujące przykłady badań zewnętrznych oraz sposoby ich wykorzystania

w szkole:

● test inteligencji wielorakich H. Gardnera - na jego podstawie proponowanie udziału w konkursach,

formy pracy na lekcji,

● „Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych”  raport Najwyższa Izba Kontroli, lipiec 2010 r. -

modyfikacja planów pracy z wychowania fizycznego, uczestnictwo w wydarzeniach sportowych,

w zawodach sportowych,
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● analiza zewnętrznych projektów unijnych oraz wszelakich badań co skutkowało napisaniem projektu

"Nauka i zabawa to super sprawa" -  zajęcia dla uczniów mających problemy z matematyki, zajęcia

rozwijające zainteresowania i talenty uczniów j, angielski, teatralne, plastyczne informatyczne 

● analiza raportów z ew. zewnętrznych do doskonalenia metod form pracy oraz do ew. wewnętrznej.
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