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Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów
do spraw ewaluacji.
Ewaluacja

zewnętrzna

polega

na zbieraniu

i analizowaniu

informacji

na temat

funkcjonowania

szkoły

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:
1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Uczniowie są aktywni.
5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość edukacji.
9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,
egzaminu

gimnazjalnego,

egzaminu

maturalnego,

egzaminu

potwierdzającego

kwalifikacje

zawodowe

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej

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

i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 5 - 13 maja 2016 r. przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli: Bożena Dąbkowska, Anna Krysztopa. Badaniem ankietowym objęto dyrektora, 56 uczniów, 67
rodziców i 14 nauczycieli. Przeprowadzono wywiady: indywidualny z dyrektorem, przedstawicielem organu
prowadzącego

oraz

grupowe

z uczniami,

rodzicami,

nauczycielami,

partnerami

szkoły,

pracownikami

niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, szkoły i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych
został sporządzony raport, który obejmuje wszystkie wymagania.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Akusz obserwacji zajęć
OS - Arkusz obserwacji szkoły
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
WUI-III - Scenariusz wywiadu z uczniami klas I-III (szkoła podstawowa)
WUPO - Scenariusz wywiadu z uczniami po obserwacji
WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale
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Obraz placówki

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach prowadzona jest przez Gminę Olecko. W chwili
obecnej uczęszcza do niej 148 uczniów, którzy mają do dyspozycji estetyczne sale lekcyjne oraz pracownie
(językową,

logopedyczną,

komputerową)

wyposażone

w sprzęt

i pomoce

dydaktyczne.

Ponadto

dzieci

korzystają z zasobów biblioteki i funkcjonującego w czytelni Multimedialnego Centrum Informacyjnego oraz
z sali gimnastycznej, nowoczesnego boiska sportowego (z możliwością gry w tenisa), placu zabaw i ogrodu
badawczego. Placówka zapewnia opiekę świetlicową oraz posiłki przygotowywane w szkolnej kuchni.
Główne założenia koncepcji pracy szkoły dotyczą m.in. angażowania uczniów w różne działania, rozwijania ich
zdolności i umiejętności, wspierania dzieci, wzmocnienia współpracy z rodzicami, a także przywiązania
do tradycji, treści patriotycznych, historii Polski. Uczniowie uczestniczą w Konkursach Pieśni Patriotycznej. Od 7
listopada 2008 r. szkoła nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, a od sześciu lat ukazuje się gazetka szkolna
"Mały Piłsudczyk". Dobremu samopoczuciu dzieci sprzyja przyjazna atmosfera oraz szacunek i zaufanie, jaki
panuje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej. Nauczyciele rozwijają samorządność uczniowską.
W swojej pracy wykorzystują nowatorskie rozwiązania edukacyjne. Prowadzą diagnozy osiągnięć uczniów,
w zespołach analizują wyniki sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych, a na podstawie wniosków z badań
wprowadzają zmiany w procesie dydaktycznym. Jednak w ograniczonym zakresie wykorzystują wyniki badań
zewnętrznych, a podejmowane działania nie przyczyniają się do stałego wzrostu efektów kształcenia. Na terenie
placówki realizowane są programy wychowawcze i profilaktyczne (m.in. "Razem bezpieczniej", "Trzymaj
Formę", "Barwy Zdrowia", "Mały mistrz"). Szkoła proponuje dostosowaną do potrzeb i możliwości dzieci szeroką
ofertę zajęć pozalekcyjnych (specjalistycznych, wyrównawczych, rozwijających zainteresowania). Uczniowie
uczestniczą w imprezach, uroczystościach, akcjach społecznych, charytatywnych, wycieczkach i wyjazdach
edukacyjnych. Chętnie biorą udział w konkursach gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. W ostatnich dwóch
latach odnosili wiele indywidualnych i zespołowych sukcesów. Działania wychowawcze w szkole są analizowane
i w razie potrzeby modyfikowane wspólnie z uczniami i rodzicami. Realizując swoje działania, szkoła
współpracuje z wieloma instytucjami lokalnymi (np. poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem, parafią,
stowarzyszeniami,

ośrodkami

edukacyjnymi). Nadzór

pedagogiczny

sprawowany

przez

dyrektora

oraz

zaangażowanie nauczycieli przyczyniają się do właściwej realizacji procesów wychowania, nauczania i uczenia
się. Nauczyciele wspólnie opracowują plany pracy, rozwiązują problemy, organizują wiele przedsięwzięć.
Zewnętrzne wsparcie, jakie pozyskuje dyrektor, służy rozwojowi szkoły.
Od lipca 2013 r. z inicjatywy nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz kilku rodziców przy szkole
funkcjonuje Stowarzyszenie "Ku Słońcu". Głównym jego celem jest wspieranie działalności edukacyjnej
i oświatowej szkoły oraz rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Działania stowarzyszenia polegają
na pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów sportowych, kulturalnych, ekologicznych,
propagowanie w środowisku lokalnym aktywnych form rekreacji, turystyki, zdrowego stylu życia. W ramach
wdrażanych projektów zorganizowano m.in. warsztaty teatralne, dziennikarskie, ekologiczne, zagospodarowano
tereny zielone przy szkole, a placówka wzbogaciła swoją bazę m.in. o sprzęt sportowy, zabawki ogrodowe,
rekwizyty teatralne.
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Informacja o placówce

Patron

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO W GĄSKACH
Marszałek Józef Piłsudski

Typ placówki

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Gąski

Ulica

Gąski

Numer

14

Kod pocztowy

19-400

Urząd pocztowy

Olecko

Telefon

875230376

Nazwa placówki

Fax
Www

spg.olecko.edu.pl

Regon

00115472200000

Publiczność

publiczna

Kategoria uczniów

Dzieci lub młodzież

Charakter

brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze

148

Oddziały

8

Nauczyciele pełnozatrudnieni

15.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

3.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

1.75

Średnia liczba uczących się w oddziale

18.5

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

9.87

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat

olecki

Gmina

Olecko

Typ gminy

gmina miejsko-wiejska

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GĄSKACH

5/100

Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań
Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
Poziom podstawowy:
Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy,
uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki.
Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana.
Poziom wysoki:
Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana, a w razie potrzeby modyfikowana we współpracy z
uczniami i rodzicami.
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Poziom podstawowy:
Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują
różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania.
Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować
indywidualny rozwój.
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc
atmosferę sprzyjającą uczeniu się.
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.
Poziom wysoki:
Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej
wykorzystanie.
Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się.
Uczniowie uczą się od siebie nawzajem
W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów.
Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Poziom podstawowy:
W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego.
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.
W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego
możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
Poziom wysoki:
Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów
uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w
tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań
dydaktyczno-wychowawczych.
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Uczniowie są aktywni
Poziom podstawowy:
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych
aktywności. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich
uczestniczą.
Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu
uczniowskiego.
Poziom wysoki:
Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i
społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby.
Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
Poziom podstawowy:
Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb
uczniów i środowiska.
Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.
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
W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły
lub placówki.
Poziom wysoki:
W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne oraz modyfikuje je
w razie potrzeb.
W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice.
Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
Poziom podstawowy:
W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia
się oraz sytuację społeczną każdego ucznia
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne
organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie
do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.
Poziom wysoki:
W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w
odniesieniu do każdego ucznia.
Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej.
W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom.
Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
Poziom podstawowy:
Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu,
realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.
Poziom wysoki:
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.
Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja,
analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami.
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Promowana jest wartość edukacji
Poziom podstawowy:
W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się.
W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie.
Poziom wysoki:
Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji.
Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej.
Rodzice są partnerami szkoły lub placówki
Poziom podstawowy:
Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.
Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
Poziom wysoki:
W szkole lub placówce są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły lub placówki.
Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz
wzajemnego rozwoju
Poziom podstawowy:
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 lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania,
współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym.
Poziom wysoki:
Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój środowiska.
Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa
korzystnie na rozwój uczniów
Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych
badań zewnętrznych i wewnętrznych
Poziom podstawowy:
W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i
wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje
się i podejmuje działania.
Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz
wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę lub placówkę monitorowane i
analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane
Poziom wysoki:
W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.
W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.
Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi
Poziom podstawowy:
Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz
zapewnieniu warunków odpowiednich do realizacji tych zadań.
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W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące rozwojowi szkoły lub placówki.
Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu
zawodowemu.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.
Poziom wysoki:
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 podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne
odpowiednie do jej potrzeb.
Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii
i nauk pokrewnych.
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Wnioski

