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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej

wymagań państwa.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te

wymagania na pięciu poziomach:

● Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 17-03-2015 - 23-03-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Renata Kamińska, Wiktor Wańczyk. Badaniem objęto 63  uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 67 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 14 nauczycieli wypełniających ankietę, 7 uczestniczących

w wywiadzie grupowym oraz 4 uczestniczących w wywiadzie grupowym dla nauczycieli uczących w jednym

oddziale. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z partnerami szkoły,grupowy

z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie

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

lub placówki.: ,,Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej", ,,Szkoła

wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji", ,,Szkoła, organizując procesy

edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych

i wewnętrznych".

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

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

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

Sentencja Seneki Młodszego ,,Nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia" jest wyzwaniem dla

Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju do podejmowania działań edukacyjnych, aby

uczniowie stali się ludźmi z szerokimi zainteresowaniami, wysoką kulturą osobistą, a także ze

świadomością, że ich przyszłość zależy od nich samych i każda obrana ścieżka doprowadzi

do sukcesu i spełnienia.

Szkoła podejmuje szereg działań, które sprzyjają przede wszystkim zaspokojeniu ciekawości

poznawczej uczniów, ich samorelizacji oraz aktywności. Ponadto wspierają rozwój ich

zainteresowań i uzdolnień. Wpisane w tradycję placówki jest cykliczne organizowanie Powiatowego

Festiwalu Piosenki Dziecięcej oraz Szkolnych Mistrzostw Lekkoatletycznych klas I-III i IV-VI.

Dużym wydarzeniem dla uczniów było uczestniczenie chóru szkolnego ,,Fantazja" w koncercie

świątecznym w Starej Kopalni, w którym wystąpił gościnnie wraz z zaprzyjaźnionym Zespołem

Pieśni i Tańca ,,Wałbrzych".

Duży nacisk w szkole kładzie się na realizowanie projektów edukacyjnych np.: ,,Unlocking talent

and potential", ,,Zmieniaj świat mając naście lat", ,,Świadomy dziś, aktywny jutro" oraz programów

własnych - ,,Bezpieczny dziś i jutro kl. I-VI", ,,Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla klas

I-III", które sprzyjają nabywaniu wiedzy ponadprzedmiotowej i kształceniu umiejętności

kluczowych.

Na podkreślenie zasługuje osiąganie coraz wyższych wyników na sprawdzianie zewnętrznym klas

szóstych oraz plasowanie się wśród szkół uzyskujących najlepsze rezultaty w powiecie wałbrzyskim.

Uczniowie odnoszą sukcesy w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych.

Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju cieszy się dużym uznaniem w środowisku

lokalnym, jest aktywnym uczestnikiem wszelkich wydarzeń o charakterze patriotycznym

i kulturalnym.  
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Miejska Szkoła Podstawowa
Patron

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Szczawno-Zdrój

Ulica Sienkiewicza

Numer 32

Kod pocztowy 58-310

Urząd pocztowy Szczawno-Zdrój

Telefon 0748400502

Fax 0748400502

Www msp.szczawno-zdroj.pl

Regon 00069087800000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 212

Oddziały 11

Nauczyciele pełnozatrudnieni 17.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.23

Średnia liczba uczących się w oddziale 19.27

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 12.47

Województwo DOLNOŚLĄSKIE

Powiat wałbrzyski

Gmina Szczawno-Zdrój

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

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)

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)

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)
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Wnioski

1. Rozpoznanie możliwości psychofizycznych, potrzeb i sytuacji społecznej dzieci oraz prowadzone

wspólnie z instytucjami wspierającymi działania sprzyjają rozwijaniu ich przedsiębiorczości,

samodzielności w wykonywaniu działań, uczą odpowiedzialności, kreatywności oraz umiejętności

radzenia sobie z problemami.

2. Nauczyciele prowadzą indywidualizację procesu nauczania oraz motywują uczniów

do angażowania się podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, co ma wpływ na przyrost ich

wiadomości i umiejętności.

3. Realizowana przez szkołę edukacja dzieci sprzyja przeciwdziałaniu dyskryminacji, przemocy

motywowanej uprzedzeniami oraz wspieraniu równości i różnorodności.

4. Prowadzone w placówce diagnozy pozwalają na adekwatne do potrzeb uczniów zaprojektowanie

organizacji procesów edukacyjnych.

5. Organizowanie dodatkowych zajęć, konsultacji, realizacja różnorodnych projektów edukacyjnych,

sprzyja nabywaniu przez uczniów wiedzy ponadprzedmiotowej.

6. Widoczny jest wzrost wyników na sprawdzianie. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach

i zawodach sportowych.
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Wyniki ewaluacji

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:

W szkole z wykorzystaniem narzędzi wewnętrznych i zewnętrznych prowadzi się diagnozę osiągnięć

z poprzedniego etapu edukacyjnego, a pozyskaną wiedzę wykorzystuje się do właściwego

projektowania procesu edukacyjnego. Podczas zajęć uwzględniane są zalecane warunki i sposoby

realizacji podstawy programowej co gwarantuje kształtowanie kompetencji kluczowych i nabycie

określonych umiejętności przez uczących się. Wyniki monitorowania osiągnięć uczniów służą

nauczycielom m.in. do zastosowania  form i metod pracy umożliwiających wykorzystywanie pasji

poznawczych dzieci oraz ich gotowość do współpracy. Podejmowane przez nauczycieli działania

przyczyniły się do wzrostu wyników sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych sukcesów

edukacyjnych uczniów np. w konkursach i zawodach sportowych. 

