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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 05-02-2015 - 13-02-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Monika Pawlicka, Iwona Polewska. Badaniem objęto 165 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 92 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i nauczycieli (ankieta - 24 i wywiad grupowy - 11).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu

lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji (11),

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

wszystkie obszary działania szkoły lub placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OS - Arkusz obserwacji szkoły

OZ - Arkusz obserwacji zajęć

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

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji 

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego

WUPO - Scenariusz wywiadu z uczniami po obserwacji

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

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich leży na obrzeżach miasta w spokojnej dzielnicy. Szkoła

posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne oraz odpowiednią do potrzeb rozwojowych uczniów bazę sportową.

Pracuje według założeń koncepcji, adekwatnych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do zdiagnozowanych

potrzeb środowiska lokalnego. Nauka odbywa się w niedużych zespołach klasowych, co umożliwia nauczycielom

wspomaganie uczniów.

Uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia przedmiotowe, sportowe i artystyczne.  Mają również możliwość

pokonywania trudności w nauce na zajęciach wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych. Uczniowie mogą

uczestniczyć w kołach zainteresowań. W wyniku tych działań odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości.

Jednym z głównych celów szkoły jest wychowanie uczniów na uczciwych, wrażliwych ludzi, którzy swoją wiedzę

i umiejętności wykorzystają dla dobra swojego i innych.

Uczniowie szkoły od lat osiągają wysokie wyniki w zewnętrznych egzaminach gimnazjalnych, zajmują najwyższe

miejsca w konkursach przedmiotowych, plastycznych, społecznych, sportowych o zasięgu gminnym,

powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Gimnazjum prowadzi wiele działań, które pozwalają młodzieży rozwijać zainteresowania, pasje a także

planować swój rozwój osobisty w dłuższej perspektywie.

Szkoła podejmuje różne wyzwania, które zostały uwieńczone otrzymaniem certyfikatów, np. "Szkoła Ucząca

Się", "Szkoła odkrywców talentu", "Bezpieczna szkoła", wyróżnienie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska w Opolu za wieloletnią, wzorowo realizowaną działalność ekologiczną.

Dumą gimnazjum jest działający w szkole wolontariat, który skupia wokół tej idei nie tylko uczniów, ale również

wolontariuszy działających w innych szkołach powiatu strzeleckiego. Coroczne organizowane są:

minikonferencja wolontariatu, akcje charytatywne, wspólne zajęcia biblioterapeutyczne z podopiecznymi

Środowiskowego Domu Pomocy w piątkowe popołudnia, wycieczki,  zabawy. Od 2 lat organizowane są projektu

realizowane z słuchaczami Uniwersytetu III Wieku i mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach

Opolskich, w celu promowania wartości uczenia się przez całe życie.

Gimnazjum prowadzi od lat szeroką wymianę międzynarodową w ramach programu Comenius. We współpracy

ze szkołami z Turcji, Rumunii, Węgier, Niemiec, Włoch, Francji zrealizowano szereg projektów, m.in. "Muzyka

i taniec burzą mury". Kolejnym wyzwaniem jest projekt w ramach e-twinning realizowany ze szkołą z Czech "W

zdrowym ciele zdrowy duch". Należy również dodać, że od 12 lat szkoła współpracuje ze szkołą z Niemiec i od 9

lat ze szkołą w Teksasie.

Od 10 lat w gimnazjum  prowadzona jest skuteczna edukacja ekologiczna poprzez realizację projektu "Okiem

Młodego Ekologa", co pozwala uatrakcyjniać zajęcia, prowadzić warsztaty w terenie, a także organizować

imprezy ekologiczne o zasięgu powiatowym. Powyższe działania oraz nawiązana współpraca z wieloma

placówkami, instytucjami oraz organizacjami lokalnymi, przekładają się na wzajemny rozwój i promocję szkoły

w środowisku lokalnym.

Gimnazjum jest uznawane za szkołę bezpieczną, zarówno przez uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

Uczniowie znają obowiązujące normy i prezentują zachowania zgodne z wymaganiami i oczekiwaniami.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich
Patron

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Strzelce Opolskie

Ulica Sosnowa

Numer 3

Kod pocztowy 47-100

Urząd pocztowy Strzelce Opolskie

Telefon 774049210

Fax 774049210

Www www.wodip.opole.pl/~g1strzelceop

Regon 53167200400000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 248

Oddziały 11

Nauczyciele pełnozatrudnieni 26.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 22.55

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 9.54

Województwo OPOLSKIE

Powiat strzelecki

Gmina Strzelce Opolskie

Typ gminy gmina miejsko-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 C

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 A

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

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

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

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

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B)

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 A

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

1. Szkoła realizuje założenia koncepcji pracy, która jest znana uczniom i ich rodzicom. W jej tworzenie

i modyfikację zaangażowani są zarówno rodzice jak i uczniowie.

2. Uczniowie zaangażowani są w działania charytatywne, prozdrowotne i społeczne, które mają istotny

wpływ na rozwój gimnazjalistów, szkoły i środowiska lokalnego, co ma także wpływa na prezentowane

przez uczniów postawy.

3. Szkoła wykorzystuje informacje o losach swoich absolwentów w celu kształtowania postaw

sprzyjających uczeniu się przez całe życie.

4. Grono pedagogiczne podejmuje różnorodne działania wpływające na organizację procesów

edukacyjnych służących rozwojowi uczniów, w tym również budowanie twórczej atmosfery pracy,

stawianie jasno określonych celów, szukanie źródeł sukcesów i trudności, ale nie wszyscy nauczyciele

potrafią prowadzić lekcje tak, aby uczniowie byli zainteresowani przekazywanymi treściami,

zastosowanymi formami i metodami pracy.

5. Uczniowie mają świadomość odpowiedzialności za własny rozwój, chętnie dzielą się swoimi pomysłami

na organizację lekcji, ale nie wszyscy nauczyciele im to umożliwiają.

6. Nauczyciele indywidualizują proces nauczania. W ograniczonym natomiast zakresie uczniowie mają

możliwość uczenia się od siebie nawzajem.

7. Organizacja lekcji i działania podejmowane przez nauczycieli dają uczniom możliwość wykorzystywania

wiedzy, którą nabyli na innych przedmiotach i poza szkołą.

8. Kierunki rozwoju szkoły oraz jej działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza są ściśle

powiązane z zasobami najbliższego otoczenia. Współpraca szkoły z podmiotami środowiska przynosi

wzajemne korzyści.

9. Uczniowie i ich rodzice uzyskują wsparcie w sytuacjach dla nich trudnych, co skutecznie wpływa

na budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, a jednocześnie na poprawę warunków uczenia się

uczniów.

10. Gimnazjum stwarza rodzicom możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i współdecydowania

o jej działaniach, ale tylko niewielka grupa rodziców jest mocno zaangażowana we

współodpowiedzialność za to co dzieje się w szkole. 

11. Działania wychowawcze szkoły są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów, wzmacniają ich właściwe

zachowania, uczą młodzież aktywności i przygotowują do pełnienia ról społecznych. 

12. W gimnazjum analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych, osiągnięcia uczniów, podejmowane

działania ewaluacyjne i na ich podstawie formułuje wnioski oraz wdraża odpowiednie oddziaływania,

co skutecznie wpływa na doskonalenia procesów edukacyjnych organizowanych w szkole.

13. Dyrektor szkoły zarządza gimnazjum w sposób demokratyczny dzieląc się odpowiedzialnością za jakość

pracy szkoły z gronem pedagogicznym. Zaangażowanie nauczycieli w proces podejmowania decyzji

skutkuje tym, że wszystkie działania podejmowane w szkole są skoncentrowane na uczeniu się

i stworzeniu uczniom jak najlepszych warunków do ich rozwoju.
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14. Dyrektor szkoły stwarza nauczycielom możliwość podejmowania działań nowatorskich i  innowacyjnych,

ale nauczyciele nie w pełni z nich korzystają. Te uznawane przez nauczycieli za nowatorskie, nie zawsze

spełniają kryteria stawiane takim działaniom.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Stan oczekiwany:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Koncepcja pracy w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich jest nie tylko pewnym

założeniem wskazującym na realizację określonych działań, ale przede wszystkim "żywym

organizmem", który jest widoczny w każdym aspekcie jej działalności. Jest ona znana

i akceptowana przez  uczniów oraz ich rodziców, którzy chętnie angażują się jej realizację poprzez

wskazywanie nowych pomysłów oraz udział w poszczególnych działaniach.  Możliwość

współdecydowania o ważnych i istotnych sprawach szkoły oraz wpływania na modyfikacje

oddziaływań sprawia, że zarówno uczniowie jak i większość rodziców czują się odpowiedzialni za

jakościowy rozwój 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

Na podstawie analizy przedstawionej przez dyrektora dokumentacji szkoły, jego wypowiedzi oraz

obserwacji szkoły i jej pomieszczeń, jak również wypowiedzi uczniów wynika, że działania szkoły

wynikają z koncepcji, której założenia odzwierciedlają potrzeby rozwojowe uczniów i obejmują

różnorodne aspekty ważne z punktu widzenia uczących się, ich rodziców jak również środowiska

lokalnego.

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w zwartym dokumencie pt. "Koncepcja pracy szkoły na lata 2012-

2017". Jej założenia  widoczne są także w planach pracy szkoły oraz statucie placówki. Główne założenia

koncepcji pracy szkoły nakierowane są na:

● przygotowanie ucznia do aktywnego i świadomego udziału w procesie nauczania,

● rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce,
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● oferowanie atrakcyjnych form i metod nauczania,

● dążenie do rozwijania samorządności i przedsiębiorczości uczniów,

● zapewnienie uczniom przygotowania i pomocy w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego

kierunku kształcenia i wyboru zawodu,

● dążenie do kształtowania właściwych postaw moralnych, uczących tolerancji, serdeczności

i wzajemnej pomocy,

● zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktycznej,

● efektywność współpracy z rodzicami, włączanie ich do działań opiekuńczych, wychowawczych

i organizacyjnych,

● zapewnienie uczniom poczucie bezpieczeństwa,

● zapewnienie uczniom udziału w projektach edukacyjnych (szkolnych, krajowych i zagranicznych),

● organizowanie opieki i pomocy uczniom mającym trudności w nauce i będących w trudnej sytuacji

materialnej.

Założeniem, a jednocześnie konsekwencją oddziaływań podejmowanych w ramach realizacji koncepcyjnych

działań szkoły, jest  wizerunek Absolwenta Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich, który po jego

ukończeniu jest wyposażony w wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych, jest kreatywny,

potrafi odnaleźć się w otaczającym świecie, prezentować swoje poglądy, samodzielnie podejmować decyzje, jest

przygotowany do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym kraju, Europy i świata,  potrafi

korzystać z najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych, jest tolerancyjny, reprezentuje wysoki poziom

kultury osobistej, preferuje zdrowy styl życia, posiada określony system wartości, jest pełen szacunku dla

tradycji narodowej.

W świetle prowadzonych badań należy stwierdzić, że założenia koncepcji pracy, o których mowa wyżej, nie

pozostają w oderwaniu z działaniami jakie prowadzi szkoła na terenie swojej placówki jak i poza nią, jak

również uwzględniają potrzeby rozwojowe uczniów w zakresie dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym

oraz potrzeby środowiska.  Według respondentów (dyrektora, nauczycieli, partnerów szkoły), co potwierdziła

także obserwacja placówki, do tych działań należą m.in.:

● codzienna realizacja podstawy programowej,

● organizowanie różnorodnych zajęć dodatkowych i wyrównawczych,

● organizowanie kół zainteresowań,

● włączanie uczniów w realizację projektów edukacyjnych,

● systematyczne badanie i analizowanie efektów kształcenia i osiągnięć uczniów,

● sumienne przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych,

● monitorowanie realizacji podstawy programowej,

● przygotowanie i udział uczniów w konkursach,

● udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

● zapewnienie opieki świetlicowej, udziału w pracach wolontariatu, akcjach charytatywnych,

● wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez organizację pogadanek, zajęcia w ramach

"szkoły dla rodziców".

● kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich,

● propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych,
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● eliminowanie przejawów agresji i przemocy,

● promowanie działań proekologicznych i prozdrowotnych w środowisku,

● prowadzenie działań integrujących środowisko bliższe i dalsze,

● prowadzenie ścisłej i rozległej współpracy z różnorodnymi instytucjami zewnętrznymi, które w ramach

swoich działań statutowych wspierają  szkołę w jej dążeniach (np.: Domem Pomocy Społecznej

w Strzelcach Opolskich, Środowiskowym Domem w Strzelcach Opolskich, Uniwersytetem III wieku, 

Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich,  Ośrodkiem Pomocy

Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy,  Nadleśnictwem, 

Klubem Sportowym),

● organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli,

● wprowadzenie dziennika elektronicznego,

● podnoszenie poziomu bezpieczeństwa,

● wzbogacanie bazy dydaktycznej.

Ciekawym działaniem jest także wprowadzenie na wniosek uczniów i rodziców mundurków szkolnych.

Należy tutaj zauważyć, że działania, które zostały wymienione wyżej są ważne także z punktu widzenia

młodzieży szkolnej, ponieważ wskazali na nie w udzielonym wywiadzie (tab. 1).

Dokonując opisu istoty tego obszaru należy podkreślić, że w badanej szkole koncepcja pracy jest nie tylko

założeniem wskazującym na realizację pewnych działań, ale przede wszystkim "żywym organizmem", który jest

widoczny w każdym aspekcie działalności placówki, w postaci: uzyskanych certyfikatów, dyplomów, informacji

o realizowanych projektach, wymianach międzynarodowych, programach i zadaniach. Ponadto na terenie szkoły

widoczne są gazetki zawierające informacje dotyczące współpracy z rodzicami i środowiskiem oraz ważnych

spraw uczniowskich takich jak, np: praca Samorządu Uczniowskiego. Na korytarzach umieszczone są

różnorodne wystawy prac uczniowskich, wynikające z realizacji aktualnej tematyki na lekcjach plastyki. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co jest dla Was najważniejsze w szkole? Czym Wasza szkoła różni się od innych? Co Wam się

podoba w Waszej szkole, a co nie? [WU] (6143)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wolontariat

2 działania proekologiczne Gimnazjady ekologiczne organizuje nasze gimnazjum, są

różne konkurencje: konkurs wiedzy, piosenka, moda,

teatrzyk.

3 rozwijanie zainteresowań To, że możemy rozwijać zainteresowania talent sportowy

poprzez treningi kolega zdobył Mistrza Polski Młodzików

w biegu na 110m przez płotki, - Miałem indywidualne

treningi, lekkoatletyka interesowałem się już w szkole

podstawowej, ale tu nauczyciel poświęcił mi swój czas

Nauka języków, jest klasa językowa, język angielski,

niemiecki, możemy praktycznie sprawdzić umiejętności

Zadania nagrywamy kamerą, odtwarzamy, pracujemy w

terenie. Są dodatkowe zajęcia z rosyjskiego.

4 udział w konkursach

5 organizacja kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych kółko z języka polskiego, dużo pracujemy z panią,

mogłam się rozwinąć, - Zajęcia wyrównawcze, pomaga

się osobom, które tego potrzebują. - Nauczyciele nie

mają z tym problemu, nawet po lekcjach zostają,

dostosowują się do naszego planu, np. pani z chemii

czeka na nas 3 godziny po swoich zajęciach.

6 organizacja projektów, wycieczek

7 organizacja wymian miedzynarodowych Wymiany międzynarodowe do Niemiec do Czech, Teksas,

Litwa, w tym roku będą goście z Niemiec.

8 mundurki Wyróżniają nas mundurki, wywalczyliśmy dzień bez

mundurka piątek. Nikt się nie wyróżnia wszyscy

uczniowie noszą, inne szkoły nie mają. Połowa uczniów

jest za tym, żeby były mundurki, połowa żeby nie były.

Miesiąc przed wakacjami mundurki nie są noszone.

9 liczny udział w akcjach charytatywnych WOŚP, Góra Grosza, Szlachetna Paczka,

10 współpraca ze środowiskiem (działaność na rzecz

seniorów, osób niepełnosprawnych)

Relizacja projektu "Szalona podróż po Europie" w każdy

piątek wychodziliśmy do DPS. Dla Uniwersytetu III wieku

przygotowywaliśmy prezentacje o wybranym kraju

europejskim, gry zabawy, żeby się zintegrować. Co roku

bierzemy udział w akcji podziel się posiłkiem.

11 organizacja pracy szkoły i na niektórych lekcjach Klasa która chce chodzi na basen, są wyjścia na basen

darmowe, mamy siłownię. - Mamy radiowęzeł. -

Wykorzystanie telefonu na lekcjach artystycznych.
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Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz

przez nich akceptowana

Koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana.  Uczniowie

akceptują obowiązujące zasady postępowania (wykres 1j) oraz sposób prowadzenia lekcji (wykres 2j).

Uczniowie wskazali, że w szkole szczególny nacisk kładzie się na: wolontariat, działania prospołeczne,

proekologiczne, rozwijanie wiedzy, umiejętności i zainteresowań uczniów, kulturę osobistą oraz właściwe

zachowanie się, uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi. Ich zdaniem szkołę wyróżnia to, że ma bogatą ofertę

zajęć pozalekcyjnych, realizowane są projekty, wymiany międzynarodowe. Wprowadza się ciekawe rozwiązania

jakich nie ma w innych szkołach na terenie Gminy Strzelce Opolskie, np. mundurki. Wypowiedzi uczniów

znalazły swoje odzwierciedlenie w opiniach rodziców, którzy także wskazali na istotne elementy pracy szkoły

wynikające z realizacji założeń jej koncepcji (tab. 1).

Wykres 1j Wykres 2j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Szkoła to nie tylko miejsce nauki różnych przedmiotów, to także miejsce przygotowujące do

startu w dorosłe życie. Uczniowie nie tylko się uczą, ale też kształtuje się ich postawy. Jakie wartości stoją za

działaniami podejmowanymi przez szkołę? Czy są one istotne także dla Państwa i Waszych dzieci? [WR] (3414)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 krzewienie patriotyzmu uczniowie uczestniczą we wszystkich uroczystościach

patriotycznych, wymagany jest strój, uświetnia się dni

patriotyczne, dzieci mają świadomość poszczególnych

akademii, uroczystości łącznie z rysem historycznym

2 rozwijanie wiedzy i zainteresowań uczniów rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez udział w

kółkach zainteresowań, udział w uroczystościach – gra

na instrumentach , udział w konkursach

3 kształtowanie wiadomości i postaw proekologicznych Gimazjada –(konkursy, wykorzystanie surowców

wtórnych), na zajęciach badanie gleby, wody, segregacja

śmieci na co dzień

4 kształtowanie postaw prospołecznych ( wolontariat, biórki charytatywne, współpraca z

seniorami w DPS, ofiarowywanie pomocy - kształtowanie

na potrzeby innych ( pomoc ukierunkowana dla kogoś) -

ta szkoła uczy tego, aby nie być obojętnym na potrzeby

innych, wrażliwości, na potrzeby kolegów i koleżanek,

nawet absolwentów

5 zdrowy styl życia zdrowy styl życia (siatkówka, koszykówka, pływanie,

zajęcia z SKS)

6 właściwe zachowanie, bezpieczeństwo poszanowanie wspólnej własności, - uczenie wzajemnego

szacunku do uczniów, nauczycieli, personelu

niepedagogicznego - zapewnienie bezpieczeństwa

dzieciom

Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana

we współpracy z uczniami i rodzicami

Koncepcja pracy szkoły jest przygotowywana i modyfikowana we współpracy z uczniami i rodzicami.

Większość rodziców uważa, że ma możliwość współdecydowania o ważnych i istotnych sprawach

szkoły. Szkoła jest otwarta na współpracę z rodzicami, których traktuje jako partnerów oraz

uczniami, których propozycje traktowane są poważnie i wiążąco.

Rodzice i uczniowie uczestniczą w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły wyrażając swoje zdanie,

opinie i sugestie o czym świadczą zgodne wypowiedzi dyrektora i nauczycieli (tab.1 - 4). 

Wypowiedzi grona pedagogicznego znajdują swoje potwierdzenie w wypowiedziach rodziców, którzy w 75 %

deklarują, że mają możliwość współdecydowania o ważnych sprawach szkolnych (wykres 1j). Rodzice,

poinformowali również, że mają możliwość przekazania swoich sugestii, uwag, propozycji dotyczących działań

szkoły podczas zebrań klasowych i konsultacji z nauczycielami, a także spotkań Rady Rodziców i  trójek

klasowych z dyrektorem. Ponadto w szkole prowadzone są ankiety. Podkreślili, że na podstawie zebranych

informacji od rodziców opracowany jest dalszy plan działania. Większość rodziców, jak wynika z badań, nie
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zgłaszała propozycji zmian do  działań szkoły (wykres 2j).

Uczniowie stwierdzili, że nauczyciele rozmawiają z nimi o ważnych dla nich sprawach. Mają możliwość

przekazania swoich propozycji wychowawcom oraz dyrekcji szkoły. Podali, że mają wpływ na koncepcyjne

działania szkoły. Do zmian wdrożonych pod ich wpływem należą, np.: zorganizowanie nowych kółek

zainteresowań (tanecznego, muzycznego), wprowadzenie dnia bez mundurka, wprowadzenie "Szczęśliwego

numerka", prowadzenie lekcji wychowawczych przez uczniów, np.: dot. dietetyki i zdrowego odżywiania,

subkultur, wycofanie średniej ważonej.

Wykres 1j Wykres 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób rodzice uczestniczą w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły? [AD]

(6983)

Tab.1

Numer Analiza

1 Rodzice uczestniczą w przygotowaniu i modyfikacji pracy

szkoły. Wśród rodziców przeprowadzana jest co roku

ankieta dotycząca pracy szkoły. Rodzice przedstawiają

swoje propozycje na spotkaniach z wychowawcami i

dyrekcją szkoły. Wnioski są prezentowane i omawiane

na spotkaniach klasowych i zebraniu trójek klasowych.

Na korytarzu jest umieszczona skrzynka w miejscu

widocznym umożliwiającym anonimowe wyrażenie opinii

o szkole.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

[AD] (9893)

Tab.2

Numer Analiza

1 Uczniowie uczestniczą w przgotowaniu i modyfikacji

koncepcji pracy szkoły. Uczniowie na godzinach

wychowawczych omawiają z wychowawcami koncepcję

pracy szkoły, plan pracy klasy na każdy rok szkolny.

Zgłaszają swoje propozycje, wprowadzają swoje uwagi.

Sprawy związane z koncepcją pracy szkoły są również

dyskutowane na spotkaniach Samorządu Uczniowskiego

o poszerzonym składzie (trójki klasowe). Rozmowy z

dyrekcją szkoły.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób rodzice uczestniczą w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły? [WN]

(6983)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Opiniują propozycje przekazane im przez szkołę Radzie Rodziców przedstawiana jest każdorazowo

koncepcja pracy szkoły, do której mogą zgłosić swoje

propozycje, wnioskować o dokonanie w niej zmian

2 Biorą udział w pracach nad koncepcją jako równi

partnerzy

w trakcie zebrań klasowych przekazywane są postulaty,

wnioski, informacje – komunikacja ma charakter

dwubiegunowy, do i od rodziców, problemy dotyczące

ogólnej sytuacji szkoły, zajęć dodatkowych, konkursów,

spraw wychowawczych rozwiązywane są na spotkaniach

rady rodziców, zebraniach klasowych oraz rozmów

indywidualnych dyrektora szkoły,

3 Biorą udział w ankietach uczestnictwo rodziców w przygotowaniu i modyfikacji

koncepcji pracy szkoły realizowane jest również

anonimowo poprzez badania ankietowe prowadzone w

czasie zebrań Rady Rodziców i zebrań klasowych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

[WN] (9896)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zgłaszanie pomysłów dot. realizacji działań szkoły Swoje pomysły i propozycje uczniowie przekazują za

pośrednictwem nauczycieli, wychowawców, pedagoga,

psychologa, rodziców oraz samorządu uczniowskiego.

Modyfikowanie koncepcji pracy szkoły odbywa się

również poprzez informacje przekazywane w czasie

rozmów indywidualnych uczniów z dyrektorem szkoły.

Uczniowskie postulaty dotyczą najczęściej szeroko

rozumianego życia szkoły, zasad życia szkolnego czy

zajęć dodatkowych

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

uczniami i rodzicami

Rodzice i uczniowie angażują się i biorą aktywny udział w realizowaniu koncepcji pracy szkoły.

Wspólnie z nauczycielami inicjują, organizują i wspomagają szkołę w licznych przedsięwzięciach

oraz współdecydują o ważnych sprawach w szkole. Rodzice są uczestnikami wspólnych spotkań.

Z ich udziałem odbywają się najważniejsze imprezy i uroczystości szkolne oraz prezentacje

projektów realizowanych w szkole.

Z zebranych podczas badania danych wynika, że cześć uczniów zgłasza pomysły do realizowania w szkole,

rzadziej  na konkretnych lekcjach (wykres 1j). Większość chętnie bierze udział w działaniach szkoły

wynikających z ich pomysłów. Pomysły te najczęściej dotyczyły propozycji zmian funkcjonowania szkoły,

tematyki zajęć lekcji wychowawczych, zorganizowania imprez szkolnych. Uczniowie: nakręcili filmik promujący

szkołę według własnego pomysłu, wprowadzili  "Dzień bez mundurka", "Szczęśliwy Numerek", zaproponowali

wycofanie średniej ważonej, zorganizowanie nocy filmowych i wieczorów filmowych, prowadzili lekcje

wychowawcze o tematyce związanej ze zdrowym odżywianiem. Uczniowie nie zapraszali nikogo do wspólnego

działania wynikającego z realizacji ich pomysłów z uwagi na to, że dotyczyły one w większości organizacji życia

w szkole. Większość pomysłów uczniowskich już została zrealizowana, a niektóre jak "Noc filmowa" zostały

przełożone na dogodny termin, na co wskazali także nauczyciele.

W opinii nauczycieli uczniowie chętnie zgłaszają pomysły oraz angażują się w działania prowadzone dla całej

społeczności uczniowskiej. Wśród podanych przykładów znalazły się te, na które wskazywali uczniowie oraz inne

związane z organizacją ciekawych dni w szkole, imprez okolicznościowych na terenie całej placówki jak również

w poszczególnych klasach (np.: pomysły dotyczące apelu - pasowanie na ucznia, halloween w szkole, sposób

przeprowadzenia pierwszego dnia wiosny, dnia dziecka w szkole, redagowanie tablicy Samorządu Uczniowskiego

i strony internetowej szkoły, działania wolontariackie związane z wyjściami poza szkołę i w szkole).

Również rodzice, w opinii dyrektora i nauczycieli, włączają się w działania prowadzone w szkole. Rodzice są

współorganizatorami imprez szkolnych (np. festynów, akcji charytatywnych, zabaw szkolnych, wycieczek).

Wpływają na organizację pracy szkoły poprzez zgłaszanie pomysłów na ulepszenie jej funkcjonowania (np.:
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zorganizowania zajęć z pływania dla wszystkich klas w trakcie zajęć z wychowania fizycznego, podjęcia dyskusji

na określone tematy na lekcjach wychowawczych - cybeprzemoc). Szczegółowe inne informacje na ten temat

zostały podane w (tab. 1). Wskazane informacje znalazły swoje potwierdzenie także w wypowiedziach rodziców.

Rada Rodziców wspiera działalność szkoły, czuwa nad przepływem informacji ustalonych podczas rozmów 

z dyrektorem do rodziców, podejmuje decyzje, planuje działania.

Większość rodziców wskazała, że przekazywane są im informacje na temat decyzji podejmowanych z ich

udziałem oraz że mają możliwość decydowania o ważnych sprawach szkoły, ale 60% z nich podała, że nie

bierze udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły. Rodzice uczestniczący w wywiadzie także

wskazali, że "W szkole jest cześć rodziców, która bardzo chętnie angażuje się w sprawy szkoły, ale różnie to

wygląda w poszczególnych klasach".

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy podejmowali Państwo wspólnie z rodzicami działania na rzecz rozwoju uczniów? Co to były

za działania? Kto je inicjował? Jak duża grupa rodziców się w nie angażowała? Jakie były efekty tych działań?

[WNO] (8587)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 imprezy szkolne i klasowe Wigilia klasowa, paczki mikołajkowe - uczniowie i rodzice

- 95% rodziców - spotkanie wigilijne w klasie przy

poczęstunku, otrzymanie podarunków Wszystkie imprezy

klasowe są ustalane z uczniami i rodzicami wspólnie , a

większość rodziców uczestniczy w tych spotkaniach -

Sponsoring, pomoc w organizacji Walentynek – zakup

przez rodziców balonów, lizaków, ciasta dla wszystkich

uczniów w szkole - rodzice tej klasy włączają się w

działania wolontariatu poprzez przygotowanie

poczęstunku.

2 wycieczki klasowe Wycieczka klasowa - koordynatorzy ekologii, rodzice

(większość), uczniowie - wyjazd uczniów na wycieczkę

bezpłatną i poznanie miejsc cennych przyrodniczo,

integracja klasy i pokazanie możliwości spędzania

wolnego czasu (3 wycieczki - 2 dniowe i 1 dwudniowa).

3 prezentacje projektów Prezentacja projektów - rodzice i uczniowie a także

nauczyciele koordynatorzy - 90% rodziców - umiejętność

autoprezentacji i współpracy w grupie.

4 przeciwdziałanie cyberprzemocy rodzice i nauczyciele - większość rodziców - opracowanie

programu profilaktycznego szkoły, pogadanka na g.

wychowawczych, zebraniach z rodzicami (projekt w

toku)

5 zajęcia na basenie - rodzice - większość - młodzież pływa w trakcie

obowiązkowych zajęć z wf
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Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Stan oczekiwany:

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: C

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W świetle przeprowadzonych badań Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich jest szkołą

efektywnie nauczającą. Procesy edukacyjne w większości zorganizowane są adekwatnie do potrzeb

uczniów oraz nakierowane są na  rozwój uczących się. Wyjątek stanowi tu wpływ uczniów

na organizowanie procesu uczenia się, na niektórych lekcjach jak również przyjęte formy pracy

na lekcji przez niektórych nauczycieli, które nie wpływają na zainteresowaniem uczniów tematem.

Ponadto nie wszyscy uczniowie mają dostateczną świadomość odpowiedzialności za własny proces

uczenia się, uzależniając go nie od siebie, ale od innych czynników zewnętrznych. Zarówno

nauczyciele jak i uczniowie szkoły kreują atmosferę służącą realizacji postawionych celów,

współpracując podczas ich osiągania. Uczniowie jak również ich rodzice zauważają dbałość

i zaangażowanie części nauczycieli w tworzenie i  doskonalenie atmosfery służącej rozwojowi

uczniów. Ponadto obowiązujący w szkole jasny system oceniania i motywowania wspomaga

uczniów w planowaniu rozwoju, a odwoływanie się nauczycieli do uczniowskiej wiedzy z innych

przedmiotów oraz podawanie przykładów pomaga im się uczyć. W szkole podejmuje się szereg,

ciekawych interdyscyplinarnych działań, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe gimnazjalistów

i ich zainteresowań, ale nie noszą one znamion innowacyjności, ponieważ w swojej atrakcyjności

wpisały się w stały element pracy gimnazjum. 
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Obszar badania:  Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi

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

oddziału

Analiza uzyskanych w badaniu informacji daje podstawę do stwierdzenia, że nauczyciele podejmują

działania związane z organizacją procesów edukacyjnych, służących rozwojowi uczniów, które

w większości są adekwatne do ich potrzeb. W procesie nauczania niektórzy nauczyciele nie stosują

różnorodność oddziaływań na lekcji, które motywowałaby uczniów  do podejmowania wysiłku

edukacyjnego. Planowanie i realizacja przez nich procesów uczenia się i nauczania wynika z potrzeb

poszczególnych oddziałów klasowych.

Część nauczycieli umożliwia uczniom współpracę podczas większości lekcji (wykres 1j). Prawie 68% uczniów (46

z 68) pozytywnie ocenia umiejętność tłumaczenia zagadnień przez większość nauczycieli, ale  (16 z 68) - 23,35

% wskazuje, że połowa nauczycieli, a (6 z 68) - 8,8% mniej niż połowa i żaden nauczyciel nie tłumaczy

zrozumiale zagadnień poruszanych na lekcjach (wykres 2j).

Przez uczniów dobrze oceniane jest to, że większość nauczycieli, ale nie wszyscy potrafią zainteresować ich

tematem lekcji (wykres 3j). Uczniowie bardzo różnorodnie wypowiadają się o kwestii stosowania przez

nauczycieli sposobów i form nauczania, które motywują ich do nauki (wykres 4j). W  wykresie 4j uzyskane dane

stanowią różnicę istotną statystycznie działającą na niekorzyść badanej placówki, co oznacza, że w porównaniu

do innych szkół  badanych w Polsce uczniowie wypowiadali się bardziej korzystnie, częściej wybierając

odpowiedzi  "do wszystkich i do większości" . Przy szacowaniu proporcji statystycznych w wykresie  4j jest

istotnie mniej odpowiedzi pozytywnych. Należy tutaj wskazać, że jest to jedyna grupa respondentów, która ma

nieco odmienne zdanie w przeprowadzonych badaniach.

Powyższe ankietowe wypowiedzi uczniów znalazły swoje odzwierciedlenie w wypowiedziach uczniów po

obserwowanych zajęciach, którzy wskazali, że część nauczycieli stosuje różnorodność pracy na lekcji, co ich

motywuje do podejmowania wysiłku edukacyjnego, ale część zawsze prowadzi je tak samo, czasem nieznacznie

zmieniając tok lekcji (tab. 1). Wśród sposób pracy na lekcji, które znajdują w ich oczach największe uznanie (to

co się podobało na obserwowanych lekcjach) wskazywali:

● aktywny sposób prowadzenia lekcji (8 razy),

● przyjazny kontakt (4 razy),

● udzielanie wskazówek zwrotnych dotyczących sposobów uczenia się, tematyka zajęć korzystanie

z tablicy interaktywnej i innych środków IT, słowników, pomocy (3 razy),

● prowadzenie dyskusji (2 raz),

● podawanie przykładów przez nauczyciela, możliwość popełniania błędów (1 raz).

Wypowiedzi uczniów znalazły swoje odzwierciedlenie w wypowiedziach nauczycieli po obserwowanych lekcjach,

którzy wskazali, że starają się na lekcjach pracować w sposób aktywizujący uczniów - co jest normą w ich

przypadku, część wskazała także, ze wasze stosuje wybrane przez siebie formy i metody pracy (tab. 2).