1. Podejmowane działania realizujące koncepcję pracy szkoły są wielokierunkowe i zróżnicowane. Wynikają ze
zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów oraz zidentyfikowanych oczekiwań środowiska lokalnego.
W przygotowaniu i modyfikowaniu koncepcji uczestniczy cała społeczność szkolna.
2. Nauczyciele stosują różne metody i formy pracy, które służą rozwojowi umiejętności kluczowych dzieci.
3. Ocenianie i udzielana informacja zwrotna dotycząca trudności i sukcesów pomaga uczniom w planowaniu
własnego rozwoju.
4. Nauczyciele przy organizacji procesu dydaktycznego uwzględniają osiągnięcia dzieci z poprzedniego etapu
edukacyjnego

oraz

zalecane

warunki

i sposoby

realizacji

podstawy

programowej

dla

poszczególnych

przedmiotów.
5. Prowadzone w szkole działania wynikające z monitorowania osiągnięć uczących się oraz wdrażane wnioski
z badań wewnętrznych i zewnętrznych nie przekładają się na wzrost wyników uczniów ze sprawdzianu
zewnętrznego. Jednak przyczyniają się do osiągania przez nich licznych sukcesów w konkursach, olimpiadach
i zawodach sportowych.
6. Realizowana w szkole innowacja oraz stosowane przez nauczycieli nowatorskie metody pracy służą rozwojowi
uczniów.
7. W szkole systematycznie rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz sytuację
społeczną każdego ucznia. Na tej podstawie indywidualizowany jest proces nauczania, prowadzone zajęcia
dodatkowe oraz zapewniane odpowiednie wsparcie.
8. Umożliwia się uczniom realizację własnych pomysłów związanych z organizacją uroczystości, imprez i innych
działań szkolnych oraz środowiskowych, co wzmacnia w nich samodzielność i kreatywność, wyzwala inicjatywy
na rzecz rozwoju własnego i szkoły.
9. Prowadzone działania wychowawcze zapewniają większości uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.
Zdarzają się jednak niewłaściwe zachowania dotyczące relacji rówieśniczych.
10. Realizowane przedsięwzięcia profilaktyczno-wychowawcze są analizowane i w razie potrzeby modyfikowane
przy współudziale uczniów i ich rodziców.
11. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz ich systematyczna współpraca w planowaniu
i realizowaniu procesów edukacyjnych przyczyniają się do wprowadzania zmian sprzyjających rozwojowi szkoły.
12. Nauczyciele uwzględniają w swojej pracy wyniki badań wewnętrznych prowadzonych w szkole, natomiast
w ograniczonym zakresie korzystają z zewnętrznych badań edukacyjnych.
13. Działania promujące wartość edukacji upowszechniane są przede wszystkim wśród społeczności szkolnej.
14. Rodzice zachęcani są do podejmowania i inicjowania przedsięwzięć, które sprzyjają rozwojowi uczniów oraz
najbliższego środowiska.
15. Skuteczne działania dyrektora w zakresie pozyskiwanie wsparcia zewnętrznego zapewniają szkole pomoc
zgodnie z potrzebami.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:
Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła spełnia badane wymaganie. Realizuje zadania z poziomu podstawowego. Koncepcja pracy
szkoły uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci i specyfikę pracy placówki. Określone w niej kierunki
pracy są znane uczniom i rodzicom, i przez nich akceptowane. Placówka podejmuje również
działania z zakresu poziomu wysokiego. Koncepcja jest w razie potrzeb modyfikowana wspólnie
z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Obszar badania: Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną
własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły
lub placówki.
Szkoła realizuje przyjętą przez radę pedagogiczną Koncepcję Pracy Szkoły Podstawowej Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Gąskach, która uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i specyfikę pracy placówki. Główne
kierunki funkcjonowania na lata 2015-2020 dotyczą 5 obszarów:
w sposób

sprzyjający

uczeniu

się,

a uczniowie

nabywają

Procesy edukacyjne są zorganizowane

wiadomości

i umiejętności.

Założenia

pracy

wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. Rozwój
zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz ich indywidualnymi potrzebami.
Rodzice są partnerami szkoły. Zarządzanie i organizacja pracy szkoły.

Misją szkoły jest wspomaganie

wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka. Priorytetem szkoły jest m.in. zwiększenie umiejętności
kluczowych, zaangażowania uczniów, podniesienie ich świadomości i odpowiedzialności za własny rozwój, nauka
przestrzegania norm społecznych, szacunku, tolerancji i empatii, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb
dzieci, rozwijanie zdolności twórczych, opieka i wspieranie uczniów z dysfunkcjami, w trudnej sytuacji rodzinnej
i materialnej, wzmocnienie współpracy z rodzicami, a także podniesienie aktywności i motywacji zawodowej
nauczycieli. Duży nacisk kładzie się również na pielęgnowanie tradycji szkolnej, regionalnej i narodowej oraz
wychowanie

patriotyczne.

Z informacji

uzyskanych

od dyrektora

oraz

analizy

dokumentów

wynika,

że prowadzonych jest wiele działań zgodnych z koncepcją pracy szkoły. Należą do nich m.in.:
• różnorodne zajęcia (rozwijające zainteresowania, specjalistyczne),
• współpraca z rodzicami, wieloma szkołami, placówkami, instytucjami,
• działania wychowawcze i profilaktyczne (realizacja programów i projektów),
• konkursy, wycieczki edukacyjne, uroczystości i imprezy szkolne, środowiskowe,
• akcje charytatywne,
• współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
• działalność Stowarzyszenia „Ku Słońcu”.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GĄSKACH

11/100

Z wypowiedzi dzieci wynika, że lubią szkołę „ lubimy otoczenie (park, boisko, plac zabaw, zieleń), salę
gimnastyczną, sprzęt sportowy, dobre obiady, zajęcia dodatkowe”.

Obszar badania: Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz
przez nich akceptowana.
Uczniowie

i rodzice

biorą

udział

w rozmowach

na temat

istotnych

dla

szkolnej

społeczności

kwestii

realizowanych w koncepcji pracy. Większość ankietowanych rodziców wskazuje, że na spotkaniach z nimi
nauczyciele dbają, aby głos zabrali wszyscy, którzy chcą się wypowiedzieć (wykres 1j), poddają pod dyskusje
pojawiające się propozycje (wykres 2j) oraz dokumenty szkolne (wykres 3j). W trakcie zebrań z wychowawcami
jest czas na omówienie wszystkich ważnych tematów (wykres 4j). Są przez nich zachęcani do zgłaszania
tematów do dyskusji (wykres 5j). Jednocześnie niespełna 50% badanych twierdzi, że nauczyciele nigdy nie
narzucają swoich rozwiązań (wykres 6j), a na zebraniach przemawia tylko nauczyciel (wykres 7j). Na
spotkaniach rodzice siedzą w sposób, który ułatwia im rozmowę (wykres 8j). Rodzice nieobecni na zebraniu
dostają informacje o najważniejszych ustaleniach (wykres 9j). 56 spośród 67 ankietowanych stwierdziło, że są
pytani przez nauczycieli o to, co jest ważne dla ich dziecka jako ucznia tej szkoły (wykres 10j). Z informacji
uzyskanych od rodziców wynika, że na początku roku szkolnego podczas spotkań rady rodziców omawiane są
zagadnienia zawarte w statucie, koncepcji, uzgadniane propozycje zmian w dokumentach szkolnych, ustalana
organizacja. Z wypowiedzi i ankiet skierowanych do uczniów wynika, że uczestniczą oni w rozmowach na temat
sposobów uczenia się (wykres 11j) i obowiązujących zasad postępowania (wykres 12j).