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

W szkole prowadzi się diagnozę osiągnięć z poprzedniego etapu edukacyjnego, a pozyskaną wiedzę

wykorzystuje się do właściwego projektowania procesu edukacyjnego.

W klasach pierwszych analizowane są, dobrowolnie przekazywane przez rodziców, karty z przedszkola pt.

,,Informacja o gotowości dziecka o podjęcie nauki w szkole podstawowej". Na początku roku szkolnego

nauczyciele opracowują testy nauczycielskie, których celem jest zbadanie stopnia przygotowania dzieci do nauki

czytania i pisania oraz edukacji matematycznej. Wyniki diagnoz wykorzystywane są do właściwego planowania

procesu edukacyjnego i opracowania dla danego zespołu klasowego rozkładu materiału. W klasach trzecich

przeprowadzono sprawdzian kompetencji z języka angielskiego. Z analizy materiału wynika, że trudność

sprawiało uczniom zadanie sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem i stosowania wyuczonych

wyrażeń i zwrotów. Podjęto decyzję o systematycznym ćwiczeniu umiejętności czytania ze zrozumieniem,
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częstszym wykonywaniu zadań polegających na przedstawianiu wyrazów i konstruowaniu poprawnych zadań

(ustalanie właściwej kolejności wyrazów). Ponadto dzieci uczestniczyły w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności

Trzecioklasistów (OBUT). Nauczyciele zwrócili uwagę, że uczniowie m.in: 

● dobrze opanowali umiejętność wykonywania działań w zakresie 100; 

● mieli problem z wykonywanie działań z wykorzystaniem tabliczki mnożenia, odczytywanie informacji

z tabeli i wykresu oraz obliczeniami pieniężnymi. 

Wnioski uwzględnione zostały w rozkładach materiału nauczycieli klas IV.  Posłużyły również

do wprowadzenia w klasach I-III materiałów z wydawnictwa WSiP  tzw. kart diagnoz umiejętności w zakresie

edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej (edukacja zintegrowana) oraz matematycznej. Nauczyciele

sporządzają tabelaryczne zestawienia (miesięczne i semestralne) dotyczące sprawdzanych umiejętności uczniów

i stopnia ich opanowania, które prezentują rodzicom podczas zebrań. Natomiast zaplanowaniu odpowiednich

oddziaływań wychowawczych w klasach IV służy tzw. teczka wychowawcy, w której zgromadzone są informacje

o rozpoznanych uzdolnieniach, potrzebach i umiejętnościach uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Nauczyciele podczas zajęć uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej w zakresie nauczanego przedmiotu. Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia

uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji.

Wszyscy nauczyciele (14) deklarują, że w toku lekcji dbają o kształtowanie umiejętności komunikowania się

w języku ojczystym oraz uczenia się. Większość stwarza uczniom na wszystkich, bądź większości zajęć

możliwość kształtowania takich umiejętności jak:

● czytanie (13);

● odkrywania swoich zainteresowań (12); 

● pracy zespołowej (11);

● myślenie naukowe i matematyczne (8). 

4 na 14 nauczycieli dba o posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. W

szkole dba się o właściwe zagospodarowanie przestrzeni, zapewnienie odpowiedniego sprzętu i pomocy

umożliwiając tym samym realizację podstawy programowej (wykres 1o). Nauczyciele, np. edukacji

wczesnoszkolnej dbają o przekazywanie dzieciom treści nauczania w tzw. układzie spiralnym (powtarzanie,

pogłębianie i rozszerzanie nabytej wiedzy). Na większości obserwowanych zajęciach kształtowana była

umiejętność czytania i uczenia się (8 na 9) oraz myślenie naukowe i aktywne komunikowanie się (6 na 9 -

tabela 1). Nauczyciele umożliwiali uczniom m.in.: pozyskanie wiedzy poprzez doświadczanie, w tym odkrywanie

związków i zależności, efektywne działanie w zespole, samodzielne planowanie i realizację praktycznych działań

(od pomysłu do wytworu) oraz prezentowanie własnego zdania i jego uzasadnianie. Poprzez zastosowane

metody wykorzystywali pasję poznawczą dzieci i ich gotowość do współpracy.
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Wykres 1o
 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

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

kształcenia były kształtowane u uczniów podczas lekcji? [OZ] (9788)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 9

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 czytanie 8 / 1 88.9 / 11.1

2 myślenie matematyczne 3 / 6 33.3 / 66.7

3 myślenie naukowe 6 / 3 66.7 / 33.3

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

zarówno w mowie, jak i piśmie

6 / 3 66.7 / 33.3

5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i

korzystania z informacji

3 / 6 33.3 / 66.7

6 umiejętność uczenia się 8 / 1 88.9 / 11.1

7 umiejętność pracy zespołowej 5 / 4 55.6 / 44.4

8 inne, jakie? 0 / 9 0 / 100
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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

Wszyscy nauczyciele monitorują i diagnozują osiągnięcia uczniów oraz wdrażają wnioski z tych

analiz w określonych zespołach klasowych. 

Nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów poprzez m.in.: stosowanie oceniania bieżącego (również

z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego), sprawdzanie wykonania zadania oraz podsumowanie

ćwiczenia przez ucznia (tabela 1). Wnioski z prowadzonych analiz przede wszystkim wykorzystywane są

do aktywizowania uczniów. W zależności od zespołu klasowego, nauczyciele wprowadzają zmiany

w stosowanych przez siebie metodach oraz rozkładach materiału zwracając szczególną uwagę na zagadnienia,

które sprawiają uczniom problemy (wykres 1o). Nauczyciele uczący w jednym oddziale zauważyli potrzebę m.in.

organizacji zajęć wyrównawczych z języka polskiego, sudoku oraz zastosowania ,,fiszek" przy nauce nowych

słów podczas zajęć języka angielskiego. Zwrócili również uwagę na motywowanie uczniów

do samodoskonalenia, np. poprzez wykonywanie dodatkowych zadań w domu. Obserwując zajęcia, można było

zauważyć, że na wszystkich (9) nauczyciele zadawali pytania, zwracali uwagę, czy uczniowie właściwie

zrozumieli polecenie i poprawnie wykonują zadania. Na większości (6) prosili uczniów o podsumowanie oraz

stwarzali im możliwość zadawania pytań (5).

 

Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: W jaki sposób monitoruje Pan/i osiągnięcia uczniów? [AN] (6887)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 14

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 stosuję ocenianie bieżące (cząstkowe) 14 / 0 100 / 0

2 stosuję ocenianie podsumowujące (np. przeprowadzam klasówki, testy,

sprawdziany, odnoszę się do wyników konkursów, olimpiad)

13 / 1 92.9 / 7.1

3 stosuję ocenianie kształtujące 3 / 11 21.4 / 78.6

4 posługuję się indywidualną dokumentacją każdego ucznia (karty

diagnozy, portfolio)

6 / 8 42.9 / 57.1

5 inne, jakie? 10 / 4 71.4 / 28.6

6 nie monitoruję 0 / 14 0 / 100

7 sprawdzam, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania 14 / 0 100 / 0

8 sprawdzam, czy uczniowie właściwie zrozumieli omawiane kwestie 14 / 0 100 / 0

9 zadaję pytania 14 / 0 100 / 0

10 proszę uczniów o podsumowanie ćwiczenia 14 / 0 100 / 0

11 wykorzystuję różne narzędzia diagnostyczne 11 / 3 78.6 / 21.4

12 zbieram informacje zwrotne od uczniów 14 / 0 100 / 0

13 stwarzam uczniom możliwość zadawania pytań 12 / 2 85.7 / 14.3

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 przez nauczycieli działania przyczyniły się do wzrostu wyników kształcenia i innych

sukcesów edukacyjnych uczniów oraz podniesienie kompetencji opisanych w podstawie

programowej.

W szkole na podstawie analiz bieżących osiągnięć uczniów podjęto decyzję o:

● wprowadzeniu dodatkowych kół zainteresowań (matematyczne, plastyczne, języka

angielskiego), obowiązkowych zajęć dla klas IV-VI z matematyki, języka polskiego, przyrody i języka

angielskiego oraz kart badań umiejętności w klasach I-III; 

● realizacji projektów edukacyjnych np.:,,Etyka nie tylko dla smyka" (uczenie właściwych postaw),

,,Świadomy dziś, aktywny jutro" (ośrodek kariery, zajęcia matematyczne-Kuźnia Pitagorasa,

informatyczne ,,Szkolny Rolocoster", kulinarny, ,,Zmieniam swój świat mając naście lat" (spotkania

z dietetykiem, poznanie przez dzieci zasad dobrego odżywiania, aktywne spędzanie czasu wolnego -

nauka nordic walking);

● zapewnieniu uczniom uczestniczenie w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych; 
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● wprowadzeniu konsultacji indywidualnych dla rodziców oraz objęciu indywidualną pomocą uczniów

potrzebujących wsparcia w zakresie języka polskiego, matematyki i edukacji wczesnoszkolnej;

● wykorzystaniu metody statystycznej - EWD  do ewaluacji nauczania.

Skuteczność podjętych działań potwierdzają: 

● wyniki egzaminu zewnętrznego (wzrost z 5 na 6 stanin). Szkoła w ciągu ostatnich trzech lat uzyskuje

wyniki wyższe od wojewódzkich w zakresie: czytanie, pisanie, a corocznie wzrasta umiejętność

wykorzystywanie wiedzy w praktyce (z poziomu 2,9 pkt. na 5,5 pkt). Placówka utrzymuje się wśród

czterech szkół uzyskujących najwyższe wyniki w powiecie wałbrzyskim. Trzyletni wskaźnik EWD za

okres 2011/2014 wskazuje wysoką efektywność nauczania w klasie VI a (średni wynik OBUT) -

dziewczęta wzrost o 4,6 pkt, chłopcy o 10,2 pkt. Natomiast w klasie VI b (wysoki wynik OBUT)

niewielki wzrost o 1,3 pkt- dziewczęta i spadek o 3,8 pkt- chłopcy; 

● wyniki śródrocznych i końcowych ocen (z 4,11 na 4, 26);

● sukcesy uczniów w konkursach i zawodach sportowych na poziomach: międzynarodowym (,,Kangur" -

2 wyróżnienia w klasach IV - VI oraz bardzo dobry wynik ucznia w klasie II), wojewódzkim (9 miejsce

w biegach przełajowych, 3 miejsce w finale ,,Uczę się bezpiecznie żyć"; finalistka w konkursie sudoku)

i powiatu (finaliści I i II stopnia w Interdyscyplinarnym Konkursie ,,Disce Puer Junior " oraz I stopnia 

,,Być kimś"; I miejsce w konkursach ,,My first Mini Project", ,,Pożeracze książek", ,,Moje kolorowe

dzieciństwo" i  ,,Podróże w literaturze", II miejsce w zawodach lekkoatletycznych ,,zDolny

Ślązaczek");

● wzrost zainteresowania uczniów proponowaną ofertą zajęć i realizowanymi projektami edukacyjnymi;

● aktywność uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

● brak zwolnień z lekcji wychowania-fizycznego.