Zdaniem nauczycieli metody zastosowane przez nich podczas obserwowanych zajęć wynikały z potrzeb klasy,

specyfiki przedmiotu, kształcenia bądź rozwijania umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, jak również

potrzeby indywidualizacji oddziaływań. Nauczyciele mieli na uwadze m.in. : pobudzenie zainteresowań uczniów

tematem, zmobilizowanie do aktywności, rozwijanie samodzielności pracy uczniów, wzbudzanie refleksji,

rozwijanie pracy w grupach, parach, nabycie nowych i utrwalenie już poznanych wiadomości i umiejętności. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy ta lekcja różniła się od innych lekcji z tego przedmiotu? Jeśli tak, to w jaki sposób? [WUPO]

(7132)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 różnorodność form pracy na lekcji lekcje zawsze są ciekawe, życzliwe, czasem jest inaczej

ale to zależy od tematu i sposobu prowadzenia lekcji

uzależnionego od tematyki

2 brak różnorodności pracy na lekcji Trochę się różniła. Bardzo. Była zbliżona, nauczycie nie

był taki ostry . Zwykle nie ma tak dużo pracy w grupach

a pani jest ostra Nauczycielka zawsze tak prowadzi

lekcje. Mamy już m deja-vu. Nie, Pani zawsze tak

prowadzi zajęcia

 



Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich 26/204

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

proszę powiedzieć czym? [WNPO] (7752)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wykorzystanie ciekawych środków dydaktycznych,

pomocy na lekcji - jako nowość stosowana na lekcji

Zastosowałam laptopy, żeby zachęcić młodzież do

wykorzystywania różnych rodzajów słowników,

przećwiczyć wymowę online, zaproponować kierunki

samodzielnego uczenia.

2 prowadzenie lekcji w sposob aktywny Moje lekcje staram się prowadzić w taki sposób, aby

formy działań, metody, środki oraz atmosfera zajęć

sprzyjały uczeniu się. Zależy mi, aby uczniowie aktywnie

uczestniczyli w procesie zdobywania wiedzy. Dlatego

uważam, że lekcja nie odbiegała od innych zajęć

prowadzonych w tej klasie. Zatem lekcja nie różniła się

od innych lekcji, mimo iż często na lekcji stosuję

ćwiczenia interaktywne. Działania nauczyciela jak zwykle

skierowane były na zwiększenie aktywności uczniów oraz

kształtowanie logicznego myślenia. Lekcja nie różniła się

w istotny sposób od innych. Na zajęciach stosuję metody

i techniki aktywizujące (np. mapę myśli, śnieżną kulę,

debatę, gwiazdę pytań, asocjogram). Wykorzystuję

różnego rodzaju środki dydaktyczne- karty pracy,

słowniki j. polskiego, frazeologiczne, albumy malarskie,

płyty itp. Lekcja nie różniła się w istotny sposób od

innych lekcji prowadzonych w tej klasie. Lekcje staram

się prowadzić w taki sposób, aby zachęcać każdego

ucznia do wykonania ciekawej i twórczej pracy

plastycznej

3 jednostajność wykorzystania form i metod pracy Moja lekcja nie różniła się od innych lekcji. Lekcja nie

różniła się w istotny sposób od innych lekcji

prowadzonych w tej klasie. Lekcja ta była podobna pod

względem stylu prowadzenia i sposobu przekazywania

informacji.
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Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Nauczyciele umożliwiają swoim uczniom kształcenie umiejętności uczenia się, dzięki odpowiedniej

organizacji procesów edukacyjnych. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie wyrażają opinie, podają

przykłady, dyskutują, podejmują decyzje, poszukują rozwiązań, pracują w grupach,  a także dzielą

się swoją refleksją i podsumowują lekcje. Efektem stosowania przez nauczycieli różnych form pracy

podczas zajęć jest deklaracja większości uczniów, że potrafią się uczyć. 

Obserwacje zajęć (11) wskazują, że nauczyciele organizując proces edukacyjny kształtują u uczniów

umiejętność uczenia się. Dają możliwość uczniom na swobodę ekspresji twórczej na lekcji, popełniania błędów

i uczenia się na nich, ukierunkowanego i swobodnego wypowiadania się, wzajemnego obserwowania swojej

pracy i wyciągania z niej wniosków. Wszyscy uczniowie, w wyniku działań nauczycieli, mogą decydować

o swoim uczeniu się, wyborze dogodnej dla nich formie pracy (indywidualnie, w parze lub grupie), jak również

wyrażać opinie na poruszane tematy i podawać przykłady. Mogą oni także dzielić się swoimi spostrzeżeniami

z otaczającego świata, poczynionych obserwacji jak również wykorzystywać nabytą już wiedzę w praktyce

do rozwiązywania zleconych ćwiczeń i zadań (tab.1).

Większość uczniów korzysta z tej możliwość, wypowiadając się na tematy zagadnień poruszanych na zajęciach,

a także podsumowując lekcje. Należy też stwierdzić, że nauczyciele tworzą również przez większość lekcji

sytuacje, które sprzyjają poszukiwaniu przez uczniów różnych sposobów rozwiązań stawianych problemów

lub zadań. W tym celu jako źródła informacji wskazują uczniom do wykorzystania (np.: słowniki, filmy,

artykuły). Powyższe wskazania znajdują swoje potwierdzenie w wypowiedziach uczniów na temat wskazówek,

związanych z procesem uczenia się, przekazywanych im przez nauczycieli co zostało pokazane na (wykres 1w

i 1j).

Uczniowie klas trzecich mają raczej negatywne zdanie w kwestii uzyskania pomocy dotyczącej określenia

nowych treści i umiejętności, które nabyli w dniu badania (wykres 2j). Uzyskane dane w tym przypadku mają

znaczenie istotne statystycznie działające na niekorzyść szkoły, co oznacza, że w innych gimnazjach badanych

w Polsce uczniowie wypowiadali się bardziej pozytywnie. Jednocześnie uzyskane dane w szacowaniu proporcji

statystycznych nie mogą świadczyć o spełnieniu . Należy tu jednak podkreślić, że pozostali uczniowie w tej

kwestii mają pozytywne zdanie. Dodatkowo zarówno zdecydowana większość uczniów (wykres 3j) jak

i większość nauczycieli (wykres 4j) są przekonani, że uczniowie potrafią się uczyć.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 1w
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, w jaki sposób nauczyciel kształtuje u uczniów umiejętności uczenia się. [OZ] (7556)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Nauczyciel : zadaje pytania, przedstawia problem,

zadaje zadanie domowe, podpowiada gdzie można

znaleźć ciekawe artykuły dot. omawianego tematu,

stawia pytania otwarte, czasami prowokuje słownie do

dyskusji, pozwala na popełnianie błędów ale jednoczenie

wskazuje uczniom na prawidłowe rozwiązanie, pracuje z

kartami pracy, stosuje pracę indywidualną z

wykorzystaniem podręcznika oraz informacji

wyświetlanych na tablicy multimedialnej, podaje bardzo

dużą liczbę przykładów z życia wziętych, błędy

popełniane przez uczniów wykorzystuje na lekcji –

jednoczenie obrazowo pokazując problem.

Uczniowie mogą: brać udział w dyskusji, wyrażać swoje

opinie, prezentować swoje zadanie domowe, wypełniać

mapę mentalną, korzystać z podręcznika, zapoznawać

się z tekstami, tworzyć wspólnie w grupie notatkę na

podstawie tekstu i przeprowadzonej dyskusji, korzystać

ze słowników (elektronicznych i książkowych), racować

w parach i w grupach, brać udział w rozmowie

prowadzonej na lekcji, wyrażać swoje opinie, wysuwać

wnioski, rozposywać notatkę, pracować w parach lub

niewielkich grupach Uczniowie: decydują o kształcie

kompozycji, elementy grafiki, malowanie akwarelą,

pracują w grupach wykonując inne zadanie,
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Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

Działania podejmowane przez nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, a także postawy

i zachowania uczniów tworzą w szkolę atmosferę sprzyjającą realizacji procesów uczenia się

i nauczania. Uczniowie jak również ich rodzice zauważają dbałość i zaangażowanie części

nauczycieli o tworzenie i doskonalenie atmosfery służącej rozwojowi uczniów. 

Zarówno nauczyciele jak i uczniowie tworzą podczas zajęć życzliwą atmosferę sprzyjającą uczeniu się,

na co wskazują wszystkie obserwacje lekcji co zostało szczegółowo wskazane w (tab. 1). W każdej sytuacji

uczniowie mają możliwość wykorzystania popełnionych błędów do uczenia się, a ich inicjatywy i opinie są

wykorzystywane do pracy na lekcji oraz akceptowane.

Według uczniów większość nauczycieli stwarza swoim uczniom możliwość efektywnej pracy podczas zajęć

lekcyjnych. Mają oni bardzo różnorodne zdanie odnośnie wspiera ich w procesie uczenia się przez nauczycieli

poprzez udzielanie im cennych wskazówek pomagającym im się uczyć (wykres 1j). Pozytywnie natomiast

wypowiadają się odnośnie upewniania się nauczycieli czy bieżące treści zostały właściwie zrozumiane przez

uczniów (wykres 2j)  i wysłuchania ich w miarę potrzeby (wykres 3j). Dane uzyskane w wykresie 2j stanowią

różnice istotną statystycznie przemawiające na korzyść placówki, co oznacza, że w innych gimnazjach w Polsce

uczniowie udzielali mniej korzystnych odpowiedzi.

Taki stan rzeczy ma wpływ na tworzenie komunikacji interpersonalnej i na relacje międzyludzkie panujące

w szkole. Są one pozytywne, co wynika zarówno z obserwacji lekcji jak również z wypowiedzi uczniów (wykres

4j i 5j), a także zdecydowanej większości rodziców, którzy uważają, że nauczyciele szanują ich dziecko,

przy jednoczesnym wskazaniu przez 12 % rodziców, że nie mają takiej wiedzy (wykres 6j) oraz traktują

wszystkich uczniów według ustalonych takich samych, równych zasad (wykres 7j). Należy tutaj zwrócić uwagę,

że dane uzyskane w wykresie 6j, są istotnie statystyczne działając na niekorzyść szkoły , co oznacza,

że w innych badanych gimnazjach w Polsce rodzice udzielali zdecydowanie bardziej pozytywnych odpowiedzi

i wskazywali mniej odpowiedzi "trudno powiedzieć". 

Na dobre relacje panujące w szkole mają wpływ, zaobserwowane podczas obserwacji zajęć, wzajemne relacje

między uczniami, co zdaniem rodziców wynika z dbałości większości nauczycieli o pozytywny klimat w klasie

i szkole (wykres 8j). Sami uczniowie są zdania, że uzyskują od siebie nawzajem wsparcie w trakcie większości

lekcji (wykres 9j). Zdecydowana większość z nich uważa, że większość nauczycieli odnosi się do nich z dużym

szacunkiem (wykres 10j) i są sprawiedliwi (wykres 11j).

Wypowiedzi uczniów i rodziców potwierdzają także pracownicy niepedagogiczni, którzy również są zdania,

że zarówno nauczyciele jak i uczniowie dbają o budowanie pozytywnych relacji i życzliwej atmosfery.
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Wykres 3j Wykres 4j



Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich 32/204

      

Wykres 5j Wykres 6j

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

Wykres 11j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, jaka jest atmosfera uczenia się i podaj przykłady działań (nauczyciela i uczniów), które ją

tworzą. [OZ] (7550)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Na wszystkich obserwowanych lekcjach panowała

atmosfera sprzyjająca uczeniu się.

- lekcja zaplanowana, przebiegała rytmicznie, uczniowie

chętnie konwesowali, zadawali pytania i wykonywali

ćwiczenia. - Nauczyciel tworzy atmosferę

bezpieczeństwa, uczniowie czują się swobodnie, widać

interakcję uczniów z nauczycielem. Uczniowie nie boją

się zadawać pytań i odpowiadać na pytania, nie boją się

popełniać błędów. - Nauczyciel zadaje otwarte pytania,

stosuje aktywizujące formy pracy, stwarza możliwość

poszukiwania odpowiedzi na zadane pytania w tekstach,

życzliwie odnosi się do uczniów powodując, że

swobodnie wypowiadają się oni na lekcji aktywnie biorą

w niej udział, chętnie zgłaszają się do odpowiedzi. -

Lekcja zaplanowana, nauczyciel zadbał o różnorodność

metod i form pracy, pilnował czasu wykonywania zadań.

Zwracał się do uczniów po imieniu, jego postawa była

życzliwa. Uczniowie byli zainteresowani zajęciami,

pracowali z zaangażowaniem, chętnie się wypowiadali,

nie wymagali dyscyplinowania. - Stosunek nauczyciel

jest bardzo życzliwy, w trakcie lekcji stosuje on

wzmocnienia emocjonalne

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

nich oczekiwania

Uczniowie znają cele uczenia się oraz mają świadomość działań i oczekiwań stawianych im przez

cześć nauczycieli. Powszechnemu rozumieniu przez uczniów celowości podejmowanych działań

sprzyjają oddziaływania większości nauczycieli.

Nauczyciele zapoznają uczniów z celami lekcji oraz poznali wymagania i kryteria jakie będą stosowane na lekcji,

na co wskazują obserwacje zajęć (11) oraz wypowiedzi uczniów (wykres 1j). Na lekcjach poprzez zadawanie

pytań nauczyciele upewniali się czy wszyscy uczniowie zrozumieli cele lekcji i wymagania. Z kolei zdecydowana

większość uczniów świadomość celowości uczenia się konkretnych treści lub umiejętności, deklaruje w stosunku

do większości zajęć (wykres 2j). Mają oni różnorodne zdanie ta temat formułowania jasnych oczekiwań

nauczycieli, w stosunku do uczniów, w odniesieniu do podejmowanych działań na prowadzonych zajęciach

(wykres 3j). We wszystkich przypadkach prezentowanych wykresów uzyskane dane mają charakter istotny

statystycznie działający na niekorzyść placówki, co oznacza że w innych gimnazjach na terenie Polski uczniowie

wybierali bardziej zdecydowane odpowiedzi zwłaszcza zdecydowanie tak i raczej tak. Jednocześnie zastosowanie

szacowania proporcji statystycznych pozwala na spełnienie danego obszaru.
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Obszar badania:  Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w

trudnych sytuacjach

Nauczyciele powszechnie motywują uczniów do pracy. Część nauczycieli w opinii uczniów robi to

w sposób bardzo skuteczny poprzez udzielanie wskazówek, rad, a także służenie im pomocą

w sytuacjach dla nich trudnych, prowadzenie lekcji w sposób ciekawy i aktywny. 

Nauczyciele powszechnie podejmują działania wspierają uczniów wtedy, kiedy takiej pomocy potrzebują,

na co wskazują uczniowie (wykres 1j). Część z nich ok. 35 %  przekazuje uczniom informację zwrotną w postaci

wskazówek do dalszego uczenia się (wykres 2j), a ponad połowa nauczycieli  przeprowadzanie z uczniami

rozmowy o postępach w nauce (wykres 3j), co wynika z wypowiedzi uczniów. Podejmowanie przez część

nauczycieli przytoczonych wyżej działań, mających na celu zmotywowanie uczniów do podejmowania wysiłku

edukacyjnego powoduje, że gimnazjaliści  lubią się uczyć na  38% zajęć (wykres 4j), chociaż jak twierdzą

nauczyciele większość z nich jest zmotywowana do pracy (wykres 5j), co potwierdziły obserwacje lekcji (tab. 1).

Sami uczniowie twierdzą, że tylko cześć lekcji, na które uczęszczają jest dla nich ciekawa (wykres 6j)

jednocześnie podają, że lekcje motywują ich do pracy wtedy kiedy nauczyciel: prezentuje otwartą, motywującą

postawę, prowadzi lekcje w sposób aktywny, używa nowoczesnych technologii i ciekawych środków

dydaktycznych oraz odnosi się do przykładów z życia.

Rodzice są zdania, że nauczyciele w większości stosują pozytywne wzmocnienia w stosunku do ich dzieci

(wykres 7j) oraz wierzą w ich możliwości (wykres 8j). Obydwa powyższe wykresy (7j i 8j) mają charakter

istotny statystycznie na niekorzyść placówki, co oznacza, że w porównaniu do innych szkół w Polsce, w których

było przeprowadzone badanie rodzice udzielali  bardziej pozytywnych wypowiedzi, zwłaszcza udzielając

wypowiedzi "do wszystkich" i mniej "trudno powiedzieć". Jednocześnie należy zaznaczyć, że w wyniku

szacowania proporcji w uzyskanych danych jest istotnie więcej wypowiedzi pozytywnych, co może świadczyć

o spełnieniu. 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 7j Wykres 8j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, w jaki sposób nauczyciel motywuje uczniów do aktywnego uczenia się? Jakie przynosi to

rezultaty? W jakim stopniu działania nauczyciela są skuteczne? [OZ] (7762)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Na lekcjach nauczyciel, np.: zachęca do wypowiedzi i do

rozwiązywania ćwiczeń. Indywidualnie kontroluje pracę

uczniów, chwali poprawne wypowiedzi, ocenia ich pracę

zadaje pytania otwarte, stawia problem do rozwiązania,

pracuje z tekstem znajdującym się w podręczniku,

pozwala na dopełnianie wypowiedzi przez kolejnych

uczniów, buduje wyjaśnienie pojęcia na podstawie

poszczególnych wypowiedzi uczniów stosuje prace

ukierunkowaną, daje możliwość zadania pytania uczniom

stosuje aktywizujące metody pracy na lekcji, rywalizację

pomiędzy dwoma grupami, zadaje liczne pytania, tworzy

sytuacje gdzie uczniowie poszukują prawidłowych

rozwiązań pracuje na konkretnych przykładach, odnosi

się do wiedzy uczniów, buduje wyjaśnienie pojęcia na

podstawie poszczególnych wypowiedzi uczniów Zwracał

się po imieniu, kierował pytania do konkretnych osób,

zachęcał do wykonywania zadań,

Działania nauczyciela powoduję, że uczniowie m.in.: są

zaangażowani w pracę na lekcji bardzo chętnie i

aktywnie biorą udział w lekcji, dyskutują, wyrażają swoje

opinie, poprawiają swoje błędy samodzielnie i wzajemnie

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

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Nauczyciele, wspierając uczenie się uczniów, przekazują informację zwrotną dając gimnazjalistom

wiedzę o mocnych i słabych stronach ich uczenia się, jednocześnie wyznaczając dalsze kierunki

rozwoju i wskazując drogę poprawy. Rozmawiają z uczniami o ich postępach w nauce i trudnościach

szukając źródeł ich sukcesów jak i trudności w nauce. Oceniają uczniów według jasnych,

klarownych zasad, wykorzystując wspierającą funkcję oceny. Dzięki takim działaniom większość

uczniów czuje się zmotywowana do pracy, co potwierdzają sami uczący się, ich rodzice jak również

obserwacje lekcji.

Nauczyciele stosują informację zwrotną wpierająca uczenie się uczniów, co zaobserwowano podczas obserwacji

lekcji. Zwracają uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania, które były prawidłowe jak i popełniane błędy.

Odnoszą się także do uzyskanych efektów pracy uczniów na lekcji, oceniają ich pracę (tab. 1). Stosowane

wskazówek, informacji zwrotnej w tym oceniania przez nauczycieli pomaga uczniom w procesie uczenia się,

ponieważ są oni bardziej zmotywowani do pracy, wzbudzają w sobie refleksję, korygują swoje błędy, co można

było zobaczyć podczas obserwacji lekcji. Z wypowiedzi uczniów wynika, że nauczyciele dość powszechnie

rozmawiają z nimi o postępach w nauce (wykres 1j), dostrzegając to co jest robione dobrze (wykres 2j) oraz

rozmawiają o trudnościach w nauce (wykres 3j), co  jest elementem poszukiwania źródeł sukcesów jak i 

trudności. Elementem wsparcia dla uczniów jest też to, że mogą zwrócić się o pomoc do swoich nauczycieli i ją

od większości z nich otrzymują (wykres 4j) - dane uzyskane w tym wykresie maja charakter istotny

statystycznie na niekorzyść szkoły, co oznacza, że w innych gimnazjach w Polsce uczniowie  udzielali bardziej

pozytywnych wypowiedzi, zwłaszcza wskazując na wybór "do wszystkich"; w szacowaniu proporcji jest istotnie

więcej wypowiedzi pozytywnych, które mogą  świadczyć o spełnieniu. Wspierającą rozwój ucznia funkcję pełni

w szkole także ocenianie. Jak wskazują uczniowie, jest ono oparte na jasnych zasadach (wykres 5j) ponieważ

zdecydowana większość nauczycieli informuje uczniów, co będzie brać pod uwagę oceniając zadanie (wykres 6j)

i przestrzega zasad, które są ogłoszone (wykres 7j). Taki stan rzeczy powoduje, że w opinii uczniów podczas

oceniania czują zadowolenie, postanawiają, że się poprawią, wiedzą co mają poprawić, ale zdarzają się też

uczniowie, którzy czują zniechęcenie lub ocenianie jest im obojętne (wykres 1w) jak również to, że w ocenie

rodziców stosowane przez większość nauczycieli klarowne zasady oceniania motywują ich dzieci do uczenia się. 
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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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Wykres 1w
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, w jaki sposób nauczyciel udziala informacji zwrotnej uczniom. [OZ] (7560)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Informacja zwrotna, której nauczyciel udzielał uczniom

podczas lekcji wpływała na ich uczenie się.

Nauczyciel: podkreśla elementy wypowiedzi, które były

poprawne, zwraca uwagę na błędy odnosi się do

wypowiedzi uczniów wyjaśniając im czy ich wypowiedź

jest prawidłowa i właściwa, ocenia prace uczniów na

lekcji, przytacza prawidłowe wypowiedzi, definicje i

komentuje je podaje przykładywyjaśnia uczniom co

zrobili dobrze, a co źle i naprowadza na właściwe

rozwiązanie, jednocześnie wyjaśnia co powinni zrobić

aby dobrze nauczyć się słówek, ich prawidłowego

brzemienia, jak należy się uczyć, uczula na związki

wyrazowe, że w prostym tłumaczeniu mogą one brzmieć

"głupio" i należy zwracać na to uwagę, wskazuje

uczniom jakie zasady należy stosować – wskazuje

konkretnie do ucznia co zrobił dobrze bo użył właściwej

zasady pokazuje prace innych uczniów, podkreśla co jest

dobre
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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 dbają o spójność i powszechność działań pozwalającym uczniom na zrozumienie

związków oraz powiązań zachodzących między różnymi dziedzinami życia. Zwracają uwagę

na wykorzystanie wiedzy w praktyce, a także odnoszenie treści omawianych na lekcjach

do wydarzeń społecznych i historycznych, które dzieją się w najbliższej okolicy, kraju i świecie.

Nauczyciele tak organizują procesy edukacyjne, aby uczniowie mieli możliwość powiązania treści i umiejętności

przedmiotowych i  międzyprzedmiotowych. Na większości lekcji umożliwiają uczniom odwoływanie się

do doświadczeń pozaszkolnych oraz wydarzeń zachodzących w kraju i na świecie, co wynika z obserwacji lekcji

podczas, których uczący się podawali przykłady z życia w odniesieniu do poruszanych tematów lekcji i specyfiki

danego przedmiotu oraz wypowiedzi uczniów (wykres 1j) i nauczycieli (tab. 1). Należy też podać, że nauczyciele

planując procesy edukacyjne, jak również sposób realizacji danego tematu lekcyjnego, chętnie odwołują się

do zagadnień poruszanych na innych przedmiotach oraz wiedzy i umiejętności już na nich zdobytych przez

uczących się (tab. 2 i 3).

Ponadto należy stwierdzić, że wszelkie działania podejmowane w szkole (zwłaszcza realizacja projektów,

wymian międzynarodowych, uroczystości, wycieczek) mają charakter interdyscyplinarny ze ścisłym

wykorzystaniem doświadczeń uczniowskich, ich spostrzeżeń, umiejętności, talentów, co ma swoje

odzwierciedlenie w tym, iż uczniowie mają świadomość użyteczności zdobytej wiedzy w codziennym życiu

(wykres 2j). 

Wykres 1j Wykres 2j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy planując lekcje uwzględniał/a Pan/i zagadnienia poruszane na innych przedmiotach? Jeśli

tak, to które elementy lekcji łączyły się z innymi przedmiotami? [WNPO] (6556)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zagadnienia międzyprzemdiotowe Planując zajęcia uwzględniłam zagadnienia omawiane na

lekcjach wiedzy o społeczeństwie ( uczniowie, po

przeczytaniu tekstu, rozpoznawali zagrożenia związane z

nietolerancją wśród ludzi i wymieniali przykłady

nietolerancji- rasizmu ). Lekcja nawiązywała również do

historii ( niewolnicza praca czarnych ludzi, ciemiężenie

przez ludzi białych ) oraz korelowała z zajęciami

artystycznymi (sztuka współczesna- wizja człowieka XXI

wieku wykonana techniką kolażu i zaprezentowana przez

ucznia). Podczas planowania lekcji uwzględniłam fakt, że

tematyka poruszana przeze mnie pokrywa się z

materiałem omawianym na lekcjach biologii (określanie

grup zwierząt, podawanie cech charakterystycznych

gatunków, poszerzenie wiadomości na temat warunków

życia zwierząt w parkach odwiedzanych przez turystów).

Cała część lekcji poświęcona oparzeniom dotyczyła

zagadnień poruszanych również na lekcjach biologii.

Ćwiczenie RKO można również powiązać z wf –em, na

którym jest realizowana edukacja zdrowotna.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób dbają Państwo o to, by pokazywać uczniom tej klasy związki między tym, co

dzieje się na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie? [WNO] (6852)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 informatyka przestrzeganie prawa autorskiego, poszanowanie cudzej

własności, odpowiedzialność za słowo- przestrzeganie

prawa w Polsce używanie Internetu, jako narzędzia

cyberprzemocy

2 historia święta narodowe i państwowe – udział w apelach,

wykonywanie gazetek, , spotkania ze świadkami historii,

audycje w radiowęźle, zwiedzanie wystaw dotyczących

historii
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

3 języki obce dokonujemy porównań w wielu dziedzinach dotyczących

naszej gminy, województwa, kraju i zagranicy, np. sport,

muzyka, nauka, filmy, materiały wypracowane przez

naszych uczniów w projektach międzynarodowych,

nauczyciele języków obcych proponują młodzieży

sprawdzenie swojej wiedzy i znajomości języka obcego

na wymianach zagranicznych, spotkania z

przedstawicielami polonii amerykańskiej Bandery

4 wychowanie fizyczne: uświadamianie, że aktywność fizyczna np.: biegi,

ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia wzmacniające,

jest realizowana w podobny sposób przez zawodowych

sportowców, ludzi znanych z telewizji, że zapobiega

wszechobecnej otyłości, uczniowie uczestniczą w

wydarzeniach sportowych szkolnych i międzyszkolnych

wykorzystując umiejętności nabyte na zajęciach

wychowania fizycznego.

5 godziny z wychowawcą zdrowe odżywianie w dobie tylu chorób cywilizacyjnych

6 język polski spotkania z autorami książek , np. z Barbarą Ciwoniuk

7 przedmioty ścisłe zagrożenia cywilizacyjne, problem odpadów w

najbliższym otoczeniu, w kraju i na świecie,

rozpoznawanie form krasowych w najbliższym otoczeniu,

opracowanie tras wycieczek, znajomość środowiska

kraju, Europy EDB – uświadomienie zagrożeń i potrzeby

właściwego zachowania w przypadkach zagrożenia życia

i zdrowia

8 przedmioty artystyczne, techniczne zapoznanie ze sztuką ludowa z naszego regiony, np.:

kroszonkarstwem, wikliną, wykorzystanie umiejętności w

przyszłych zawodach, pracy, kształcenie świadomego

odbiorcy kultury, np.: udział w wernisażach

9 edukacja ekologiczna W ramach edukacji ekologicznej uczniowie uczestniczyli

w warsztatach terenowych wykorzystując umiejętności

szkolne w Ojcowskim Parku Narodowym, Parku

Krajobrazowym Góry Opawskie, obserwacji zjawisk

krasowych, charakterystycznych gatunków roślin i

zwierząt, poznawanie miejsc cennych przyrodniczo,

nabywanie nawyków turystycznych, uczestniczyli w

zbiórce surowców wtórnych, lekcji przyrody w ZOO i

ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania międzyprzedmiotowe były realizowane, są planowane w tej klasie? [WNO]

(6115)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 fizyka, matematyka, chemia, informatyka przekształcanie wzorów, prezentacja wykresów za

pomocą wzorów

2 biologia, chemia, geografia, plastyka, informatyka obowiązkowe projekty edukacyjne: "Zjawiska

wulkaniczne piękne i niebezpieczne"

3 historia, wos, j. polski, informatyka "Młodzież w Powstaniu Warszawskim" - projekt

4 historia, plastyka, informatyka, j. niemiecki "Za co cenimy Niemcy" - projekt, wymiana

międzynarodowa

5 edukacją dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne,

biologia

udzielenie pierwszej pomocy przed medycznej

6 plastyka i inne przedmioty udzielanie rad technicznych i plastycznych do

wykorzystania, do wykonywania materiałów

plastycznych przy realizowanych projektach z innych

przedmiotów

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

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój

Nauczyciele podejmują działania, które powodują włączanie się uczniów w organizowanie

i modyfikowanie przebiegu zajęć, ale zdaniem uczniów działania te nie mają charakteru

powszechnego, ponieważ jest cześć nauczycieli, którzy niezbyt chętnie umożliwiają uczniom

realizację własnych pomysłów na zajęciach lekcyjnych. Podejmowanie niejednorodnych działań

przez nauczycieli skutkuje tym, że część uczniów nie ma świadomość odpowiedzialności za własny

rozwój i wiedzę, że wyniki w nauce zależą od nich samych. Część uczniów wskazuje na fakt tego,

że tylko niektóre lekcje są dla nich bardzo interesujące, co powoduje ich zaangażowanie w proces

lekcyjny i zainteresowanie poruszanymi tematami, co według nich uzależnione jest od sposobu

pracy nauczycieli.

Na obserwowanych zajęć nauczyciele zorganizowali pracę tak, aby uczniowie mogli wpływać na jej przebieg

w toku jej przeprowadzania poprzez, np.: ustalanie strategii pracy w zespole, dzielenie się informacjami,

wysuwanie wniosków, podejmowanie dyskusji na określony temat. Jednak na większości lekcji uczniowie nie

mieli wpływu na formy i sposoby pracy wykorzystane na zajęciach ponieważ lekcje przebiegały w sposób

ustalony przez nauczyciela.  Na większości lekcji  (8 z 11) nauczyciele podawali cele realizowanych zadań,

ćwiczeń i rozmawiali z uczniami na temat przebiegu kolejnych etapów lekcji.

Powyższe tezy częściowo potwierdzili uczniowie (wykres 1w), którzy wskazali, że na lekcjach mają wpływ

na sposób pracy, realizowane treści i atmosferę, ale prawie 16 % z nich uważa, że nie ma wpływu na to

co dzieje się na lekcjach. Mają ono bardzo różnorodne zdanie odnośnie tego czy nauczyciele zachęcają ich

do realizacji własnych pomysłów na lekcji (wykres 1j) oraz zdecydowanie negatywne co do kwestii zgłaszania
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pomysłów sposobu pracy na lekcji   (wykres 2j).  D ane uzyskane w wykresie 2 j mają charakter istotny

statystycznie, przemawiający na niekorzyść badanej szkoły,  co oznacza, że w innych gimnazjach badanych

w Polsce uczniowie udzielali zdecydowanie bardziej pozytywnych wypowiedzi. Jednocześnie różnica w liczbie

wskazań nie pozwala przesądzić o spełnieniu.

Z kolei zdaniem nauczycieli uczniowie mają wpływ na organizację i przebieg zajęć. W świetle tych danych

uczniowie najczęściej mają wpływ na zajęcia pozalekcyjne (wykres 3j), tematykę lekcji (wykres 4j), metod

pracy na lekcji (wykres 5j), rzadziej na terminy testów czy sprawdzianów (wykres 6j) oraz sposób oceniania

(wykres 7j). Dane uzyskane w wykresie 6j mają charakter istotny statystycznie, przemawiający na niekorzyść

badanej szkoły, co oznacza, że w innych gimnazjach badanych w Polsce nauczyciele udzielali zdecydowanie

bardziej pozytywnych wypowiedzi.

Uczniowie mają świadomość odpowiedzialności za własny proces uczenia się, ponieważ spora liczba z nich

wskazuje na czynniki zależne bezpośrednio od nich, wpływające na osiągane wyniki edukacyjne takie jak:

zaangażowanie własne, czas poświęcony na naukę, uzdolnienia, obecności na lekcjach, ale jest też spora grupa

uczniów, która upatruje swój sukces edukacyjny od pracy nauczycieli i ich wsparcia, opinii nauczycieli na ich

temat, pomocy kolegów i koleżanek, rodziców, a nawet korepetycji (wykres 2w).

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j

 

Wykres 1w
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Wykres 2w
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Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Z przeprowadzonego badania wynika, że w szkole nie można zauważyć powszechności współpracy

uczniów w uczeniu się, na co wskazują sami uczący się, pomimo tego, że nauczyciele deklarują 

różnorodność stwarzania uczniom podczas lekcji możliwości uczenia się od siebie wzajemnie

poprzez wykorzystanie w tym celu różnorodnych metody i formy pracy.

Na większości obserwowanych lekcji (10 z 11) nauczyciele stworzyli uczniom sytuacje, w których mogli się oni

uczyć od siebie wzajemnie poprzez organizowanie: pracy w grupach i parach, kontroli koleżeńskiej podczas

wykonywania zadań, dyskusji, wspólnego formułowania wniosków. Ponadto umożliwiali wzajemne wypełnianie

kart pracy, uzupełnianie swoich wypowiedzi, poprawianie swoich błędów, tworzenie wspólnej notatki.

Obserwacje poczynione na obserwowanych lekcjach potwierdziły deklaracje nauczycieli, którzy wskazali

na różnorodność stosowanych przez siebie metod pracy, które umożliwiają uczniom uczenie się od siebie

wzajemnie, co zostało pokazane na (wykresie 1o).

Powyższe tezy nie znalazły jednak swojego potwierdzenia  w wypowiedziach uczniów w ankietach, którzy

wskazali na to, że w parach i grupach pracują na mniej niż połowie zajęć (wykres 1j i 2j) oraz podali, że na

mniej niż połowie lekcji wykonują oni zadania wymyślone przez siebie lub innych uczniów (wykres 3j). Dane

uzyskane w wykresach 1j i 2j mają charakter istotny statystycznie przemawiający na niekorzyść szkoły,

co oznacza, że w innych badanych gimnazjach w Polsce uczniowie udzielali zdecydowanie bardziej pozytywnych

odpowiedzi. Jednocześnie należy wskazać, że statystyczna różnica w liczbie wskazań nie może świadczyć

o spełnieniu. 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
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Wykres 1o

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

rozwojowi uczniów

Interdyscyplinarne działania podejmowane w szkole, na które powołuje się grono pedagogiczne nie

noszą znamion nowatorstwa. Są one dobrą praktyką stosowną w gimnazjum już od wielu lat, która

ulega modyfikacjom i która odpowiada na potrzeby rozwojowe uczniów. W procesie edukacyjnym,

na prowadzonych lekcjach dyrektor stwarza  nauczycielom możliwość podejmowania  działań

nowatorskich, innowacyjnych, ale nauczyciele nie w pełni z nich korzystają. Te uznawane przez nich

za nowatorskie, nie spełniają kryteriów stawianych takim działaniom, a jedynie są realizacją

podstawy programowej w sposób interesujący dla ucznia. 

 W przeprowadzonego badania wynika, że nauczyciele powszechnie deklarują  stosowanie różnych nowatorskich

rozwiązań w swojej pracy (wykres 1j i 1w), ale jednocześnie w wywiadzie po obserwowanych lekcjach podali,

że nie wykorzystali takich elementów na obserwowanych lekcjach, bądź jako przykład  wskazywali na elementy

prawidłowej realizacji podstawy programowej z zastosowaniem różnorodnych metod pracy  (tab. 1) z czego

wynika, że nie zawsze uświadamiają oni sobie kryteria stawiane działaniom nowatorskim i innowacyjnym

w procesie nauczania. 