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

Wykres 5j

Wykres 6j
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Wykres 7j

Wykres 8j

Wykres 9j

Wykres 10j
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Wykres 11j

Wykres 12j

W wymaganiu "Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój
uczniów" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o
działaniach szkoły/placówki:
Obszar badania:

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana, a w razie

potrzeby modyfikowana we współpracy z uczniami i rodzicami.
Uczniowie i rodzice brali udział w przygotowaniu oraz modyfikacji koncepcji pracy szkoły. Z wypowiedzi
dyrektora wynika, że uczestniczyli w zorganizowanym przez szkołę szkoleniu warsztatowym (2015 r.) na temat
tworzenia koncepcji, zgłaszali swoje propozycje na spotkaniach (samorządu uczniowskiego i rady rodziców) oraz
wypełniali ankiety skierowane do uczniów i rodziców. Zebrane w ten sposób informacje uwzględniono
w „Koncepcji Pracy Szkoły Podstawowej w Gąskach na lata 2015-2020”. W ostatnim czasie podjęto decyzje
dotyczące działań realizujących koncepcję pracy szkoły, w tym m.in.:
• bezpieczeństwa (wybór miejsc na przystanki autobusowe dla dojeżdżających uczniów we wszystkich 13
miejscowościach, ustalenie organizacji formy odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej i z przystanków, ogrodzenie
boiska, posesji szkoły, placu zabaw przy świetlicy szkolnej),
• przyznania nagród rzeczowych (uczniowi kl. IV za średnią 5,0, wzorowe zachowanie i reprezentowanie szkoły
w zawodach ogólnopolskich w pływaniu oraz uczniowi z najwyższym wynikiem z egzaminów zewnętrznych),
• organizacji warsztatów z rodzicami, oferty zajęć pozalekcyjnych, kalendarza imprez, uroczystości,
• organizacji konkursów, projektów, wycieczek, wyjazdów.
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Wymaganie:
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła spełnia badane wymaganie. Realizuje zadania z poziomu podstawowego. Procesy edukacyjne
są dostosowane do potrzeb uczniów. Dzieci znają stawiane przed nimi cele i oczekiwania.
Nauczyciele tworzą atmosferę sprzyjającą nauce, oceniają i przekazują informacje o postępach
w sposób, który motywuje uczniów do nauki i pomaga w planowaniu własnego rozwoju. Wspierają
dzieci w nauce, kształtują umiejętność uczenia się. Szkoła podejmuje również działania z zakresu
poziomu wysokiego. Nauczyciele prowadzą działania umożliwiające uczniom powiązanie różnych
dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie, wpływanie na przebieg procesu kształcenia oraz wzajemne
uczenie się. Szkoła prowadzi działania nowatorskie i innowacyjne. Uczniowie mają poczucie
odpowiedzialności za własny rozwój.

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.
Sposób planowania procesów edukacyjnych służy rozwojowi uczniów. Ankietowani uczniowie uważają,
że nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia (wykres 1j), upewniają się, czy zrozumieli to, o czym była
mowa na lekcji (wykres 2j), prowadzą lekcje w sposób zachęcający ich do nauki (wykres 3j) oraz potrafią
zainteresować tematem lekcji (wykres 4j). Ponad połowa badanych przyznała, że lubi się uczyć na większości
lekcji (wykres 5j). W trakcie obserwowanych zajęć dzieciom najbardziej podobała się praca w grupach
lub zespołach, ciekawe nowe zadania i ćwiczenia, prezentacja, eksperymenty i doświadczenia, różne zabawy,
treści tematyczne, pomoce dydaktyczne. W opinii uczniów większość obserwowanych lekcji (10/13) nie różniła
od innych z danego przedmiotu.
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 5j

Obszar badania: Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec
nich oczekiwania.
Nauczyciele umożliwiają uczniom poznanie celów i stawianych przed nimi oczekiwań. Zdecydowana większość
dzieci twierdzi, że uczący na ogół przedstawiają im cele lekcji (wykres 1j) lub proszą, by je sformułowali
(wykres 2j). W dniu badania ankietowani uczniowie na zajęciach mieli świadomość tego, po co się uczą (wykres
3j) i wiedzieli czego mają się nauczyć (wykres 4j). Na wszystkich obserwowanych zajęciach (13) uczniowie
poznali cele lekcji, zaś na 9 upewnili się, czy są one zrozumiałe dla uczniów. W dwóch przypadkach nauczyciele
umożliwili uczniom odkrycie celów i samodzielne ich sformułowanie. Trzech uczących zapoznało dzieci z celami
stosując elementy oceniania kształtującego (NACOBEZU – na co będę zwracać uwagę).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Obszar badania: Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają
uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.
Nauczyciele informują uczniów o ich postępach w nauce oraz oceniają w sposób, który pomaga im w nauce i w
planowaniu własnego rozwoju. W dniu badania uczniowie podali, że na lekcjach byli oceniani według jasnych dla
nich zasad (wykres 1j). Nauczyciele informowali o kryteriach oceniania ich pracy (wykres 2j) i przestrzegali
ustalonych w szkole zasad (wykres 3j). Według większości ankietowanych uczniów nauczyciele dostrzegają to,
co robią dobrze (wykres 4j), pomagają odkrywać ich mocne strony (wykres 5j), rozmawiają z nimi na temat
sposobów pokonywania trudności (wykres 6j) oraz postępów w nauce (wykres 7j). Zazwyczaj ocenianie
sprawia, że uczniowie postanawiają poprawę swoich wyników i mają ochotę się uczyć (wykres 1w). Podczas
wszystkich obserwowanych lekcji nauczyciele w każdej sytuacji zwracali uwagę na te elementy odpowiedzi
lub działania uczniów, które były prawidłowe i nieprawidłowe. Przekazywali uczącym się informację zwrotną
o efektach ich pracy. Nauczyciele udzielali informacji w formie przyjaznego komunikatu, wskazywali błędy, ich
przyczyny, sposoby poprawy, udzielali wskazówek, stwarzali możliwość oceny koleżeńskiej. Większość rodziców
(59 z 67) jest przekonana, że stosowany przez uczących sposób oceniania zachęca ich dzieci do nauki (wykres
8j). Ponad połowa badanych (38) stwierdziła, że otrzymują informacje od różnych nauczycieli, które pomagają
im w pracy z dziećmi, a 20 osób wskazało, że wskazówek udzielił im jeden nauczyciel (wykres 9j).

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

Wykres 5j

Wykres 6j
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Wykres 7j

Wykres 8j

Wykres 9j

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GĄSKACH

22/100

Wykres 1w

Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w
trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się.
Atmosfera w szkole sprzyja uczeniu się. Podczas wszystkich obserwowanych zajęć wzajemne relacje między
nauczycielami i dziećmi były życzliwe. Nauczyciele tworzyli przyjazny klimat, dbali o bezpieczeństwo, na bieżąco
sprawdzali poziom zrozumienia materiału. uczyli poprzez zabawę, angażowali uczniów w proces uczenia się.
Ponadto wyjaśniali, udzielali wskazówek, budowali u uczniów poczucie wartości, zachęcali do współpracy,
dostrzegali wysiłek i sukcesy, wykorzystywali różnorodne pomoce dydaktyczne. Uczniowie współpracowali ze
sobą,

zgłaszali

się

do odpowiedzi,

śmiało

zadawali

pytania,

wykonywali

z zaangażowaniem

polecenia

nauczyciela, aktywnie uczestniczyli w zajęciach. W trakcie wszystkich obserwowanych zajęć uczący motywowali
uczniów do angażowania się w proces uczenia. W rozmowie po obserwowanych lekcjach uczniowie podali,
co pomogło im w nauce (tab. 1). W opinii większości rodziców nauczyciele szanują ich dzieci (wykres 1j),
traktują je jednakowo (wykres 2j), dbają o dobre relacje między uczniami (wykres 3j), chwalą ich częściej, niż
krytykują (wykres 4j) i wierzą w ich możliwości (wykres 5j). Zdaniem pracowników niepedagogicznych w szkole
panuje „domowa atmosfera”, uczniowie są otwarci, darzą zaufaniem wszystkich pracowników placówki, chętnie
zwracają się o pomoc. W dniu badania uczniowie otrzymali od większości nauczycieli wskazówki, które pomogły
w nauce (wykres 6j) oraz zostali przez nich wysłuchani (wykres 7j). Uczący się stwierdzili, że na większości
zajęć pomagają sobie wzajemnie w nauce (wykres 8j). Jednocześnie duża grupa (21 spośród 31) wskazuje,
że niektórzy w szkole są wyśmiewani przez innych uczniów (wykres 9j). Natomiast prawie wszyscy ankietowani
podali, że uczniowie nie są wyśmiewani przez nauczycieli (wykres 10j).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 5j