Wszyscy uczniowie (36) dostrzegają swoje sukcesy, które przede wszystkim dotyczą uzyskiwanych ocen (np.

ich poprawy) oraz osiągnięć sportowych i w konkursach (wykres 1o). 
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Wykres 1o

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

pracy

Podejmowane przez nauczycieli działania sprzyjają adekwatnemu przygotowania uczniów do nauki

w gimnazjum oraz osiąganiu przez nich sukcesów.

W szkole dużą uwagę przywiązuje się do kształcenia u uczniów m.in.:  umiejętności czytania, pisania,

wnioskowania, komunikowania się w języku ojczystym i obcym, posługiwania się technologiami

informatycznymi. Istotny jest także rozwój inteligencji interpersonalnej (np. praca zespołowa, komunikowanie

się, dbałość o relacje, empatia) oraz intrapersonalnej (np. kreatywność, planowanie, samodzielność w działaniu,

dbałość o rozwój). Jako efektywne w tym zakresie można uznać: 

● naukę dwóch języków obcych;

● przygotowywanie uczniów do konkursów i zawodów sportowych; 

● organizację zajęć pozalekcyjnych (np. teatrzyk ,,Figielek" koło PCK ,,Zdrówko", przyrodnicze,

redakcyjne) oraz Szkolnych Mistrzostw Lekkoatletycznych;

● wprowadzenie w klasach IV-VI  obowiązkowych zajęć z przyrody, matematyki, języka polskiego

i angielskiego, a w klasach I-III comiesięcznych diagnoz na podstawie kart umiejętności;
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● realizację projektów edukacyjnych np.: ,,Multi sport ", ,,Mały mistrz", ,,Umiem pływać", ,,Etyka nie

tylko dla smyka", ,,Unloking talent and potential", ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła", ,,Świadomy dziś,

aktywny jutro".

W ocenie nauczycieli działania te powodują, że uczniowie są zaangażowani podczas zajęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych, osiągają sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. Ponadto nastąpił wzrost wyników

sprawdzianu po szóstej klasie oraz semestralnych i końcowych.
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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:

Nauczyciele rozpoznają możliwości, potrzeby oraz sytuację rodzinną poszczególnych uczniów

i podejmują działania mające na celu ich wszechstronny rozwój. Prowadzona w szkole edukacja

dzieci m.in. poprzez realizowanie projektu edukacyjnego „Etyka nie tylko dla smyka” i spektakli

profilaktycznych sprzyja przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Charakter współpracy placówki z podmiotami wspierającymi dzieci wynika z ich potrzeb i sytuacji

społecznej, a podejmowane wspólnie przedsięwzięcia przynoszą efekty. Nauczyciele indywidualizują

proces nauczania. Dzięki wsparciu pedagogów dzieci mogą aktywnie uczestniczyć w procesie

uczenia się i rozwijać swoje zainteresowania. Uczniowie wiedzą, że mogą liczyć na pomoc

w pokonywaniu trudności. 

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Nauczyciele w sposób celowy rozpoznają możliwości i potrzeby oraz sytuację rodzinną

poszczególnych uczniów. 

Prawie wszyscy rodzice uznali, że nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach ich dziecka

przynajmniej kilka razy w roku (wykres 1j). Dyrektor stwierdził, że w roku szkolnym 2014/2015 zostało

rozpoznanych, jako potrzebujący wsparcia 59 uczniów. Najczęściej są to dzieci z opiniami poradni

psychologiczno-pedagogicznej (niższa niż przeciętna inteligencja ogólna, opóźnienie w zakresie percepcji

wzrokowej, integracji wzrokowo-ruchowej i pamięci słuchowej, zaburzenia uwagi, nadpobudliwość

psychoruchowa, dysgrafia, dysortografia, ADHD) oraz z problemami w nauce. Indywidualny program wsparcia

uruchomiono dla dwóch uczniów, natomiast pozostali zostali objęci dodatkowymi specjalistycznymi zajęciami.

Nauczyciele uczący w jednym zespole klasowym uważają, że najważniejsze potrzeby rozwojowe ich uczniów to,

np.:

● uzyskiwanie indywidualnego wsparcia przy wykonywaniu zadań;
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● zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z opiniami poradni

psychologiczno-pedagogicznej (ryzyko dysortografii, zaburzenia neurologiczno-fizjologiczne,

koncentracji uwagi i relacji z rówieśnikami).

Ponadto większość uczniów wykazuje chęć zdobywania wiedzy ponadprzedmiotowej (np. uczestniczy

w warsztatach muzealnych) oraz angażuje się w przygotowywanie uroczystości szkolnych i wykonywanie

gazetek klasowych. Potrafią oni także przydzielać sobie role w różnych sytuacjach oraz czują się odpowiedzialni

za podejmowane działania.  

Rozpoznanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dzieci w tej klasie odbywa się m.in. poprzez:

● pozyskiwanie informacji od nauczyciela z pierwszego etapu edukacyjnego;

● indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami i pedagogami uczącymi w tym oddziale; 

● obserwowanie uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych, wycieczek, uroczystości, imprez szkolnych

i środowiskowych;

● dzielenie się uwagami i spostrzeżeniami w ramach zespołów przedmiotowych i wychowawczego;

● analizowanie wyników diagnozy ,,na wejściu", bieżących osiągnięć, opinii poradni

psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentacji lekarskiej;

● prowadzenie badań ankietowych, testów sprawnościowych.      

Wykres 1j
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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 

Podejmowane przez szkołę działania są adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów. 

Prawie wszyscy rodzice zadeklarowali, że zajęcia pozalekcyjne w szkole są dostosowane do potrzeb ich dziecka

(wykres 1j). Zdecydowana większość uczniów prezentuje opinię, że są one im pomocne oraz interesujące

(wykres 2j, 3j). Według dyrektora priorytety, którymi kieruje się szkoła tworząc ofertę edukacyjną to m.in.

zainteresowania i uzdolnienia uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie kompetencji przydatnych

w dalszym życiu (np. przedsiębiorczość, kreatywność, samorządność, samodzielność, umiejętność pracy

w zespole), oczekiwania rodziców oraz posiadana baza dydaktyczna i kwalifikacje kadry pedagogicznej. Jedyne

9,5% uczniów nie korzysta z oferty zajęć pozalekcyjnych, a spowodowane jest to faktem że uczestniczą oni

w formach pozaszkolnych (tenis ziemny, piłka nożna, karate, tańce, gra na pianinie, pływanie, zajęcia języka

angielskiego). Uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi wspiera się m.in. poprzez: 

● udzielanie indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

● prowadzenie zajęć specjalistycznych (dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych,

terapii pedagogicznej, logopedycznych, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej);

● stosowanie elementów oceniania kształtującego;

● rozwijanie i promowanie mocnych stron uczniów poprzez uczestniczenie w konkursach szkolnych

i zewnętrznych.

Ponadto duży nacisk kładzie się na wprowadzanie ćwiczeń rozwijających wyobraźnię, a także pracę

na konkretach z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Dzieci w klasach I-III prowadzą kąciki

przyrody, obserwują wzrost i rozwój sadzonych przez siebie roślin.

Nauczyciele uczący w jednym oddziale jako przykłady wniosków płynących z prowadzonego przez nich

rozpoznania potrzeb i możliwości uczniów do pracy z klasą wskazali m.in.:

● większość uczniów chętnie podejmuje różnorodne aktywności, które sprzyjają ich samorealizacji

i samodzielności; 

● czworo dzieci ma trudności w zakresie doskonalenia umiejętności i poprawności wykonywania ćwiczeń

ruchowych z uwagi na indywidualne deficyty.

Zadeklarowali oni także, że wnioski te wykorzystują do takiej organizacji procesu dydaktycznego, który pozwala

na wzmacnianie mocnych stron dzieci i eliminowanie słabszych, np. poprzez stosowanie metod aktywizujących,

dodatkowych ćwiczeń, wydłużonego czasu na wykonanie zadania oraz organizowanie konsultacji i pomocy

koleżeńskiej. 
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Wykres 1j Wykres 2j

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

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki

W szkole podejmuje się działania zapobiegające dyskryminacji, adekwatne do jej specyfiki.  

Dyrektor i nauczyciele uznali, że działania antydyskryminacyjne realizowane w szkole polegały m.in. na:

● realizowaniu pilotażowego projektu edukacyjnego ,,Etyka nie tylko dla smyka";

● organizowaniu apeli przez koło PCK ,,Zdrówko" dotyczących tolerancji wobec ludzi chorych na AIDS,

Szkolnego Dnia Życzliwości i spektakli profilaktycznych (Czy jesteśmy tolerancyjni?, Jak

przeciwdziałać agresji?);

● prowadzeniu konkursów wewnątrzszkolnych w zakresie praw dziecka i Festynu Rodzinnego; 

● realizowaniu na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego zagadnień wynikających z programu

wychowawczego i profilaktycznego szkoły, np. dotyczących tolerancji, przyjaźni, szacunku

i życzliwości; 

● utrzymywaniu ścisłej współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową Specjalną Nr 10 w Wałbrzychu. 

Nauczyciele w podejmowanych działaniach antydyskryminacyjnych uwzględniali m.in. przesłanki dotyczące

statusu ekonomicznego, niepełnosprawności, religii, wieku i pochodzenia społecznego (wykres 1w). Według

rodziców oraz uczniów wszyscy w szkole są traktowani tak samo i nie ma w niej dyskryminacji. Rodzice

podkreślili, że nauczyciele inicjują wiele działań mających na celu integrowanie całej społeczności szkolnej.

Zauważyli także, że zapewnia się uczniom poczucie bezpieczeństwa i podmiotowe traktowanie. 
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Wykres 1w

Obszar badania:  Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc

uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną

Charakter współpracy szkoły z podmiotami wspierającymi uczniów wynika z ich potrzeb i sytuacji

społecznej, a jej rezultatem są podejmowane działania sprzyjające ich rozwojowi.   