Według dyrektora, nauczycieli oraz partnerów szkoła stosuje inne, interdyscyplinarne, ciekawe rozwiązania

w pracy z młodzieżą związane z uwrażliwianiem uczniów na potrzeby innych ludzi, budowaniem postawy
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antydyskryminacyjnej, rozbudzaniem ciekawości świata w tym rozwoju zdolności językowych, prowadzeniem

wolontariatu, rozwijaniem zainteresowań (tab. 2, 3). Działania te  jednak od dawna goszczą w progach szkoły

na przestrzeni lat zmieniając swoją formułę i modyfikując działania. Noszą one znamiona dobrej, wieloletniej

praktyki, ale nie są nowością stosowaną w szkole. Zdaniem dyrektora w ich realizację angażuje się ponad

połowa nauczycieli.

Według dyrektora i nauczycieli podejmowane realizacje, projekty odpowiadają na różnorodne potrzeby

rozwojowe uczniów takie jak m.in.:  zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i osiągnięć własnych,

pobudzanie aktywności, odnalezienie się na rynku pracy i w społeczeństwie, rozwijanie umiejętności

praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej, uczenie pracy zespołowej, odnalezienia się w charytatywnej

pracy na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych. Ponadto: uczą aktywnego i twórczego spędzania czasu

wolnego,  kształtują postawy empatii, tolerancji i otwartości, posługiwanie się technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, rozwijają logiczne myślenie i ułatwiają opanowanie języka, sprzyjają poprawie

relacji interpersonalnych. Sprawdzenie osiągnięcia wyznaczonych celów w podejmowanych zadaniach według

nauczycieli następuje poprzez: prezentowanie wytworów prac uczniów (prezentacje, plakaty, ulotki, kartki

pocztowe, filmy, zbieranie opinii o szkole w środowisku lokalnym, wśród rodziców, instytucji współpracujących,

obserwowanie wyników w nauce i egzaminach zewnętrznych - sukcesy absolwentów, prezentowanie relacji

z wydarzeń w lokalnych mediach, osiągnięcia uczniów w konkursach.

Wykres 1j
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy podczas lekcji pojawiły się elementy, które można uznać za nowatorskie? [WNPO] (7956)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 przykłady wskazujące na relizację podstawy

programowej z zastosowanie ciekawych metod pracy na

lekcji, ale nie świadczące o elementach nowatorskich

Podczas lekcji wykorzystałam tablicę interaktywną

(wprowadzenie słownictwa, stworzenie nastroju

obrazkami zwierząt) oraz laptopy (sprawdzanie

znaczenia i wymowy słownictwa online). W trakcie zajęć

nie przedstawiono metod, form nowatorskich Podczas

lekcji wykorzystałam film mówiący o zalecanych

zasadach postępowania w przypadku oparzeń. Nie

jestem pewna, czy jest to działanie nowatorskie.

Elementem, który mogłabym uznać za nowatorski była

prezentacja pracy plastycznej- w tym przypadku była to

wizja człowieka XXI wieku- dokonana przez ucznia.

Podczas lekcji wykorzystałam prezentację multimedialną,

Nie jestem pewna, czy jest to element nowatorski ale na

pewno jest działaniem wzbogacającym lekcję.

Zastosowanie tablicy interaktywnej i wizualizera w celu

usprawnienia i uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego.

Wykonanie ilustracji z elementami groteskowymi.

2 brak nowatorstwa Myślę, że nie, W trakcie lekcji nie wykorzystałam metod

nowatorskich, co nie przeszkodziło w realizacji celów

lekcji. W trakcie zajęć nie przedstawiono metod, form

nowatorskich.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę wymienić podjęte w szkole w tym lub poprzednim roku szkolnym działania nowatorskie.

[AD] (7186)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Działania nowatorskie podjęte w szkole według

dyrektora.

Nowatorskim rozwiązaniem jest realizacja projekt

"Seniorów i Juniorów szalona podróż po Europie"

realizowany we współpracy ze Środowiskowym Domem

Samopomocy, Domem Pomocy Społecznej i z

Uniwersytetem III Wieku. Tematycznie projekt

nawiązywał do hasła "2013 Rokiem Obywateli Unii

Europejskiej", miał rozbudzić wśród uczestników

ciekawość różnorodności krajów Unii oraz uświadomić

przywileje związane z obywatelstwem unijnym, a także

zintegrować środowisko lokalne. Nowatorstwo projektu:

Projekt powstał z inicjatywy młodzieży, młodzież miała

możliwość uczestniczenia w edukacji pozaformalnej

(pozyskała widzę i umiejętności twórczej pracy na rzecz

seniorów i niepełnosprawnych, nauczyła się promować

działania wolontariackie w lokalnych mediach i

Internecie). Zrealizowane zostały spotkania w

Środowiskowym Domu Samopomocy, podczas których

prezentowano wybrane kraje UE. Odbyły się integracyjne

warsztaty terenowe w Parku Miniatur w Inwałdzie.

Zorganizowano konferencję dla wolontariuszy z powiatu

strzeleckiego. Przebieg projektu był relacjonowany na

założonej przez uczniów stronie internetowej projektu.

Nowatorskim działaniem jest uruchomiona platforma

MOODLE, na której znajdują się zadania z języka

angielskiego dotyczące kultury, geografii i historii

Wielkiej Brytanii. Uczniowie wykonują w domu zadania

(słuchanie, pisanie).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

przesłanek wynika ich stosowanie? [WD] (7616)

Tab.3

Numer Analiza

1 Rozwiązania dotyczą sposobu wykorzystywania środków

dydaktycznych, komunikacja z rodzicami i uczniami,

realizacja edukacji językowej (pozyskiwanie partnerów i

prowadzenie wymiany międzynarodowej, sprzyja

opanowywaniu języków obcych, swobodnego

posługiwania się nimi, poznaniu innych kultur, zdobyte

środki finansowe pozwalają na wyjazdy bez względu na

zamożność uczniów). Edukacja ekologiczna (dzięki

pozyskiwaniu środków z WFOŚiGW uczniowie nie tylko

poznają ekologie w książkach, ale aktywnie (bezpłatnie)

biorą udział w wycieczkach, warsztatach, rajdach).

Wprowadzenie dziennika elektronicznego i e- kiosku

przed szkołą (dla rodziców, którzy nie mają w domu

dostępu. Rodzic na bieżąco jest informowany o

postępach dziecka.
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Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Stan oczekiwany:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła realizuje podstawę programową zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem jej realizacji.

Organizacja procesów edukacyjnych oparta jest na diagnozie osiągnięć uczniów z poprzedniego

etapu kształcenia. Nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów, wdrażają adekwatne do potrzeb

i możliwości rozwojowych uczniów działania. Skuteczność podejmowanych przez szkołę działań

dydaktyczno-wychowawczych wpływa na odnoszone przez gimnazjalistów sukcesy. Podejmowanie

skutecznych działań wynikających z wdrażania wniosków przyczynia się do wzrostu efektywności

kształcenia potwierdzonego wynikami staninowymi oraz trzyletnimi wskaźnikami Edukacyjnej

Wartości Dodanej. Szkoła kształci umiejętności adekwatne do potrzeb uczniów na kolejnym etapie

kształcenia lub funkcjonowania na rynku pracy. 

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

W szkole prowadzi się diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności uczniów

z poprzedniego etapu edukacyjnego.  Są to, np.: analiza podstawy programowej szkoły podstawowej,

analiza świadectw i wyników sprawdzianu po klasie VI, test diagnozujący na wstępie z matematyki, języka

polskiego i języka obcego, wewnętrzne mikrobadania w poszczególnych klasach z przedmiotów, analiza opinii,

orzeczeń, rozmowy z rodzicami uczniami, kontakt ze szkoła podstawową. Wnioski sformułowane na podstawie

tych analiz wpływają na działania nauczycieli (tab. 1) 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę przeanalizować wnioski wynikające ze wstępnej diagnozy (o ile taka istnieje) z

poprzedniego etapu kształcenia (dla klasy IV szkoły podstawowej lub I klasy gimnazjum lub I klasy szkoły

ponadgimnazjalnej) oraz jakiekolwiek dostępne dokumenty opisujące sposób ich uwzględniania. Czy widać

wpływ sformułowanych wniosków na działanie nauczycieli? [ADZ] (7815)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Wnioski wynikajace ze wstepnej diagnozy są

wprowadzane do planów dydaktycznych, dostosowanie

metod i form pracy z uczniami, właściwy dobór środków

dydaktycznych, właściwe planowanie budowy lekcji

nastawionej na sukces ucznia, Indywidualizowanie pracy

do potrzeb i możliwości uczniów, stawianie wymagań

uczniom dostosowanych do ich możliwości,

motywowanie uczniów do pracy, dostosowywanie treści

zajęć pozalekcyjnych do potrzeb ucznia,

Raport z przeprowadzonego w klasach I testu

diagnostycznego z historii IX 2014, Wyniki testu

diagnozującego, Karta Ucznia Sesja z plusem GWO

Lepsza Szkoła: raport dla ucznia, zakładana jest karta

obserwacji ucznia, zawiera wynik sprawdzianu po klasie

VI, ocenę z matematyki, wynik testu na wejście, kolejne

sesje i końcoworoczną ocenę.

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Procesy edukacyjne są realizowane zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji

podstawy programowej. Nauczyciele umożliwiają uczniom kształtowanie kompetencji kluczowych opisanych

w podstawie programowej. Wśród nich najczęściej wskazali:

● umiejętność komunikowania się w języku ojczystym (wykres 1j),

● umiejętność uczenia się (wykres 2j),

● czytanie - umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów (wykres 3j),

● umiejętność odkrywania swoich zainteresowań i/lub przygotowania do dalszej edukacji (wykres 4j),

● umiejętność pracy zespołowej (wykres 5j),

● myślenie naukowe - umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych

dotyczących przyrody i społeczeństwa (wykres 6j),

Z mniejszą częstotliwością:

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

formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym (wykres 7j),

● umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunkacyjnymi (wykres

8j).
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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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Obszar badania:  W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

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

Nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów (wykres 1w) głównie poprzez sprawdzanie jak

wykonują zadania, czy właściwie zrozumieli omawiane kwestie, stwarzanie możliwości zadawania

pytań i zbieranie informacji zwrotnej. Stwarzają też podopiecznym możliwość zadawania pytań, proszą ich

o podsumowanie ćwiczenia i stosują ocenianie bieżące. Wnioski sformułowane na podstawie analiz nauczyciele

wykorzystują w swojej pracy m.in. poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań,

modyfikowanie planów pracy dydaktycznych i wychowawczych (wykres 1o).

 

Wykres 1o
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Wykres 1w
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Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych

Podejmowane działania w szkole przyczyniają się do wzrostu wyników kształcenia, sukcesów

edukacyjnych i sportowych (tabela 1). Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, a dotyczące efektów

uczenia się były skuteczne (tabela 2) i zaowocowały sukcesami uczniów (tabela 3). Uczniowie wśród swoich

osiągnięć wskazują najczęściej sportowe i wyniki w nauce (wykres 1o). Analiza wyników egzaminów (tabela 4)

wykazuje, że na przestrzeni lat wyniki egzaminów z poszczególnych bloków pozostały w tym samym staninie

lub poszły w górę. Porównanie rok szkolny 2012/13 i 2013/14 j. polski 5/5 historia, wiedza o społeczeństwie

5/6 matematyka 6/5, przedmioty matematyczno-przyrodnicze 5/6 j. angielski 6/6 j. niemiecki 7/8. 

 



Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich 66/204

      

Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę wymienić sukcesy edukacyjne uczniów tej klasy związane z podnoszeniem kompetencji

opisanych w podstawie programowej. Które z Państwa działań pozwoliły osiągnąć uczniom te sukcesy? [WNO]

(7658)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Działania: motywowanie do nauki, udział w zajęciach

dodatkowych (SOS), udział w obowiązkowych projektach

edukacyjnych, udział w projekcie Okiem Młodego

Ekologa (wycieczka do ZOO, ogrodu botanicznego we

Wrocławiu, Park Krajobrazowy Góry Opawskie, 2 dniowa

wycieczka do Ojcowskiego parku Narodowego.

Prowadzenie ciekawych zajęć z przedmiotów, stosując

różne metody pracy, angażujące uczniów,

zaangażowanie każdego nauczyciela, również w czasie

wolnym, wskazywanie źródeł, z których uczniowie

czerpią wiedzę przygotowując się na konkurs,

korygowanie ewentualnych błędów;

- Sukcesy edukacyjne uczniów: Wymiana e-mailowa z

USA, swobodne posługiwanie się technologią

informatyczną w korelacji z językiem obcym, uczennica

II - miejsce w zawodach w finale wojewódzkim w

badmintona, półfinał powiatowy w koszykówce

dziewcząt, uczennica - II miejsce w finale powiatowym w

rzucie oszczepem, uczennica - udział w finale

wojewódzkim w biegach przełajowych, 7 wzorowych

ocen z zachowania na koniec I półrocza II klasy (36%

klasy), 4 zawodniczki Międzyszkolnego Klubu

Sportowego w Strzelcach Opolskich , uczestnictwo w

akcjach wolontariuszy, - 10 uczniów z klasy aktywnie

działa w akcjach "Klubu Ośmiu": "Podziel się posiłkiem",

spotkaniach biblioterapeutycznych w ŚDP, spotkaniach z

seniorami z Uniwersytetu III Wieku i z DPS.

Współpracują ze Stowarzyszeniem "Ognik", organizują

minikonferencje Wolontariatu, udzielają pomocy

zbierając karmę dla zwierząt, zbierając prezenty w

ramach "Szlachetnej paczki", zbierają monety w ramach

akcji "Góra Grosza", żywność w akcji "Podziel się

posiłkiem", udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej

Pomocy, udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł –

udział w konkursie internetowym "Zimowi medaliści",

udział w konkursie plastyczno – literackim "Jak spędzają

wolny czas z przyjaciółmi?", uczennica ze średnia 4,93 –

świadectwo z wyróżnieniem w I klasie, udział w Rajdzie

"Strzelecka Wiosna",
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę podać przykład podejmowanych działań dydaktycznych lub wychowawczych

wynikających z bieżących analiz osiągnięć uczniów. Które z nich były Pana/i zdaniem skuteczne? Co o tym

świadczy? [WD] (7659)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 • Organizacja próbnych egzaminów gimnazjalnych z OKE

a w tym roku z Nowa Erą, • Udział w konkursach -

laureaci i finaliści w konkursach przedmiotowych w

dwóch poprzednich latach to łącznie: …………… •

Organizacja zajęć dodatkowych (SOS – zajęcia

wyrównawcze, zajęcia z art. 42 KN, ) - zmniejszenie

liczby drugorocznych, w poprzednim roku szkolnym

wszyscy uczniowie klas III ukończyli szkołę • organizacja

kół zainteresowań (chemiczne, polonistyczne,

matematyczne, języka angielskiego, niemieckiego,

turystyczne, historyczne, geograficzne, biologiczne) •

przystąpienie do projektu "Nowoczesna edukacja

kluczem do sukcesu" - nauki ścisłe, - Krajowej Izby

Gospodarczej w Warszawie • realizacja projektów

wewnętrznych projekt realizowany w klasach II –

Zjawiska wulkaniczne w Europie, Z chemią za pan brat, •

wprowadzenie zajęć z technik szybkiego czytania

prowadzone przez psychologa szkolnego • wprowadzenie

do korzystania z technologii, platform internetowych w

zakresie pogłębiania czytelnictwa • oprócz pierwszych

wtorków miesiąca i zintensyfikowanie spotkań z

pedagogiem w godzinach popołudniowych • zniesienie

średniej ważonej z uwagi dużej ilości słabych ocen •

rozmowy z uczniami i rodzicami

Podejmowane działania były skuteczne ponieważ analiza

wyników egzaminów wykazuje, że - na przestrzeni lat

wyniki egzaminów z poszczególnych bloków pozostały w

tym samym staninie lub poszły w górę. Dla porównania

pokażę w staninie rok szkolny 2012/13 i 2013/14 j.

polski 5/5 historia, wos 5/6 matematyka 6/5 (spadek

stanina tylko w tym przedmiocie) przedmioty

matematyczno - przyrodnicze 5/6 j. angielski 6/6 j.

niemiecki 7/8 • Wzrost liczby uczniów z pozytywnymi

ocenami • Zmniejszenie drugoroczności • 100%

ukończenie szkoły prze z klasy III • Odnoszenie

sukcesów w konkursach (uzyskiwanie tytułu finalistów i

laureatów) wychowawcze • Udział w programach

profilaktycznych - realizacja programu przeciwdziałania

wagarom • Udział w wycieczkach, wyjazdach do kina,

teatru - stwarzanie możliwości obcowania z kulturą,

sztuką, ale też pomysł na spędzenie wolnego czasu. •

Nagrody, stypendia - zwiększenie liczby uczniów

nagradzanych stypendium dyrektora szkoły i dzieci

zgłaszanych do stypendiów Burmistrza. • Wspieranie

uczniów w trudnej sytuacji życiowej - realizacja akcji

"Uśmiech pod choinkę". Skierowaliśmy pomoc w postaci

paczek do uczniów naszej szkoły. Działania są skuteczne

ponieważ: - zmniejszenie liczby uczniów wagarujących -

uzyskiwanie celowych pomocy przez konkretnych

uczniów - uzyskiwanie promocji do klasy następnej -

uzyskiwanie stypendium za działalność społeczną

Burmistrz Strzelec Opolskich - 3 dziewczynki, 4

stypendia za wyniki w nauce i dobre zachowanie oraz

osiągnięcia Burmistrz Strzelec Opolskich - zwiększenie

świadomości uczniów z prawidłowego korzystania z

portali społecznościach (zmniejszanie fali obraża się) -

zwiększenie działań samorządności i świadomości

społecznej, pomysłowości dzieci na spędzanie wolnego

czasu
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę podać w jaki sposób wdrażanie wniosków z nadzoru wpłynęło na efekty uczenia się

uczniów? [WD] (7063)

Tab.3

Numer Analiza

1 Pierwsze półrocze pokazało, że większość uczniów nosi

zeszyty, ćwiczenia, uzupełnia je, bo są one sprawdzane.

Obserwowane lekcje wskazują na to, że nauczyciele

zaczynają lekcje od prostych ćwiczeń, które wynikają z

wniosków z egzaminów zewnętrznych, wewnętrznych,

badań na wstępie. Analiza dzienników lekcyjnych

(rubryka aktywność) pokazuje większą liczbę ocen,

plusów stawianych na zajęciach. Wynika to również z

rozmowy z rodzicami. Widzimy również mniej skarg

wśród młodzieży (i wynika to także z rozmów z

rodzicami), na tematy wpisów na facebooku. Również z

innych lat wprowadzane wnioski wpłynęły na efekty

uczenia się: Poprawiło się czytelnictwo. Uatrakcyjniono

formy realizacji zajęć z wychowania fizycznego

wprowadzono pływanie, lodowisko przyczyniło się to do

rozwoju zainteresowań uczniów zgodnie z ich

zainteresowaniami.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie są wyniki egzaminów lub sprawdzianów w ostatnich trzech latach? Jakie są zmiany

(proszę przedstawić uogólniony opis trendów, np. zmiany staninów, w zależności od typu szkoły trzyletniego

wskaźnika EWD)? [ADZ] (9759)

Tab.4
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Numer Analiza Cytaty

1 Protokół z RP nr XI/13/14z dn 24.06.2014 pkt egzamin

zewnętrzny – dane statystyczne dt. Egzaminu z

podziałem na klasy i na przedmioty, analiza w

odniesieniu do wyników egzaminów próbnych blok

matematyczno-przyrodniczy, humanistyczny i języków

obcych. 2011/2012 Część egzaminu/Wynik/Stanin

Historia, wos 60,2 % stanin (5) Język polski 65% stanin

(5) Matematyczno - przyrodnicze 49,6% stanin ( 5)

Matematyka 50,5% stanin (6 ) Język angielski podstawa

63,56% stanin ( 6) Język angielski rozszerzenie 41,51%

Język niemiecki podstawa 67,1% stanin ( 7) Język

niemiecki rozszerzenie 39,6% 2012/2013 Część

egzaminu/Wynik/Stanin Historia, wos 55,8 % stanin (5)

Język polski 62,2% stanin ( 5) Matematyczno -

przyrodnicze 59,6 % stanin (5 ) Matematyka 51,7%

stanin ( 6) Język angielski podstawa 65,4% stanin (6 )

Język angielski rozszerzenie 45,3% Język niemiecki

podstawa 69,8% stanin ( 7) Język niemiecki

rozszerzenie 41,1% 2013/2014 Część

egzaminu/Wynik/Stanin Historia, wos 59,4% stanin (6)

Język polski 68,4% stanin (5 ) Matematyczno -

przyrodnicze 54% stanin (6 ) Matematyka 46,8% stanin

( 5) Język angielski podstawa 68,9% stanin ( 6)

analiza wyników egzaminów wykazuje, że - na

przestrzeni lat wyniki egzaminów z poszczególnych

bloków pozostały w tym samym staninie lub poszły w

górę. Porównanie rok szkolny 2012/13 i 2013/14 j.

polski 5/5 historia, wos 5/6 matematyka 6/5 (spadek

stanina tylko w tym przedmiocie) przedmioty

matematyczno-przyrodnicze 5/6 j. angielski 6/6 j.

niemiecki 7/8 Kalkulator EWD raporty z lat 2012-2014.

Prowadzona w gimnazjum na przestrzeni lat odpowiednio

szczegółowa analiza EWD zawiera: a) ocenę

efektywności nauczania w różnych grupach uczniów (nie

tylko w danym roku, ale także porównując kilka lat)

"Analizując EWD bierzemy pod uwagę od dwóch lat

następujące 6 grup uczniów: wszyscy uczniowie

(szkoła), podział ze względu na klasę, podział ze względu

na płeć, podział ze względu na uprzednie osiągnięcia

(dotychczas: potencjał edukacyjny), podział ze względu

na długość toku kształcenia (w gimnazjum) oraz fakt,

czy uczniowie dojeżdżają czy też nie do szkoły. Analizy

przeprowadzamy biorąc pod uwagę grupę przedmiotów

humanistycznych i przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych jako całości oraz

poszczególne części egzaminu gimnazjalnego.

Przeprowadzamy również analizę trzyletnich wskaźników

EWD w poszczególnych grupach, a od tego roku również

trzyletni wskaźnik w poszc Język angielski rozszerzenie

43,5% Język niemiecki podstawa 73,7% stanin ( 8)

Język niemiecki rozszerzenie 68,8% zególnych częściach

egzaminu. Na podstawie analiz zauważyliśmy np., że

uzyskujemy wyniki wszystkich części egzaminu

gimnazjalnego na poziomie co najmniej 5 stanina

(zarówno biorąc pod uwagę surowe wyniki, jak i wyniki

w skali 100/15)". b) dokonywanie ewaluacji

wykorzystywanych w szkole programów nauczania oraz

podręczników "Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

analizują co roku efekty wykorzystywania stosowanych

przez siebie programów nauczania i podręczników i na

tej podstawie (między innymi) podejmują decyzję o tym,

czy w następnym trzyletnim cyklu nauczania nie

zmieniać programów." b) ocenę potencjału (uprzednie

osiągnięcia) uczniów W ciągu ostatnich 3 lat egzamin

zdawali uczniowie, którzy do gimnazjum przyszli z

następującymi [...]
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Obszar badania:  Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku

pracy

Szkoła kształtuje wiele przydatnych umiejętności, dzięki którym uczniowie odnoszą sukcesy

w kolejnym etapie kształcenia. 

Dyrektor i nauczyciele wskazali na kształtowanie różnorodnych umiejętności, które służą przygotowaniu uczniów

do wyboru szkoły ponadgimazjalnej i przyszłego zawodu, m.in.: kompetencje kluczowe, interpersonalne oraz

społeczne (tab. 1 i 2). Działania szkoły przygotowują uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie

i odnalezienia się na rynku pracy (tab. 3 i 4). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

uczniów Państwa szkoła? [WD] (7069)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 W opinii dyrektora szkoła rozwija umiejętności przydatne

na kolejnym etapie kształcenia i rynku pracy.

• Czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystania i

przetwarzania tekstów, • Myślenie naukowe –

umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze

naukowym do identyfikowania i rozwiązywania

problemów a także formułowania wniosków opartych na

obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i

społeczeństwa • Myślenie matematyczne – umiejętność

wykorzystania narzędzi matematycznych w życiu

codziennym oraz formułowania sądów opartych na

rozumieniu matematycznym. • Umiejętność

posługiwania się w języku ojczystym i języku obcym. •

Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi

technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. •

Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb

edukacyjnych oraz uczenia się • Umiejętność pracy

zespołowej • Rozwijanie działań samorządności, postaw

społecznych • -przygotowanie do rynku pracy ( rozwój

kompetencji miękkich)
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

uczniów Państwa szkoła? [WN] (7069)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 efektywnego uczenia się

2 pracy zespołowej

3 kreatywność

4 przedsiębiorczość

5 samokształcenie

6 prezentowania własnych poglądów

7 umiejętność prezentowania własnych poglądów

8 autoprezentacji

9 twórczego rozwiązywanie problemów

10 rozpoznania własnych zainteresowań, uzdolnień

11 przygotowania do podjęcia właściwej decyzji edukacyjno

– zawodowej

12 aktywnego poszukiwania informacji edukacyjno –

zawodowych

13 radzenia sobie z napięciem i stresem

14 nauka właściwego zachowania w miejscach publicznych

(kino, teatr)

15 kształtowanie zasad bezpieczeństwa w różnych

sytuacjach i miejscach

16 kompetencje kluczowe czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie,

analiza i przetwarzanie informacji, przygotowanie

uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

posługiwania się nowoczesną technologią informacyjno –

komputerową, kształcenia umiejętności posługiwania się

językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu

słownictwa uczniów, komunikowanie się w językach

obcych, umiejętność wykorzystania matematyki w życiu

codziennym, myślenia logicznego, formułowania

wniosków, sądów.

17 dbanie o rozwój osobisty i aktywne uczestnictwo w życiu

społecznym
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Na jakiej podstawie stwierdzili Państwo tę efektywność? [WN] (9957)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 losy absolwentów odnajdują się na rynku pracy, wracają do nas jako

praktykanci, spotykamy ich w placówkach, są

laureatami, absolwentka jest prezesem stowarzyszenia

Ognik, Lider Szlachetnej Paczki w strzeleckiej, opinie

nauczycieli z liceum, to jak funkcjonują w

społeczeństwie, opinie nauczycieli i dyrektorów szkół

średnich, informacje w prasie lokalnej, Internecie,

rozmowy z rodzicami, uczniami, pracodawcami.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania są w tym zakresie najbardziej efektywne? [WN] (9600)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 częstsze stosowanie praca w zespołach,

2 stwarzanie możliwości udziału we wszystkich etapach, od

planowania po realizację do prezentacji efektów

Np. biesiada śląska wszystkie kraje partnerskie, festyny

środowiskowe, miting lekkoatletyczny ( organizatorem

dla szkół z powiatu strzeleckiego). Mini konferencja

szkolnego wolontariatu Powiat, projekty integracyjne

kończymy konferencja, Gminny Dzień Obchody Dnia

Edukacji Narodowej

3 możliwość prezentowania się prezentacja projektów edukacyjnych w szkole, przed

rodzicami, na terenie szkoły, dla środowiska lokalnego

Gimnazjada Ekologiczna (pomysł, realizacja),

prezentacja na forum udział w wymianach

międzynarodowych,

4 uczenie współpracy projekty, przeprowadzenie udokumentowanie,

Prezentacja, na dniach otwartych, Rajd Strzelecka

wiosna rowerowy i pieszy, konkursy literackie,

śpiewacze, ekologiczne, sprawnościowe, na strój,

przyrodniczy, historyczny, regionalizm, projekty

edukacyjne np. "Nowoczesna edukacja kluczem do

sukcesu", udział w wymianach międzynarodowych od

2003 w ramach Sokrates e-twenning z Czechami,

Jugendwerk polsko niemiecka wymiana młodzieży

Remlingen, wykorzystują to co umieją w praktyce,

rozwijają zainteresowania, mają możliwość zobaczyć, że

ten kolega jest taki sam jak oni, przełamujemy

stereotypy przeciwdziałamy dyskryminacji,

5 praca metodą projektu,

6 udział w konkursach

7 zajęcia dodatkowe przedmiotowe, sportowe, plastyczne, wiedzy pożarniczej

zajęcia wyrównawcze z matematyki polskiego

korekcyjno-kompensacyjne rewalidacyjne, zajęcia sos

nauczyciele do dyspozycji ucznia wolontariat, szkolne

akcje profilaktyczne, koła zainteresowań, SKS, koła

przedmiotowe,

8 stosowanie metod aktywizujących

9 zajęcia z doradztwa zawodowego, warsztaty.
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Wymaganie:

Uczniowie są aktywni

Stan oczekiwany:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele i partnerzy szkoły stwarzają sytuacje umożliwiające młodzieży różne formy aktywności

o charakterze edukacyjnym i społecznym. Zaangażowanie uczniów w podejmowaniu działań

na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły powoduje, że są inicjatorami przedsięwzięć

edukacyjnych, charytatywnych, sportowych oraz integracyjnych. Nauczyciele poprzez

organizowanie licznych zajęć dodatkowych stwarzają sytuacje, zachęcające uczniów

do podejmowania różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły oraz

na rzecz środowiska lokalnego. Dzięki temu młodzież często ma możliwość prezentowania swoich

zdolności i umiejętności. W mniejszym stopniu uczniowie są włączani do zgłaszania pomysłów,

dotyczących przebiegu lekcji.

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

chętnie w nich uczestniczą

Gimnazjaliści na lekcjach słuchają, notują, dyskutują oraz samodzielnie wykonują zadania. Rzadziej

angażują się w zadawanie pytań i pomaganie innym w nauce.  W dniu badania trzecioklasiści byli

zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole, jednak nie na wszystkich lekcjach (wykres 1j). Zdaniem

ankietowanych uczniów przeważały bierne i podające metody prowadzenia lekcji, np. notowanie i słuchanie

(wykresy 2j i 3j). Nie były powszechnie stwarzane sytuacje aktywizujące uczniów: zadawanie pytań, udział

w dyskusji, wzajemne uczenie się (wykresy 4j, 5j i 6j). Wśród stosowanych form pracy preferowana była forma

indywidualna (wykres 7j), rzadziej praca w grupach lub parach (wykres 8j). Jednocześnie uczniowie deklarują,

że znają cel realizowanych zajęć, wiedzą czego mieli się nauczyć (wykres 9j). Z obserwacji zajęć wynika,

że w ich trakcie była zaangażowana cała klasa lub jej większość.
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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

W szkole stwarza się warunki do podejmowania różnorodnych działań przez uczniów na zajęciach

pozalekcyjnych (tab. 1).  Z zajęć pozalekcyjnych korzysta ok. 204 uczniów co stanowi 82,3% wszystkich

uczniów szkoły. W opinii uczniów "Zajęcia są ciekawe tworzone pod nas, możemy sami proponujemy jakie

chcemy mieć i tematyka, gdy mamy problem nauczyciel starają się pomóc. Są ciekawe, odpowiadają na nasze

problemy, nauczyciel zachęca żeby przyjść." Uczniowie mają możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach

pozalekcyjnych (wykres 1j) jednak większość z nich nigdy nie zgłaszała pomysłów dotyczących tego, co robią

na lekcjach (wykres 2j).
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Wykres 1j Wykres 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie zajęcia pozalekcyjne są prowadzone w szkole? [AD] (7033)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze i

rozwijające zainteresowania uczniów

koła języka polskiego, koło historyczne,plastyczne,

religijne, geograficzne, biologiczne, matematyczne,

chemiczne, fizyczne, języka angielskiego, języka

niemieckiego, robotyka, koło informatyczne), sportowe,

turystyczne, teatralne, chór, ekologiczne.

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

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

Uczniowie zgłaszają propozycje inicjatyw dotyczących różnych płaszczyzn działania.  

Samorząd Uczniowski przygotowuje koncepcję, plan do realizacji, wychodzi z inicjatywami, które są realizowane

przez społeczność uczniowską przy wsparciu nauczycieli (tab. 1, 2 i 3). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co proponują w szkole uczniowie? Jak do tych pomysłów odnoszą się nauczyciele? [WU] (9885)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 powstał filmik promujący szkołę

2 wprowadziono Dzień bez mundurka

3 Szczęśliwy Numerek

4 są noce filmowe i wieczory filmowe

5 propozycje tematów lekcji Dietetyka jako temat lekcji wychowawczych. Projekt z

wychowania fizycznego mieliśmy do wyboru temat,

formę realizacji. Problemy nigdy nie są bagatelizowane,

w miarę możliwości realizowane są pomysły.

6 boisko - szczególnie nam zależy, mamy dużo zajęć sportowych.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które z Waszych pomysłów zostały zrealizowane? [WU] (9879)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Powstał filmik promujący szkołę, wprowadziliśmy Dzień

bez mundurka, Szczęśliwy Numerek, są noce filmowe i

wieczory filmowe, tematy zajęć z dietetyki, wycofanie

średniej ważonej, jest dzień bez mundurka.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Kto brał udział w realizowanych pomysłach? Czy zapraszaliście kogoś do wspólnego działania?

Kto to był, w jakich działaniach brał udział? [WU] (9880)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Pani z chemii dużo działa w takich projektach i pani z

matematyki a projekty realizują uczniowie. Projekt

dotyczący ludzi bezdomnych - lekcje.
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Obszar badania:  Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności

lokalnej oraz angażują w nie inne osoby

Uczniowie są pomysłodawcami wielu działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, które są

wysoko oceniane przez partnerów szkoły (tab. 1).  Wszystkie inicjatywy uczniowskie są uwidocznione

na terenie szkoły (tab. 2). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę podać podać przykłady działań których pomysłodawcami są uczniowie. [WP] (8472)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 organizacja olimpiady pływackiej

2 angażowanie uczniów z innych szkół przekazywanie informacji o uczniach z innego

gimnazjów, którzy bardzo chętnie braliby udział w

zajęciach klubu sportowego, a nie mogli z racji

zamieszkania

3 działania proekologiczne Gimnazjada ekologiczna - pomysł na realizację tych

działań

4 organizacja zbiorek społecznych, akcji charytatywnych zgłaszanie się do szlachetnej paczki, wybór rodziny

5 tematyka projektów podsunięcie pomysłu na tematykę projektów (Baw się i

ty z pomocą zawsze my Seniorów i Juniorów szalona

podróż po Europie )

6 organizacja infrastruktury szkolnej podsunięcie pomysłu o organizacji siłowni szkoły,

zagospodarowanie boiska

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy na terenie szkoły dostępne są informacje/wytwory uczniowskie obejmujące działania

zainicjowane przez uczniów. Jakie inicjatywy uczniowskie są uwidocznione? [OS] (6454)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Na terenie szkoły są wyeksponowane informacje

dotyczące inicjatyw uczniowskich w zakresie projektów,

wolontariatu, ekologii, osiągnięć sportowych i

artystycznych.