Wykres 6j

Wykres 7j

Wykres 8j
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Wykres 9j

Wykres 10j

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Co pomagało Wam się uczyć na tej lekcji? [WUPO] (7545)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

pomoce dydaktyczne

2

współpraca z innymi, praca w grupie

3

pomoc, podpowiedzi nauczyciela

4

notatki na tablicy

5

prezentacja nauczyciela

6

wyjaśnienia nauczyciela

7

sposób, w jaki tłumaczył nauczyciel

8

cele zapisane na tablicy

9

doświadczenia

10

różne zabawy
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Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.
Nauczyciele rozwijają u uczniów umiejętności uczenia się. Uczący udzielają uczniom wskazówek, w jaki sposób
mogą powtórzyć ważne treści (wykres 1j), zapamiętać nowe informacje (wykres 2j), robić przydatne notatki
(wykres 3j), znajdować najważniejsze informacje (wykres 4j), jak najlepiej się uczyć (wykres 5j) i wykorzystać
swoje mocne strony (wykres 6j). W dniu badania na większości lekcji nauczyciele pomogli uczniom zastanowić
się, czego się nauczyli (wykres 7j). Podczas obserwowanych lekcji nauczyciele rozwijali umiejętności
wyszukiwania informacji, wnioskowania, odwoływanie się do wcześniejszej wiedzy uczniów, umożliwiali wybór
indywidualnych sposobów nauki i udzielali wskazówek dotyczących sposobów uczenia się. Na 12 z 13 zajęć
uczniowie mieli możliwość podsumowania lekcji (w aspekcie tego, czego nauczyli się na niej), a na 3 lekcjach
stworzono sytuacje, w których uczący się rozwiązywali problemy poznawcze.

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

Wykres 5j

Wykres 6j
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Wykres 7j

W wymaganiu "Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się" w
odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach
szkoły/placówki:
Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych
dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.
Nauczyciele podczas lekcji umożliwiają uczniom lepsze rozumienie świata, odwołując się do różnych dziedzin
wiedzy i ich doświadczeń. Ankietowani uczniowie wskazali, że uczący rozmawiają z nimi na temat przydatności
w życiu codziennym tego, czego uczą się w szkole (wykres 1j), odnoszą się do wiedzy z innych przedmiotów
(wykres 2j), aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie (wykres 3j), doświadczeń spoza szkoły, które są
związane z tematem lekcji (wykres 4j). Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele najczęściej odwoływali się
do wiedzy przedmiotowej (11/13), wiedzy z innych przedmiotów, doświadczeń pozaszkolnych (8), wydarzeń
w Polsce i na świecie (5). Uczniowie, odwołując się do innych niż szkolne doświadczenia, podawali przykłady,
systematyzowali wiedzę na bazie własnych przeżyć, włączali się do dyskusji, odtwarzali sytuacje z życia
codziennego. Nauczyciele uczący w jednym oddziale starają się uczniom tej klasy pokazać związki między tym,
co dzieje się na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie (tab. 1).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę podać przykłady świadczące o tym, że pokazują Państwo uczniom tej klasy związki
między tym, co dzieje się na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie?
[WNO] (10377)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

Cytaty

historia

nawiązywanie do teraźniejszości podczas omawiania
wydarzeń z ubiegłych wieków, uwzględnianie treści
związanych z bieżącymi wydarzeniami

2

zajęcia komputerowe

omawianie problemów związanych z cyberprzestrzenią,
przestrzeganiem praw autorskich

3

godziny z wychowawcą

4

wychowanie fizyczne

wybory do SU, nawiązywanie do wyborów np.
samorządowych, parlamentarnych w kraju i na świecie
omawianie aktualnych wydarzeń sportowych: igrzyska
olimpijskie, mistrzostwa Europy w piłce nożnej

5

język polski

czytanie ze zrozumieniem dokumentów urzędowych

6

godzina z wychowcą

tolerancja w klasie, w kraju, na świecie

7

matematyka

konta bankowe, przeliczanie procentów

8

plastyka, muzyka

dni wolne w Polsce i na świecie, sposoby obchodów
uroczystości na świecie

9

język rosyjski

strefa przygraniczna, sąsiedzi Polski, kultura rosyjska

Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia
się.
Nauczyciele stwarzają uczniom możliwość wpływania na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się.
Uczący zadeklarowali, że raz lub kilka razy w półroczu dają dzieciom możliwość wyboru tematyki lekcji (wykres
1j), metod pracy (wykres 2j), sposobu oceniania (wykres 3j), terminów testów, sprawdzianów (wykres 4j).
Większość

uczniów

potwierdziła,

że często

na zajęciach

uzgadniają

z nauczycielami

terminy

klasówki/sprawdzianu (wykres 5j), treść zadania domowego (wykres 6j), sposób pracy na lekcji (wykres 7j).
Uczący zachęcają ich także do realizowania własnych pomysłów (wykres 8j). W dniu badania uczniowie
stwierdzili, że mieli wpływ przede wszystkim na poruszane treści, sposób pracy oraz atmosferę (wykres 1w).
W trakcie obserwowanych zajęć (9/13) nauczyciele rozmawiali z uczniami, w jaki sposób będzie przebiegać
lekcja (jak będą realizowane jej cele), uwzględniali ich zdanie na temat jej przebiegu (7), stwarzali sytuacje,
w których dzieci mogły podejmować indywidualne decyzje dotyczące ich uczenia się (6), wyrażali akceptację
i wykorzystali do pracy na lekcji opinie, inicjatywy uczniów (5). Zachęcali uczniów do samodzielnego wyboru
formy pracy, środków dydaktycznych potrzebnych do realizacji zamierzonych zadań, podejmowania decyzji
dotyczących organizowania pracy w zespole (podział na grupy, wybór lidera, sekretarza, sprawozdawcy,
kolejność wykonania zadania).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 5j

Wykres 6j

Wykres 7j

Wykres 8j
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Wykres 1w

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem
Nauczyciele stwarzają uczniom możliwość uczenia się od siebie nawzajem. Najczęściej w tym celu organizują
pracę w parach lub w grupach (wykres 1w). Na 12 spośród 13 obserwowanych zajęć uczniowie uczyli się,
współpracując ze sobą. Wspólnie rozwiązywali problemy, przeprowadzali eksperymenty, doświadczenia,
wyciągali wnioski, udzielali wskazówek innym, pomagali sobie, prezentowali dokonania przed klasą, oceniali się
wzajemnie. Ankietowani uczniowie stwierdzili, że podczas lekcji często umożliwia się im pracę w parach
lub grupach (wykres 1j), prowadzenie rozmów z innymi na tematy związane z lekcją (wykres 2j), wzajemne
ocenianie (wykres 3j), a także wykonywanie zadań wymyślonych przez siebie lub innych (wykres 4j).
Jednocześnie ponad połowa dzieci (13/25) wskazała, że w dniu badania pracowała w grupach lub parach
na połowie lub na mniej niż połowie zajęć (wykres 5j).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 5j
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Wykres 1o
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Obszar badania: W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi
uczniów.
W szkole wdrażane są nowatorskie rozwiązania edukacyjne służące rozwojowi uczniów. Spośród wskazanych
przez dyrektora i nauczycieli przykładów rozwiązań wykraczających poza zalecane warunki i sposoby realizacji
podstawy programowej, zaliczyć należy:
• innowację pedagogiczną z języka rosyjskiego „Rosyjski na wesoło” (wpisana do rejestru Warmińsko –
Mazurskiego Kuratora Oświaty pod nr 1.67/13),
• programy własne „Umiem i potrafię” (szybkie i prawidłowe reagowanie w sytuacjach trudnych, zagrażających
zdrowiu i życiu), ,,Pierwsza Pomoc” (kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
od strony teoretycznej i praktycznej – klasy II-VI),
• innowacyjne metody nauczania - aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss (rozwijanie aktywności
twórczej), „Ortofrajda” (dydaktyczna gra komputerowa), coaching w edukacji wczesnoszkolnej (rozwijanie
umiejętności samodzielnego myślenia i radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami),
• nowoczesne pomoce edukacyjne - Logico Piccolo (zestaw ćwiczeń wspierających rozwój dziecka),
• projekt „Matematyka Innego Wymiaru Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży” (rozwijanie
umiejętności