W opinii dyrektora i nauczycieli działania prowadzone w ramach współpracy z instytucjami oraz innymi

podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami to, np.:
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● Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju: otrzymywanie przez uczniów klas IV-VI stypendiów naukowych

i sportowych oraz dofinansowywanie realizowanych w szkole projektów edukacyjnych i spektakli

profilaktycznych;

● Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju: wymienianie informacji o sytuacji rodzinnej dzieci

i udzielanie pomocy materialnej;

● Straż Miejska w Szczawnie-Zdroju, V Komisariat Policji w Wałbrzychu: prowadzenie pogadanek

dotyczących odpowiedzialności karnej i znajomości przepisów prawa drogowego oraz profilaktyki

uzależnień; 

● Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu: organizowanie dla dzieci, rodziców

i nauczycieli indywidualnych konsultacji, warsztatów w zakresie efektywnego uczenia, umiejętności

współpracy w zespole oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

i adaptacyjnych dziecka w grupie rówieśniczej;

● Świetlica Środowiskowa w Szczawnie-Zdroju: pomaganie dzieciom w odrabianiu zadań domowych

i przekazywanie nauczycielom informacji o ich zachowaniu w różnych sytuacjach;

● Miejski Klub Sportowy Szczawno-Zdrój: udostępnianie profesjonalnych obiektów i urządzeń

sportowych, zagospodarowywanie czasu wolnego uczniów poprzez ich uczestniczenie w zajęciach

sekcji piłki nożnej, karate i zawodach sportowych oraz organizowanie półkolonii w okresie ferii

letnich; 

● Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu: wspólne realizowanie programu edukacyjnego ,,Uczę się

bezpiecznie żyć" oraz prowadzenie warsztatów w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zachowania

się w sytuacjach trudnych, kryzysowych;

● Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szczawnie-Zdroju: udzielanie pomocy materialnej. 

Nauczyciele i dyrektor uznali, że współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę jest adekwatna do potrzeb

uczniów i służy ich rozwojowi. Według partnerów najważniejsze korzyści, które odnosi szkoła dzięki współpracy

z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym środowisku to, np.:

● rozwijanie pasji, zainteresowań artystycznych i sportowych uczniów; 

● umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności m.in. podczas występów artystycznych

z okazji świąt narodowych, religijnych, Dni Szczawna-Zdroju; 

● uzyskiwanie wsparcia materialnego (fundowanie wycieczek, zakup podręczników, zbiórka odzieży,

produktów żywnościowych);

● zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i zachęcanie do czynnego uprawiania sportu; 

● korzystanie z profesjonalnej bazy i urządzeń sportowych (Orlik, boisko wielofunkcyjne); 

● uczestniczenie uczniów (około 50) w półkoloniach organizowanych w okresie wakacji;

● rozwijanie wrażliwości, empatii i samorealizacji dzieci poprzez ich aktywne włączanie się w różnorodne

akcje charytatywne i społeczne; 

● umożliwianie poznania historii regionu, rozwijania zdolności manualnych i wyobraźni twórczej (udział

uczniów w warsztatach prowadzonych w Muzeum w Wałbrzychu);

● wykonanie nawierzchni trawiastej na placu przed szkołą (Toyota Motor Manufacturing Poland

w Wałbrzychu); 
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● rozwijanie przedsiębiorczości dzieci poprzez uczestniczenie w międzynarodowym projekcie

edukacyjnym ,,Odblokować Talent i Potencjał" (Fundacja Inceptum w Wałbrzychu); 

● integrowanie społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym oraz rozbudzanie patriotyzmu

lokalnego; 

● udzielanie pomocy szkole przy organizacji Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej ,,Fantazja"

(Zespół Pieśni i Tańca i Szkoła Muzyczna w Wałbrzychu).

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia

Nauczyciele inspirują dzieci do aktywnego uczestniczenia w procesie nauczania, a w  jego

indywidualizacji uwzględniają ich potrzeby. 

Wszyscy uczniowie uważają, że w szkole mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach, na których chcą być

(tab.1). Nauczyciele uczący w jednym oddziale jako przykłady indywidualizowania procesu nauczania wymienili:

● różnicowanie stopnia trudności zadań; 

● dostosowanie wymagań i tempa pracy do możliwości uczniów; 

● uwzględnianie w pracy z dziećmi różnych stylów uczenia się;

● tworzenie sytuacji, w których uczeń ma prawo wyboru zadania;

● stosowanie pracy w parach i grupach o różnym potencjale intelektualnym;

● indywidualną pomoc w opanowaniu konkretnego materiału.

Zauważono w trakcie obserwowanych zajęć, że nauczyciele motywują uczniów do angażowania się w proces

lekcyjny m.in. poprzez stosowanie zachęt słownych (9), dobór form i metod pracy (6 na 9) oraz dodatkową

ocenę za aktywność (5 na 9). Dostrzeżono także, że pedagodzy podczas prowadzonych zajęć indywidualizują

proces edukacyjny różnicując stopień trudności zadań oraz dostosowując wymagania i tempo pracy

do możliwości dzieci (8 na 9).  

Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Treść pytania: W mojej szkole mogę uczestniczyć we wszystkich zajęciach, na których chcę być. [AMS] (9599)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 36

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zdecydowanie tak 27 75

2 raczej tak 9 25

3 raczej nie 0 0

4 zdecydowanie nie 0 0

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 36 100
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Obszar badania:  W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce

odpowiada ich potrzebom

Otrzymywane w szkole wsparcie przez uczniów w zakresie rozwijania swoich zainteresowań

i pokonywaniu trudności odpowiada ich potrzebom.   