- udział w działaniach Strzeleckiego Stowarzyszenia na

Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej – laureaci konkursów,

nagroda dla gimnazjalisty - prace plastyczne uczniów, -

udział w wolontariacie – informacja o udziale uczniów w

projekcie "Baw się i TY z pomocą zawsze my" - gablota z

pucharami za udział w zawodach sportowych, dyplomy

sportowe - gabloty ze zdjęciami udziału w projektach

międzynarodowych, "Gimnazjadzie ekologicznej", udziału

w projekcie okiem młodego ekologa - zdjęcia robione

przez uczniów podczas warsztatów ekologicznych
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Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

Stan oczekiwany:

Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa

demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności

szkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie

wspólnie ustalonych reguł, decyduje o sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie

poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego uczeniu się. 

Poziom spełnienia wymagania: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Uczniowie mają zapewnione bezpieczeństwo zarówno fizyczne jak i psychiczne. Szkoła włącza

uczniów w modyfikację działań wychowawczych oraz stwarza możliwości partycypacji również

rodzicom. Prowadzone są systematyczne analizy podejmowanych działań wychowawczych, a ich

modyfikacje realizowane są przez wszystkich nauczycieli w odniesieniu do całej społeczności

szkolnej, poszczególnych klas i indywidualnych uczniów. Propozycje zmian zgłaszane przez

rodziców i uczniów dotyczą działań wychowawczych takich jak zasady noszenia stroju szkolnego

(mundurka) i ocenianie. Szkoła kształtuje świadomość uczniów, promuje postawy zgodne

z wartościami społeczeństwa demokratycznego oraz uczy swoich wychowanków przestrzegania

zasad. Umożliwia swoim uczniom doświadczanie pełnienia różnych ról społecznych.

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

psychiczne

Podejmowane przez wszystkich pracowników szkoły działania zapewniają gimnazjalistom wysoki

poziom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.  O poczuciu bezpieczeństwa uczniów podczas lekcji,

na przerwach i po zajęciach lekcyjnych świadczą wypowiedzi ankietowe, zachowania uczniów są wolne

od wyłudzeń, niszczenia cudzej własności, kradzieży, przemocy czy celowego wykluczania z grupy (wykresy 1j -

5j). Zdarzają się jednak przypadki relacji uczniowskich odbieranych jako nieprzyjemne oraz obrażania

przy użyciu wyzwisk (wykresy 6j, 7j). Warto podkreślić, że szkoła dobrze radzi sobie z zapobieganiem

cyberprzemocy (wykres 8j). Skuteczność działań profilaktycznych podejmowanych w celu zapewnienia uczniom

bezpieczeństwa na terenie szkoły potwierdzają wypowiedzi partnerów szkoły, pracowników niepedagogicznych

oraz przedstawiciela organu prowadzącego tab. 1 - 3).



Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich 83/204

      

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 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? [WP] (6373)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 szkoła zapewnia bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne We wprowadzeniu do pytania można zaznaczyć, że

"mówiąc bezpieczeństwo mam na myśli zarówno

bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne" - sanepid co roku

sprawdzamy stan techniczny placówki, na korytarzach

jest spokojnie - w szkole zapewniona jest opieka -

dyżury nauczycieli - kontrola wejść do szkoły - rodzice

przekazują informację, że zapisują tutaj swoje dzieci do

szkoły bo tutaj jest bezpiecznie - dzieci nie opuszczają

terenu szkoły

2 uczniowie prezentują właściwe postawy uczniowie prezentują odpowiednie postawy,

przestrzegania zasad, umiejętnie poruszają się w szkole

co obserwujemy po uczniach którzy przychodzą do nas

do szkoły - telewizja, obserwujemy, że uczniowie

zachowują się kulturalnie, nie używają wulgaryzmów, na

korytarzach jest spokojnie

3 prowadzone są działania profilaktyczne dobra komunikacja między pracownikami szkoły -

zorientowanie pracowników - monitoring - zajęcia

profilaktyczne - udział w tetrze profilaktycznym -

spotkania z policją
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób w szkole dba się o bezpieczeństwo uczniów? [WPN] (6374)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 dyżury nauczycieli są dyżury nauczycieli

2 monitoring monitoring jest w całej szkole i na zewnątrz

3 przestrzeganie zasad zwraca się uwagą aby uczniowie zachowywali się

odpowiednio – każdy pracownik szkoły - nie wychodzą

zimą na zewnątrz - nie opuszczają terenu szkoły -

zwalnianie uczniów przez rodziców – rodzic musi odebrać

ucznia ze szkoły - jeżeli dziecka nie ma w szkole to

nauczyciel dzwoni do rodzica jeśli nie ma wiedzy na

temat nieobecności - mundurki są elementem

dyscyplinującym - zwraca się uwagę na osoby, które

przychodzą do szkoły - jak są lekcje to pilnuje się kto

wchodzi do szkoły - roztaczamy opiekę na uczniami

dojeżdżającymi - opieka na świetlicy nad dziećmi

4 dbałość o infrastrukturę na bieżąco zwraca się uwagę na usuwanie usterek, - na

bieżąco też się sprząta teren szkoły

5 opieka w czasie dowozów i na świetlicy roztaczamy opiekę na uczniami dojeżdżającymi - opieka

na świetlicy nad dziećmi

6 odpowiedzialność pracowników szkoły zwraca się uwagę na osoby, które przychodzą do szkoły

- jak są lekcje to pilnuje się kto wchodzi do szkoły,

dyżury w szatni, jak widzimy problem to zgłaszamy ten

problem do dyrekcji, psychologa szkolnego - reagujemy

na sytuacje trudne, pytamy co się stało - zgłaszamy

problemy do wychowawcy

7 działania profilaktyczne zapraszane są osoby z pogadankami, organizowane są

spotkania policja,
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie informacje na temat bezpieczeństwa w szkole otrzymują Państwo jako organ prowadzący?

Czy Państwo, jako organ prowadzący, podejmują jakieś działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole?

[WPOP] (7832)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole kontrola dowozu uczniów do szkoły, kontrola i doradztwo

w zakresie pielęgnacji drzewostanu na terenie szkoły,

kontrola warunków pracy i nauki oraz przestrzegania

przepisów bhp i ppoż. kontrola punktów do udzielania

pierwszej pomocy przedlekarskiej, kontrola sprawowania

dyżurów na przerwach międzylekcyjnych, kontrola zasad

i procedur postępowania zapewniającego bezpieczeństwo

uczniom. zgłoszenie wypadku ucznia, sprawozdania z

ćwiczeń z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz

warunków ewakuacji stanu osobowego z budynku

szkoły, protokoły kontroli obiektów należących do szkoły,

pod kątem zapewnienia zasad BHP, plany poprawy

warunków BHP,

Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego

Szkoła wspiera inicjatywy uczniów i tworzy klimat sprzyjający ich współdziałaniu.

Uczniowie współpracują wspólnie w realizacji różnych przedsięwzięć w ramach samorządności szkolnej (wykres

1j). Gimnazjaliści wskazali przykłady swoich propozycji, które zostały zrealizowane (tab. 1 i 2). Nauczyciele

w wywiadach zgodnie podkreślali, że uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego, zarówno w całej szkole, jak i w poszczególnych klasach. Są to np.

cykliczne akcje charytatywne, realizacja projektów integracyjnych na rzecz seniorów oraz działalność

artystyczna (tab. 3). Nauczyciele są otwarci na pomysły uczniów wspierają ich w działaniach, pomagają

w kwestiach organizacyjnych (tab. 4).
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy zgłaszacie propozycje dotyczące zasad postępowania w szkole, praw i obowiązków uczniów?

Jeśli tak, to podajcie przykłady. Które z nich zostały zrealizowane? Jeśli nie, to dlaczego? [WU] (3392)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 powstał filmik promujący szkołę Problemy nigdy nie są bagatelizowane, w miarę

możliwości realizowane są pomysły.

2 wprowadziliśmy Dzień bez mundurka i Szczęśliwy

Numerek
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co proponują w szkole uczniowie? Jak do tych pomysłów odnoszą się nauczyciele? [WU] (9885)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 powstał filmik promujący szkołę

2 wprowadziono Dzień bez mundurka

3 Szczęśliwy Numerek

4 są noce filmowe i wieczory filmowe

5 propozycje tematów lekcji Dietetyka jako temat lekcji wychowawczych. Projekt z

wychowania fizycznego mieliśmy do wyboru temat,

formę realizacji. Problemy nigdy nie są bagatelizowane,

w miarę możliwości realizowane są pomysły.

6 boisko - szczególnie nam zależy, mamy dużo zajęć sportowych.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań

samorządu uczniowskiego? Proszę podać przykłady działań i ich efekty. [WN] (8549)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 działania charytatywne Uczniowie współpracowali ze sobą w realizacji

następujących przedsięwzięć: Podziel się posiłkiem

(zebrano 1000 kg żywności), Góra Grosza (zebrano 1000

zł) WOŚP (około 4000 zł zebranych przez wolontariuszy

z PG1, pomoc choremu uczniowi szkoły Sebastianowi,

akcja ,,Uśmiech pod choinkę" - pomoc najuboższym

uczniom szkoły(paczki dla dzieci), Szlachetna paczka,

2 realizacja projektów integracyjnych projekt integracyjny "Seniorów i juniorów szalona podróż

po Europie", współpraca z DPS i ŚDS w Strzelcach

Opolskich .Umiejętność twórczej pracy na rzecz seniorów

poznawanie specyfiki, możliwość pracy z seniorami

3 działalność artystyczna Myślenie twórcze pozwalające rozwijać działalność

artystyczna, wykorzystywać wiedzę z innych

przedmiotów, wyszukiwanie informacji.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób wspierają Państwo inicjatywy uczniowskie podejmowane w klasie, a zwłaszcza te

będące wynikiem działań samorządu uczniowskiego? [WNO] (8028)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 pomoc w organizacji Pomoc w organizacji kiermaszu z ciastem. Pomoc

logistyczna przy akcji góra gorsza, zbieranie środków na

chorego kolegę, przeprowadzenie audycji radiowej (DEN)

2 przypominanie i monitorowanie działań w tej klasie należy tylko przypominać o imprezie i

monitorować postęp pracy (klasa bardzo aktywna,

zaangażowana)

3 podpowiadanie rozwiązań

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

Zasady postępowania i współżycia są uzgodnione oraz przestrzegane przez uczniów, rodziców

i pracowników szkoły. Relacje interpersonalne w społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym

szacunku i zaufaniu.  Większość uczniów i rodziców twierdzi, że ma wpływ na zasady postępowania

i współżycia obowiązujące w szkole (wykres 1j i 2j), jest to ustalane na spotkaniach, samorząd zbiera

informacje, ustala z dyrektorem i są przeprowadzane badania ankietowe (tab. 1). Rodzice uważają także,

że mają wpływ na to, jakich zachowań oczekuje się od ich dzieci (wykres 3j oraz tab. 2). Najważniejszymi

wartościami i normami, zdaniem nauczycieli, jakie kształtuje szkoła są uczciwość, wiarygodność,

odpowiedzialność, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kreatywność, kultura osobista,

ciekawość poznawcza, patriotyzm, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania

inicjatyw oraz do pracy zespołowej, tolerancja. Szkoła posiada wypracowane metody osiągania tych celów (tab.

3). Pracownicy niepedagogiczni również mają świadomość, jakie są pożądane postawy uczniów w społeczności

szkolnej (tab. 4).W czasie obserwowanych zajęć nauczyciele kształtowali pożądane społecznie postawy poprzez

osobisty przykład. Zarówno uczniowie jak i nauczyciel zwracali się do siebie z szacunkiem używając zwrotów

grzecznościowych. Uczniowie odnosili się do siebie przyjaźnie, słuchali siebie nawzajem. Zajęcia były dobrze

zaplanowane, nauczyciele dbali o właściwe tempo pracy. Uczniowie byli zainteresowani zajęciami, pracowali

z zaangażowaniem, chętnie się wypowiadali, nie wymagali dyscyplinowania.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie zasady obowiązują was w placówce? W jaki sposób odbywa się ich ustalanie? Czy

bierzecie w tym udział i na czym on polega? [WU] (6376)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Nie wolno się malować (makijaż). Nosimy mundurki. Nie

wolno wychodzić poza szkołę. Komórki surowo zakazane

i tępione,

Ustalaliśmy to na spotkaniach, pytaliśmy klasy,

zbieraliśmy informacje, potem wybraliśmy się do pani

dyrektor Jest skrzynka kontaktowa. Są pytania

ankietowe co się podoba co się nie podoba jak jest

potrzeba.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jaki wpływ na zasady zachowania i wartości obowiązujące w szkole mają Państwo, jako rodzice?

Proszę podać przykłady. [WR] (8032)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Ci rodzice, którzy chcą mają możliwość dużego wpływu

na zasady zachowania panujące w szkole poprzez

zgłaszanie osobiści, prowadzenie rozmów bądź udział w

ankietach.

Przykłady: - wprowadzenie mundurka w szkole –

wyeliminowanie różnic finansowych pomiędzy dziećmi,

(wprowadzenia piątków bez mundurka, oraz wrzesień i

czerwiec bez mundurka) - została zniesiona średnia

ważona - żadna decyzja w szkole nie odbywa się bez

konsultacji z rodzicami i uczniami
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 system wartości Filarami na których opierają się w naszej szkole program

wychowawczy i profilaktyczny są: uczciwość,

wiarygodność, odpowiedzialność, poczucie własnej

wartości, szacunek dla innych ludzi, kreatywność,

kultura osobista, ciekawość poznawcza, patriotyzm,

przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze,

podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej,

antydyskryminacja.

2 zapewnienie bezpieczeństwa Szczególnie zwracamy uwagę na zapewnienie poczucia

bezpieczeństwa uczniów.

3 uwrażliwienie na potrzeby osób potrzebujących pomocy Uwrażliwiamy na potrzeby osób chorych, potrzebujących

pomocy. wrażliwość na osoby chore, potrafią się

zaopiekować, zadzwonili powiadomili władze, osoba

której groziło zamarznięcie, byłem świadkiem zdarzenia

auto potrąciło psa, nasi absolwenci zareagowali

zadzwonili na 112. Uczeń wyprowadza dwa psy –

przygarnął.

4 promocja zdrowego stylu życia Podkreślamy wartość zdrowego stylu życia, aktywności

fizycznej. To co jest ważne, Implikuje jego przyszłość.

Aktywny styl życia, rajd na górę św. Anny jedzie

kolumna, podróże po okolicy, piesze rajdy rowerowe.

5 kultura osobista Ze pani na stołówce potrafią powiedzieć dziękuję, na

wycieczkach zwracają uwagę, bo potrafią zachować się w

kulturalny sposób, ludzie nie wierzą, że tak potrafi

zachować się gimnazjalista, Ci uczniowie, którzy

sprawiali problemy kłaniają się.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Porozmawiajmy o zachowaniu uczniów w szkole/placówce. Jakich zachowań się od nich

oczekuje? [WPN] (5717)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 dyscypliny, żeby nie niszczyli, żeby szanowali czyjąś

pracę

2 żeby pomogli jak się o coś ich prosi, żeby reagowali

prawidłowo na polecenia i prośby

3 podstawowych zasad kultury, kulturalnego zachowania -

uczniowie z roku na rok są grzeczniejsi

4 chodzenie w mundurkach szkolnych

5 nie używania komórek
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Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje

je w razie potrzeb

W szkole prowadzona jest analiza działań wychowawczych oraz prowadzone są różnorodne

działania mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie pożądanych zachowań uczniów.

W zgodnej opinii dyrektora i nauczycieli analiza działań wychowawczych dokonywana jest poprzez ankiety

wśród rodziców, uczniów i nauczycieli, rozmowy, analizę pracy pedagoga i psychologa, spostrzeżenia

wychowawców, analizę pracy wychowawczej szkoły, obserwacje oraz ewaluację wewnętrzną obszaru

"Respektowane są normy społeczne" (tab. 1 i 2). Na podstawie tych analiz wyciągane są wnioski dotyczące

modyfikacji działań, które najczęściej dotyczą wyboru tematyki programów  i działań profilaktycznych (np.

problem cyberprzemocy, szkolny program profilaktyczno-edukacyjny "Wyloguj się do życia"), wyposażenia

rodziców w niezbędną wiedzę i włącznie ich do współpracy (np. "Szkoła dla rodziców i wychowawców") oraz

 wprowadzenia zmian w systemie oceniania zachowania (tab. 3 i 4). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy - a jeśli tak, to w jaki sposób - analizują Państwo podejmowane działania wychowawcze?

Jakich zachowań i zagrożeń dotyczą te analizy? Jak często prowadzone są takie analizy? [WD] (5840)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Analiza działań wychowawczych dokonywana jest

poprzez ankiety wśród rodziców, uczniów i nauczycieli,

rozmowy, analiza pracy pedagoga i psychologa,

spostrzeżenia wychowawców, analiza pracy

wychowawczej szkoły, obserwacje. Prowadzenie

ewaluacji wewnętrznej z obszaru "Respektowane są

normy społeczne".

Analizy dotyczą: uzależnień, agresji, bezpieczeństwa,

internetu – bezpieczeństwo w sieci, roli rodziców w

procesie dorastania, respektowania zachowań

społecznych Na bieżąco a sprawozdania pedagoga i

psychologa (pisemne) 2 razy w roku, ankiety wśród

rodziców, uczniów i nauczycieli raz w roku. Analiza

systemu oceniania z zachowania. Bieżąca analiz zajmują

się pedagog i psycholog, wychowawcy klas, opiekun

świetlicy szkolnej, szersza analiza – wicedyrektor szkoły,

cała rada pedagogiczna na spotkaniach, powołany zespół

ewaluacyjny.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Porozmawiajmy teraz o działaniach wychowawczych. W jaki sposób dokonują Państwo analizy

działań wychowawczych. Jakich zachowań i zagrożeń dotyczą te analizy? Jak często prowadzone są takie

analizy? [WN] (8522)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 bieżąca obserwacja zachowania uczniów na terenie

szkoły i poza nią,

2 ankiety skierowane do uczniów, rodziców,

wychowawców, nauczycieli,

3 analiza problemów zgłaszanych przez wychowawców,

rodziców i uczniów,

4 analiza interwencji, zdarzeń mających miejsce w szkole

lub poza nią,

5 informacje uzyskane od: opiekunów gimbusów,

pracowników niepedagogicznych szkoły, Policji, Sądu,

OPS-u, kuratorów sadowych i innych osób,

6 ewaluacja realizowanych programów: profilaktycznych i

wychowawczych, programów wychowawczych

klasowych,

Ewaluacja programu wychowawczego, profilaktycznego -

po realizacji,

7 diagnoza uczniów z trudnościami dydaktycznymi i

wychowawczymi,

8 prowadzone rozmowy pedagoga psychologa z

nauczycielami, z rodzicami, od pracowników

niepedagogicznych, od osób z zewnątrz szkoły,

monitorujemy teren szkoły, ankiety. Losowe przypadki,

diagnoza konkretnego dziecka,

9 współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

10 bezpieczeństwa w szkole, bezpieczeństwo uczniów

dojeżdżających,

11 respektowania norm społecznych Ankiety dotyczące bezpieczeństwa w szkole

"Respektowane są normy społeczne" – raz do roku

skierowane do rodziców, uczniów i nauczycieli,

12 przemocy w rodzinie,

13 przemocy i agresji, cyberprzemocy,

14 uzależnienia od komputera,

15 relacji uczeń - wychowawca, nauczyciel, • pracy

wychowawcy,

Ankiety dotyczące relacji wychowawca - uczeń,

nauczyciel, ankieta skierowana do rodziców - praca

wychowawcy- raz do roku,

16 problemów wychowawczych rodziców z dziećmi w domu

17 stosowania środków uzależniających,

18 dwa razy w roku ocena sytuacji wychowawczej w szkole,

19 bieżąca diagnoza pojawiających sytuacji problemowych,

wychowawczych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy na skutek tych analiz pojawiła się potrzeba modyfikacji działań? Jeśli tak, to jakie działania

zostały zmodyfikowane lub są modyfikowane? Proszę podać przykłady. [WD] (5841)

Tab.3

Numer Analiza

1 Po ubiegłorocznej analizie pracy pedagoga, psychologa a

także w wyniku rozmów z rodzicami i uczniami podjęto

decyzje o realizacji w tym roku szkolnym programu

profilaktycznego - cyberprzemoc. Działania zostały

skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli. Z analizy

systemu oceniania zachowania uczniów wynika kolejna

zmiana - wprowadzenie punktowania tylko pozytywnych

zachowań. Zasady wsparcia rodziców w procesie

wychowawczym - warsztaty "Szkoła dla rodziców".

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy na skutek tych analiz pojawiła się potrzeba modyfikacji działań? Jeśli tak, to jakie działania

zostały zmodyfikowane lub są modyfikowane? Proszę podać przykłady. [WN] (5841)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Przykłady modyfikacji działań wychowawczych Wybór tematyki programu profilaktycznego:

"Bezpiecznie i zdrowo, żyj kolorowo". Pojawienie się

problemów związanych z cyberprzemocą, uzależnieniem

od komputera: szkolny program profilaktyczno –

edukacyjny - "Wyloguj się do życia". Wybór tematyki

teatru profilaktycznego "Nibylandia" – profilaktyka

przemocy i agresji w rodzinie. Opracowanie materiałów

dla wychowawców klas do przeprowadzenia zajęć z

uczniami i rodzicami na temat cyberprzemocy,

uzależnienia od komputera. Szkolenie w ramach WDN na

temat zagrożeń związanych z Internetem, uzależnieniem

od komputera. Warsztaty dla rodziców "Szkoła dla

rodziców i wychowawców"- niewydolność wychowawcza
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Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

Gimnazjum umożliwia rodzicom i uczniom udział w analizie i modyfikacji systemu oddziaływań

wychowawczych. W opinii uczniów problemy nigdy nie są bagatelizowane, w miarę możliwości realizowane są

ich pomysły (tab. 1). Podczas wywiadu rodzice stwierdzili, że żadna decyzja w szkole nie odbywa się bez

konsultacji z rodzicami i uczniami (tab. 2), np.:

● obowiązek noszenia mundurka szkolnego,

● zmiany w systemie oceniania - zniesienie średniej ważonej.

Podobnie dyrektor i nauczyciele zgodnie podają przykłady zmian wprowadzonych w działaniach wychowawczych

pod wpływem opinii rodziców dotyczących stroju szkolnego, realizacji klasowych programów wychowawczych,

organizacji zajęć z pływania oraz warsztatów dla rodziców (tab. 3 i 4) 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy zgłaszacie propozycje dotyczące zasad postępowania w szkole, praw i obowiązków uczniów?

Jeśli tak, to podajcie przykłady. Które z nich zostały zrealizowane? Jeśli nie, to dlaczego? [WU] (3392)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 powstał filmik promujący szkołę Problemy nigdy nie są bagatelizowane, w miarę

możliwości realizowane są pomysły.

2 wprowadziliśmy Dzień bez mundurka i Szczęśliwy

Numerek

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy rodzice mają możliwość zgłaszania propozycji, dotyczących zasad postępowania w szkole,

praw i obowiązków uczniów? Jeśli tak, proszę o podanie przykładów zgłoszonych propozycji. Które z nich zostały

zrealizowane? [WR] (7510)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 obowiązek noszenia mundurka mundurek w szkole – wyeliminowanie różnic

finansowych pomiędzy dziećmi, (wprowadzenia piątków

bez mundurka, oraz wrzesień i czerwiec bez mundurka)

2 zmiana w systemie oceniania została zniesiona średnia ważona - żadna decyzja w

szkole nie odbywa się bez konsultacji z rodzicami i

uczniami

3 ankiety, rozmowy z wychowawcami, dyrektorem, są one przeprowadzane wśród rodziców i uczniów
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy rodzice zgłaszali propozycje zmian w działaniach wychowawczych, a jeśli tak, to jakie?

Które z nich zostały uwzględnione? [AD] (7443)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 rodzice zgłaszali propozycje zmian w działaniach

wychowawczych dotyczących stroju szkolnego, realizacji

klasowych programów wychowawczych, organizacji zajęć

z pływania oraz warsztatów dla rodziców.

Klasowe programy wychowawcze - najczęściej w części

dotyczącej wycieczki z projektem edukacyjnym, imprezy

szkolne np. zabawa karnawałowa, Wigilia, festyn.

Propozycje dotyczące stroju szkolnego ("mundurków") -

wprowadzono piątek bez mundurka a także wrzesień i

czerwiec. Organizacja zajęć pływania tak, aby wszyscy

uczniowie byli nimi objęci - wszyscy uczniowie mają

możliwość brania udziału w zajęciach. Warsztaty dla

rodziców - zaplanowano warsztaty wspierające dla

rodziców nastolatka "szkoła dla rodziców i

wychowawców).

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 tematyka szkolnego programu profilaktycznego,

2 realizacja warsztatów dla rodziców

3 programu wychowawczego klasy

4 zasady noszenia stroju szkolnego

5 organizacji warsztatów dla rodziców
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Wymaganie:

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

Stan oczekiwany:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Wypracowany przez szkołę sposoby rozpoznania możliwości, potrzeb oraz sytuacji społecznej

każdego ucznia dostarcza nauczycielom informacji, na podstawie których podejmują oni działania

wspierające rozwój gimnazjalistów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Do działań tych

włączane są instytucje świadczące poradnictwo i pomoc uczniom, z którymi szkoła nawiązała

współpracę. Uczniowie wpierani są w rozwijaniu zdolności i zainteresowań, w wyrównywaniu szans

edukacyjnych oraz otrzymują wsparcie materialne, a także ulega poprawie ich funkcjonowanie

w zespole klasowym i wzrasta ich poczucie bezpieczeństwa. Należy dodać, że większość rodziców

jest przekonana, że zajęcia organizowane przez szkołę są dostosowane do potrzeb ich dziecka.

Większość uczniów jest zdania, że nauczyciele wierzą w ich możliwości, co skutecznie motywuje ich

do rozwijania swoich umiejętności i nabywania wiedzy. W szkole prowadzone są profilaktyczne

działania antydyskryminacyjne pomimo, że badani nie zauważają drastycznych przejawów

dyskryminacji wśród uczniów. Gimnazjaliści zgodnie z koncepcją pracy szkoły uczeni są tolerancji,

poszanowania drugiego człowieka, empatii, przestrzegania norm i zasad. Aktywnie pracują

w wolontariacie na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów. 

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Systemowość prowadzonych działań pozwala nauczycielom na rozpoznanie możliwości, potrzeb

oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. Wszyscy rodzice są informowani o wynikach

przeprowadzonej diagnozy.

Według nauczycieli podstawą prowadzonej diagnozy to: obserwacja uczniów podczas zajęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych, informacje pozyskane w czasie rozmów z uczniami, ich rodzicami, analiza ocen osiąganych

z poszczególnych przedmiotów, wyniki badan poziomu wiedzy i umiejętności (tab. 1). Tak prowadzona diagnoza

pozwala na wyłonienie najważniejszych potrzeb rozwojowych uczniów (tab. 2). Dyrektor poinformował,

że w wyniku prowadzonej diagnozy wyłoniono grupę uczniów, jako osób potrzebujących wsparcia i dla

wszystkich tych uczniów uruchomiono działania wspierające i program działań wspierających ze względu
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na specyficzne potrzeby edukacyjne. Zdecydowana większość rodziców wskazała, że nauczyciele rozmawiają

z nimi o możliwościach i potrzebach ich dziecka oraz na temat możliwości rozwoju ich dziecka (wykres 1j, 2j).

Wykres 1j Wykres 2j
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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.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 na etapie rekrutacji uczniów

2 analiza osiągnięć uczniów na podstawie świadectw i

wyników sprawdzianu po klasie VI

Analizę świadectw przeprowadziła wychowawczyni klasy.

3 rozpoznanie potrzeb i możliwości uczniów na

poszcególnych zajęciach przedmiotowych

Wszyscy nauczyciele uczący w klasie dokonują

rozpoznania potrzeb i możliwości na swoich zajęciach

przedmiotowych, rozmawiają z uczniami, proponują

konkretne formy rozwoju umiejętności i poszerzania

wiedzy (projekty, koła zainteresowań, zajęcia

wyrównawcze).

4 testy „na wejściu Najważniejszym elementem są testy "na wejściu", który

daje nam dużą możliwość poznania uczniów, ich wiedzy i

umiejętności (przeprowadzane we wrześniu),

szczegółowo potem analizowane i wnioski wykorzystane

do dalszej pracy.

5 obserwacja uczniów na lekcjach i zajęciach

pozalekcyjnych, uroczystościach

Obserwując przygotowania i zaangażowanie uczniów do

występów z okazji różnych uroczystości szkolnych, na

przykład apele szkolne, "Otrzęsin klas pierwszych",

minikonferencja wolontariatu, śpiewanie w chórze, ma

również okazję dostrzec możliwości artystyczne swoich

uczniów i pokierować nimi, przypominając, z jakich zajęć

skorzystać mogą, w celu poszerzania tych umiejętności.

6 analiza bieżących osiągnięć i ocen

7 rozmowy z rodzicami Dzięki prowadzonym rozmowom z rodzicami uczniów

dowiadujemy się o ich potrzebach.

8 ankiety Po ukończeniu pierwszego półrocza nauczyciele

przeprowadzają ankietę lub wywiad z uczniami na

swoich zajęciach dotyczącą realizacji zajęć i potrzeb

uczniów, by refleksje i wnioski wykorzystać w pracy z

klasą w drugim półroczu.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

uczniów? [WNO] (7779)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 społeczne kontaktów z rówieśnikami (w tym zagraniczne)-

przynależności do grupy,

2 poznawcze dostępu do informacji i nauki, kontakt z wytworami

kultury, radzenia sobie w różnych sytuacjach, podróż,

autoprezentacji,

3 emocjonalne potrzeba poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości,

akceptacji, radzenia sobie w różnych sytuacjach,

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 

Szkoła prowadzi działania, które wynikają z wcześniej zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań

uczniów. Organizowana jest m.in. pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz różnorodne zajęcia

pozalekcyjne wspierające rozwój każdego ucznia. Nauczyciele dostosowują metody i formy pracy,

motywują i doceniają wysiłek podejmowany przez uczniów.

Większość rodziców jest zdania, że zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb ich dziecka (wykres 1j).

Około 60% ankietowanych uczniów uważa, że w szkole są zajęcia, które ich interesują (wykres 2j), a ok 80%

pomagają im w nauce (wykres 3j). Prezentowane wyżej wykresy 1j i 3j mają charakter istotny statystycznie,

na niekorzyść placówki, co oznacza, że w innych badanych gimnazjach w Polsce uczniowie i rodzice udzielali

zdecydowanie bardziej pozytywnych odpowiedzi. Jednocześnie w szacowaniu proporcji wypowiedzi

zdecydowanie więcej jest wskazań pozytywnych, które przesądzają o spełnieniu. 

Oferta zajęć pozalekcyjnych, zdaniem dyrektora, uwzględnia: zainteresowania i potrzeby uczniów, bazę

dydaktyczną, możliwość organizacyjne (dojazd gimbusów), możliwości finansowe, wnioski z badań ankietowych

i badań zewnętrznych - wśród uczniów klas VI, wnioski z ewaluacji wewnętrznej i prowadzonego nadzoru.

Z przygotowanych zajęć pozalekcyjnych korzysta jedynie ok. 18% uczniów. Nie podają oni konkretnych

przyczyn dlaczego nie chcą brać w nich udziału w większej liczbie. Dyrektor podał, że w ramach wspierania

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole m.in. zorganizowano zajęcia: wyrównawcze,

socjoterapeutyczne, z dysortografii, korekcyjno - kompensacyjne, w ramach projektów, SOS dla ucznia,

indywidualne zajęcia terapeutyczne, techniki efektywnego uczenia się, zajęcia jak radzić sobie ze stresem.

Nauczyciele uczący w jednym oddziale podali, że na podstawie przeprowadzonego rozpoznania potrzeb

i możliwości wysunęli odpowiednie wnioski na podstawie, których wdrożyli działania ukierunkowane

na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijania talentów uczniowskich, co zostało pokazane

w (tab. 1). Praktyczne wykorzystanie wykazanych wyżej przez nauczycieli i dyrektora wniosków poczynionych
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po przeprowadzonych diagnozach, można było zobaczyć podczas obserwacji lekcji.

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.1
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wnioski uczniowie klasy IIb pracują wolno, co nie pozwala na

realizacje dodatkowych zadań z uczniami, istnieje

potrzeba dodatkowego wyjaśniania, powtarzania, -

młodzież zróżnicowana pod względem potencjału

intelektualnego (30 % klasy niski potencjał), - rodzice

chętnie włączają się we współpracę (opieka na

wycieczkach, pomoc w organizowaniu imprez klasowych,

pomoc w organizowaniu zabaw karnawałowych,

podejmowanie działań we współpracy z wychowawczą i

pedagogiem) - dawanie uczniom możliwości wyboru

formy i metody lekcji powtórzeniowych oraz na innych

zajęciach, (Uczniowie, którzy mają możliwości nie

wykorzystują ich ( z rozmów z rodzicami często wynika,

że to po prostu lenistwo). - Uczniowie są aktywni na

różnych płaszczyznach, nie boją się wyzwań,

pokierowani podejmują działania, są sprawni i

zorganizowani, pomysłowi (akcje szkolne, apele, zawody

sportowe, akcje wolontariackie, udział w kampaniach

związanych z profilaktyka zdrowego stylu życia,

projektach szkolnych - są chętni do udziału w zawodach

sportowych – lekkoatletyka, biegi przełajowe, piłka

koszykowa, badminton, - uczniowie włączają się w akcje

charytatywne, - uczniowie przestrzegają zasady i normy

obowiązujące w szkole, nie stwarzają większych

trudności.
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

2 wykorzystanie wniosków Wnioski wykorzystujemy, na co dzień w dalszej pracy z

młodzieżą. - dostosowywanie metod i form pracy do

zespołu klasowego, odwoływanie się do praktycznego

wykorzystania zdobywanej wiedzy i przydatności w życiu

codziennym, dobór właściwych środków dydaktycznych,

- dawanie uczniom możliwości wyboru formy i metody

lekcji powtórzeniowych oraz na innych zajęciach, -

Staramy się motywować uczniów do dalszej pracy,

wskazując im przydatność nauczanych treści w praktyce,

- Zachęcamy młodzież do udziału w konkursach

przedmiotowych, uroczystościach szkolnych, - Na

zajęciach lekcyjnych w miarę potrzeb dostosowujemy

tempo pracy, -Podkreślamy, że każde zaangażowanie w

sprawy szkolne, klasowe, pozaszkolne(wolontariat)

niesie ze sobą, poza doświadczeniem, wymierne korzyści

na przyszłość, uwrażliwia, daje satysfakcję, otwiera na

drugiego człowieka, - Wyznaczamy uczniom na

poszczególnych zajęciach kolejne małe cele, żeby

zachęcić ich do pracy, - Zachęcamy uczniów do pracy na

rzecz szkoły, - W drodze do osiągnięcia celu staramy się

służyć uczniom pomocą, pokierować nimi, ale nie

wyręczać ich w działaniu, tak by mieli poczucie, że to co

zrobili, wygrali, osiągnęli, jest przede wszystkim dzięki

ich zaangażowaniu, pracy i staraniom.
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Obszar badania:  W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki

W szkole realizowane są działania wychowawcze uwzględniający edukację antydyskryminacyjną.

Prowadzonych jest wiele oddziaływań podnoszących wiedzę, umiejętności oraz wpływających

na postawy uczniów mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej

uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności. Gimnazjaliści uczeni są tolerancji,

poszanowania drugiego człowieka, empatii, przestrzegania norm i zasad.  Aktywnie pracują

w wolontariacie.