matematycznych,

rozwiązywanie

zadań,

łamigłówek,

gry

strategiczne

i logiczne

oraz

komunikowanie się z nauczycielem on-line).
Według respondentów wskazane działania rozwijają u uczniów kompetencje kluczowe (np. umiejętność pracy
w zespole, posługiwanie się nowoczesną techniką informatyczną, komunikowanie się, porozumiewanie się
w językach obcych), logiczne myślenie, otwartość na innych, odpowiedzialność, aktywność, kreatywność.
Ponadto zwiększa się motywacja do nauki, odkrywane są pasje, zainteresowania, zaspokajana jest potrzeba
akceptacji i uznania, wzrasta poczucie wartości.

Obszar badania: Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.
Nauczyciele podejmują skuteczne działania kształcące u dzieci odpowiedzialność za własny rozwój. Uczniowie za
najbardziej istotne czynniki, które mają wpływ na ich osiągnięcia, uznają: czas, jaki poświęcają na naukę,
zaangażowanie i swoje uzdolnienia (wykres 1w). Dzieci mają świadomość, że nauka jest ważna dla ich
przyszłości, lubią się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania (wykres 2w).
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Wykres 1w
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Wykres 2w
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Wymaganie:
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła

spełnia

badane

wymaganie.

Realizuje

zadania

z zakresu

poziomu

podstawowego.

Nauczyciele realizują podstawę programową oraz uwzględniają osiągnięcia uczniów z poprzedniego
etapu

edukacyjnego.

Kształcą

u dzieci

wiadomości

i umiejętności

określone

w podstawie

programowej. Monitorują i analizują osiągnięcia każdego ucznia oraz formułują i wdrażają wnioski
z prowadzonych analiz. Szkoła podejmuje również działania z poziomu wysokiego. Uczniowie
odnoszą sukcesy, jednak działania podejmowane w oparciu o wdrażane wnioski z analiz nie

przekładają się na stały wzrost wyników na sprawdzianie zewnętrznym.

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

diagnozują

osiągnięcia

uczniów

z poprzedniego

etapu

edukacyjnego,

formułują

wnioski

i wykorzystują je, realizując podstawę programową. Informacji o uczniach dostarczają w klasie I wyniki badań
dojrzałości szkolnej, w kl. IV wyniki ze sprawdzianu umiejętności trzecioklasistów (OBUT), wewnętrzne diagnozy
wiedzy i umiejętności na początku roku szkolnego (z języka polskiego, matematyki), rozmowy z nauczycielami
klas III, obserwacje uczniów. Działania nauczycieli wynikające z diagnoz dotyczą przede wszystkim planowania
zajęć pozalekcyjnych (wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania), dostosowywania wymagań
do potrzeb i możliwości uczniów. Dzieci są zadowolone ze swoich wyników w nauce, osiągnięć w konkursach
i olimpiadach (wykres 1o).
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Wykres 1o

Obszar badania:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
Uczniowie, wykonując różne zadania, i rozwiązując problemy, wykorzystują nabyte wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej. Badani wskazali, że na lekcjach wykorzystują to, czego nauczyli się
wcześniej (wykres 1j). W trakcie obserwowanych zajęć uczniowie najczęściej rozwiązywali zadania, które
pozwalały

na zastosowanie

umiejętności,

pojęć,

wiedzy

w sytuacjach

typowych

(13/13

zajęć)

oraz

zapamiętywanie faktów i definicji (5). Rzadziej natomiast wykonywali ćwiczenia pozwalające na rozwiązywanie
problemów (3) i formułowanie sądów i opinii wraz z uzasadnieniem (1).
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Wykres 1j

Obszar badania:

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.
Nauczyciele w procesie lekcyjnym kształcą najważniejsze umiejętności opisane w podstawie programowej,
uwzględniając zalecane warunki i sposoby realizacji ustalone dla danego przedmiotu nauczania. Badani (14)
zadeklarowali, że na wszystkich zajęciach kształcą umiejętność komunikowania się w języku ojczystym,
myślenia matematycznego, wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji. Często doskonalą
kompetencje w zakresie czytania (wykres 1j), uczenia się (wykres 2j), pracy zespołowej (wykres 3j), myślenia
naukowego

(wykres

4j),

natomiast

rzadziej

posługiwania

się

nowoczesnymi

technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi (wykres 5j). Podczas obserwowanych lekcji kształcone były umiejętności
czytania, pracy zespołowej (11/13), uczenia się (10), komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym,
wyszukiwania,

selekcjonowania

i krytycznej

analizy

informacji

(7),

posługiwania

się

nowoczesnymi

technologiami informacyjno-komunikacyjnym (3), myślenia matematycznego, naukowego (2). Nauczyciele
wykorzystywali zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, m.in. na części zajęć występowały
różnego typu aktywności (ćwiczenia ruchowe, piosenka, ćwiczenia dydaktyczne), uczniowie korzystali z różnych
źródeł wiedzy (multimedia, słowniki, encyklopedie, leksykony), pracowali w grupie językowej o podobnym
poziomie zaawansowania. Nauczyciele dbali o poprawność językową w mowie i piśmie, stosowali aktywizujące
metody nauczania. Zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej i klasach wyposażonych w pomoce i sprzęt
dydaktyczny.
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 5j

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.
Szkoła monitoruje i analizuje osiągnięcia każdego ucznia. Formułowane w wyniku analiz wnioski są przez
nauczycieli wykorzystywane do doskonalenia swojej pracy. Badani wskazali, w jaki sposób monitorują
osiągnięcia uczniów (wykres 1w) i jak wykorzystują wnioski sformułowane w wyniku analizy osiągnięć (wykres
1o). Podczas obserwowanych lekcji nauczyciele zadawali pytania, sprawdzali, czy uczniowie właściwie
zrozumieli, w jaki sposób wykonywali zadania (13/13), stwarzali uczniom możliwość zadania pytań (10), prosili
o podsumowanie (8). Natomiast rzadko pytali uczniów, co sądzą o ich sposobie przekazywania wiedzy (3)
i wykorzystywali techniki badawcze (2).
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Wykres 1o
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Wykres 1w
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W wymaganiu "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o
działaniach szkoły/placówki:
Obszar badania:
przyczyniają

się

Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów
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.
Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów nie przyczyniają się do wzrostu wyników
na sprawdzanie

zewnętrznym,

wpływają

natomiast

na osiąganie

przez

uczniów

sukcesów

w różnych

dziedzinach. Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży wynika, że w ostatnich trzech latach wyniki
szkoły ze sprawdzianu klas szóstych przedstawiały się następująco: 2013 r.:3 stanin (niski), 2014 r.: 5 stanin
(średni), 2015 r.: język polski i matematyka - 2 stanin (bardzo niski), język angielski - 1 stanin (najniższy).
Nauczyciele uważają, że wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przekładają się
na odnoszone przez nie sukcesy w konkursach (wiedzy, plastycznych, sportowych) na szczeblu gminy, powiatu,
regionu i kraju (tab. 1).
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie sukcesy edukacyjne uczniów wynikają Państwa zdaniem z wdrożonych wniosków z
monitorowania i analizowania ich osiągnięć? [WN] (10782)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