Prawie wszyscy uczniowie zaprezentowali pogląd, że nauczyciele wierzą w ich możliwości (wykres 1j, 2j)

i pomagają im w nauczeniu się nawet trudnych rzeczy (wykres 3j). Dzieci stwierdziły, że chętnie przychodzą

do szkoły ponieważ czują się w niej pewnie i mogą uczestniczyć w różnorodnych konkursach, zajęciach

dodatkowych i wycieczkach edukacyjnych oraz prowadzić obserwacje i doświadczenia. Rodzice uznali,

że pedagodzy (56 na 59) i wychowawcy klas (59 na 57) służą im radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla

ich dziecka zawsze gdy jest taka potrzeba. 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
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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 szkole dba się o wykorzystywanie wniosków, wyników badań i egzaminów zewnętrznych oraz

autoewaluacji do określenia pozycji szkoły na tle województwa i kraju, wskazania słabych

i mocnych stron ucznia oraz zaplanowania adekwatnych działań i ich właściwej implementacji.

Wprowadzono m.in.: tzw. ,,Sprawdzian na 100%", dodatkowe zajęcia indywidualne, gimnastykę

korekcyjno-kompensacyjną, zwiększono liczbę godzin wychowania fizycznego w terenie oraz

przystąpiono do realizacji programów edukacyjnych. Szkoła śledzi losy swoich absolwentów,

a pozyskiwane informacje służą nauczycielom przede wszystkim do oceny efektywności

przygotowania uczniów do kolejnego etapu edukacyjnego i własnej autoewaluacji.

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

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

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania

Wszyscy nauczyciele znają wnioski z prowadzonych analiz i wykorzystują je do projektowania

własnej pracy. 

Nauczyciele analizują wyniki sprawdzianu oraz ewaluacji wewnętrznej prowadzonej na poziomie całej szkoły

i przez zespoły przedmiotowe, np.:
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● dane z przeprowadzonego Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów wskazują,

że uczniowie m.in.: słabo opanowali czytanie ze zrozumieniem, mieli kłopoty z argumentowaniem,

wykonywaniem obliczeń pieniężnych, działaniami z wykorzystaniem tabliczki mnożenia. Dobrze

natomiast opanowali rozwiązywanie zadań tekstowych, potrafili dokonać dobru właściwej reakcji

językowej do podanej sytuacji, nie mieli problemów z wyszukiwaniem informacji oraz pracą

z materiałem ikonograficznym. Nastąpił wzrost liczby uczniów uzyskujących wyniki na sprawdzianie

w staninach 8 i 9 z 5,9% w 2012 r. na 17,19% w 2014 r.;

● wyniki ewaluacji wewnętrznej prowadzonej na poziomie szkoły wskazują, że zdecydowana większość

uczniów czuje się w szkole bezpiecznie, dominuje atmosfera koleżeństwa. Sporadycznie pojawia się

agresja słowa typu: przezywanie, wyśmiewanie. Rodzice pozytywnie ocenili współpracę ze szkołą i są

zadowoleni z kontaktów z wychowawcami;

● wyniki ewaluacji wewnętrznej prowadzonej przez zespół przedmiotowy wskazują, że uczniowie mają

problem z zaznaczeniem i odczytywaniem liczb na osi liczbowej, obliczaniem objętości i zamianą

jednostek. 

Na podstawie wniosków z analiz opracowywane są wnioski i tworzone rekomendacje, które są uwzględniane

przez nauczycieli w działaniach. Podczas większości zajęć rezygnują z metod podających na rzecz

aktywizujących, wprowadzili zmiany w rozkładach materiału, zwiększyli liczbę ćwiczeń i zadań, które wypadły

na sprawdzianie najsłabiej i dotyczyły np. wnioskowania, cech charakterystycznych form wypowiedzi, zasad

ortografii, cech i własności liczb, korzystania ze źródeł informacji. Nauczyciele dbają o doskonalenie

umiejętności kluczowych, zwracają uwagę na poprawność gramatyczną wypowiedzi, analizują z uczniami treść

poleceń, wprowadzili  na lekcjach dodatkowe testy, które są wspólnie rozwiązywane (,,Sprawdzian na 100%").

Ponadto zorganizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zwiększono liczbę kół przedmiotowych oraz

zorganizowano konkursy ,,Uczeń z klasą" i ,,Król i Królowa dobrych obyczajów" oraz obchody ,,Dnia

Życzliwości". Do badania efektywności nauczania w drugim etapie edukacyjnym wykorzystuje się metodę

statystyczną EWD.

Obszar badania:  Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Wnioski z monitorowania działań wykorzystywane są do doskonalenia procesów edukacyjnych.

W szkole dba się o właściwe planowanie procesów edukacyjnych. W klasach pierwszych rozkład materiału

tworzony jest po uzyskaniu wyników z przeprowadzonych diagnoz dotyczących przygotowania dzieci do nauki

czytania i pisania oraz edukacji matematycznej. Wychowawcy klas czwartych zapoznawani są z wynikami

zewnętrznych badań OBUT oraz otrzymują teczkę wychowawcy, w której zawarte są rozpoznane uzdolnienia,

potrzeby, stopień nabycia określonych umiejętności przez dzieci w I etapie edukacyjnym. Na podstawie

wyników zwiększono liczbę zajęć, na których wykorzystywane są tablice multimedialne wraz

z oprogramowaniem dydaktycznym. Nauczyciele stosują zróżnicowane metody i formy pracy, np.: zajęcia

w terenie, praca w grupach, wywiady, projekty indywidualne i grupowe, metody aktywizujące, nakręcanie filmu.