W opinii dyrektora i nauczycieli działania antydyskryminacyjne prowadzone w szkole są działaniami

profilaktycznymi z uwagi na to, że bardzo rzadko w szkole dochodzi do jakiś incydentów na tle różnic płci,

wyglądu i innych. Nauczyciele w swoich działaniach podejmowali najczęściej tematy związane

z niepełnosprawnością, statusem ekonomicznym, pochodzeniem narodowym z uwagi na zaplanowane działania

szkoły zgodne z przyjętą koncepcją pracy (wykres 1w). Wśród działań grono pedagogiczne wymieniało: projekty

edukacyjne (np. "Seniorów i juniorów szalona podróż po Europie"), wycieczki edukacyjne, filmy edukacyjne,

akcje charytatywne, wymiany międzynarodowe (np. : organizacja wymiany międzynarodowej w ramach

program e-Twinning "W zdrowym ciele zdrowy duch", kontakty mailowe ze szkołą z Bandery i Polakami z USA -

prowadzenie zajęć otwartych dla uczniów i nauczycieli), audycje w radiowęźle, lekcje o tematyce

antydyskryminacyjnej (np.: pogadanki podczas lekcji z wiedzy o sztuce - kształtowanie wśród dzieci postawy

tolerancji i otwartości na inne kultury, szacunku do drugiego człowieka (tab. 1, 2).

Rodzice nie dostrzegają w szkole przypadków dyskryminacji wśród uczniów. Twierdzą oni, że prowadzona

profilaktyka skutecznie przeciwdziała takim zachowaniom. Dzieci uczone są poszanowania drugiego człowieka,

wzajemnej życzliwości, tolerancji, empatii, przestrzegania norm i zasad. Zwracają uwagę na działalność

wolontariatu i zbiórki charytatywne. Uczniowie są zdania, że w szkole uczniowie, w większości są traktowani tak

samo, ale zwracają także uwagę na zachowania niektórych nauczycieli, które według nich nie zawsze są

sprawiedliwe w stosunku do każdego ucznia. Natomiast uważają, że w relacjach uczniowskich nie ma większych

problemów, a jeśli takowe zaistniały to spotkały się z szybką i zdecydowaną reakcją grona pedagogicznego

i dyrektora szkoły (tab. 3). 
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania antydyskryminacyjne były prowadzone w tym i poprzednim roku szkolnym?

Proszę je wymienić, uwzględniając ich specyfikę, liczbę uczestników oraz realizatora (nauczyciel, pedagog

zatrudnieni w szkole czy podmiot zewnętrzny). W jaki sposób te działania były dostosowane do sytuacji w

Waszej szkole? [AD] (7045)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 relizowane działania antydyskryminacyjne zajęcia dodatkowe dla uczniów - realizowane ze środków

zewnętrznych przez nauczycieli pracujących w szkole

pogadanki na godzinach wychowawczych dot. tolerancji,

audycje radiowe, filmy edukacyjne - zajęcia prowadzone

przez nauczycieli wychowawców zatrudnionych w szkole

bieżące rozwiązywanie problemów między uczniami

(otyłość, cyberprzemoc) realizacja projektu łączącego

osoby niepełnosprawne, mieszkańców Domu Pomocy

Społecznej i gimnazjalistów - projekt integracyjny

wymiany międzynarodowe - umożliwienie poznania

nowych kultur, kształtowanie szacunku, zrozumienia dla

innych kultur, tradycji.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy w tym i poprzednim roku szkolnym były prowadzone profilaktyczne działania

antydyskryminacyjne? Jakie działania były podejmowane w szkole? [WN] (6547)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 mundurki szkolne

2 pogadanki na lekcjach pogadanki na lekcjach wychowawczych, realizacja

podstawy programowej, szczególnie z historii, języka

polskiego, wos, wdż, religii.

3 współpraca z insytucjami świadczącymi pomoc osobom

niepełnosprawnym i seniorom

Współpraca z DPS, ŚD, Barką projekt Krokus - nauka

tolerancji.

4 akcje charytatywne

5 wycieczki Studyjne zwiedzanie byłego Niemieckiego

nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady

Auschwitz – Birkenau. Realizacja projektu edukacji

globalnej "Patrz i zmieniaj".
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy w Waszej szkole wszyscy uczniowie są traktowani tak samo? Jeżeli nie, to kto (jakie grupy)

traktowany jest inaczej? Jak myślicie, z czego to wynika? [WU] (6962)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 brak dyskryminacji W relacji nauczyciel-uczeń nie ma dyskryminacji.

2 przypadki nierównego traktowania Zależy od nauczycieli. Mamy osoby, które nie udzielają

się na lekcji a mają wzorowe zachowanie, natomiast

osoba która pracuje a ma trójkę powinna mieć wyższe

zachowanie. To chodzi o to, że osoba nie przeszkadza,

siedzi cicho, jest nieaktywna, ale dobrze pisze

sprawdziany. Z kolei osoba aktywna dyskutuje, wyraża

swoje oponie, a to się nie podoba niektórym

nauczycielom. Jest różnica poglądów my uważamy, że

nie powinno tak być. Gdy nauczyciel widzi, że nie wygra

to uczeń dostaje uwagę.

3 przeciwdziałanie przejawom ewentualnych zachowań

dyskryminującyh w relacjach uczeń- uczeń

Dyskusje na lekcji wychowawczej, rozmów jest dużo,

pomoc psychologa. Nieodpowiednie używanie facebooka

ta sytuacja była 2 lata temu, osoba obrażała na portalu,

sprawa została zgłoszona dyrektorowi, osoba poniosła

konsekwencje.

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 współpracuje z wieloma instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom.

Współpraca ta owocuje poprawą warunków środowiska uczniów oraz jego funkcjonowania

w zespole klasowym oraz wzrostem poczucia bezpieczeństwa jak również rozwojem osobistym

i społecznym.

Dyrektor i nauczyciele wskazali instytucje wspierające wspomaganie uczniów oraz instytucje współpracujące ze

szkołą, które w swoich statutach zakładają wspieranie rozwoju dziecka i pomoc materialną dzieciom oraz

instytucje z którymi podjęto współpracę z uwagi na realizację koncepcji pracy szkoły, założonych zadań,

realizacji wniosków z nadzoru, ewaluacji wewnętrznej i analizy egzaminów (tab.1). Każda współpraca, jak

twierdzi dyrektor, nauczyciele i partnerzy szkoły (tab. 2), z wymienionymi instytucjami jest prowadzona z myślą

o uczniu, działania są nakierowane na niego bezpośrednio lub pośrednio. Dzięki tej współpracy uczniowie

otrzymują pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wsparcie materialne, przekazywana jest im wiedza

o bezpieczeństwie, rozwijają zainteresowania i pasje, wyrównują szanse edukacyjne, otrzymują źródło wzorców

wychowawczych. Kadra pedagogiczna korzysta ze wskazówek i wsparcia metodycznego do poprawy

funkcjonowania ucznia w szkole, organizowane są dla nich szkolenia i warsztaty. Rodzice wspomagani są

w wychowaniu swoich dzieci, otrzymują pomoc pedagogiczną i materialną. Współpraca z wymienionymi

instytucjami owocuje m.in.: poprawą warunków środowiska uczniów, jego funkcjonowania w zespole klasowym,

szkole, wzrostem poczucia bezpieczeństwa, odpowiedzialności za własne czyny oraz wdrażaniem się w pełnienie
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ról społecznych. Ponadto, według nauczycieli, do korzyści można zaliczyć m. in.: organizację wsparcia

profilaktyczno- edukacyjnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomoc w wyborze dalszej drogi

kształcenia, uwrażliwienie uczniów na potrzeby osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i bezdomnych,

poznanie zasad pracy wolontariusza, rozwój społeczny i osobisty, aktywne uczestnictwo w imprezach

kulturalnych, możliwość poznania innych kultur, doskonalenie komunikacji w języku obcym. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania są prowadzone w ramach tej współpracy? Czy Państwa zdaniem jest adekwatna

do potrzeb uczniów? Proszę uzasadnić. [WN] (7649)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna diagnozowanie trudności dydaktyczno- wychowawczych,

emocjonalnych ucznia, określanie odpowiednich form

pomocy, udzielanie dzieciom i rodzicom bezpośredniej

pomocy psychologiczno- pedagogicznej – terapia,

porady. Współpraca w zakresie realizacji w szkole

doradztwa zawodowego – warsztaty dla uczniów i

rodziców. Organizowanie i prowadzenie szkoleń.

Wspomaganie w realizacji zadań profilaktycznych i

wychowawczych szkoły.

2 Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzenie działań wspierająco - diagnozujących na

rzecz pomocy materialnej i opieki dla uczniów będących

w trudnej sytuacji życiowej: stypendia socjalne,

bezpłatne dożywianie, wypoczynek letni, pomoc

rzeczowa. Współpraca w rozwiązywaniu problemów

rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, wspólne

podejmowanie działań oraz ich monitoring. Zwracanie się

o pomoc w sytuacjach związanych z przemocą domową

(procedura niebieskiej karty) – Interdyscyplinarny

Zespół ds. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

wparcie osób doświadczających przemocy.

3 Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich kierowanie, wydawanie opinii dotyczących uczniów

przejawiających duże trudności wychowawcze, z rodzin

zaniedbanych środowiskowo, niewydolnych

wychowawczo, zagrożonych demoralizacją.

4 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpraca dotycząca uczniów pozostających w

rodzinach zastępczych. Zwracanie się o pomoc w

sytuacjach kryzysowych w rodzinie – przemoc.

Konsultacje, wspólne podejmowanie działań, monitoring.

5 Komenda Policji w Strzelcach Opolskich wsparcie w trudnych sytuacjach wychowawczych, prośby

o interwencje w sytuacjach związanych z przemocą

domową. Prowadzenie warsztatów dla uczniów "Nieletni

w świetle prawa", realizacja programów profilaktycznych

"PAT".
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

6 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

Wnioskowanie i pozyskiwanie środków finansowych na

realizację szkolnych programów profilaktycznych,

finansowanie spektakli teatrów i warsztatów

profilaktycznych, rajdu rowerowego "Strzelecka wiosna".

7 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Opolu oraz Gmina Strzelce Opolskie

udzielanie dotacji na realizację w naszej szkole

autorskich programów z zakresu aktywnej edukacji

ekologicznej "Okiem Młodego Ekologa" oraz organizację

corocznej imprezy środowiskowej o charakterze

konkursowym "Gimnazjada Ekologiczna" o zasięgu

ponadgminnym (odbyło się już 11 edycji tego

autorskiego konkursu).

8 Nadleśnictwo Strzelce Opolskie pomoc w realizacji zajęć terenowych i edukacyjnych z

zakresu ekologii i ochrony środowiska (wycieczki do lasu,

zwiady fotograficzne, prelekcje).

9 Powiatowy Urząd Pracy zajęcia warsztatowe dla uczniów, pomoc w realizacji

zadań z doradztwa zawodowego.

10 Strzelecki Ośrodek Kultury udział uczniów w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy (pomoc logistyczna w zorganizowaniu zbiórki

pieniędzy), udział w imprezach kulturalnych (wystawy,

projekcje filmów, teatry profilaktyczne i spotkania

autorskie, warsztaty z doradztwa zawodowego).

11 Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu zajęcia sportowe na basenie

12 Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji

Lokalnej

nasza młodzież bierze udział w rekrutacji do projektów

międzynarodowych, która przechodzi pozytywnie i od lat

wyjeżdża na obozy w okresie wakacji.

13 Szkoły ponadgimnazjalne wspólna organizacja powiatowego rajdu Strzelecka

Wiosna o udział młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych

w powiatowej minikonferencji wolontariatu, wsparcie w

realizacji zadań z doradztwa zawodowego – prezentacja

oferty edukacyjno – zawodowej.

14 Uniwersytet Śląski udział młodzieży w projekcie "Aktywny w życiu aktywny

w szkole", udział w zajęciach na uniwersytecie.

15 Urząd Skarbowy warsztaty dla uczniów na temat działalności US -

realizacja zadań z doradztwa zawodowego.

16 Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach -

goszczenie w szkole wystaw tematycznych i lekcje

muzealne, rajd rowerowy po obozie w Łambinowicach.

17 Straż Pożarna wspólne realizowanie projektu "W zdrowym ciele zdrowy

duch" w ramach, którego uczniowie uczą się m.in.

udzielania pierwszej pomocy w sposób praktyczny.
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

18 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Opolu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Opolu - realizowanie projektów ekologicznych

"Okiem młodego ekologa". Udział uczniów w

atrakcyjnych formach realizacji zadań z zakresu edukacji

ekologicznej: coroczne kilkudniowe warsztaty wyjazdowe

w parkach narodowych, warsztaty terenowe w opolskich

parkach krajobrazowych, w ogrodach zoologicznych w

Opolu i Wrocławiu, w ogrodzie botanicznym, muzeach

przyrodniczych, zwiady terenowe w oczyszczalni ścieków

i na składowisku odpadów, plenery malarskie w parkach

i ciekawych miejscach, wykonywanie badań i

doświadczeń laboratoryjnych w szkole oraz w terenie.

Zorganizowanie Gimnazjady Ekologicznej która jest

podsumowaniem całorocznej realizacji programu

ekologicznego. -

19 Stowarzyszenie „Barka” wspólna organizacja akcji "Podziel się posiłkiem", pomoc

dla Barki, wsparcie uczniów szkoły będących w trudnej

sytuacji życiowej.

20 Fundacja Rozwoju Edukacji w Warszawie akcja "Młodzież w działaniu" - aplikowanie i wygranie

środków na realizacje międzypokoleniowego,

integracyjnego projektu "Baw się i Ty z pomocą zawsze

My" i rok później "Seniorów i Juniorów szalona podróż po

Europie"

21 Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Pomocy

Społecznej, Uniwersytet III Wieku

realizacja projektów integracyjnych "Baw się i Ty z

pomocą zawsze My", "Seniorów i Juniorów szalona

podróż po Europie" – spotkania integracyjne z

niepełnosprawnymi i seniorami, warsztaty terenowe,

konferencje podsumowujące projekty, prowadzenie stron

internetowych projektów.

22 Międzyszkolny Klub Sportowy rozgrywki ligowe, pomoc w organizacji imprez

sportowych, mitingów.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie najważniejsze korzyści odnosi szkoła dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami

działającymi w lokalnym środowisku? [WP] (7419)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Nadleśnictwo Strzelce Opolski uczniowie uzyskują wiedzę na temat przyrody,

umiejętność zachowań w lesie

2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne w Strzelcach

Opolskich

uzyskiwanie efektywnego wsparcia ucznia, uzyskiwanie

pomocy przez dzieci, skuteczniejsze uzyskiwanie pomocy

3 PSP 2 Strzelce Opolskie prezentowanie się na form szkoły PSP,

4 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w

Strzelcach Opolskich

edukacja prozdrowotna, prowadzenie zajęć z uczniami,

prowadzenie zasad zdrowego odżywiania, informacja o

predyspozycjach dzieci które przychodzą z PSP do

gimnazjum

5 Lider Szlachetnej Paczki rozwój osobowościowy, rozwój zainteresowań, postaw

społecznych, udział w wyjazdach międzynarodowych,

zapoznanie się z problemem ubóstwa, udział w wielkich

działaniach pomocowych, wybór kierunku kształcenia,

"drukowanie" pracy wolontariusza, przeciwdziałanie

wykluczeniu społeczym

6 Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” uaktywnianie młodzieży sportowo, wsparcie

wychowawcze, możliwość odnoszenia sukcesu, wymiana

doświadczeń, rozmowy, udział w zawodach, promowanie

sportowego trybu życia, aktywność społeczna, - pomoc

w organizacji imprez

7 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Barka rozwój osobowościowy, rozwój zainteresowań, postaw

społecznych, zapoznanie się z problemem ubóstwa,

udział w wielkich działaniach pomocowych

8 Telewizja Kablowa wsparcie działań szkoły, promocja działań szkolnych

9 Policja zajęcia ukierunkowane na zachowania uczniów,

uzyskiwanie świadomości prawnej przez uczniów,

uświadomienie indywidualne konsekwencji uczniów,

wsparcie pracy psychologa, pracy wychowawczej szkoły,

10 Zespół Szkół Strzelce Opolskie wspieranie doradztwa zawodowego

11 Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich młodzież działa charytatywnie, zapoznanie się z

działalności osób niepełnosprawnych, rozwój społecznych

i osobisty, pozyskiwanie wiedzy i postaw na dalszą

edukację, uczą się aktywności społecznej,
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Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia

Działania prowadzone w szkole planowane są w oparciu o rozpoznane potrzeby i możliwości

uczniów. Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się oraz indywidualizują proces

edukacyjny. 

Nauczyciele uczący w jednym oddziale podali, że indywidualizują proces nauczania w zależności od potrzeb

uczniów i specyfiki przedmiotu. Stosują w tym zakresie  różnorodne techniki indywidualizacji pracy (tab. 1). Na

wszystkich obserwowanych zajęciach nauczyciele motywowali swoich uczniów do aktywnego uczenia się

i indywidualizowali proces edukacyjny na miarę uczniowskich potrzeb (tab. 2 i 3). Należy tutaj jednak dodać,

że na większości lekcji brak było poziomowania trudności zadań (wszyscy uczniowie rozwiązywali takie same

zadania). Uczniowie wskazali, że mogą uczestniczyć w większości zajęć, w których chcą brać udział (wykres 1j)

- uzyskana informacja ma charakter istotny statystycznie, co oznacza, że w innych badanych szkołach

uczniowie udzielili bardziej zdecydowanych odpowiedzi wskazując w większości odpowiedź "zdecydowanie tak".

Jednocześnie w statystycznym szacowaniu proporcji większość odpowiedzi jest pozytywna, co może przesądzać

o spełnieniu opisywanego obszaru.

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób indywidualizują Państwo proces nauczania? Proszę podać przykłady. [WNO]

(7960)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 - dostosowanie tempa pracy, - stopnia trudności zadań,

- zróżnicowane zadania domowe, - ocenianie ucznia

zgodnie z jego możliwościami tak, aby miał poczucie

sukcesu, - informacja zwrotą skierowana do ucznia -

stosowanie wzmocnień emocjonalnych - wydłużanie

czasu pracy, - nagradzanie i motywowanie uczniów, w

zależności od możliwości, - zachęcanie uczniów zdolnych

do prac dodatkowych: wykonywanie prezentacji,

prowadzenie doświadczeń, - organizowanie pracy

grupowej, zespołowej - zadawanie pytań pomocniczych,

- stworzenie możliwości poprawy ocen, - dostosowanie

wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb

edukacyjnych, - stosowanie poziomowania -

wykorzystanie zainteresowań uczniów,

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, w jaki sposób nauczyciel motywuje uczniów do aktywnego uczenia się? Jakie przynosi to

rezultaty? W jakim stopniu działania nauczyciela są skuteczne? [OZ] (7762)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Przykładowe sposoby motywowania uczniów do

aktywnego uczenia się zastsowane na obserowanych

lekcjach. Nauczyciel: zachęca do wypowiedzi i do

rozwiązywania ćwiczeń, indywidualnie kontroluje pracę

uczniów, ocenia pracę na lekcji, zadaje pytania otwarte,

stawia problem do rozwiązania, pracuje z tekstem

znajdującym się w podręczniku, pozwala na dopełnianie

wypowiedzi przez kolejnych uczniów, buduje wyjaśnienie

pojęcia na podstawie poszczególnych wypowiedzi

uczniów, stosuje pracę ukierunkowaną, daje możliwość

zadania pytania uczniom, stosuje aktywizujące metody

pracy na lekcji, odnosi się do wiedzy

Taki spoób motywowania uczniów przez nauczyciela

powoduje, że: Uczniowie: są zaangażowani w pracę na

lekcji, bardzo chętnie i aktywnie biorą udział w lekcji,

dyskutują, wyrażają swoje opinie poprawiają swoje

błędy samodzielnie i wzajemnie w klasie, chętnie i

aktywnie biorą udział w lekcji, odpowiadają na pytania,

liczą rozwiązują zadania, zapisują notatkę, pracują z

kartami pracy, wyrażają swoje opinie, formułują notatkę
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

(9910)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 Nauczyciel: zachęca do wypowiedzi, zadaje pytania,

organizuje pracę w parach, kontroluje przebieg pracy,

udziela informacji zwrotnej, zadaje dodatkowe pytania w

prostszej formie, podpowiada w formie obrazowej, daje

drugą szansę na odniesienie się do problemu i

poprawienie błędów, stosuje pytania ukierunkowane,

stosuje formy pracy na wzrokowców i słuchowców,

przedstawia problem w formie wizualne i jednocześnie

wyjaśnia problem słownie (wszyscy uczniowie rozwiązują

te same zadania), dostosowuje tempo pracy do potrzeb

poszczególnych uczniów dwoje uczniów miało

zindywidualizowane karty pracy, nauczyciel kierował

pytania do konkretnych uczniów, podchodził do uczniów

którzy sygnalizowali taką potrzebę, daje drugą szansę na

odniesienie się do problemu i poprawienie błędów,

podchodzi do uczniów, którzy wymagają wsparcia i

podpowiada co należy zrobić i jak poprawić błędy

Działania nauczyciela są skuteczne ponieważ: uczniowie

pracują z zaangażowaniem, chętnie się wypowiadają, Na

niektórych lekcjach uczniowie rozwiązywalki te same

zadania.

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

odpowiada ich potrzebom

Szkoła udziela wsparcia uczniom, które w opinii rodziców i większości uczniów odpowiada ich

potrzebom. Wsparcie i rada udzielana jest także rodzicom w sytuacjach trudnych dla ich dzieci.

W odczuciu większości ankietowanych uczniów klas drugich ok 80% nauczyciele dają im do zrozumienia,

że wierzą w ich możliwości oraz motywują do większego wysiłku i pokonywania trudności (wykres 1j, 2j). Dane

uzyskane w wykresie 2j stanowią różnicę istotną statystycznie, co oznacza, że uczniowie w szkołach badanych

w kraju udzielali bardziej pozytywnych odpowiedzi. Przy czym różnica w liczbie wskazań przy szacowaniu

proporcji statystycznych pozwala na przesądzenie o spełnieniu opisywanego obszaru.  Różnorodne zdanie

na temat wsparcia ich w procesie uczenia się mają uczniowie klas trzecich (42 % - 34 z 83 uczniów) twierdzi,

że otrzymuje wsparcie od wszystkich bądź większości nauczycieli, (25 % - 21 z 83 uczniów) od połowy, a 

(32%  -  27 z 83) uczniów od mniej niż połowy lub od  żadnego (wykres 3j).  Większość rodziców deklaruje,

że nauczyciele i wychowawcy służą im radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla ich dziecka (wykres 4j i 5j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j
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Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Stan oczekiwany:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele, również pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu

i realizowaniu procesów edukacyjnych. Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów

(planowanie, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku wspólnych ustaleń. Nauczyciele

wspólnie rozwiązują problemy dydaktyczne i wychowawcze, wzajemnie się wspierają

w doskonaleniu metod i form współpracy. Wszyscy nauczyciele korzystają z pomocy innych

w prowadzeniu ewaluacji własnej pracy oraz uważają, że współpraca ta jest zdecydowanie

przydatna.

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

organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Organizacja pracy szkoły sprzyja powszechnej współpracy nauczycieli w organizowaniu

i realizowaniu procesów edukacyjnych, w tym w ramach poszczególnych oddziałów (wykres 1j).

Uczący są zaangażowani w pracę różnych zespołów, przy czym większość współpracuje w ramach zespołu

przedmiotowego lub międzyprzedmiotowego (wykresy 1w). Jak wskazał dyrektor i nauczyciele, współpraca ta

dotyczy wszystkich aspektów pracy dydaktycznej i wychowawczej (tab. 1). Nauczyciele podali przykłady

współpracy podczas planowania i realizacji procesów edukacyjnych (tab. 2). Najczęściej jako efekt realizacji

wspólnych ustaleń, wskazali zastosowanie wniosków z egzaminu gimnazjalnego, testów kompetencji,

rozpoznanych potrzeb i możliwości uczniów oraz korelacji międzyprzedmiotowej (tab. 3)
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób zorganizowana jest współpraca nauczycieli uczących w szkole? Proszę o podanie

przykładów współpracy nauczycieli podczas planowania i realizowania procesów edukacyjnych w szkole. [WD]

(6486)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Nauczyciele wspierają się i pomagają sobie wzajemnie.

Współpraca dotyczy zarówno pracy dydaktycznej i

wychowawczej.

przy planowaniu pracy szkoły na dany rok, kalendarza

imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych,

konkursów, wyjazdów i wycieczek, podczas realizacji

projektów, programów, przy rozwiązywaniu problemów

wychowawczych, oceny ucznia z zachowania, wyborze

programów i podręczników, ustalaniu dni dodatkowo

wolnych. Nauczyciele współpracują ze sobą w ramach

Rady Pedagogicznej, w zespołach przedmiotowych,

zespołach klasowych, zespołach ds. ewaluacji i innych

powoływanych na potrzeby szkoły. Analizują wyniki

nauczania, egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne, program

wychowawczy, realizację podstawy programowej, pracy

z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych.

Nauczyciele współpracują w organizacji imprez:

Gimnazjada ekologiczna, rajd strzelecka wiosna,

wycieczki szkolne, realizacja projektów, minikonferencja

wolontariatu. Nauczyciele współpracują w wyborze

podręczników, środków dydaktycznych, scenariuszy

zajęć.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Które z elementów lekcji wynikają z ustaleń z innymi nauczycielami uczącymi w tym

oddziale/klasie? [WNPO] (6497)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 realizacja wniosków z egzaminów oraz testów

kompetencji

Stosowane metody na lekcji wynikały z wniosków

opracowanych przez nauczycieli zespołu

humanistycznego (np czytanie ze zrozumieniem) oraz

zespołu matematyczno-przyrodniczego (ćwiczenie

praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy). Podczas

lekcji starałam się zastosować wnioski wszystkich

nauczycieli uczących w tej klasie wynikające z

rozpoznania potrzeb i możliwości uczniów klasy III b.

Wykorzystałam również elementy wynikające z

wniosków po egzaminie gimnazjalnym, Starałam się

motywować uczniów do dalszej pracy, wskazując im

przydatność wykonywanych ćwiczeń do egzaminu

gimnazjalnego. Stosowane metody na lekcji wynikały z

wniosków sformułowanych do roku po egzaminach

gimnazjalnych oraz testach kompetencji. Wszystkie

elementy lekcji wynikają z ustaleń i wniosków po

egzaminach i testach kompetencji.

2 korelacja międzyprzedmiotowa Pracę z materiałem ilustracyjnym i wykonanie ilustracji z

elementami groteskowymi skonsultowałam z

nauczycielem plastyki. W rozmowach z nauczycielami

wychowania fizycznego wielokrotnie zwracaliśmy uwagę

na potrzebę systematycznego ćwiczenia udzielania

pierwszej pomocy w różnych sytuacjach, również tych,

które związane są z zaburzeniami krążenia (omdlenie,

utrata przytomności połączona z utratą oddechu, utrata

przytomności bez zaburzeń oddychania). - wstępna

cześć - prezentacja techniki kolażu/ technika wykonania

pracy na lekcję historii, - - - rozwijanie słownictwa

plastycznego – j. polski

3 wnioski wynikające z rozpoznania potrzeb i możliwości

uczniów

Podczas lekcji starałam się zastosować wnioski

wszystkich nauczycieli uczących w tej klasie wynikające

z rozpoznania potrzeb i możliwości uczniów kl. II b.

4 ocenianie na które elementy szczególnie zwrócić uwagę podczas

oceny uczniowskiej prezentacji pracy wykonanej

techniką kolażu (wiedzę tę zastosowałam w początkowej

fazie zajęć)
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Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

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

nauczycielami

W wyniku wspólnych ustaleń rady pedagogicznej, w szkole wprowadzono zmiany w  procesie

edukacyjnym i wychowawczym (tab. 1 i 2).  Nauczyciele pracują zespołowo nad planowaniem i realizacją

i doskonaleniem procesów edukacyjnych (tab. 3 i 4) 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę o podanie przykładu wprowadzonej zmiany? [WD] (7021)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Na drodze wspólnych ustaleń wprowadzono zmiany

dotyczące organizacji pracy, rozszerzenia ofert

edukacyjnej, modyfikacji działań wychowawczych.

utworzenie grupy sportowej w klasie ekologicznej,

stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, realizacja

programu przeciwdziałania wagarom, zmodyfikowanie

systemu oceniania wewnątrzszkolnego, wprowadzenie w

ocenie z zachowania punktowania tylko pozytywnych

zachowań.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Prosimy o podanie przykładów zmian wprowadzonych w efekcie wspólnych ustaleń pomiędzy

Państwem. [WNO] (7713)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

2 zakwalifikowanie uczniów na zajęcia wyrównawcze

3 doraźna pomoc nauczycieli poszczególnych przedmiotów zajęcia SOS

4 przygotowanie narzędzi diagnostycznych do

monitorowania postępów w nauce

założenie karty postępów ucznia (raporty na wejście i

koniec roku szkolnego)
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób w szkole pracuje się nad wprowadzaniem zmian w procesach edukacyjnych? Jaka

jest w tym rola ustaleń pomiędzy nauczycielami? [WD] (7020)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 Nauczyciele pracują zespołowo nad planowaniem i

realizacją procesów edukacyjnych.

Procesy edukacyjne są w szkole planowane, m.in arkusz

organizacyjny, plan pracy szkoły, plan doskonalenia

nauczycieli, kalendarz imprez, plan wycieczek.

Wypracowuje się wnioski w zespołach przedmiotowych,

realizuje się programy ze Szkolnego Zestawu Programów

Nauczania uwzględniając zalecane warunki sposoby

realizacji opisane w podstawie programowej. Nauczyciele

indywidualizują programy do potrzeb ucznia, modyfikują

treści zgodnie z potrzebami i opiniami. Zespoły

przedmiotowe a także pojedynczy nauczyciele zgłaszają

swoje propozycje do planu pracy szkoły, przydziału

czynności, oceniania wewnątrzszkolnego. Opracowują

wspólnie programy profilaktyczne. Konsultują między

sobą plany zajęć edukacyjnych i dodatkowych,

zespołowo opracowują, modyfikują kryteria oceniania

przedmiotowego, doskonalenie wewnątrzszkolne,

wymieniają się scenariuszami zajęć, przygotowują

wspólnie przedstawienia, imprezy o charakterze

szkolnym, gminnym, powiatowym a także

międzynarodowym.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób wspólnie doskonalą Państwo proces edukacyjny prowadzony w tej klasie? [WNO]

(7711)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 modyfikacja planów; dydaktycznego i wychowawczego

2 uwzględnienie wniosków z egzaminów zewnętrznych i

badan wewnętrznych prowadzonych w tej klasie i szkole

3 prowadzenie działań wspierających kwalifikowanie do zajęć wyrównawczych, SOS i

konsultacji, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów

4 wskazówki dla rodziców wskazywanie konieczność badań w PPP

5 aktywizujące metody nauczania

6 dobór środków dydaktycznych

7 zaangażowanie rodziców do współpracy

8 systematyczne monitorowanie potrzeb edukacyjnych,

wychowawczych i opiekuńczych uczniów

9 uczestnictwo w projektach wymianach

międzynarodowych

np.: Śladami Śląskich Teksańczyków,

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

współpracy

Nauczyciele współdziałają ze sobą przy rozwiązywaniu problemów, doskonaleniu metod i form

współpracy. Najczęściej współpraca dotyczy organizacji wycieczek, imprez szkolnych

i środowiskowych, diagnozowania problemów wychowawczych i rozwiązywania sytuacji

konfliktowych, trudnych sytuacji rodzinnych oraz współpracy w projektach szkolnych (wykres 1o). 

Nauczyciele deklarują, że otrzymują pomoc min. podczas organizacji działań dydaktycznych i wychowawczych

a także w zakresie wymiany doświadczeń, udostępniania pomocy dydaktycznych, korelacji

międzyprzedmiotowej oraz poprzez dzielenie się wiedzą (wykres 1w).
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Wykres 1o
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Wykres 1w

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

pracy

Wszyscy nauczyciele przeprowadzają ewaluację własnej pracy (wykres 1j) i pomagają sobie

podczas jej realizacji (wykres 2j). Pomoc tę oceniają nauczyciele jako bardzo przydatną (wykres 3j). Wśród

elementów swojej pracy najczęściej poddawanych ewaluacji wymieniają indywidualizację pracy z uczniem,

metody nauczania oraz stopień realizacji podstawy programowej (wykres 1o).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j

 



Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich 129/204

      

Wykres 1o
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Wymaganie:

Promowana jest wartość edukacji

Stan oczekiwany:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Działania nauczycieli sprzyjają kształtowaniu pozytywnego klimatu uczenia się zarówno dla uczniów

jak i nauczycieli oraz wdrażają młodzież do uczenia się przez całe życie. Gimnazjum informuje

o własnej ofercie edukacyjnej i celach, jakie chce osiągać a także o sukcesach swoich uczniów.

Szkoła podejmuje różnorodne działania promujące edukację, jako wartość i kieruje je do środowiska

lokalnego, partnerów społecznych, uczniów i rodziców. Działania edukacyjne, które wspierają

wzajemne uczenie się od siebie i budowanie społeczeństwa wiedzy oraz są doceniane w środowisku,

np. Gimnazjada Ekologiczna - wiedzy ekologicznej, Powiatowa Mini Konferencja Wolontariatu,

prozdrowotnej, charytatywnej, projekt „Seniorów i Juniorów szalona podróż po Europie” -

realizowany w Publicznym Gimnazjum nr 1 we współpracy ze Środowiskowym Domem

Samopomocy, Domem Pomocy Społecznej i z Uniwersytetem III Wieku. Szkoła rozpoczęła realizację

projektu "Moje kroki w jedynce", który ma na celu zebranie szerokiej informacji dot. absolwentów

(szkoła ponadgimnazjalna, studia, praca).

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

sprzyjający uczeniu się

Uczniowie i pracownicy szkoły biorą udział w działaniach kształtujących pozytywny klimat

sprzyjający uczeniu się.  W opinii większości ankietowanych uczniów nauczyciele sprawiedliwie odnoszą się

do wszystkich uczniów (wykres 1j), najczęściej upewniają się czy zrozumieli oni to, o czym była mowa

na lekcjach, wysłuchują, gdy mają potrzebę z nimi porozmawiać (wykres 2j i 3j) i mówią jak się uczyć (wykres

1w). Uczniowie odnoszą się do siebie przyjaźnie i pomagają sobie w nauce (wykresy 4j i 5j). Zdaniem dyrektora

nauczyciele chętnie dzielą się swoją wiedzą z innymi nauczycielami poprzez:

● spotkania zespołów,

● lekcje koleżeńskie,

● Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli,

● spotkania rady pedagogicznej,

● współpracę w zespołach przedmiotowych, nauczycieli uczących w zespołach klasowych,
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● rozmowy,

● wymianę doświadczeń,

● sprawowanie opieki nad stażystami i młodymi nauczycielami,

● przekazywanie informacje ze szkoleń i kursów.

Swój udział w kształtowaniu bardzo dobrej atmosfery pracy podkreślili także pracownicy niepedagogiczni (tab.

1). Podczas obserwowanych zajęć wzajemne relacje uczniów i nauczycieli były życzliwe w każdej sytuacji,

atmosferę sprzyjającą uczeniu się tworzyli zarówno uczniowie jak i nauczyciele (tab. 2).