rok szkolny 2014/2015

Cytaty
V Turniej Społeczno – Przyrodniczy dla klas I-III Gminy
Olecko (I i II miejsce), Turniej "Z podwórka na stadion"
(I miejsce), Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej (I
miejsce), Ekologiczna Kraina Elfów w ramach XII
Festiwalu Ekologicznego "Czysty powiat" w Kętrzynie (III
miejsce), Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej
chłopców (I miejsce), Mistrzostwa Powiatu w tenisie
stołowym chłopców (I miejsce), Powiatowy Konkurs
Recytatorski Poezji Obcojęzycznej (III miejsce,
wyróżnienie), "Jesienne oblicze przyrody" w CEE w Ełku
(wyróżnienie), Olimpusek (3 laureatów), Mistrzostwa
Polski w pływaniu w płetwach (III miejsce), TESCO – dla
szkół "Kulinarni odkrywcy" (finalista regionu
warmińsko-mazurskiego), Międzynarodowy Festiwal
Piosenki i Tańca "Muszelki Wigier 2015" (II miejsce)

2

rok szkolny 2015/2016

XXIV Otwarte Oleckie Biegi dla Dzieci, Młodzieży i Osób
Niepełnosprawnych (I miejsce), "Matematyka w
obiektywie" (I miejsce), XXXIV Konkurs Recytatorski
"Spotkania z Poezją 2016" (II miejsce), "Zapobiegajmy
pożarom"(wyróżnienie), Halowe Mistrzostwa Rejonu w
piłce nożnej dziewcząt Szkół Podstawowych (IV miejsce),
Olimpusek (3 laureatów), Mistrzostwa Polski w pływaniu
w płetwach (II miejsce)
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Wymaganie:
Uczniowie są aktywni

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła

spełnia

badane

Nauczyciele

stwarzają

aktywności.

Dzieci

wymaganie.
sytuacje,

podejmują

Realizuje

które

się

zadania

zachęcają

realizacji

z zakresu

uczniów

różnych

poziomu

podstawowego.

do podejmowania

różnorodnych

przedsięwzięć i inicjatyw wspólnie

z samorządem uczniowskim. Szkoła podejmuje również działania z zakresu poziomu
wysokiego.

Uczniowie

wychowawczych,

są

społecznych

inicjatorami

i organizatorami

i organizacyjnych

służących

działań
ich

edukacyjnych,

rozwojowi,

szkoły

i środowiska lokalnego.

Obszar badania:

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do

podejmowania różnorodnych aktywności. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w
szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą.
Nauczyciele zachęcają uczniów do podejmowania różnorodnej aktywności. Obserwacje lekcji wskazują, że dzieci
chętnie uczestniczą w zajęciach. Nauczyciele motywowali wszystkich uczniów do angażowania się w proces
uczenia się poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i form pracy np. elementy ćwiczeń z zakresu kinezjologi
edukacyjnej, terapii pedagogicznej, prezentacje multimedialne, pracę w grupach, z tekstem źródłowym,
mooltibookiem, dramę, swobodną aktywność, zabawy ruchowe przy muzyce. Uczniowie podczas zajęć
najczęściej słuchali (wykres 1j) i notowali (wykres 2j). W mniejszym stopniu uczestniczyli w dyskusji (wykres
3j), pracowali samodzielnie (wykres 4j), zadawali pytania (wykres 5j), pomagali innym (wykres 6j). Dla
większości dzieci, to co robili na lekcjach było ciekawe (wykres 7j). Z informacji uzyskanych od uczniów wynika,
że w ciągu tego i ostatniego roku szkolnego w szkole miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń, m.in. odbyło się
dużo różnych imprez, uroczystości (m.in. Dzień samorządności, jasełka, walentynki, wigilia, bal przebierańców,
przedstawienie „Królowa śniegu”, manewry sportowe, urodziny drużyn harcerskich), wycieczek i wyjazdów, np.
do Białegostoku, Ełku oraz różnych instytucji (Sąd Rejonowy w Olecku, Powiatowa Komenda Policji w Olecku).
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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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Obszar badania: Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących
wynikiem działań samorządu uczniowskiego.
Uczniowie współpracują ze sobą przy realizacji różnych inicjatyw samorządu uczniowskiego. W ocenie uczących
się przedstawiciele samorządu podejmują się wielu ciekawych działań (wykres 1j). Zajmują się sprawami
ważnymi dla uczniów (wykres 2j), wdrażają pomysły koleżanek i kolegów (wykres 3j) oraz nauczycieli (wykres
4j). Uczniowie wspólnie z samorządem uczniowskim również zajmują się sprawami ważnymi dla uczniów
(wykres 5j), realizują pomysły koleżanek i kolegów (wykres 6j) i nauczycieli (wykres 7j). Z informacji
uzyskanych od dyrektora i nauczycieli wynika, że w tym i ubiegłym roku uczniowie przedstawiali inicjatywy,
które dotyczyły koncepcji pracy szkoły, działań wychowawczych, procesów uczenia się, programów nauczania,
oceniania, organizacji życia szkolnego, rozwoju zainteresowań. Pod wpływem inspiracji dzieci podjęto działania,
które dotyczyły:
• prowadzenia lekcji powtórzeniowych w innej, atrakcyjnej formie (np. prezentacja multimedialna, quizy,
konkursy klasowe, turnieje wiedzy),
• ciekawych sposobów spędzania ferii zimowych,
• organizacji dodatkowych zajęć sportowych, wycieczek, debat, imprez,
• zbiórki książek i pamiątek dla uczniów z polskich szkół na Syberii (Omsk, Ufa),
• wspólnego pełnienia dyżurów z nauczycielami przy szatni,
• udziału w projektach kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, społecznych, ekologicznych i prozdrowotnych,
• wydawania gazetki szkolnej „ Mały Piłsudczyk”,
• dokonywania poprawy ocen w sprzyjających dla uczniów warunkach (nie na forum klasy),
• wprowadzenia na stałe do kalendarza szkolnego obchodów dnia samorządności (21 marca), międzyszkolnego
dnia sportu i sportowego dnia dziecka z udziałem szkół z Judzik, Babek Oleckich, Kijewa oraz Przedszkola
Samorządowego w Olecku,
• utworzenia drużyny harcerskiej.
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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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W wymaganiu "Uczniowie są aktywni" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano
następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
Obszar badania:

Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego

rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby.
Uczniowie proponują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, swojej szkoły i lokalnego
środowiska, angażując w nie inne osoby. Swoje propozycje przekazują wychowawcom, opiekunowi samorządu
lub składają do wywieszonej w tym celu skrzyneczki na korytarzu. Jako przykłady zgłoszonych i zrealizowanych
przez siebie inicjatyw wskazali m.in. na udział w sprzątaniu świata, nawiązanie współpracy z innymi szkołami
i zapraszanie ich do Gąsek, organizację dnia samorządności, balu przebierańców, walentynek, wigilii, wyjazdu
na lodowisko. Jeden z pomysłów, którego nie wdrożono, dotyczył wydłużenia przerw. W realizacji pomysłów
uczestniczyli nauczyciele, rodzice oraz dzieci z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkola. Nauczyciele w wywiadzie
przyznali, że uczniowie chętnie zgłaszają pomysły dotyczące tego, co chcieliby robić.
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Wymaganie:
Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła

spełnia

Podejmowane
środowiska

badane
działania

lokalnego

wymaganie.

Realizuje

wychowawcze

oraz

zapewniają

zadania

i profilaktyczne

z zakresu

są

bezpieczeństwo

poziomu

dostosowane

większości

podstawowego.

do potrzeb

dzieciom.

uczniów,

Zasady,

jakie

obowiązują w szkole są uzgadniane wspólnie z uczniami i rodzicami i przestrzegane przez całą
społeczność placówki. Edukacja antydyskryminacyjna prowadzona jest w różnych aspektach. Szkoła
podejmuje również działania z zakresu poziomu wysokiego. Wspólnie z uczniami i rodzicami
analizuje się realizowane działania wychowawcze i profilaktyczne, ocenia ich skuteczność, a w razie
potrzeby modyfikuje.

Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które
są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.
Realizowane przez szkołę działania wychowawcze i profilaktyczne są dostosowane do potrzeb uczniów
i środowiska. Z informacji uzyskanych od dyrektora wynika, że diagnoza potrzeb oraz oczekiwań uczniów
i rodziców przeprowadzana jest poprzez obserwacje uczniów, rozmowy z dziećmi i rodzicami, wywiady
z policjantami, kuratorami społecznymi, asystentami rodzin. Potrzeby środowiska, w którym funkcjonuje szkoła
pomogło zbadać działające przy szkole Stowarzyszenie „Ku Słońcu” (ankiety i wywiady środowiskowe).
Nauczyciele, podejmując działania wychowawcze i profilaktyczne, uwzględniają potrzeby uczniów i problemy,
z jakimi boryka się lokalna społeczność (ubóstwo, strukturalne bezrobocie, niski poziom wykształcenia, mała
świadomość w aspekcie edukacyjnym, prozdrowotnym, wychowawczym, kulturalnym). Do najważniejszych
realizowanych działań należy zaliczyć:
• zapewnienie bezpieczeństwa uczniom (propozycje bezpiecznych zabaw, realizacja programu „Razem
Bezpiecznie”),
• propagowanie zdrowego stylu życia (zajęcia otwarte, wyjazdy na basen, pogadanki, program „Trzymaj
Formę”, „Barwy Zdrowia”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”, „Śniadanie daje moc”),
• edukację globalną (przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie),
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i unikania ich, zapobieganie zachowaniom agresywnym,
uzależnieniom (programy profilaktyczne, warsztaty umiejętności asertywnych, konkursy, ulotki, plakaty,
pogadanki, filmy edukacyjne),
• kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych, moralnych,
• rozwijanie umiejętności pracy w zespole, rozwiązywanie sytuacji trudnych,
• rozwijanie zainteresowań/uzdolnień (projekty sportowe „Mały mistrz”, „Umiem pływać”),
• rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów,
• funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej,
• projekty tematyczne „Z Cemexem gramy w zielone”, „Mamo, tato dbajmy o zdrowie”, „Świat wielkiej sceny”,
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„Tam, gdzie mój rodzinny dom” (edukacja, dostęp do szeroko rozumianej kultury, integracja, aktywne
spędzanie czasu wolnego).

Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i
psychiczne.
Przeważająca część uczniów ma poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Zdecydowana większość
badanych dzieci stwierdziła, że w ciągu ostatniego roku nie zdarzyło się aby, zostali obrażeni za pomocą
internetu lub telefonu komórkowego (wykres 1j, zmuszani do kupowania rzeczy innym (wykres 2j), niszczono
ich mienie (wykres 3j). Większość ankietowanych nie była obrażana (wykres 4j), czy też wykluczona z grupy
(wykres 5j). Wyniki ankiet wskazują, że w szkole wystąpiły przypadki kradzieży (wykres 6j), umyślnego
uderzenia (wykres 7j) oraz nieprzyjemnych zachowań ze strony innych osób (wykres 8j). Wypowiedzi dzieci
z klas I-III wskazują, że w szkole czują się bezpiecznie. Przedstawiciele partnerów, organu prowadzącego oraz
pracowników niepedagogicznych stwierdzili, że szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo. Nauczyciele i obsługa
dyżurują,

uczniowie

odprowadzani

są

do świetlicy,

która

znajduje

się

w innym

budynku,

dba

się

o bezpieczeństwo uczniów podczas dojazdu do szkoły i powrotu do domu, prowadzone są pogadanki na temat
bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii i wakacji, ustalone są zasady odbioru dzieci po lekcjach,
odbywają się próbne ewakuacje, kontrole budynków szkoły, bieżące naprawy. Posesja szkoły jest ogrodzona,
a sprzęt na placu zabaw i boisku posiada wymagane atesty.

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

Wykres 5j

Wykres 6j
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Wykres 7j

Wykres 8j

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
Obowiązujące w szkole zasady postępowania są uwzględniane i przestrzegane przez całą społeczność szkolną,
a relacje pomiędzy uczniami, pracownikami szkoły, rodzicami oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Wypowiedzi uczniów i rodziców wskazują, że biorą udział w kształtowaniu norm regulujących funkcjonowanie
szkolnej społeczności (np. zasady dotyczące ubioru i wyglądu, używania sprzętu elektronicznego). Zdecydowana
większość dzieci podała, że ma wpływ na obowiązujące zasady zachowania (wykres 1j). Przeważająca część
rodziców stwierdziła, że decyduje o zasadach obowiązujących w klasie, do której uczęszcza dziecko (wykres 2j)
oraz o oczekiwanych zachowaniach ich dziecka w szkole (wykres 3j). Podczas wszystkich obserwowanych lekcji
(13) relacje między uczniami i nauczycielami opierały się na wzajemnym szacunku. Dzieci przestrzegały
ustalonych zasad dotyczących dyskusji, wykonywały polecenia nauczyciela. Uczący wszystkich traktowali tak
samo, akceptowali prawa uczniów do popełniania błędu, szanowali ich wypowiedzi. Większość dzieci darzy
zaufaniem swoich nauczycieli (wykres 4j) i twierdzi, że wszyscy uczniowie są traktowani sprawiedliwie (wykres
5j).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 5j

Obszar badania:

W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki.
Prowadzone działania antydyskryminacyjne obejmują całą społeczność szkolną. W związku z funkcjonującą
w szkole klasą terapeutyczną zwraca się szczególną uwagę na aspekty dotyczące niepełnosprawności oraz
problemów zdrowia (otyłość, cukrzyca). Realizowane działania mają charakter zapobiegawczy, ponieważ
w opinii uczniów, rodziców i nauczycieli nie stwierdzono żadnych objawów dyskryminacji. Wszyscy nauczyciele
zadeklarowali, że realizowali w tym i poprzednim roku szkolnym działania antydyskryminacyjne uwzględniające
różne przesłanki (wykres 1w). Najczęściej prowadzone były pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami,
rodzicami, przygotowywano gazetki szkolne, prezentacje, prelekcje, przedstawiano filmy edukacyjne, spektakle,
odnoszono się do literatury. Dzieci uczestniczyły w projektach edukacyjnych i akcjach charytatywnych. Działania
mające na celu przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji polegały m.in. na:
• prowadzeniu zajęć specjalistycznych z socjoterapeutką,
• edukacji globalnej (wizyta uczniów z klas II i III z okazji Święta Bożego Narodzenia w Długoterminowym
Zakładzie Opieki w Jaśkach),
• akcjach społecznych (przekazanie darów od rodzin osobom starszym i chorym),
• wystawieniu dla społeczności lokalnej sztuki „Dziewczynka z zapałkami”.
• zorganizowaniu apeli oraz prowadzeniu rozmów na godzinach wychowawczych dotyczących tematyki ADHD,
cukrzycy.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GĄSKACH

62/100

Wykres 1w

W wymaganiu "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne " w odniesieniu do
poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
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Obszar badania: W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze i
profilaktyczne oraz modyfikuje je w razie potrzeb.
Podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są analizowane i w razie potrzeby modyfikowane.
Wypowiedzi dyrektora i nauczycieli wskazują, że informacje na temat efektów działań wychowawczych
pozyskiwane są z rozmów z nauczycielami, rodzicami, pracownikami obsługi szkoły, kierowcami autobusów,
opiekunami.

Na

bieżąco

dokonywane

są

obserwacje

uczniów

(zachowania

na zajęciach

lekcyjnych,

dodatkowych, podczas przerw, wycieczek, imprez, uroczystości, w świetlicy, autobusie), analizy dokumentacji
(frekwencja, uwagi, pochwały w dziennikach, teczkach wychowawców). W wyniku wdrażanych wniosków
z analiz od września 2015 r. nastąpiła zamiana wychowawcy w jednej z klas, wprowadzono modyfikacje
w programie profilaktycznym (realizowany był projekt „Dbajmy o zdrowie”, „Trzymaj formę”, „Razem
bezpieczniej”, „Barwy Zdrowia”, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, relacje między rówieśnicze),
opracowano zasady usprawiedliwiania nieobecności przez rodziców.