Godziny do dyspozycji dyrektora zostały przydzielone w klasach IV-VI na dodatkowe, obowiązkowe zajęcia

z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz dydaktyczno-wyrównawcze. Duży nacisk kładzie się
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na realizację projektów edukacyjnych np.: ,,Unlocking talent and potential", ,,Zmieniaj świat mając naście lat",

,,Świadomy dziś, aktywny jutro" oraz realizację programów własnych ,,Bezpieczny dziś i jutro kl. I-VI" oraz

gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla klas I-III. Prowadzony monitoring działań szkoły wskazuje m.in na:

● umiejętność radzenia sobie ze stresem przez uczniów podczas sprawdzianu;

● poczucie bezpieczeństwa dzieci;

● aktywność uczniów w organizowanych zajęciach dodatkowych;

● lepszą i skuteczniejszą współpracę z rodzicami.

Nauczyciele również indywidualnie wprowadzili zmiany w swojej pracy, które dotyczyły przede wszystkim

wykorzystywania podczas zajęć sprzętu multimedialnego (wykres 1o).

 

Wykres 1o

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

Wyniki badań zewnętrznych mają wpływ na planowanie wspólnych działań nauczycieli. 

Nauczyciele wykorzystują różne typy badań (wykres 1w). Korzystają z zewnętrznych badań edukacyjnych

takich jak: OBUT, OPERON, CKE, DUMa, PISA, raport NIK ,,Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych

i niepublicznych" celem określenia pozycji szkoły na tle województwa i kraju, wskazania słabych i mocnych

stron ucznia oraz zaplanowania adekwatnych działań. Wprowadzono tzw. ,,Sprawdzian na 100%" mający

na celu osiągnięcie jak najlepszego wyniku na egzaminie zewnętrznym. Zorganizowano zajęcia z gimnastyki

korekcyjno- kompensacyjnej oraz zwiększono liczbę zajęć wychowania fizycznego w terenie. Przystąpiono m.in.

do realizacji programów edukacyjnych: ,,Umiem pływać", ,,Mały Mistrz", ,,Multi Sport", ,,Owoce w szkole",

,,Szklanka mleka", ,,Nie pal przy mnie proszę". Pozyskaną wiedzę z badań zewnętrznych nauczyciele

wykorzystują m.in. do:
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● analizowania osiągnięć uczniów;

● określenia stopnia opanowania wiedzy i umiejętności z I etapu edukacyjnego;

● modyfikacji rozkładu materiału;

● dostosowania form i metod pracy do oddziału kasowego;

● uściślenia współpracy z rodzicami;

● planowania pracy wychowawczej;

● rozpoznawania problemów dydaktycznych i wychowawczych;

● organizacji konkursów zgodnie z oczekiwaniami uczniów.

 

Wykres 1w
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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

Prowadzone w szkole badania przekładają się na doskonalenie procesów edukacyjnych.

Nauczyciele wykorzystują dane z różnego typu badań do właściwego planowania i monitorowania realizacji

procesów edukacyjnych. W szkole przeprowadza się m.in: 

● diagnozę wyników nauczania w zakresie poszczególnych przedmiotów;

● ,,badanie na wejściu" w klasach I (ocena przygotowania dzieci do nauki pisania i czytania oraz

edukacji matematycznej) i w klasach IV (sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności i wiadomości

określonych w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego);

● testy z języka angielskiego na zakończenie klasy IV i V (zgodne z formułą sprawdzianu i obejmują

swoim zakresem rozumienie ze słuchu, czytanie i znajomość funkcji językowych); 

● comiesięczne diagnozy w klasach I-III (ocena stopnia opanowania umiejętności z części zintegrowanej

i matematycznej);

● próbne sprawdziany w klasach IV i V zgodnie z opracowanym harmonogramem;

● diagnozę logopedyczną.

Wyniki badań wewnętrznych wykorzystuje się m.in do:

● określenia stopnia opanowania umiejętności określonych w podstawie programowej oraz postępów

dzieci;

● rozpoznania możliwości edukacyjnych uczniów i ich wsparcia (mocne i słabe strony);

● organizacji zajęć indywidualnych oraz pozalekcyjnych i specjalistycznych;

● wprowadzenia zamian w rozkładach materiału.

Szkoła śledzi losy swoich absolwentów poprzez pozyskiwanie informacji gdzie uczniowie kontynuują naukę i jak

radzą sobie w gimnazjach. Zdobyta wiedza służy nauczycielom przede wszystkim do oceny efektywności

przygotowania uczniów do kolejnego etapu edukacyjnego i motywowaniu aktualnie uczących się do osiągania

wysokich wyników w nauce (absolwenci są stawiani za wzór do naśladowania). Ponadto byli uczniowie

współpracują przy realizacji projektu edukacyjnego (np. Unlocking talent and potential"), prowadzą dyskoteki,

współorganizowali Festyn Rodzinny oraz pomagali przy organizacji koncertu ,,Pokaz talentów" z okazji Dni

Szczawna - Zdroju.  



Miejska Szkoła Podstawowa 31/31

      

Raport sporządzili

● Renata Kamińska

● Wiktor Wańczyk

Kurator Oświaty:

........................................

Data sporządzenia raportu:

 14.04.2015 