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

Wykres 5j
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Wykres 1w
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jaka jest atmosfera w Państwa szkole? Jaka jest Państwa rola w kształtowaniu tej atmosfery?

[WPN] (6815)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 w szkole panuje bardzo dobra atmosfera - skoro się tak

długo pracuje, to musi być przyjaźnie - czujemy się tutaj

jak w rodzinie, - trzeba traktować wszystkich jak

chcielibyśmy być traktowani (uczniów, rodziców,

nauczycieli) - dbamy o relacje międzyludzkie - o

wszystkim można porozmawiać - dobra jest komunikacja

z dyrektorem i nauczycielami
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, jaka jest atmosfera uczenia się i podaj przykłady działań (nauczyciela i uczniów), które ją

tworzą. [OZ] (7550)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Atmosferę sprzyjającą uczeniu się tworzyły zarówno

działania nauczycieli jak i uczniów

Działania nauczycieli: lekcja zaplanowana, przebiegała

rytmicznie, Nauczyciel tworzy atmosferę bezpieczeństwa,

widać interakcję uczniów z nauczycielem, Nauczyciel

zadaje otwarte pytania, stosuje aktywizujące formy

pracy, stwarza możliwość poszukiwania odpowiedzi na

zadane pytania w tekstach, życzliwie odnosi się do

uczniów powodując, że swobodnie wypowiadają się oni

na lekcji. nauczyciel zwraca się do uczniów po imieniu,

przestrzega dyscypliny, zwraca uwagę osobom, które

rozmawiają nie na temat, Nauczyciel zadaje otwarte

pytania, stosuje aktywizujące formy pracy, stwarza

możliwość poszukiwania odpowiedzi na zadane pytania,

życzliwie odnosi się do uczniów powodując, że

swobodnie wypowiadają się oni na lekcji aktywnie biorą

w niej udział, Zajęcia zaplanowane, ilość ćwiczeń, czas

na wykonanie zadań, formy pracy zróżnicowane.

Stosunek nauczyciel jest bardzo życzliwy, w trakcie lekcji

stosuje on wzmocnienia emocjonalne Działania uczniów:

uczniowie chętnie konwersowali, zadawali pytania i

wykonywali ćwiczenia, widać interakcję uczniów z

nauczycielem. Uczniowie nie boją się zadawać pytań i

odpowiadać na pytania, nie boją się popełniać błędów,

swobodnie wypowiadają się oni na lekcji aktywnie biorą

w niej udział, chętnie zgłaszają się do odpowiedzi.

Uczniowie byli zainteresowani zajęciami, pracowali z

zaangażowaniem, chętnie się wypowiadali, nie wymagali

dyscyplinowania. widoczne zaufanie, którym uczniowie

obdarzają nauczyciela, wzajemne relacje życzliwe,

uczniowie czują się bezpiecznie i swobodnie, wykonują

polecenia, zadają pytania, dyskutują.
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Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia

się przez całe życie

Działania szkoły przygotowują uczniów do samodzielnej edukacji i uświadamiają im potrzebę

aktywności poznawczej. 

Ankietowani uczniowie klas drugich na lekcjach czują się swobodnie, nie boją się zadawać pytań czy popełniać

błędów (wykres 1j i 2j), nauczyciele zachęcają ich do wyrażania własnego zdania i rozwiązywania zadań

różnymi sposobami. (wykresy 3j i 4 j) oraz udzielają pochwał (wykres 5j). Natomiast w wypowiedziach

trzecioklasistów dominuje bierność w procesie edukacji - większość z nich nie zgłasza pomysłów dotyczących

tego, jak chcieliby pracować na zajęciach (wykres 6j). Duża grupa uczniów nie była zaciekawiona nauką w dniu

badania (wykres 7j), w ich opinii nie byli zachęcani do wyrażania własnego zdania na tematy poruszane

na zajęciach ani prezentowania rezultatów swojej pracy (wykres 8j, 9j). 

W opinii samych nauczycieli kształtują oni u młodzieży postawę uczenia się przez całe życie poprzez  mi.in.

wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiedzy, prezentowanie umiejętności na forum klasy, stosowanie

wiedzy w praktyce, korzystanie z różnych źródeł informacji.

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

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

Wykres 9j
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Obszar badania:  Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do

promowania wartości edukacji

Szkoła gromadzi informacje o swoich absolwentach, monitoruje ich postępy edukacyjne

i wychowawcze w szkołach ponadgimnazjalnych oraz w dalszym życiu. Pozyskane informacje

wykorzystywane jako wzór do naśladowania a tym samym wzmocnienie aspiracji edukacyjnych

gimnazjalistów (wykres 1j). Losy absolwentów i ich osiągnięcia (lub ich brak w jakiś obszarach) służą

do planowania pracy szkoły, tworzenia oferty zajęć dodatkowych (tab. 1) a także współpracy z nimi w realizacji

procesu edukacyjnego (tab. 2).

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie informacje o losach absolwentów zbiera szkoła? W jaki sposób w pracy z uczniami

wykorzystuje się informacje na temat losów absolwentów? [WD] (7130)

Tab.1

Numer Analiza

1 Informacje, które zbieramy to, jaką szkołę

ponadgimnazjalną wybrali absolwenci, ilu z nich poszło

do szkół zawodowych a ile do szkół kończących się

maturą, korzystając z faceboka staramy dotrzeć do

absolwentów i ustalić czy zdali maturę i podjęli studia

wyższe. Nauczyciele wykorzystują również informacje o

osiągnięciach absolwentów (laureaci, finaliści, jako

przykład wzoru do naśladowania a tym samym

wzmocnienie aspiracji edukacyjnych gimnazjalistów,

zapraszanie na festyny (występ byłych uczniów -

bitowanie), absorbowanie absolwentów do organizacji

szlachetnej paczki, umożliwianie praktyk studenckich,

organizacja drzwi otwarte – zapraszamy absolwentów,

minikonferencja wolontariatu, spotkanie z absolwentami

(10 lecie gimnazjum), nauczyciele wykorzystują

pozyskane informacje w odniesieniu do realizowanego

procesu edukacyjnego i sposobów nauczania. Absolwenci

również odwiedzają szkołę w ramach współpracy ze

szkołami ponadgimnazjalnymi. Losy absolwentów i ich

osiągnięcia (lub ich brak w jakiś obszarach) służą do

planowania pracy szkoły, tworzenia oferty zajęć

dodatkowych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie informacje na temat absolwentów są gromadzone przez szkołę? Jakie informacje na temat

absolwentów są upowszechniane przez szkołę, np. zamieszczone w materiałach informacyjnych (ulotkach,

gazetce, stronie www itp.)? [ADZ] (7777)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Zbierane są informacje na temat osiągnięć absolwentów,

wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, zdobytego

wykształcenia, działalności społecznej.

Informacje na temat osiągnięć absolwentów

wyeksponowane na terenie szkoły, gabloty, zdjęcia ,

wycinki prasowe (dostępne w bibliotece szkolnej),

telewizja kablowa CitySat Gordzielik na stronie

internetowej, zdjęcia Biuletyn Osiągnięć Gminnych.

Informacje które są zbierane: wybór szkoły

ponadgimnazjalnej, zdanie matury, podjęcie studiów, o

działalności charytatywnej, Wskazywanie absolwentów,

jako wzoru do naśladowania a tym samym wzmocnienie

aspiracji edukacyjnych gimnazjalistów, zapraszanie na

festyny (występ byłych uczniów - bitowanie),

angażowanie absolwentów do organizacji Szlachetnej

Paczki, umożliwianie praktyk studenckich, organizacja

drzwi otwarte – zapraszanie absolwentów,

minikonferencja wolontariatu, spotkanie z absolwentami

(10 lecie gimnazjum), nauczyciele wykorzystują

pozyskane informacje w odniesieniu do realizowanego

procesu edukacyjnego i sposobów nauczania.

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

społeczności lokalnej

Szkoła podejmuje działania promujące uczenie się i kieruje je do środowiska lokalnego, uczniów

i rodziców.  Wszystkie grupy respondentów dostrzegają w działaniach szkoły propagowanie sensu uczenia się

dzieci i dorosłych (tabele 1 - 4). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy szkoła prowadzi działania promujące uczenie się? Do kogo są one skierowane? [WP] (7746)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 działania skierowane do uczniów promocja sukcesów swoich uczniów, - wartość uczenia

się języków obcych: projekty międzynarodowe, wyjazdy

zagraniczne edukowanie kolejnych roczników,

uwrażliwianie na potrzeby innych: wolontariat,

wspieranie zainteresowań uczniów - wydawanie gazetki

szkolnej

2 działania skierowane do seniorów - uczenie się od siebie nawzajem, - udział w projektach

edukacyjnych, np. Seniorów i Juniorów szalona podróż

po Europie

3 działania skierowane do innych szkół :pomysłodawca i organizator Gimnazjad ekologicznych,

udział w konkursach, projektach, organizacja

mini-konferencji wolontariatu co roku Czerpanie

wzajemnej inspiracji do działalności wolontariackiej

Przygotowywanie się do różnorodnych konkursów

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Co szkoła robi, aby pokazywać rodzicom sens uczenia się dzieci i dorosłych? Jak często są

realizowane tego typu działania? Jak są przyjmowane przez rodziców? [WR] (6837)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 kształtowanie wiadomości i postaw proekologicznych Gimazjada ekologiczna – (konkursy, wykorzystanie

surowców wtórnych), na zajęciach badanie gleby, wody,

segregacja śmieci na co dzień

2 promowanie sukcesów uczniów - informowanie o osiągnięciach uczniów , sukcesach (

ściana z dyplomami , apelea, parsa, telewizja, strona

internetowa)

3 wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki - warsztaty dla uczniów (cybeprzemoc) - tematy

poruszane na spotkanych z rodzicami, spotkania

informujące na co mamy zwracać uwagę, dot. zagrożeń

czyhających na dzieci, - możemy zwrócić się do

psychologa jeśli mamy jakiś problem Działania są

realizowane w każdym miesiącu, są systematyczne,

Szkoła zawsze umożliwia te działania
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy szkoła prowadzi działania promujące uczenie się? Do kogo są one skierowane? [WD] (7746)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 Działania promujące ucznie sie są skierowane do

środowiska lokalnego, uczniów, nauczycieli szkół

podstawowych, instytucji.

Byliśmy też zaproszeni do Opola, aby zaprezentować

swoją współpracę w ramach projektów

międzynarodowych. - prowadzimy akcje charytatywne, -

otrzymywanie przez uczniów wyróżnień powiatowych i

gminnych (Laur, Lauri) Laur Ziemi Strzeleckiej -

umieszczanie w biuletynach gminnych informacji o

osiągnięciach szkoły, osiągnięciach uczniów i nauczycieli,

- umieszczanie osiągnieć szkolnego wolontariatu w

ogólnopolskim biuletynie dot. uhonorowania akcji "Ośmiu

wspaniałych", - eksponowanie na terenie szkoły

certyfikatów uzyskanych przez szkołę "Ściana chwały", -

zapraszanie absolwentów, - eksponowanie osiągnięć

szkoły, uczniów na strona www, w prasie lokalnej,

telewizji kablowej, wychodzenie z projektami

edukacyjnymi do środowiska, np. Seniorów i Juniorów

szalona podróż po Europie.

 



Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich 143/204

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy szkoła promuje w środowisku lokalnym wartość uczenia się i edukacji? Jeśli tak, to w jaki

sposób? Do kogo są skierowane tego typu działania? [WPOP] (7828)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Działania promujące wartość uczenia się i edukacji,

skierowane do uczniów, rodziców i środowiska lokalnego:

- szkoła organizuje zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców

uczniów klas VI tzw. drzwi otwarte, - szkoła dla rodziców

ucz. kl. II przygotowuje corocznie prezentacje

zrealizowanych projektów edukacyjnych, - szkoła

organizuje zajęcia dodatkowe, w ramach art. 42 KN, dla

dzieci uzdolnionych oraz potrzebujących pomocy w

wyrównywaniu szans edukacyjnych, - szkoła realizuje

projekty profilaktyczne: "Rajd Strzelecka Wiosna",

zdrowotne: "Bezpiecznie i zdrowo żyj kolorowo" i

ekologiczne: "Okiem Młodego Ekologa" - szkoła prowadzi

Klub Ośmiu, zrzeszający wolontariuszy corocznie

organizuje konferencję Miniwolontariatu, - szkoła jest

organizatorem corocznej imprezy sportowej dla

środowiska "Miting Lekkoatletyczny" (we współpracy z

UKS "Kusy"- powstałym z inicjatywy i funkcjonującym

przy PG 1 uzyskanie przez ucznia szkoły mistrzostwa

Polski w biegu na 110 m przez płotki), - szkoła

współpracuje z Polskim Związkiem Pływackim

(doskonalenie umiejętności pływackich, organizacji

mitingów), - szkoła pozyskuje bardzo dużo środków

zewnętrznych umożliwiających poszerzenie oferty

edukacyjnej, - o wszystkich sukcesach i życiu szkoły

można przeczytać w aktualnościach na stronie

internetowej, Nauczyciele i uczniowie szkoły chętnie

podejmują różne inicjatywy, są organizatorami,

współorganizatorami lub uczestnikami różnorodnych

przedsięwzięć. Nauczyciele podejmują ciągłe kształcenie,

korzystając z WDN. W następstwie podjętych działań

uczniowie osiągają znaczące sukcesy: - corocznie wśród

uczestników konkursów przedmiotowych są laureaci i

finaliści, - uczniowie osiągają najwyższe wyniki podczas

zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego.
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Wymaganie:

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Stan oczekiwany:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W gimnazjum tworzone są warunki do tego, by rodzice byli partnerami szkoły. Szkoła wspiera

rodziców w wychowywaniu dzieci, przekazuje im informacje na temat sukcesów i trudności

w uczeniu się oraz pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Rodzice

korzystają ze swych ustawowych praw i mają świadomość udziału w procesach decyzyjnych

i realizowanych działaniach. Respondenci angażują się w działania organizowane przez gimnazjum,

lecz większość z nich nie podejmuje inicjatyw ani decyzji o znaczeniu strategicznym dla szkoły.

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

swojej pracy

Szkoła w sposób systemowy pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy

przede rozmowy z rodzicami prowadzone przez wychowawców, nauczycieli, ankiety, obserwacje, 

spotkania dyrekcji z trójkami klasowymi oraz w sposób anonimowy (tab. 1 i 2). Rodzice są

zachęcani do wyrażania opinii na temat gimnazjum. Na stronie internetowej są umieszczone informacje

dotyczące możliwości kontaktu ze szkoła, formularz zgłaszania opinii, uwag ponadto w szkole wystawiona jest

skrzynka gdzie jest możliwość składania swoich zapytań, uwag. Większość ankietowanych rodziców deklaruje,

że wie w jaki sposób może się angażować w pracę szkoły (wykres 1j). Pod wpływem opinii rodziców

wprowadzono m.in. zmianę w systemie oceniania - zrezygnowano ze średniej ważonej (tab. 3 i 4).
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób szkoła zbiera opinie od rodziców na temat swojej pracy? [AD] (6380)

Tab.1

Numer Analiza

1 Szkoła zbiera opinie poprzez: rozmowy z rodzicami

prowadzone przez wychowawców, nauczycieli, ankiety,

obserwacje, skrzynka na korytarzu umożliwiająca

wyrażenie anonimowej opinii o szkole, spotkania dyrekcji

z trójkami klasowymi.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób szkoła zbiera opinie od rodziców na temat swojej pracy? [WN] (6380)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 anonimowe ankiety

2 skrzynka na korytarzu, gdzie można wrzucić własną

opinię

3 rozmowy

4 zebrania klasowe

5 zebrania Rady Rodziców
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy są takie działania, które zostały podjęte lub zmienione przez szkołę pod wpływem opinii

rodziców? Czy mogą Państwo podać przykłady takich działań [WR] (3858)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wprowadzenie mundurka w szkole wyeliminowanie różnic finansowych pomiędzy dziećmi

2 zmiany w zasadach noszenia mundurka wprowadzenia piątków bez mundurka, oraz wrzesień i

czerwiec bez mundurka

3 zmiana w systemie oceniania została zniesiona średnia ważona

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy są takie działania, które zostały podjęte lub zmienione przez szkołę pod wpływem opinii

rodziców? Czy mogą Państwo podać przykłady takich działań [WN] (3858)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zmiana w systemie oceniania Szkoła pod wpływem min. opinii rodziców podjęła

działania uchwałą Dyrektora i Rady Pedagogicznej o

rezygnacji ze "średniej ważonej" przy wystawianiu ocen

śródrocznych i całorocznych.

2 organizacja warsztatów rozwijających umiejętności

wychowawcze rodziców

Realizacja warsztatów rozwijających umiejętności

wychowawcze rodziców- "Szkoła dla rodziców i

wychowawców".

Obszar badania:  W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich

dzieci

Szkoła współpracuje z rodzicami i podejmuje działania odpowiadające na potrzeby rozwojowe

uczniów. Rodzice wskazywali, że jeżeli jest taka potrzeba to zarówno wychowawcy, jak i pozostali nauczyciele

służą im radą i wsparciem w trudnych sytuacjach (wykresy 1j i 2j). Opinie respondentów są bardziej podzielone

w kwestii wskazywania rodzicom możliwości rozwojowych ich dzieci (wykres 3j). Rodzice wspólnie

z nauczycielami prowadzą działania wynikające z codziennych kontaktów (tab. 1). W ich ocenie wszystkie

działania podejmowane w gimnazjum wspierają rozwój ich dzieci zarówno te edukacyjne (projekty, wymiany,

wycieczki), jak i te, które pomagają w  wychowaniu i zapewniają bezpieczeństwo młodzieży (tab. 2).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania zawiązane z Państwa dzećmi prowadzą Państwo wspólnie z nauczycielami lub w

uzgodnieniu z nimi? (chodzi także o działania wynikające z codziennych kontaktów). [WR] (7435)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 warsztaty problem z uzależnieniem od komputera i cyberprzemoc

2 działania proekologiczne Gimnazjadzie - rajdzie na Górę świętej Anny -

prezentacji projektów

3 wycieczki szkolne udział w wycieczkach

4 organizacja i udział w imprezach szkolnych dni otwarte, - organizacja imprez charytatywnych np.

Szlachetna Paczka - zabawa karnawałowa

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 informacja i pomoc jeśli dziecko na kłopoty, trudność coś się zdarzyło

zawsze jest informacja i pomoc

2 współpraca z psychologiem i pedagogiem współpraca z psychologiem i pedagogiem w miarę

potrzeb

3 monitorowanie frekwencji dziecka jeśli nie ma dziecka w szkole to zaraz jest telefon rodzice

również informują o absencji dziecka

4 wszystkie działania podejmowane w szkole

5 dbałość o bezpieczeństwo zawsze jest reakcja na różne "pomysły dzieci" - dziecko

musi mieć zgodę na samodzielny powrót do domu po

jakiekolwiek imprezie organizowanej w szkole, -

zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom

6 wymiany międzynarodowe

7 projekty projekty organizowane w szkole,

8 wycieczki

9 ciekawe lekcje poza szkołą
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Obszar badania: Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w

podejmowanych działaniach

Gimnazjum stwarza rodzicom możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, ale niewielka

grupa jest zaangażowana we współdecydowanie, a więc także współodpowiedzialność za to,

co dzieje się w szkole. Ogół rodziców w szkole reprezentuje Rada Rodziców, większość z nich podaje, że Rada

przekazuje im informacje na temat decyzji podejmowanych w szkole (wykres 1j). Równocześnie połowa

rodziców stwierdziła, że nie bierze udziału w w procesach decyzyjnych (wykres 2j), w odniesieniu do badanych

gimnazjów w Polsce różnica ta jest istotna statystycznie na niekorzyść szkoły. Z kolei rodzice w wywiadzie

uznali, że są informowani o ocenach i działaniach szkoły oraz mają wpływ na kwestie organizacyjne

i edukacyjne (tab. 1) wymienili także działania, w których brali udział (tab. 2). Dyrektor podał przykłady działań

(tab. 3), na które wpływ miała opinia rodziców:

1. zmiana w systemie oceniania - wycofanie średniej ważonej,

2. wprowadzenie mundurków szkolnych,

3. ustalanie planów i działań wychowawczych,

4. organizacja zajęć z pływania.

Wykres 1j Wykres 2j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie decyzje są podejmowane w szkole z Państwa udziałem? Na czym polegał Państwa udział w

tym procesie? [WR] (7709)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 kwestie organizacyjne - na bieżąco jesteśmy informowani o ocenach,

działaniach - wprowadzenie dziennika elektronicznego -

stosowane są zeszyty do korespondencji gdzie trzeba

podpisać ocenę ucznia - spotkania z nauczycielami

każdego miesiąca

2 działania edukacyjne proponujemy miejsca wycieczek - propozycje festynów

rodzinnych dla środowiskach, zawsze wychowawca pyta

nas o propozycje lekcji wychowawczych, (wizyta w I

brygadzie logistycznej w Opolu, pomoc przedmedyczna –

warsztaty, problem z uzależnieniem od komputera i

cyberprzemoc, warsztatów dla uczniów i rodziców,

wymiany międzynarodowe, wyjazdy do kina, teatru

3 opiniowanie nauczyciele pytają nas o opinie - nauczyciele pytają nas

o opinie na temat działań przygotowywanych w szkole,

wyrażanie opinii, planowanie wyjazdów - opiniowanie

miejsca wycieczek,

4 informowanie na bieżąco jesteśmy informowani o ocenach, działaniach,

spotkania z nauczycielami każdego miesiąca

 



Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich 151/204

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy są takie działania, które zostały podjęte lub zmienione przez szkołę pod wpływem opinii

rodziców? Czy może Pani/Pan podać przykłady na poziomie całej szkoły, ale również klas? [WD] (7425)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 1. Zmiana w systemie oceniania - wycofanie średniej

ważonej. 2. Wprowadzenie mundurków szkolnych. 3.

Ustalanie planów i działań wychowawczych. 4.

organizacja zajęć z pływania.

AD 1. Wprowadziliśmy średnią ważoną w ocenianiu. Po I

półroczu 2012/13 okazało się, że uczniowie osiągają

zdecydowanie niższe wyniki - 41% uczniów z ocenami

ndst. Zdecydowany również spadek uczniów z ocenami

dobrymi. Po rozmowach z rodzicami i analizie

funkcjonowania sytemu podjęliśmy decyzję o powrocie

do oceniania tradycyjnego (22% uczniów z ocenami ndst

rok później w tym samym czasie). AD 2 Rodzice, co roku

wnioskują o noszenie mundurków. Z informacji ich

wynika, że 100% jest z tego faktu zadowolona. Ponieważ

gorzej wypadało to wśród uczniów wystąpili z propozycją

zorganizowania dnia bez mundurka i bez mundurka

wrzesień i czerwiec. AD. 3 Rodzice biorą udział w

planowaniu wycieczek szkolnych a także dyskutują z

wychowawcami plany wychowawcze klasy. AD. 4 Rodzice

zgłosili w ubiegłym roku potrzebę zorganizowania zajęć z

pływania dla wszystkich klas w trakcie zajęć z

wychowania fizycznego. W szkole przeprowadzono

ankietę wśród uczniów (ankieta była wspólnie

wypełniana z rodzicem) czy młodzież też widzi taka

potrzebę. Ankietę przeanalizowano i umożliwiono zajęcia

z pływania wszystkim chętnym uczniom szkoły.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jakich działaniach prowadzonych w szkole mieli Państwo okazję uczestniczyć? [WR] (7710)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 warsztaty, problem z uzależnieniem od komputera i

cyberprzemoc

2 Gimnazjada ekologiczna

3 rajd na Górę św. Anny

4 prezentacja projektów

5 wycieczki
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Obszar badania: Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły

Gimnazjum zachęca rodziców do wychodzenia z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły

(tab. 1 i wykres 1j). Zdaniem większości rodziców korzystają oni z tej możliwości (wykres 2j).  Dyrektor

i nauczyciele (wykres 1o i tab. 2) podali przykłady tych działań: organizacja zajęć z pływania na lekcjach

wychowania fizycznego i na zajęciach pozalekcyjnych, wycieczki z projektem edukacyjnym, zmiany w zasadach

noszenia mundurka szkolnego.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 1o
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania podejmowane są w szkole, aby zachęcić rodziców do wychodzenia z inicjatywami

na rzecz rozwoju uczniów i szkoły? [AD] (9601)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Gimnazjum zachęca rodziców do wychodzenia z

inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły

rozmowy wychowawców klas z rodzicami na zebraniach,

spotkania dyrektora szkoły z Radą Rodziców w każdy

pierwszy wtorek miesiąca, ankieta anonimowa dot. pracy

wychowawców klasowych w klasie III, ankiety

anonimowe dotyczące szkoły, umieszczenie skrzynki na

korytarzu szkolnym, która umożliwia anonimowe

wyrażenie opinii o szkole.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym rodzice zgłaszali propozycje działań, które dotyczyły

rozwoju uczniów i szkoły? Jeśli tak, proszę wymienić jakie. [AD] (7780)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Rodzice zgłosili propozycje: organizacji zajęć z pływania

na lekcjach wychowania fizycznego i na zajęciach

pozalekcyjnych, wycieczek z projektem edukacyjnym,

zmiany w zasadach noszenia mundurka szkolnego.

Tak zgłaszali. Objęcie lekcjami pływania wszystkich

uczniów w ubiegłym roku szkolnym. Zadanie zostało

zrealizowane, 100% uczniów ma możliwośc pływania

podczas zajęć z wychowania fizycznego i podczas zajęć

pozalekcyjnych. Corocznie rodzice zgłaszają propozycje

wycieczek z projektem edukacyjnym w poszczególnych

klasach. Zadanie jest realizowane w miarę środków

finansowych rodziców. Zmiany w stroju ucznia. Zadanie

zostało zrealizowane, wynegocjowano bez mundurka

każdy piątek a także wrzesień i czerwiec.

Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców

Realizowane przez szkołę inicjatywy rodziców są użyteczne, mają na celu rozwój szkoły i uczniów. 

Z informacji przekazanych przez rodziców i dyrektora wynika, że wg propozycji rodziców zorganizowano

w szkole min. wprowadzenie mundurka w szkole, zmiany w systemie oceniania, zajęcia z pływania (tab. 1, 2

i 3). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy inicjowali Państwo wspólnie z innymi rodzicami działania na rzecz rozwoju uczniów? Co to

były za działania? Jak duża grupa rodziców się w nie angażowała? Jakie były efekty tych działań? [WR] (7448)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wprowadzenie mundurka w szkole wyeliminowanie różnic finansowych pomiędzy dziećmi,

(wprowadzenia piątków bez mundurka, oraz wrzesień i

czerwiec bez mundurka)

2 zniesienie średniej ważonej

3 organizacja imprez klasowych i szkolnych wymiany międzynarodowe - przygotowanie prezentów

mikołajkowych, imprez szkolnych i klasowych propozycje

festynów rodzinnych dla środowiskach

4 opiniowanie i oragnizacja wycieczek klasowych wyjazdy do kina, teatru - opiniowanie miejsca

wycieczek, proponujemy miejsca wycieczek

5 zaangażowanie uzaleznione jst od chęci podjęcia

współpracy rodziców ze szkołą

w działania w szkole angażuje się duża grupa rodziców w

zależności od klasy, w różnych klasach różnie to wygląda

-
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

efekty tych działań? [WD] (7645)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Rodzice inicjowali działania na rzecz rozwoju uczniów. Rodzice biorą udział w planowaniu wycieczek szkolnych a

także dyskutują z wychowawcami plany wychowawcze

klasy. Rodzice zgłosili w ubiegłym roku potrzebę

zorganizowania zajęć z pływania dla wszystkich klas w

trakcie zajęć z wychowania fizycznego. W szkole

przeprowadzono ankietę wśród uczniów (ankieta była

wspólnie wypełniana z rodzicem) czy młodzież też widzi

taka potrzebę. Ankietę przeanalizowano i umożliwiono

zajęcia z pływania wszystkim chętnym uczniom szkoły.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy podejmowali Państwo wspólnie z rodzicami działania na rzecz rozwoju uczniów? Co to były

za działania? Kto je inicjował? Jak duża grupa rodziców się w nie angażowała? Jakie były efekty tych działań?

[WNO] (8587)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 imprezy szkolne i klasowe Wigilia klasowa, paczki mikołajkowe - uczniowie i rodzice

- 95% rodziców - spotkanie wigilijne w klasie przy

poczęstunku, otrzymanie podarunków Wszystkie imprezy

klasowe są ustalane z uczniami i rodzicami wspólnie , a

większość rodziców uczestniczy w tych spotkaniach -

Sponsoring, pomoc w organizacji Walentynek – zakup

przez rodziców balonów, lizaków, ciasta dla wszystkich

uczniów w szkole - rodzice tej klasy włączają się w

działania wolontariatu poprzez przygotowanie

poczęstunku.

2 wycieczki klasowe Wycieczka klasowa - koordynatorzy ekologii, rodzice

(większość), uczniowie - wyjazd uczniów na wycieczkę

bezpłatną i poznanie miejsc cennych przyrodniczo,

integracja klasy i pokazanie możliwości spędzania

wolnego czasu (3 wycieczki - 2 dniowe i 1 dwudniowa).

3 prezentacje projektów Prezentacja projektów - rodzice i uczniowie a także

nauczyciele koordynatorzy - 90% rodziców - umiejętność

autoprezentacji i współpracy w grupie.

4 przeciwdziałanie cyberprzemocy rodzice i nauczyciele - większość rodziców - opracowanie

programu profilaktycznego szkoły, pogadanka na g.

wychowawczych, zebraniach z rodzicami (projekt w

toku)

5 zajęcia na basenie - rodzice - większość - młodzież pływa w trakcie

obowiązkowych zajęć z wf
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Wymaganie:

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

rozwoju

Stan oczekiwany:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Gimnazjum podejmuje działania w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego, wnosi wkład

w życie kulturalne i sportowe, a także przedsięwzięcia charytatywne i ekologiczne. Szkoła we

współpracy z podmiotami środowiska lokalnego systematycznie realizuje także własne działania

dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne, wśród nich: organizację zajęć dydaktycznych

i profilaktycznych, projekty edukacyjne, imprezy środowiskowe, organizację wyjazdów i wycieczek

szkolnych, pomoc socjalną dla najuboższych oraz pozyskiwanie sprzętu dla szkoły. Najważniejsze

korzyści płynące z tej współpracy to: wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoły i podniesienie

atrakcyjności zajęć, rozwój zainteresowań uczniów, stworzenie im możliwości rozwijania talentów,

poznania najbliższej okolicy, spotkania ciekawych ludzi, integracja ze środowiskiem, kształtowanie

postaw patriotycznych i obywatelskich. Aktywność społeczności szkolnej jest pozytywnie

postrzegana przez środowisko lokalne, a współpraca przy realizacji wspólnych działań jest

korzystna dla rozwoju szkoły i środowiska. 

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

Szkoła podejmuje szereg działań wynikających z rozpoznanych potrzeb środowiska lokalnego.  

Potwierdzają to pozyskane informacje od partnerów, nauczycieli i dyrektora (tab. 1-4). Wśród nich warto

podkreślić działania aktywizujące, integracyjne i charytatywne : 

● projekt integracyjny „Seniorów i Juniorów szalona podróż po Europie” (współpraca z instytucjami

działającymi na terenie gminy - Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy

i Uniwersytet III Wieku), 

● współpracę ze Stowarzyszeniem Wiosna – pomoc w organizacji strzeleckiej edycji „Szlachetnej

paczki”, 
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● akcję „Podziel się posiłkiem” na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Barka”,

● udział w projekcie „Pies moim terapeutą jest” (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji

i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie).

● Współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Ognik”.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Zastanówmy się teraz nad funkcjonowaniem szkoły w środowisku lokalnym.

Chciałbym/chciałabym zapytać o Państwa opinię jako mieszkańców tej miejscowości/gminy/dzielnicy/osiedla.

Proszę pomyśleć o potrzebach Państwa społeczności/ środowiska lokalnego. Jakie działania podejmuje szkoła w

odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego? [WP] (3785)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 wolontariat, pomoc, seniorzy, ekologia, promowanie ,

pływanie, działania społeczne, integracja wokół sportu,

promowanie działań szkoły w środowisku,

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie są Państwa zdaniem najistotniejsze potrzeby lokalnej społeczności? Czy szkoła podejmuje

działania mające na celu zaspokojenie tych potrzeb? Proszę o podanie przykładów konkretnych działań szkoły w

tym zakresie. [WPOP] (7827)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 działania integracyjne, wspierające, aktywizujące

2 wsparcie uczniów: stypendia

3 współdziałanie w imprezach gminnych Dni Ziemi Strzeleckiej, Dzień Flagi, Dzień Niepodległości,

Dzień Nauczyciela

4 realizacja różnych projektów krajowych i zagranicznych W pogoni za zdrowiem i…", "W zdrowym ciele zdrowy

duch" (ze szkołą partnerską w Holicach), wymiana

młodzieży w ramach Fundacji Polsko Niemiecka

Współpraca Młodzieży. "Szalona podróż seniorów i

juniorów po Europie" (w ramach programu Młodzież w

działaniu) "Aktywny w szkole, aktywny w życiu",

"Nowoczesna edukacja kluczem do przyszłości"

5 współpraca z polonią amerykańską korespondencja ze szkołą partnerską z Bandery USA

6 działalność wolontriatu szkoła ściśle współpracuje z ośrodkami pomocowymi i

spośród swoich uczniów kształci najwytrwalszych

wolontariuszy obecna Liderka Szlachetnej Paczki na

gminę Strzelce Opolskie to absolwentka PG 1 -

Szlachetna Paczka organizowała swoją bazę w PG 1,

bliska współpraca z Domem Pomocy Społecznej w

zakresie działań pomocowych

7 możliwość korzystania z bazy sportowej teren szkolny został udostępniony mieszkańcom poprzez

organizację na nim placu zabaw dla najmłodszych dzieci,

boiska do plażowej piłki siatkowej oraz ogólnodostępnej

siłowni zewnętrznej

8 działania patriotyczne Dąb pamięci ofiar Katynia oraz wystawy upamiętniające

jeńców wojennych, prowadzone we współpracy z

Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach opieka

nad grobem lotników.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę o podanie przykładów działań, które szkoła prowadziła w tym lub poprzednim roku

szkolnym w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego. [WN] (7587)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Projekt integracyjny „Seniorów i Juniorów szalona podróż

po Europie” (współpraca z DPS, ŚDS, Uniwersytetem III

Wieku)

2 Akcje „Podziel się posiłkiem” na rzecz podopiecznych

Stowarzyszenia „Barka”

3 Udział w projekcie „Pies moim terapeutą jest”

(Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy DPS w

Kadłubie)

4 Współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Ognik”

5 Współpraca ze Stowarzyszeniem Wiosna – pomoc w

organizacji strzeleckiej edycji „Szlachetnej paczki”

6 Udział w strzeleckiej edycji Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy

7 Z Gminnym Zarządem Oświaty i Wychowania

międzynarodowe obozy letnie dla uczniów z terenu

Gminy 4 miasta partnerskie jesteśmy liderami grupy

polskiej, rekrutacja znajomość języka, aktywność,

kreatywność,

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę o podanie przykładów działań, które szkoła prowadziła w tym lub poprzednim roku

szkolnym w celu zaspokojenia rozpoznanych przez Państwa potrzeb środowiska lokalnego. [WD] (3788)

Tab.4

Numer Analiza

1 Projekt integracyjny "Seniorów i Juniorów szalona podróż

po Europie" ( współpraca z DPS, ŚDS, Uniwersytetem III

Wieku), Akcje "Podziel się posiłkiem" na rzecz

podopiecznych Stowarzyszenia "Barka", Udział w

projekcie "Pies moim terapeutą jest" (Stowarzyszenie na

Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych przy DPS w Kadłubie), Współpraca

ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Dzieci o

Młodzieży Niepełnosprawnej "Ognik", Współpraca ze

Stowarzyszeniem Wiosna – pomoc w organizacji

strzeleckiej edycji "Szlachetnej paczki", Udział w

strzeleckiej edycji WOŚP, pomoc choremu koledze.
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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 

Działania podejmowane przez gimnazjum we współpracy z instytucjami i organizacjami

w środowisku lokalnym mają charakter systematyczny.  Wspólnie z podmiotami działającymi w okolicy

podejmuje się różnorodne przedsięwzięcia (tab. 1). Zasoby środowiska lokalnego są także wykorzystywane

podczas realizacji podstawy programowej poza terenem szkoły (tab. 2) 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jakich działaniach współpracują Państwo ze szkołą? Jaka była częstotlowość tych działań w

tym lub poprzednim roku szkolnym? [WP] (8473)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Nadleśnictwo Strzelce Opolskie prowadzenie edukacji leśnej w zakresie działań z

ochrony przyrody

2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach

Opolskich

udzielanie pomocy dzieciom, udzielnie orzeczeń,

realizacja zaleceń, realizacja konkretnych zajęć

ukierunkowanych na cyberprzemoc - warsztaty dla

rodziców i wychowawców, cykliczne spotkania dla

rodziców, targi edukacyjne, działania ukierunkowane

możliwość świadomego wyboru dalszej edukacji, dla

nauczycieli organizacja spotkania z prezentem

stowarzyszenia "Niegrzeczne dzieci" praca z dziećmi z

zespołem Aspargera,

3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Strzelce Opolskie rozpropagowanie sportu w zakresie pływania,

kontynuacja pływania w gimnazjum wraz z klubem Kusy,

zapewnienie z korzystania wspólnych trenerów w

zakresie pływanie, uczestniczenie w zajęciach

pozalekcyjnych, wspieranie klas sportowych w zakresie

pływania, uczniowie naszej szkoły dowiadują się jak jest

w gimnazjum, uzyskują odpowiedzi na różne pytania w

trakcie dni otwartych,

4 Sanepid szkoła jest odbiorcą naszych programów

profilaktycznych trzymaj formę,

5 Lider Szlachetnej Paczki kontakt z różnymi instytucjami, pozyskiwanie

darczyńców, organizacja szkoleń na terenie szkoły, tutaj

odbył się finał, wytypowanie rodzin do pomocy,

kształtowanie postaw wśród uczniów, uświadomienie

pomocy innym ludziom

6 Ośrodek Pomocy Społecznej realizujemy zadania statutowe muszej placówki w

zakresie pomocy socjalne, pomocowe, rozwiązywanie

spraw rodzinnych trudnych, współpraca ze szkołą z

pedagogiem , rozwiązywanie problemów we

współdziałaniu z Policją
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

7 Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” organizacja zwodów lekkoatletycznych, skupienie działań

w zakresie sportu, promowanie zdrowego stylu życia,

integracja dla sportu rodzin, organizacja zawodów,

organizacja działań na basenie, rozbudzanie

zainteresowań

8 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Barka praca z wolontariuszami, uzyskujemy wiele pomocy w

zbiórkach społecznych, przygotowywanie imprez dla

rodzin, osób wykluczonych, prowadzenie imprez

sportowych)

9 Telewizja Kablowa City-Sat Gordzielik prowadzenie Programu Echo Szkoły - program

pokazujący życie szkoły / promocja szkoły.

10 Policja dobra współpraca z panią psycholog, która owocuje

rozwiązywanie różnych problemów młodzieżowych,

społecznych w środowisku, pozyskiwanie wiedzy na

temat zachowań młodzieży, tworzenie działań

profilaktycznych, ukierunkowanie działań policji pod

potrzeby młodzieży

11 Teatr Profilaktyka, a TY udział w spektaklach - teatr prowadzony przez komendę

policji w zakresie profilaktyki

12 Zespół Szkół Strzelce Opolskie ścisła współpraca w zakresie sportu tworzenie tutaj

drużyny, uczniowie prezentują swoje uzdolnienia, a my

poszukujemy uczniów do swojej szkoły aby pozostali w

naszej gminie

13 Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich cotygodniowe spotkania z wolontariuszami, którzy

prowadzą zajęcia terapeutyczne, biblioterapeutyczne,

zapoznanie się z osobami starszym, wspólne

prowadzenie projektów, odwiedzanie DPS-u,

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy szkoła organizuje zajęcia poza własnym terenem? Jakie? Jak często są prowadzone? Proszę

podać przykłady. [WR] (7414)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zajęcia w jednostce wojskowej w Opolu

2 wycieczki, rajdy Muzeum na Górze św. Anny Basen, lodowisko, Wyjazd

do Domu Małego dziecka Krasiejowa, Operetka w

Gliwicach Do Domu Pomocy Społecznej

3 zajęcia terenowe w ramach projektu W ramach projektu badanie Wody, Gleba, Akcja

Sprzątania Świata,

4 udział w uroczystościach patriotycznych,
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Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój

środowiska.

Współdziałanie z lokalnym środowiskiem przynosi obustronne korzyści, przyczynia się do promocji

szkoły, wzbogaca jej ofertę edukacyjną umożliwia uczniów rozwój zainteresowań i kształtowanie

postaw prospołecznych i proekologicznych (tab. 1 i 2).  W opinii rodziców dzięki szkole jest:

● promocja miasta - "Polska wie gdzie są Strzelce Opolskie",

● udzielana jest ukierunkowana pomoc,

● instytucje realizują swoje zadania statutowe,

● uczniowie uświetniają uroczystości lokalne, przygotowują występy,

● absolwenci udzielają pomocy szkole

● wolontariusze z gimnazjum udzielają pomocy, organizują imprezy.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę przedstawić wzajemne korzyści, wynikające ze współpracy szkoły ze środowiskiem

lokalnym (lub instytucjami). [WP] (6867)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wzbogacenie oferty edukacyjnej Nadleśnictwo Strzelce Opolskie ( prowadzenie edukacji

leśnej w zakresie działań z ochrony przyrody. Poradnia

Strzelce (realizacja konkretnych zajęć ukierunkowanych

na cyberprzemoc - warsztaty dla rodziców i

wychowawców, cykliczne spotkania dla rodziców, targi

edukacyjne, działania ukierunkowane możliwość

świadomego wyboru dalszej edukacji, dla nauczycieli

organizacja spotkania z prezentem stowarzyszenia

"Niegrzeczne dzieci" praca z dziećmi z zespołem

Aspargera,

2 pomoc młodzieży ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi

poradnia Strzelce (udzielanie pomocy dzieciom, udzielnie

orzeczeń, realizacja zaleceń,

3 propagowanie zdrowego stylu życia PSP 2 Strzelce Opolskie (rozpropagowanie sportu w

zakresie pływania, kontynuacja pływania w gimnazjum

wraz z klubem Kusy. Uczniowski Klub Sportowy "Kusy"

(organizacja zwodów lekkoatletycznych, skupienie

działań w zakresie sportu, promowanie zdrowego stylu

życia. Sanepid (szkoła jest odbiorcą naszych programów

profilaktycznych trzymaj formę), Zespół Szkół Strzelce

Opolskie (ścisła współpraca w zakresie sportu tworzenie

tutaj drużyny, uczniowie prezentują swoje uzdolnienia
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

4 realizacja zainteresowań Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" (organizacja zwodów

lekkoatletycznych, skupienie działań w zakresie sportu,

integracja dla sportu rodzin, organizacja zawodów,

organizacja działań na basenie, rozbudzanie

zainteresowań

5 kształtowanie postaw uczniów prospołecznych Lider Szlachetnej Paczki (kontakt z różnymi instytucjami,

pozyskiwanie darczyńców, organizacja szkoleń na terenie

szkoły, tutaj odbył się finał, wytypowanie rodzin do

pomocy, kształtowanie postaw wśród uczniów,

uświadomienie pomocy innym ludziom. Środowiskowy

Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich

(cotygodniowe spotkania z wolontariuszami, którzy

prowadzą zajęcia terapeutyczne, biblioterapeutyczne,

zapoznanie się z osobami starszym, wspólne

prowadzenie projektów, odwiedzanie DPS-u,

6 przeciwdziałanie wykluczeniu Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Barka ( prac z

wolontariuszami, uzyskujemy wiele pomocy w zbiórkach

społecznych, przygotowywanie imprez dla rodzin, osób

wykluczonych, prowadzenie imprez sportowych)

7 promocja szkoły w środowisku Telewizja Kablowa (prowadzenie Programu Echo Szkoły -

program pokazujący życie szkoły / promocja szkoły)

8 profilaktyka Policja (dobra współpraca z panią psycholog, która

owocuje rozwiązywanie różnych problemów

młodzieżowych, społecznych w środowisku, pozyskiwanie

wiedzy na temat zachowań młodzieży, tworzenie działań

profilaktycznych, ukierunkowanie działań policji pod

potrzeby młodzieży , Teatr Profilaktyka, a TY – udział w

spektaklach - teatr prowadzony przez komendę w

zakresie profilaktyki

9 wybór szkoły ponadgimnazjalnej Zespół Szkół Strzelce Opolskie (ścisła współpraca w

zakresie sportu a my poszukujemy uczniów do swojej

szkoły aby pozostali w naszej gminie
 



Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich 165/204

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę przedstawić wzajemne korzyści, wynikające ze współpracy szkoły ze środowiskiem

lokalnym (lub instytucjami). [WN] (6867)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Integracja środowiska lokalnego

2 działanie przeciwko wykluczeniu społecznemu seniorów i

niepełnosprawnych

3 Umożliwienie twórczego spędzania czasu

wolontariuszom, seniorom i osobom niepełnosprawnym

poprzez aktywizację intelektualną i społeczną

4 wymiana informacji, monitoring

5 podnoszenie jakości i skuteczności działań na rzecz

dziecka

Wspólne rozwiązywanie problemów dziecka i rodziny

podnosi jakość i skuteczność podejmowanych działań

6 skuteczne działania profilaktyczne Podejmowane działania o charakterze profilaktycznym

zmniejszają problem demoralizacji młodzieży,

przeciwdziałają zachowaniom ryzykownym, zwiększają

szansę dobrego funkcjonowania społecznego.

7 kształtowanie świadomości i nawyków prekologicznych

uczniów i ich rodziców

Kształtowanie u młodzieży poprawnych nawyków

proekologicznych, dbałości o środowisko oraz rozwijanie

umiejętności turystyki i aktywnego spędzania wolnego

czasu. Adresatami tych działań są również rodzice.

Pracownicy edukacyjni mają możliwość dotarcia do

młodzieży, a instytucje odpowiedzialne za realizację

edukacji ekologicznej w regionie stwierdzają realizację

objętych tym zakresem zadań.

8 przeciwdziałanie bezrobociu Przygotowanie młodzieży do wyboru zawodu zgodnego z

zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy –

przeciwdziałanie bezrobociu. Uczniowie mają możliwość

zapoznania się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych,

natomiast szkoły pozyskują przyszłych uczniów.

9 Młodzież ma możliwość rozwijania zainteresowań

sportowych, osiągnięć w danej dziedzinie

natomiast kluby sportowe pozyskują uczniów do sekcji

sportowych

10 kształtowanie postaw prospołecznych Uczniowie kształtują postawy prospołeczne, uwrażliwiają

się na potrzeby innych osób, natomiast dzieci

niepełnosprawne, osoby starsze maja możliwość

spędzania czasu w formie ciekawie przygotowanych dla

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

środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów 

Współpraca szkoły z podmiotami funkcjonującymi w lokalnym środowisku korzystnie wpływa

na uczniów.  Szkoła niezbyt często organizuje zajęcia z udziałem zaproszonych osób (wykres 1j). Duża

grupa gimnazjalistów uważa, że lekcje te były kształcące (wykres 2j). Młodzież oraz nauczyciele podali także

przykłady zajęć odbywających poza siedzibą szkoły (tab. 1 i 2).Rodzice i nauczyciele są przekonani,

że współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie

na rozwój uczniów (tab. 3 i 4).

Wykres 1j Wykres 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy wychodzicie poza szkołę z nauczycielami, żeby się czegoś nauczyć? Podajcie przykłady

takich wyjść. [WU] (9813)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wycieczki przedmiotowe Lekcje z chemii, biologii, badanie wody. Byliśmy w

jednostce wojskowej w Opolu, byli żołnierz

amerykańscy,

2 zajęcia sportowe wyjścia na lodowisko, na basen,

3 wdrożenie do uczestnictwa w kulturze do kina "Miasto 44", do teatru "Zemsta"

4 edukacja patriotyczna "Miasto 44", interesują mnie tematy patriotyczne
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy są takie sytuacje, w których realizują Państwo podstawę programową poza budynkiem

szkoły? [WN] (9815)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wycieczki przedmiotowe z projektem edukacyjnym Wyjazdy do teatru, kina, 2- 3 dniowe wycieczki z

projektem edukacyjnym. Realizacja projektów

edukacyjnych: badania wody w parku, ścieżka

ekologiczna "Szlak Hrabiego Renarda, Gimnazjada

Ekologiczna, Okiem Młodego Ekologa (ogrody

zoologiczne, botaniczne, parki krajobrazowe i narodowe

– wykonywanie pomiarów i obserwacji, muzea

przyrodnicze). Rajdy rowerowe do Krasiejowa, Górę Św.

Anny, Łambinowic.

2 udział w uroczystościach państwowych Powiatowe obchody 25 lat wolności, udział w

uroczystościach państwowych- 3 Maja, 11.XI Święto

Niepodległości.

3 współpraca z uczelnią wy ższą Wyjazd na Uniwersytet Śląski w Katowicach- zajęcia z

fizyki dla trzecioklasistów.

4 doradztwo zawodowe Warsztaty uczniów z doradztwa zawodowego w Urzędzie

Pracy i CKZiU.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

organizacjami i instytucjami w lokalnym środowisku. [WR] (7417)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 informacje dotyczące dalszego kształcenia i wyboru

zawodu

Znajomość różnych zawodów, poznawanie ścieżki

życiowej

2 kształtowanie postaw prospołecznych, proekologicznych oswajanie się z bogactwem, biedą choroba, to co można

dotknąć zobaczyć, pójdą do DPS, zmienia się pogląd ,

budowanie postaw, postawy proekologiczne, uczenie się

samorządności, Samorząd Uczniowski, dążą do tego

żeby to zrealizować, nawiązywanie relacji, aktywność

społeczna,

3 prezentowanie wiedzy i umiejętności. biorą udział we wszelkiego typu konkursach,

plastycznych, wiedzy o geografii, biologii, historii, widać

dyplomy na korytarzach,

 



Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich 168/204

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

organizacjami i instytucjami w lokalnym środowisku. [WN] (7417)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 otrzymują pomoc w rozwiązywaniu problemów bytowych

i losowych

wsparcie i pomoc w trudnych sytuacjach rodzinnych.

Organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej uczniom i

rodzinom będących w trudnej sytuacji życiowej

stypendia, bezpłatne dożywianie, bezpłatne kolonie

letnie, paczki żywnościowe. Przeciwdziałanie przemocy w

rodzinie. Pomoc uczniom i rodzinom będących w

trudnych sytuacjach życiowych. Wsparcie szkoły w

działaniach dotyczących uczniów sprawiających duże

problemy wychowawcze.

2 profilaktyka i edukacja prawna Uświadomienie konsekwencji prawnych zachowań

ryzykownych, profilaktyka, zapobieganie

niedostosowaniu społecznemu, Realizacja zajęć

profilaktyczno- edukacyjnych.

3 informacje dotyczące dalszego kształcenia i wyboru

zawodu

pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia - realizacja

doradztwa zawodowego. Wsparcie w realizacji zadań z

doradztwa zawodowego. Zajęcia warsztatowe dla

uczniów przybliżają im rynek pracy, co jest

nierozerwalnie związane z wyborem dalszej drogi

kształcenia. Poznanie specyfiki zakładów pracy,

Zapoznanie młodzieży z ofertą szkół ponagimnazjalnych,

spotkania z nauczycielami i uczniami ze szkół

ponagimnzjalnych dają możliwość zmniejszenia stresu

związanego z nową szkołą, ułatwiają późniejszą

adaptacje w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych.

4 kształtowanie postaw prospołecznych uwrażliwienie uczniów na potrzeby osób starszych,

chorych, niepełnosprawnych i bezdomnych. Poznanie

zasad pracy wolontariusza. Wymiana doświadczeń i

pomysłów na działalność charytatywną.

5 wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w imprezach

kulturalnych

6 promowania aktywnego wypoczynku, rozwijanie

zainteresowań sportowych, promocja zdrowia.

Umożliwienie młodzieży nauki pływania, aktywnego

spędzania wolnego czasu,

7 doskonalenie kompetencji Możliwość poznania innych kultur, doskonalenie

komunikacji w języku obcym. Możliwość rozwoju

kompetencji matematyczno - przyrodniczych, poznanie

innego szczebla szkolnictwa,

8 kształtowanie postaw patriotycznych Przybliżenie tematyki wojennej, poznanie zasobów

muzealnych, możliwość kontaktu z historią,

kształtowanie postaw patriotycznych.



Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich 169/204

      

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

9 wzrost świadomości ekologicznej Nabycie umiejętności, które przydatne są w życiu,

kreowanie właściwych postaw uczniów wobec własnego

życia i zdrowia. Młodzież ma możliwość brać udział

bezpłatnie w warsztatach w terenie, poznawać parki

krajobrazowe, atrakcyjnie i aktywnie spędzać czas.

Aktywizacja i wzrost świadomości ekologicznej

młodzieży, ciekawe nagrody. Ponadto Wzbogacenie

wyposażenia szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne do

ciekawej realizacji zadań z zakresu edukacji

ekologicznej. Wymiana doświadczeń z uczniami innych

gimnazjów naszej gminy i gmin sąsiednich z zakresu

wiedzy i kreatywnego podejścia do ekologii oraz

prezentacji działalności swych szkół. Spotkania z

osobami na co dzień związanymi z edukacja ekologiczną

młodzieży wzbudza ciekawość i chęć odkrywania.
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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

Stan oczekiwany:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W gimnazjum decyzje dotyczące organizacji procesów edukacyjnych podejmowane są na podstawie

wyników różnych badań oraz informacji mówiących o różnorodnych aspektach funkcjonowania

szkoły. Dokonywanie ukierunkowanych analiz, z zastosowaniem różnorodnych metod, wdrażanie

nowych działań na podstawie analiz dotychczasowych wyników oraz ich monitorowania pozwala

na tworzenie organizacji uczącej się. Wykorzystywanie wyników wewnętrznych badań

edukacyjnych świadczą o dbałości o efektywność i jakość kształcenia.

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 nauczyciele powszechnie wykorzystują wnioski z analizy egzaminów zewnętrznych,

a także ewaluacji wewnętrznej. Podejmowane na tej podstawie adekwatne do wniosków działania

obejmują szeroki zakres planowania i organizacji procesów edukacyjnych.

Wszyscy nauczyciele oraz dyrektor deklarują wdrażanie wniosków z prowadzonych analiz w pracy z uczniami

oraz w organizacji pracy szkoły (wykres 1w), co potwierdza analiza danych zastanych. Nauczyciele

wykorzystują je zarówno do planowania, organizowania oraz poprawy pracy własnej, doskonalenia kompetencji

uczniów, jak i doskonalenia planowania i organizacji procesów edukacyjnych na poziomie szkoły jak również

przygotowania oferty edukacyjnej (tab. 1). Wyniki ewaluacji wewnętrznej z kolei są podstawą planowania

doskonalenia nauczycieli, modyfikowania oddziaływań wychowawczych, poprawy ich efektywności, a także

planowania działań w zakresie współpracy z rodzicami. Działania wdrażane na podstawie wysuniętych

wnioskiem są, jak wskazuje dyrektor, monitorowane. W wyniku monitorowania odnotowano pozytywne efekty

pracy szkoły, nauczycieli i uczniów (tab. 2).
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Wykres 1w
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie wnioski z analizy egzaminów przeprowadzanych na zakończenie etapu edukacyjnego

wyciągnięto w odniesieniu do tej klasy? Proszę podać przykłady ich wykorzystania w pracy z klasą. [WNO]

(7608)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 język polski doskonalenie umiejętności redagowania krótkich i

długich form wypowiedzi, wdrażanie zasady ortografii i

interpunkcji, zwiększenie ilości ćwiczeń językowo –

stylistycznych, doskonalenie umiejętności czytania ze

zrozumieniem i analizy dzieł literackich

2 historia analiza tekstów źródłowych, ćwiczenie umiejscawiania w

czasie i przestrzeni wydarzeń historycznych, ćwiczenie

umiejętności czytania i interpretowania map

historycznych

3 przedmioty matematyczno – przyrodnicze rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem

objętości prostopadłościanu oraz zadania tekstowe typu

prędkość, droga, czas, obliczanie części kwoty, zamiana

jednostek długości i masy, stosowanie twierdzenia o

kątach w trójkącie, doskonalenie umiejętności

rachunkowych, rozwiązywanie zadań praktycznych,

posługiwanie się poznanymi terminami do opisywania

zjawisk, właściwości ciał, a ich stan skupienia,

operowanie informacją
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W kontekście poprzedniego pytania proszę wymienić najważniejsze wyniki monitorowania tych

działań i sposób ich wykorzystania w Państwa pracy. [AD] (8479)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 najważniejsze wyniki monitorowania dziłań wdrożonych

na podsatwie wniosków z anlizy egzaminów

zewnetrznych i ewaluacji wewnętrznej

-efektywniejsze wykorzystanie 42KN -poprawa

efektywności procesu dydaktycznego i wychowawczego

poprzez wprowadzanie nowych metod i wykorzystywanie

różnorodnych i nowoczesnych środków dydaktycznych

-poprawa relacji nauczyciel-uczeń-rodzic - zmiany w

ofercie zajęć pozalekcyjnych - wysokie wyniki z

egzaminów zewnętrznych - właściwie dobrane metody,

formy pracy dla uczniów o różnych potrzebach

edukacyjnych

Obszar badania:  Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Szkoła monitoruje prowadzone przez siebie działania. Zebrane informacje poddawane są analizie,

a uzyskane tą droga wnioski służą modyfikacji podejmowanych przedsięwzięć. Wnioski te są

użyteczne dla rozwoju szkoły, a także inspirują nauczycieli do doskonalenia swojej pracy.

Monitorowaniu poddawana jest, m.in. praca nauczycieli w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji,

opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, osiąganie wyników

na egzaminach zewnętrznych i konkursach, współpraca z rodzicami, rozwijanie zainteresowań.

Uzyskane wyniki monitorowania wykorzystywane są do wprowadzania zmian w różnych obszarach, np.:

urozmaicenia zajęć, uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej i wykorzystywanego sprzętu, wprowadzenia zajęć

dodatkowych, zidentyfikowania zagadnień wymagających omówienia,  zmian metod i form pracy,

modyfikowania planów dydaktycznych i wychowawczych, poprawy relacji nauczyciel -uczeń -rodzic,

wprowadzenia ćwiczeń na platformie MOODLE na co wskazują w swoich wypowiedziach nauczyciele oraz

dyrektor (tab.1 - 3). Zdaniem respondentów, efektem realizacji wniosków wysuniętych na podstawie

dokonywania monitorowania działań wdrażanych na podstawie dokonywanych analiz jest m.in.:

● uzyskiwanie wyników wszystkich części egzaminu gimnazjalnego na poziomie co najmniej 5 stanina,

● podniesienie kompetencji uczniowskich,

● wzrost efektów kształcenia,

● uzyskiwanie znaczących osiągnięć w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych,

● zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych,

● zwiększenie liczby uczniów z pozytywnymi ocenami,

● rytmiczna realizacja podstawy programowej,

● bardziej chętne włączanie się nauczycieli, dzieci i rodziców w realizacje programów profilaktycznych

i innych działań szkoły,

● zwiększenie liczby dzieci korzystających z zajęć sportowych i rekreacyjnych,
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● zwiększenie aktywności młodzieży w działaniach na rzecz ekologii, środowiska lokalnego i innych

ludzi,

● wzrost liczba rodziców korzystająca z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie zmiany zostały wprowadzone w oparciu o te wyniki? [AD] (7408)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 W oparciu o te wyniki wprowadzono następujące

zmiany:

nauczyciele podjęli doskonalenie zawodowe, zostały

przeprowadzone szkoleniowe posiedzenia Rady

Pedagogicznej, zwiększono liczbę zajęć

rekreacyjno-sportowych, szkoła uczestniczy w

projektach w ramach, których są realizowane zajęcia

dodatkowe, wzbogacana jest bazy dydaktycznej w

pomoce naukowe, a uczniowie otrzymują darmowe

pomoce, biorą udział w warsztatach wyjazdowych.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W kontekście poprzedniego pytania proszę wymienić najważniejsze wyniki monitorowania tych

działań i sposób ich wykorzystania w Państwa pracy. [AD] (8479)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 najważniejsze wyniki monitorowania -efektywniejsze wykorzystanie 42KN -poprawa

efektywności procesu dydaktycznego i wychowawczego

poprzez wprowadzanie nowych metod i wykorzystywanie

różnorodnych i nowoczesnych środków dydaktycznych

-poprawa relacji nauczyciel-uczeń-rodzic - zmiany w

ofercie zajęć pozalekcyjnych - wysokie wyniki z

egzaminów zewnętrznych - właściwie dobrane metody,

formy pracy dla uczniów o różnych potrzebach

edukacyjnych
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jak w programach nauczania uwzględnia się nabytą podczas diagnozy wstępnej wiedzę? [WD]

(9895)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 Wnioski są wprowadzane do planów dydaktycznych, dostosowanie metod i form pracy z uczniami, właściwy

dobór środków dydaktycznych, właściwe planowanie

budowy lekcji nastawionej na sukces ucznia,

Indywidualizowanie pracy do potrzeb i możliwości

uczniów, stawianie wymagań uczniom dostosowanych do

ich możliwości, motywowanie uczniów do pracy,

dostosowywanie treści zajęć pozalekcyjnych do potrzeb

ucznia,

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

Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy wyniki badań zewnętrznych - w szczególności tych, które

diagnozują poziom osiągnięć ich uczniów. Wnioski z analizy wykorzystują oni do doskonalenia

organizacji procesów edukacyjnych, zarówno na poziomie pracy własnej (np. tworzenia

i modyfikacji planów dydaktycznych), jak i pracy szkoły (np. organizacji zajęć dodatkowych,

planowania doskonalenia nauczycieli).

W szkole nauczyciele powszechnie deklarują wykorzystywanie wyników badań zewnętrznych (wykres 1w).

W szczególności dotyczy to badań osiągnięć edukacyjnych uczniów (egzaminów zewnętrznych

przeprowadzanych w klasie III), badań prowadzonych przez firmy zewnętrzne, np. "Lepsza szkoła", "Sesja

z plusem", na co wskazują wypowiedzi nauczycieli oraz dyrektora (tab. 1). Wyniki analiz służą nauczycielom

do m.in.:

● planowania i modyfikowania działań związanych z procesem edukacyjnym,

● planowania doskonalenia własnego,

● analizowania osiągnięć uczniów,

● monitorowania realizacji podstawy programowej,

● sprawdzania - ile uczniowie się nauczyli, na jakim poziomie są ich umiejętności,

● sprawdzania -w jakim zakresie i obszarach wymagają uczniowie pomocy,

● analizowania poziomu osiągnięć uczniów w odniesieniu do osiągnięć uczniów innych szkół (w gminie,

powiecie, województwie, kraju),

● weryfikowania stosowanych przez siebie metod nauczania oraz programu nauczania,

● do określenia zainteresowań uczniów, zbadania potrzeb biblioteki  (badanie czytelnictwa),

● do weryfikacji programów Profilaktycznych Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły (badanie

procesów wychowawczych),

● wyciągania wniosków do współpracy z rodzicami.

Dyrektorowi wyniki analiz służą natomiast do organizowania procesów dydaktycznych i wychowawczych.
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Wykres 1w
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie zewnętrzne badania edukacyjne są wykorzystywane przez nauczycieli podczas planowania

działań? Proszę o wymienienie badań wraz z przykładami działań podjętych na ich podstawie. [AD] (6881)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Nauczyciele podczas planowania działań wykorzystują

zewnętrzne badania edukacyjne.

raport CKE dotyczący osiągnięć uczniów naszej szkoły na

tle wyników kraju, województwa, projekt edukacyjny

"Lepsza szkoła" - badanie umiejętności matematycznych

uczniów klas I-III (sesja z plusem), ewaluacja pracy

nauczycieli, Gminny program "Zachowania ryzykowne

młodzieży szkolnej na terenie gminy Strzelce Opolskie" -

raport wykorzystujemy do planowania pracy

wychowawczej i profilaktycznej w szkole.
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Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły

lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów

W szkole prowadzi się wiele badań wewnętrznych, dzięki którym nauczyciele, dyrektor, pozyskują

użyteczne informacje. Badania te obejmują zarówno osiągnięcia uczniów, losy absolwentów, jak

i funkcjonowanie szkoły. Informacje zebrane podczas badań wewnętrznych dyrektor wykorzystuje

do doskonalenia organizacji pracy szkoły, a nauczyciele na ich podstawie modyfikują swoje plany

oraz działania dydaktyczne i wychowawcze.

Prowadzone w szkole badania wewnętrzne obejmują, np.: diagnozowanie osiągnięć uczniów, badanie

skuteczności oddziaływań wychowawczych, monitorowanie procesów dydaktycznych i wychowawczych, a także

organizacje pracy szkoły. Zdaniem dyrektora i nauczycieli wyniki tych badań są wykorzystywane

w różnorodnych aspektach pracy szkoły, co daje podstawę do stwierdzenia, że są one użyteczne w budowaniu

jakości pracy szkoły i grona pedagogicznego (tab. 1). Podobnie pozyskiwanie informacji dotyczących losów

absolwentów, prowadzi do doskonalenia procesów edukacyjnych organizowanych w szkole, co zgodnie

stwierdzają nauczyciele (tab. 2) i dyrektor (tab. 3). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Do czego wykorzystują Państwo wyniki tych badań? [AD] (9892)

Tab.1

Numer Analiza

1 Badnia wykorzystywane są do: 1.Poprawy jakości pracy

szkoły. 2. Zbudowania oferty zajęć pozalekcyjnych. 3.

Modyfikacja planów dydaktycznych, 4. Analizy Oceniania

wewnątrzszkolnego, 5. Właściwy dobór metod

nauczania. 6. Określenia kierunków współpracy z

rodzicami. 7. opracowania planu doskonalenia

zawodowego nauczycieli, 8. doposażanie w pomoce

dydaktyczne, 9. modyfikowania koncepcji pracy szkoły
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy zbierają Państwo informacje o losach swoich absolwentów? Jeżeli tak, to jak są

wykorzystywane? [WN] (8481)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Losy absolwentów wykorzystywane są, jako informacja

statystyczna dla organu prowadzącego, do realizacji

zadań z doradztwa zawodowego prowadzonego w szkole.

Ponadto informacje o losach absolwentów, służą do

pokazywania wzorów do naśladowania dla uczniów

szkoły, absolwenci są zapraszani na „drzwi otwarte”,

festyny, śledzimy w miarę możliwości dalsze ich losy

(studia, praca), praktyki studenckie, spotkania, np.

Szlachetna paczka – była absolwentka została liderem

strzeleckiej edycji „Szlachetnej paczki”. Do modyfikacji

metod form pracy, motywacja do dalszych działań, nowe

pomysły, do budowania własnej kreatywności.

Utwierdzania się w przekonaniu, że warto.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy szkoła gromadzi informacje o losach swoich absolwentów? Jeżeli tak, to jak je

wykorzystuje? [AD] (6640)

Tab.3

Numer Analiza

1 1. Księga absolwentów z adnotacjami dot. wyboru szkoły

ponadgimnazalnej i na ile się da ścieżki zawodowej. 2.

Prezentacja sukcesów absolwentów na stronie www

szkoły (z poszczególnych lat), na scianach szkoły (Laur

Ziemi Strzeleckiej), 3. Spotkania z absolwentami

podczas powiatowej minikonferencji wolontariatu i

prezentacja ich osiągnięć młodszym kolegom w naszej

szkole. 4. Udział absolwentów w drzwiach otwartych. 5.

zapraszanie absolwentów na festyny szkolne (występ

zespołu bitującego). 6. Rozmowy z rodzicami

absolwentów. Rodzice zapisują do gimnazjum kolejne

dziecko. 7. Spotkania, podczas których absolwenci, np z

ZSE z Opola zapraszają do nauki w ich szkole. 8.

Rozpoczęcie projektu "Moje kroki w jedynce", który ma

na celu zebranie szerokiej informacji dot. absolwentów

(szkoła ponadgimnazjalna, studia, praca). 9. Spotkanie

uczniów, np sportowca, który ma 8 miejsce w Polsce w

swojej kategorii w rzucie oszczepem.
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Wymaganie:

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Stan oczekiwany:

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: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W świetle zgromadzonych danych należy stwierdzić, że dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1

w Strzelcach Opolskich efektywnie zarządza powierzoną mu placówką. Podejmuje działania służące

rozwojowi szkoły, np.: budowanie potencjału rady pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych

dzięki prowadzonej polityce kadrowej, kreuje rzeczywistość szkolną tak, aby służyła ona realizacji

założonych celów w perspektywnie osiągania sukcesu przez uczniów, tworzy warunki do realizacji

wszystkich zadań statutowych szkoły oraz buduje przestrzeń do refleksji nad realizowanymi

działaniami, chętnie wykorzystując ciekawe pomysły i spostrzeżenia do budowania jakości pracy

gimnazjum. Swoją szkołą zarządza w sposób demokratyczny. Angażuje on w podejmowanie decyzji

szerokie grono podmiotów szkolnych - rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników

niepedagogicznych. Zwłaszcza angażuje nauczycieli w delegowanie uprawnień, aby w szkole mogli

rozwijać umiejętności liderów edukacyjnych, wdrażali i prowadzili działania o charakterze

innowacyjnym oraz kreowali i popularyzowali przykłady dobrej praktyki. Ponadto dyrektor dokłada

starań, aby środowisko uczenia się, jakim jest szkoła, spełniało oczekiwania środowiska lokalnego

oraz dawało gwarancję realizacji pozostałych wymagań. Szkoła jest systematycznie doposażana

w sprzęty i środki dydaktyczne potrzebne do realizacji podstawy programowej. Podczas realizacji

podstawy programowej nauczyciele podejmują różnorodne działania, również z wykorzystaniem

zasobów instytucji zewnętrznych i we współpracy z partnerami.  Informacje na temat działań

prowadzonych przez szkołę są systematycznie upowszechniane na stronie internetowej gimnazjum,

w lokalnych mediach i telewizji oraz biuletynach,
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Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i

uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków

Działania zarządcze podejmowane przez dyrektora są adekwatne do realizowanych w szkole celów,

a także potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów. Szkoła posiada dobre warunki lokalowe.

Mocną stroną są zagospodarowane tereny rekreacyjne. Zadbano również o odpowiednie

do realizacji podstawy programowej warunki pracy nauczycieli oraz uczniów - przestronne,

doposażone w środki dydaktyczne klasy, jednozmianowość, a także plan zajęć ułożony tak, aby

zapewnić dzieciom higieniczne warunki pobytu w szkole. Ponadto nauczyciele i uczniowie mają

możliwość korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych. Nauczyciele wysoko oceniają

poziom organizacji ich pracy własnej, dostęp do pomocy dydaktycznych, a także umożliwianie im,

zgodnie z potrzebami własnymi i szkoły, uczestniczenia w spotkaniach dotyczących różnych

aspektów funkcjonowania szkoły.

Dbałość osób zarządzających o zapewnienie jak najlepszych warunków do realizowania zadań w zakresie

wychowania, nauczania i uczenia się, wynika z wypowiedzi wszystkich respondentów, a także poczynionych

obserwacji oraz analizy przedstawionej dokumentacji.

Jak wskazuje przedstawiciel organu prowadzącego, położenie szkoły, warunki lokalowe i wyposażenie ("własna

kuchnia, siłownia wewnętrzna i zewnętrzna, e-szkoła, wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy znacznie

poszerzający bazę dydaktyczną, co umożliwia uatrakcyjnienie zajęć prowadzonych z uczniami, budynek po

termomodernizacji, bliskość basenu i boiska miejskiego") są mocną stroną szkoły. Aczkolwiek wskazuje także

na słaby element jakim jest mała sala gimnastyczna i złej jakości nawierzchnia na boisku zewnętrznym.

Również zdecydowana większość nauczycieli jest zdania, że mają możliwość korzystania z potrzebnych środków

dydaktycznych (wykres 1j), a ponadto stworzone im zostały warunki do pracy własnej na terenie szkoły (wykres

2j). W szkolę według nauczycieli organizuje się spotkania dotyczące pracy dydaktyczno- wychowawczej (wykres

3j, 4j), relacji międzyludzkich (wykres 5j, 6j), doskonalenia zawodowego (wykres 7j), a także organizacji pracy

szkoły (wykres 8j, 9j) . Dane wynikające z wykresów 4j, 5j, 6j, 8j stanowią różnice istotną statystycznie

przemawiające na korzyść  badanej placówki, co oznacza, że w innych badanych szkołach nauczyciele udzielali

informacji wskazujących na mniejszą częstotliwość odbywania spotkań w danych obszarze zainteresowań). 

W wyniku obserwacji oraz analizy przedstawionej przez dyrektora dokumentacji, a także wypowiedzi dyrektora

należy stwierdzić, że warunki organizacji procesów edukacyjnych sprzyjają uczeniu się. Zajęcia odbywają się

w jasnych, przestronnych klasach wyposażonych w niezbędne pomoce dydaktyczne w tym technologię IT

(komputery, tablice interaktywne). Ułożenie przedmiotów w planie lekcji sprzyja uczeniu się, ponieważ zajęcia

edukacyjne zaplanowane są tak, aby były różnorodne i równomiernie obciążały uczniów każdego dnia tygodnia.

Starano się nie łączyć zajęć w kilkugodzinne bloki z tego samego przedmiotu. Wyjątek stanowią lekcje języka

polskiego (możliwość pisania dłuższych form wypowiedzi) i wychowania fizycznego, kiedy uczniowie korzystają

z basenu. Adekwatność działań zarządczych wynika z konsekwentnego realizowania założeń zapisanych

w koncepcji pracy szkoły. 
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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:  Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu

Dyrektor badanej szkoły kieruje swoją placówką w sposób demokratyczny, o czym jest przekonana

zdecydowana większość rady pedagogicznej. Podejmowane przez niego działania w zakresie

organizowania pracy nauczycieli - indywidualnej i zespołowej, są skuteczne i przyczyniają się

do wspólnej realizacji założonych celów. Nauczyciele w celu uzupełniania swojej wiedzy

i umiejętności zawodowych podejmują się doskonalenia zarówno w formach wewnętrznych, jak

i zewnętrznych. Inspirowani przez dyrektora, współpracują ze sobą, dzielą się wiedzą z innymi oraz

dbają o dobrą komunikację w zespole. Nauczyciele mają również poczucie, że zapewnia im się

dostęp do zasobów umożliwiających rozwój oraz współpracę.

Zarówno dyrektor, jak i zdecydowana większość nauczycieli wskazują na działania podejmowane przez

dyrektora w zakresie zapewnienia optymalnych warunków do pracy i rozwoju zawodowego nauczycieli (wykres

1j). Nauczyciele dostrzegają rolę dyrektora w inspirowaniu sytuacji prowadzących do podejmowania pracy

zespołowej zgodnie z potrzebami szkoły (wykres 2j - 4j). Z ich wypowiedzi, a także z wypowiedzi dyrektora

(tab. 1) wynika, że stosuje on szeroki wachlarz działań zachęcających do podejmowania wysiłku efektywnej

pracy indywidualnej oraz zespołowej (wykres 5j, 6j, 7j). O skuteczności działań zarządczych dyrektora

świadczyć mogą również deklaracje nauczycieli o korzystaniu z różnych form doskonalenia zawodowego (wykres

1w), co wynika także z wypowiedzi dyrektora (tab. 2). Zarówno dyrektor, jak i nauczyciele wskazali najbardziej

popularne w szkole formy doskonalenia, np. szkolenie rady pedagogicznej, kursy i szkolenia zewnętrzne,

konferencje i seminaria oraz obserwacje koleżeńskie zajęć. Dane zawarte w  wykresach 7j mają charakter

istotny statystycznie, co oznacza, że w innych szkołach badanych w Polsce nauczyciele częściej wybierali

wskazania „raz w tygodniu i więcej”. W przypadku badanego gimnazjum na podstawie przeprowadzonych badań
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można stwierdzić, że szkoła zarządzana jest w sposób demokratyczny, a sposób współpracy grona

pedagogicznego jest w jasny sposób określony i przestrzegany. Nie wymaga on już modyfikacji i bardzo

częstych spotkań w celu realizacji działań nakierowanych na  uczenie się. 

Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j
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Wykres 1w
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób zachęca Pan/i nauczycieli do efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej?

Proszę podać przykłady. [WD] (6704)

Tab.1

Numer Analiza

1 Rozmowy, własny przykład, dodatki motywacyjne,

nagroda dyrektora szkoły, zgłaszanie do nagród

burmistrza, medali, odznaczeń, stwarzam odpowiednie

warunki do pracy i rozwoju zawodowego, zachęcam do

udziału w doskonaleniu zawodowym,
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić tematy szkoleń, warsztatów lub innych form doskonalenia zawodowego oraz

wskazać, jakie grupy pracowników brały w nich udział? Ilu pracowników z danej grupy brało w nich udział a ilu

nie? [AD] (6903)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 tematy szkoleń, warsztatów podejmowanych przez

nauczycieli

przedmiotowe "Oceniania matematyki w gimnazjum",

:kreatywne lekcje - metody aktywizujące w procesie

dydaktycznym", Interpretacje rożnych tekstów kultury

na lekcjach", Rodzaje, i typy zadań na egzaminie

maturalnym - nauczyciel gimnazjum

współodpowiedzialny za wynik matur", "Nauczanie o

holokauście", "wyzwania XXI wieku odpowiedzialność,

szacunek, współpraca", warsztaty dla trenerów pływania,

warsztaty z koszykówki, "Budowanie planów

dydaktycznych w oparciu o zapisy nowej podstawy

programowej", "Korzystanie z innowacyjnych zasobów i

stosowanie metody projektu" - 15 nauczycieli różnych

przedmiotów wychowawcze - "zachowania ryzykowne

młodzieży szkolnej w gminie Strzelce Opolskie,

"Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży", "Jak ustrzec

młodego człowieka przed niebezpieczeństwami",

"dziecko z zespołem aspergera", "Zaburzenia

odżywiania", "natręctwa wśród dzieci i młodzieży" - 2

nauczycieli inne - "Erasmus", "Przedsiębiorczość -

e-learning", surdopedagogika, "filmoteka szkolna akcja",

kurs trenera personalnego, zarządzanie w placówka

oświatowych, dietetyka sportowa, grafika komputerowa,

obróbka zdjęć cyfrowych, "jak motywować ucznia do

samodzielnego działania - e-learning", "wykorzystanie

wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych do

podnoszenia jakości pracy szkoły" - 13
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Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami

Nauczyciele powszechnie deklarują swój systematyczny udział w ewaluacji wewnętrznej, przy czym

większość z nich bierze udział w poszczególnych etapach jej realizacji, natomiast opracowaniem

wyników, rozpisaniem raportu i wysunięciem wniosków zajmuje się zespół do spraw ewaluacji

wewnętrznej powoływany na dany rok. Zaangażowanie nauczycieli w zadania związane z ewaluacją

wewnętrzną może być, m.in. efektem różnorodnych działań stosowanych przez dyrektora szkoły

w celu zachęcenia do podejmowania badań i analiz wewnętrznych, jak również stosowania

różnorodnej motywacji.

Ewaluacja wewnętrzną w szkole organizowana jest przez zespół nauczycieli, a nakreślone w jej ramach zadania

realizowane są przez wszystkich, co wynika zarówno z wypowiedzi dyrektora (tab. 1, tab. 2), jak i samych

nauczycieli (wykres 1j, 1o). Powszechne zaangażowanie nauczycieli w ewaluacje wewnętrzną jest zdaniem

dyrektora efektem przyjętych ustaleń i zasad przez całe grono pedagogiczne. Ponadto dyrektor dokłada starań

do zachęcenia  nauczycieli w działania związane z realizacją ewaluacji wewnętrznej poprzez przyznawanie

nagród dyrektora, udzielanie pochwał na radzie pedagogicznej, zgłaszanie do medali i odznaczeń.

Wykres 1j
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Wykres 1o
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób zorganizowana jest w szkole ewaluacja wewnętrzna? [WD] (9587)

Tab.1

Numer Analiza

1 Powołuje się, co roku zespoły ewaluacyjne, na podstawie

analiz, diagnoz pracy wychowawczej i dydaktycznej

szkoły, wniosków z nadzoru pedagogicznego zgłaszanych

też propozycji prze z rodziców, uczniów i nauczycieli,

przygotowuje się plan ewaluacji, sformułowanie celów

(pytań kluczowych), opracowanie narzędzi, gromadzenie

danych, analiza i wyciąganie wniosków, opracowanie

raportu, prezentacja raportu.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jaki jest udział nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej? Jakie są wnioski oraz jak wygląda ich

wdrażanie? [WD] (8003)

Tab.2
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Numer Analiza Cytaty

1 Nauczyciele biora udział w ewaluacji wewnętrznej. Na jej

podsatwie formułują wnioski, które następnie wdrażane

są w postaci określonych w planach działań. Relizowane

działania przynoszą wymierne pozytywne skutki, co

świdczy o ich pozytywnym oddziływaniu na uczniów w

relizacji procesu uczenia się.

Bardzo duży. Nauczyciele formułują cele, opracowują

narzędzie, gromadzą dane, analizują dane, sporządzają

raporty, prezentują raporty. Wnioski znajdują się w

nadzorze i są wdrażane w planie pracy, planie nadzoru

na rok następny. Przykłady Wnioski z ewaluacji: 1.

Zwiększyć liczbę zajęć rekreacyjno - sportowych (zajęcia

sportowe zostały zwiększone w ramach godzin

pozyskanych z JST i w ramach 42 KN, uatrakcyjnienie

form zajęć przez nauczycieli. Już po I półroczu widać

efekty, większa liczba uczniów uczestnicząca

systematycznie w zajęciach. 2. Zaktywizować uczniów i

rodziców do dzielenia się opiniami o szkole (w klasach

prowadzone są pogadanki, rozmowy dyrektora z

rodzicami i uczniami, umieszczenie skrzynki w miejscu

bardzo wg nas widocznym. Rodzice chętnie rozmawiają o

szkole, wypełniają ankiety, ale nie bardzo dzielą się

opiniami pisemnie. Pracujemy nad tym w dalszym ciągu.

3. Dokonywać analizy wyników prowadzonych badań

edukacyjnych (po każdym egzaminie zewnętrznym w

szkole od lat dokonujemy analizy wyników a wnioski

wprowadzamy do planów dydaktycznych, planu nadzoru

pedagogicznego. Dołączyliśmy do tego analizę EWD.

Widać efekty w wynikach egzaminów gimnazjalnego.

Gimnazjum osiąga najwyższe wyniki z większej części

egzaminu zewnętrznego wśród gimnazjów gminnych. 4.

Usystematyzować rodzaj informacji zamieszczanych na

stronie www (wyznaczono jedną osobę do wprowadzania

informacji, osoba ta po konsultacji z dyrekcja szkoły

podejmuje decyzje o umieszczeniu informacji, przesłaniu

do mediów 5. Zaktywizować rodziców do korzystania z

pomocy psychologa, pedagoga w rozwiązywaniu

problemów (pogadanki na zebraniach z rodzicami,

spotkanie z psychologiem, warsztaty szkoła dla rodziców

6. Systematyczne wdrażanie młodzieży do pracy na

rzecz środowiska oraz uwrażliwianie jej na potrzeby

innych ludzi (w ramach istniejącego Klubu Ośmiu

powołano grupę młodzieży, która pod okiem

koordynatora pisze projekty na pozyskanie środków na

współpracę z DPS, ŚD, Uniwersytetem III wieku, Barką.

Wspólnie spotykają się od lat na śpiewaniu kolęd, Dniu

Seniora, wspólnie wyjeżdżają na wycieczki, zajęcia

biblioterapeutyczne, udział w programie I [...]
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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 w sposób systemowy formułuje się i wdraża wnioski z nadzoru pedagogicznego. Ich

zakres dotyczy organizacji pracy nauczycieli oraz szkoły, doskonalenia procesu dydaktyczno-

wychowawczego, a także zarządzania szkołą.

Zarówno pracownicy niepedagogiczni, jak i partnerzy odnosząc się do wprowadzonych w szkole zmian wskazują

te, które dotyczą poprawy infrastruktury lub wyposażenia, wynikają ze zmian organizacyjnych, a także

poprawiają bezpieczeństwo fizyczne uczniów. Wdrażane wnioski z nadzoru są podstawą do podejmowania

działań, które służą rozwojowi szkoły, co wynika z wypowiedzi nauczycieli oraz dyrektora (tab. 1, 2). Ich zakres

dotyczy zarówno dydaktyki, jak i wychowania oraz opieki jak również struktury zarządczej wpływającej

na jakość oddziaływań dydaktycznych. Należy podkreślić, że w szkole istnieje system wdrażania, realizacji

i monitorowania wniosków z nadzoru pedagogicznego i działań z nich wynikających, na co wskazują nauczyciele

(tab. 3).  
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę o wskazanie wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego. Jakie działania podjęto

na ich podstawie? [WD] (7184)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Dyrektor zaprezentował przykładowe wnioski wynikające

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Odnosiły sie

one do ewalaucji wewnętrznej jak również

monitorowania pracy nauczycieli. Wskazał także działnia

podejmowane na podsatwie wysuniętych wniosków.

Zeszyty i ćwiczenia są niesprawdzane - wszyscy

nauczyciele przynajmniej raz w miesiącu sprawdzają

zeszyty i ćwiczenia uczniowskie. Monitorowanie realizacji

podstawy programowej - nauczyciele uzupełniają karty 2

razy w roku, tabele w dzienniku 1 w miesiącu, zapisy w

planach dydaktycznych, zapisy w kartach obserwacji

Indywidualizowanie wymagań wobec uczniów,

stopniowanie trudności - założenie kart uczniom z

opiniami a także indywidualizacja na poszczególnych

zajęciach. Zwiększenie aktywności uczniów na zajęciach

- zachęta słowna, ocena słowna, wyrażona plusem, cyfrą

Ujednolicenie form pisania raportów przez poszczególne

zespoły przedmiotowe - zaplanowano szkolenie (jeszcze

się nie odbyło) Jasne ujmowanie w planach

dydaktycznych wniosków z prowadzonych w szkole

badań dydaktycznych - czytelny zapis, na których

lekcjach są realizowane wnioski, sprawozdania zespołów

przedmiotowych. Sposób organizacji dowozu dzieci do

szkoły zapewnia bezpieczeństwo - zebranie pozwoleń od

rodziców na dojazd komunikacja ogólnodostępną,

kontrola przewoźnika, opieka w gimbusach, pogadanki

Uczniowie w sposób niewłaściwy wykorzystują internet -

opracowano i wdrożono program profilaktyczny dla

uczniów, rodziców i nauczycieli Zwiększyć liczbę godzin

zajęć rekreacji sportowej - zorganizowano większą liczbę

godzin zajęć na basenie (dodatkowych 8 godzin

dodatkowo, Zachęcać uczniów i rodziców do dzielenia się

informacjami o życiu szkoły - umieścić skrzynkę w

miejscu bardziej widocznym, pogadanki na zebraniach,

lekcjach wychowawczych, uświadamianie rodziców,

uczniów, że warto wyrażać opinie
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Porozmawiajmy teraz o nadzorze pedagogicznym. Proszę o podanie przykładów wdrożonych

wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora/ę szkoły. Czy Państwa zdaniem te wdrożenia były użyteczne

dla szkoły? Proszę o uzasadnienie. [WN] (6715)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 przykłady wdrożonych wniosków Wdrożony wniosek z nadzoru pedagogicznego-

monitorowanie bezpieczeństwa uczniów dojeżdżających

do szkoły. Młodzież oczekuje na odjazd gimbusów w

świetlicy szkolnej, co zwiększa bezpieczeństwo. W

dziennikach lekcyjnych odnotowana jest dodatkowo

informacja o uczniach dojeżdżających i zgoda

rodziców/opiekunów prawnych na samodzielny powrót

do domu lub innym środkiem transportu. Kolejny

wniosek z nadzoru wdrożony do pracy dotyczy

niekontrolowanego korzystanie przez uczniów z

Internetu, komputera (cyberprzemoc, uzależnienie od

komputera) Opracowano program profilaktyczno-

edukacyjny ,,Wyloguj się do życia" skierowany do

uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy w szkole istnieje system wdrażania wniosków? Jeżeli tak, proszę go opisać. Jeżeli nie,

proszę podać, w jaki sposób odbywa się wdrażanie wniosków, zwłaszcza wniosków z nadzoru? [WN] (9897)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 system wdrażania i monitorowania wniosków System wdrażania wniosków-kolejność podejmowanych

kroków 1. Wniosek wynikający z nadzoru

pedagogicznego przedstawiony zostaje na radzie

pedagogicznej przez dyrektora. 2. Podanie czasu

realizacji wniosków. 3. Wspólnie dobieramy formy,

metody realizacji wniosków. 4. Przydział osób

odpowiedzialnych za wdrożenie wniosków. 5.

Monitorowanie wdrażania wniosków(obserwacja zajęć

przez dyrektora, kontrola kart nauczyciela po półroczu i

na koniec roku szkolnego, kontrola protokołów, kontrola

zapisów w dziennikach lekcyjnych) 6. Analiza i

podsumowanie stopnia realizacji (czy efekt został

osiągnięty i w jakim stopniu).
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Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich

działań, innowacji i eksperymentów

Dyrektor szkoły różnymi metodami inspiruje nauczycieli do podejmowania działań nowatorskich

na poziomie organizacji pracy szkoły. Szkoła jest placówką wdrażającą działania innowacyjne

w szczególności w zakresie wychowawczym i wdrażającym uczniów do pozytywnych postaw

prospołecznych i proekologicznych. Działania te dotyczą, np. realizacji ogólnoszkolnych programów

i projektów edukacyjnych, wykorzystania technik multimedialnych w pracy na lekcjach, wdrażania programów

edukacyjnych, realizacji  projektów międzynarodowych, podejmowania lub rozszerzania współpracy

z partnerami, co wynika z wypowiedzi nauczycieli (wykres 1w) i dyrektora (tab. 1). Wskazane przez grono

pedagogiczne działania mają charakter innowacyjności ponieważ są nowością w gimnazjum. Nauczyciele

realizujący nowatorskie rozwiązania dydaktyczne czy organizacyjne otrzymują od dyrektora adekwatne do ich

potrzeb wsparcie (tab. 2), co zdecydowanie pozytywnie oceniają wszyscy nauczyciele (wykres 1j). Podczas

obserwacji zajęć nauczyciele w większości nie wskazali elementów, które można było uznać za nowatorskie.

Wskazywali oni jedynie na ciekawe sposoby realizacji podstawy programowej.

Wykres 1j
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę wymienić podjęte w szkole w tym lub poprzednim roku szkolnym działania nowatorskie.

[AD] (7186)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 W szkole podejmuje się dziłania nowatorskie, które są

odpowiedzią na relizacje zadań ujetych w koncepcji

pracy szkoły. Dziłąnia są nowością w gimnazjum. Swoim

zasięgiem obejmują nie tylko sferę dydaktyczną, ale

także wychowawczą jak również działania

antydyskryminacyjne.

Nowatorskim rozwiązaniem jest realizacja projekt

"Seniorów i Juniorów szalona podróż po Europie"

realizowany we współpracy ze Środowiskowym Domem

Samopomocy, Domem Pomocy Społecznej i z

Uniwersytetem III Wieku. Tematycznie projekt

nawiązywał do hasła "2013 Rokiem Obywateli Unii

Europejskiej", miał rozbudzić wśród uczestników

ciekawość różnorodności krajów Unii oraz uświadomić

przywileje związane z obywatelstwem unijnym, a także

zintegrować środowisko lokalne.Nowatorstwo projektu:

Projekt powstał z inicjatywy młodzieży, młodzież miała

możliwość uczestniczenia w edukacji pozaformalnej

(pozyskała widzę i umiejętności twórczej pracy na rzecz

seniorów i niepełnosprawnych, nauczyła się promować

działania wolontariackie w lokalnych mediach i

Internecie). Zrealizowane zostały spotkania w

Środowiskowym Domu Samopomocy, podczas których

prezentowano wybrane kraje UE. Odbyły się integracyjne

warsztaty terenowe w Parku Miniatur w

Inwałdzie.Zorganizowano konferencję dla wolontariuszy

z powiatu strzeleckiego. Przebieg projektu był

relacjonowany na założonej przez uczniów stronie

internetowej projektu. Nowatorskim działaniem jest

uruchomiona platforma MOODLE, na której znajdują się

zadania z języka angielskiego dotyczące kultury,

geografii i historii Wielkiej Brytanii. Uczniowie wykonują

w domu zadania (słuchanie, pisanie).

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie wsparcie otrzymują nauczyciele, którzy realizują nowatorskie rozwiązania lub chcą je

stosować ? [WD] (7726)

Tab.2

Numer Analiza

1 Doposażanie gabinetów, motywowanie ustne, pochwała

na RP, nagrody dyrektora szkoły, zgłaszanie do nagród

burmistrza, medali i odznaczeń. Sama rozliczam środki

finansowe projektów szczególnie tych unijnych,

pomagam przy rozliczaniu, pisaniu, dokumentowaniu,

umożliwianie doskonalenie nauczycieli
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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

Dyrektor szkoły preferuje demokratyczny styl zarządzania. Stwarza warunki oraz powszechnie

włącza w procesy decyzyjne szerokie grono osób związanych ze szkołą: nauczycieli, rodziców,

pracowników niepedagogicznych, a także uczniów. Podejmowane wspólnie decyzje oraz wyrażanie

opinii, poprzedzone są dyskusjami, a dotyczą m.in. organizacji pracy szkoły w roku szkolnym,

procesu edukacyjnego, finansów.

Dyrektor zachęca uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych do udziału w podejmowaniu

decyzji związanych ze szkołą (np.: rozmowy, ankiety, spotkania z liderami zespołów, spotkania

z przedstawicielami organów szkoły, spotkania rady pedagogicznej i rady rodziców, kontakty telefoniczne,

mailowe i skrzynkę uwag), co wynika z jego wypowiedzi, a także deklaracji wszystkich nauczycieli (wykres 1j

i tab. 1), że uczestniczą oni w podejmowaniu tych decyzji, która polega na wypracowaniu konkretnych

rozwiązań, dyskutowaniu o problemie, wymianie doświadczeń, podawaniu propozycji, opracowaniu dokumentów

i wspólnym podjęciu decyzji.

Decyzje te dotyczą wielu aspektów zarządzania. W szkole decyzje, które są ważne dla całej społeczności

konsultuje się z przedstawicielami uczniów. W ostatnim czasie, jak podaje dyrektor, współdecydowali oni

o zasadach noszenia mundurków szkolnych, rezygnacji ze średniej ważonej, organizacji lekcji pływania

i większej liczby zajęć dydaktycznych. Mogą oni także wyrazić swoje zdanie co do metod pracy na lekcji, ich

tematyki oraz sposobu oceniania. Z kolei pracownicy niepedagogiczni, jak wynika z ich wypowiedzi, biorą udział

w decyzjach związanych z organizacją pracy szkoły, zapewnieniem bezpieczeństwa (tab.2). Rodzice także

włączani są w proces decyzyjny, ustalając ważne sprawy dla funkcjonowania szkoły, co wynika z wypowiedzi

dyrektora (tab. 3).

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: [jeśli tak] Czego te decyzje dotyczą? Proszę podać przykłady. [AN] (9590)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 25

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 decyzje związane z organizacją pracy szkoły zmiany w koncepcji pracy szkoły, planów dyżurów,

zmiany w Statucie, opiniowanie zestawu podręczników,

szkolnego zestawu programów nauczania, oferty zajęć

pozalekcyjnych, planu lekcji, przydział czynności, plan

finansowy, procedur postępowania, stroju

uczniowskiego, wyboru pomocy dydaktycznych,

zatwierdzanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych,

2 decyzje związane z prowadzniem procesów

edukacyjnych i wychowawczych

zatwierdzanie wyników klasyfikacji i ukończenia szkoły,

plan nadzoru pedagogicznego, doskonalenia nauczycieli,

nagradzania uczniów, nauczycieli - zespołów

zadaniowych - bezpieczeństwa uczniów - pomocy

psychologiczno – pedagogicznej, stypendia dla dzieci,

zmiany w WSO

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jakich sytuacjach są Państwo proszeni przez kierownictwo szkoły lub innych pracowników

szkoły o opinie? Proszę podać przykłady takich sytuacji z tego lub poprzedniego roku szkolnego. [WPN] (6794)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 organizacji uroczystości spotkania integracyjne, przy przygotowaniu imprez

szkolnych, sprawy organizacyjne przy imprezach –

uroczystości

2 organizacja pracy szkoły pod względem technicznym konsultowanie remontów, spraw technicznych do.,

remontów - zakup środków do sprzątania - urlopy -

ustalanie jadłospisów

3 zabezpieczenie bezpieczeństwa zabezpieczenie bezpieczeństwa na terenie szkoły
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy są takie działania, które zostały podjęte lub zmienione przez szkołę pod wpływem opinii

rodziców? Czy może Pani/Pan podać przykłady na poziomie całej szkoły, ale również klas? [WD] (7425)

Tab.3

Numer Analiza

1 Wprowadziliśmy średnią ważoną w ocenianiu. Po I

półroczu 2012/13 okazało się, że uczniowie osiągają

zdecydowanie niższe wyniki - 41% uczniów z ocenami

ndst. Zdecydowany również spadek uczniów z ocenami

dobrymi. Po rozmowach z rodzicami i analizie

funkcjonowania sytemu podjęliśmy decyzję o powrocie

do oceniania tradycyjnego (22% uczniów z ocenami ndst

rok później w tym samym czasie). Rodzice, co roku

wnioskują o noszenie mundurków. Z informacji ich

wynika, że 100% jest z tego faktu zadowolona. Ponieważ

gorzej wypadało to wśród uczniów wystąpili z propozycją

zorganizowania dnia bez mundurka i bez mundurka

wrzesień i czerwiec. Rodzice biorą udział w planowaniu

wycieczek szkolnych a także dyskutują z wychowawcami

plany wychowawcze klasy. Rodzice zgłosili w ubiegłym

roku potrzebę zorganizowania zajęć z pływania dla

wszystkich klas w trakcie zajęć z wychowania fizycznego.

W szkole przeprowadzono ankietę wśród uczniów

(ankieta była wspólnie wypełniana z rodzicem) czy

młodzież też widzi taka potrzebę. Ankietę

przeanalizowano i umożliwiono zajęcia z pływania

wszystkim chętnym uczniom szkoły.

Obszar badania:  Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb

Dyrektor podejmuje szereg różnych działań w celu pozyskania wsparcia zewnętrznego służącego

rozwojowi uczniów, nauczycieli oraz szkoły, jako organizacji. Nawiązuje kontakty, wnioskuje

o pomoc, zawiera porozumienia z organizacjami, instytucjami oraz podmiotami, co w efekcie

powoduje uzyskanie użytecznego i skutecznego wsparcia.

Dyrektor jest skuteczny w pozyskiwaniu zasobów zewnętrznych służących rozwojowi szkoły, na co wskazują

wypowiedzi nauczycieli (wykres 1j), a także informacje pozyskane od rodziców (wykres 2j), partnerów szkoły

oraz samego dyrektora. Działania dyrektora w tym zakresie dotyczą poprawy warunków nauki uczniów oraz

pracy nauczycieli, podniesienia poziomu bezpieczeństwa, poszerzania oferty szkoły, doskonalenia organizacji

procesów edukacyjnych, co wynika ze zgodnych wypowiedzi wszystkich badanych: lokalnych partnerów szkoły,

nauczycieli i dyrektora. Dzięki staraniom dyrektora uczniowie, nauczyciele, a także szkoła, jako instytucja

odnoszą wiele korzyści o czym świadczą wypowiedzi samego dyrektora jak również partnerów szkoły oraz

rodziców (tab. 1- 10).
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Organizacje pozarządowe [WD] (7806)

Tab.1

Numer Analiza

1 - możliwość wyjazdu młodzieży na wyminę zagraniczną

letnią SSnRREL, udział w akcjach charytatywnych, np.

podziel się posiłkiem, szlachetna paczka, WOŚP,

dziewczynka z zapałkami, realizacja projektu z

Uniwersytetem III wieku "Szalona podróż po Europie

seniorów i juniorów"(integracja międzypokoleniowa),

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Podmioty gospodarcze [WD] (7807)

Tab.2

Numer Analiza

1 - finansowanie nagród na imprezy sportowe, konkursy,

realizacja projektów, np. Nowoczesna edukacja kluczem

do sukcesu"(Krajowa Izba Gospodarcza
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Inne instytucje edukacyjne [WD] (7809)

Tab.3

Numer Analiza

1 - wspólna organizacja rajdu Strzelecka wiosna,

pozyskiwanie informacji o absolwentach(LO), organizacja

zawodów pływackich, mityngów LA (MOS),

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Instytucje centralne (np.: ministerstwa) [WD] (7808)

Tab.4

Numer Analiza

1 - archiwum państwowe (stworzenie poprawnej instrukcji

kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt) SIO -

wprowadzanie danych do nowego systemu,

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Szkoły wyższe [WD] (7810)

Tab.5

Numer Analiza

1 - udział uczniów w zajęciach na UŚ, realizacja projektu

Aktywny w życiu aktywny w szkole", próba tworzenia

klasy pod patronatem UO, udział uczniów w lekcjach

fizyki na UŚ.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Organizacje religijne [WD] (7811)

Tab.6

Numer Analiza

1 organizacja nauczania religii, rekolekcje
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Nieformalne zrzeszenia, np. rodziców [WD] (7812)

Tab.7

Numer Analiza

1 - doposażanie bazy szkoły, pozyskiwanie informacji o

szkole, wspólne opracowywanie dokumentów szkoły,

lobbowanie na rzecz budowy boiska (rodzic), drobne

remonty w szkole, opieka nad uczniami podczas

wycieczek, rajdów, pomoc w organizowaniu wymiany

zagranicznej

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Pojedyncze osoby [WD] (7813)

Tab.8

Numer Analiza

1 - pozyskiwanie środków na zakup nagród
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe:  Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i

organizacjami?
Treść pytania: Inne, jakie? [WD] (7814)

Tab.9

Numer Analiza

1 Powiatowy Urząd Pracy - pozyskanie informacji przez

uczniów o możliwościach zatrudnienia (co się wiąże z

wyborem szkoły, ścieżki zawodowej), Urząd Skarbowy -

pozyskanie wiedzy o funkcjonowaniu podatków i pracy

urzędnika, Muzeum Jeńców w Łambinowicach - coroczne

rajdy rowerowe i wystawy w szkole (tematyczne), RCRE

w realizacji projektu e-szkoła, media lokalne - promocja

szkoły, Straż Pożarna - realizacja projektu "W zdrowym

ciele zdrowy duch" GKRPA - pozyskiwanie środków

finansowych na realizację programów profilaktycznych

WFOŚiGW w Opolu - pozyskiwanie środków na realizację

edukacji ekologicznej Sanepid - realizacja projektu

"Trzymaj formę" PPP - pozyskiwanie informacji o

uczniach, prowadzenie rad pedagogicznych PCPR -

rozwiązywanie sytuacji trudnych Sąd rodzinny -

utrzymywanie kontaktów z kuratorami w celu

zapobiegania wypadaniu młodych ludzi z obszaru

edukacji, rozwiązywanie spraw trudnych
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie najważniejsze korzyści odnosi szkoła dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami

działającymi w lokalnym środowisku? [WP] (7419)

Tab.10

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Nadleśnictwo Strzelce Opolski uczniowie uzyskują wiedzę na temat przyrody,

umiejętność zachowań w lesie

2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne w Strzelcach

Opolskich

uzyskiwanie efektywnego wsparcia ucznia, uzyskiwanie

pomocy przez dzieci, skuteczniejsze uzyskiwanie pomocy

3 PSP 2 Strzelce Opolskie prezentowanie się na form szkoły PSP,

4 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w

Strzelcach Opolskich

edukacja prozdrowotna, prowadzenie zajęć z uczniami,

prowadzenie zasad zdrowego odżywiania, informacja o

predyspozycjach dzieci które przychodzą z PSP do

gimnazjum

5 Lider Szlachetnej Paczki rozwój osobowościowy, rozwój zainteresowań, postaw

społecznych, udział w wyjazdach międzynarodowych,

zapoznanie się z problemem ubóstwa, udział w wielkich

działaniach pomocowych, wybór kierunku kształcenia,

"drukowanie" pracy wolontariusza, przeciwdziałanie

wykluczeniu społeczym

6 Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” uaktywnianie młodzieży sportowo, wsparcie

wychowawcze, możliwość odnoszenia sukcesu, wymiana

doświadczeń, rozmowy, udział w zawodach, promowanie

sportowego trybu życia, aktywność społeczna, - pomoc

w organizacji imprez

7 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Barka rozwój osobowościowy, rozwój zainteresowań, postaw

społecznych, zapoznanie się z problemem ubóstwa,

udział w wielkich działaniach pomocowych

8 Telewizja Kablowa wsparcie działań szkoły, promocja działań szkolnych

9 Policja zajęcia ukierunkowane na zachowania uczniów,

uzyskiwanie świadomości prawnej przez uczniów,

uświadomienie indywidualne konsekwencji uczniów,

wsparcie pracy psychologa, pracy wychowawczej szkoły,

10 Zespół Szkół Strzelce Opolskie wspieranie doradztwa zawodowego

11 Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich młodzież działa charytatywnie, zapoznanie się z

działalności osób niepełnosprawnych, rozwój społecznych

i osobisty, pozyskiwanie wiedzy i postaw na dalszą

edukację, uczą się aktywności społecznej,
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