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice.
Uczniowie i rodzice uczestniczą w modyfikacji działań wychowawczych. Z wypowiedzi dzieci i rodziców wynika,
że mogą oni zgłaszać swoje propozycje dotyczące zasad postępowania w szkole, praw i obowiązków.
Uwzględniono sugestie dzieci i rodziców odnośnie stroju uczniów (na wychowaniu fizycznym każda klasa nosi
inny kolor koszulek, określono zasady ubioru galowego), pogadanek pielęgniarki związanych z higieną osobistą
dzieci, bezpieczeństwa dzieci (odbiór dziecka ze świetlicy tylko przez wyznaczoną osobę), dojazdu do szkoły
(zasady odbioru dziecka z autobusu, zmiana lokalizacji przystanków) oraz organizacji pomocy koleżeńskiej
na zajęciach świetlicowych. Dyrektor i nauczyciele podali ponadto, że na wniosek uczniów i rodziców powstała
w szkole drużyna harcerska, opracowano regulamin zachowania się uczniów w autobusie szkolnym.
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Wymaganie:
Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła spełnia badane wymaganie. Realizuje zadania z zakresu poziomu podstawowego. Rozpoznaje
się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe dzieci. Organizowane są zajęcia wyrównawcze,
specjalistyczne

i rozwijające

zainteresowania.

Szkoła

realizuje

działania

z zakresu

poziomu

wysokiego. Prowadzi działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego i pomaga
przezwyciężać trudności dzieci wynikające z ich sytuacji społecznej. W opinii uczniów i rodziców
wsparcie udzielane w szkole odpowiada ich potrzebom.

Obszar badania: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby
rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia
W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego
dziecka. Nauczyciele prowadzą bieżące obserwacje, analizują opinie i orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznej,

wytwory

dziecięce,

wyniki

sprawdzianów.

i psychologiem. Respondenci wskazali najważniejsze potrzeby

Ponadto
rozwojowe

rozmawiają
dzieci.

z uczniami,

Uznali,

że są

rodzicami
to potrzeby

społeczne (akceptacja, przynależność do grupy, relacje rówieśnicze), poznawcze (samorealizacja, zdobywanie
wiedzy i umiejętności, wykorzystywanie wiedzy w praktyce), emocjonalne (potrzeba bezpieczeństwa, uznania,
przyjaźni, zaistnienia w grupie, dowartościowania). Według dyrektora w obecnym roku szkolnym rozpoznano
i objęto wsparciem 57 uczniów. Pomocy potrzebują z uwagi na specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja,
niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, wady wymowy), hiperkinetyczne zaburzenia zachowania,
zaburzenia zachowania i emocji zagrażające niedostosowaniem społecznym, szczególne uzdolnienia. Większość
rodziców (50 spośród 67) potwierdziła, że przynajmniej kilka razy w roku nauczyciele rozmawiają z nimi
o potrzebach ich dzieci (wykres 1j). 64 osoby uważają, że uczący wskazują im możliwości ich dzieci (wykres 2j).
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Wykres 1j

Obszar

badania:

Wykres 2j

Zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze

i

rozwijające

specjalistyczne

zainteresowania
organizowane

dla

i

uzdolnienia,
uczniów

zajęcia

wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia
rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb
każdego ucznia.
Szkoła organizuje zajęcia wspierające uczniów zgodnie z rozpoznanymi potrzebami. Z wypowiedzi dyrektora
wynika, że przy tworzeniu oferty zajęć placówka kieruje się przede wszystkim wynikami wstępnych diagnoz
edukacyjnych, opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz rozpoznanymi zainteresowaniami uczniów.
Pod uwagę brane są także informacje uzyskane z rozmów z rodzicami i uczniami oraz obserwacje dzieci.
Zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami zorganizowano zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego,
korekcyjno - kompensacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne, rewalidacyjne, terapeutyczne, rozwijające
zainteresowania i uzdolnienia (językowe, matematyczne, czytelnicze). Ponadto dla uczniów wymagających
dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej
pomocy specjalistycznej utworzono klasę terapeutyczną. 25 spośród 31 uczniów uważa zajęcia pozalekcyjne
organizowane w szkole za interesujące (wykres 1j). Rodzice w większości (57/67) są przekonani, że zajęcia
pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb ich dzieci (wykres 2j).
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Wykres 1j

W

wymaganiu

"Szkoła

Wykres 2j

lub placówka

wspomaga

rozwój

uczniów,

z uwzględnieniem

ich

indywidualnej sytuacji " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane
świadczące o działaniach szkoły/placówki:
Obszar

badania:

W

szkole

lub

placówce

są

prowadzone

działania

uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.
Nauczyciele

indywidualizują

proces

edukacyjny

w odniesieniu

do każdego

ucznia.

Podczas

większości

obserwowanych lekcji (9/13) nauczyciele różnicowali treści, karty pracy, liczbę zadań, pracę domową, udzielali
indywidualnych wskazówek, umożliwiali uczniom wybór środków dydaktycznych, dostosowywali tempo pracy,
uwzględniali różne style uczenia się, a w klasie terapeutycznej stosowali nauczanie polisensoryczne. Często
monitorowali pracę, chwalili, pozytywnie wzmacniali dzieci, zachęcali i motywowali do współpracy z innymi. 24
spośród 31 ankietowanych uczniów wskazało, że może uczestniczyć we wszystkich zajęciach, które ich
zainteresują (wykres 1j).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Obszar badania: Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji
społecznej.
Szkoła podejmuje działania, które pomagają dzieciom w przezwyciężaniu trudności wynikających z ich sytuacji
społecznej. Z wypowiedzi nauczycieli i rodziców wynika, że placówka bierze pod uwagę sytuację środowiskową
uczniów. Obejmuje ich opieką materialną i rzeczową (zapewnia wszystkim obiady, dofinansowuje wycieczki,
wyjazdy do kina, teatru), udziela rodzicom wskazówek, przekazuje informacje o instytucjach pomocowych,
specjalistach.

Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce
odpowiada ich potrzebom.
Wsparcie, jakie otrzymują uczniowie i rodzice w szkole, odpowiada ich potrzebom. Przeważająca część dzieci
twierdzi, że na lekcjach nauczyciele mówią im, że mogą nauczyć się trudnych rzeczy (wykres 1j) i wierzą w ich
możliwości (wykres 2j). Większość uczących, w dniu badania, dało do zrozumienia dzieciom (15/25), że wierzy
w ich możliwości (wykres 3j). Rodzice w większości podali, że mogą liczyć na radę i pomoc ze strony
wychowawców i nauczycieli w trudnych sytuacjach dla ich dzieci (wykres 4j-5j).

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GĄSKACH

68/100

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła

spełnia

Nauczyciele

badane

wymaganie.

współpracują

ze

Realizuje

sobą

zadania

podczas

z zakresu

organizowania

poziomu

podstawowego.

i realizowania

procesów

dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwiązywania problemów. Szkoła podejmuje również działania
z zakresu poziomu wysokiego. Uczący wspierają się przy ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.
Wprowadzane zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych są wynikiem wspólnych ustaleń
między nauczycielami.

Obszar badania: Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w
planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.
Nauczyciele współpracują ze sobą podczas organizowania i realizowania procesów edukacyjnych. Uczący
angażują

się

w pracę

zespołów,

m.in.

przedmiotowego,

międzyprzedmiotowego,

wychowawczego,

profilaktycznego, do spraw pomocy psychologiczno–pedagogicznej i ewaluacji wewnętrznej (wykres 1w).
Dyrektor i nauczyciele wskazali na wspólne planowanie działań dydaktyczno-wychowawczych podczas spotkań
zespołów zadaniowych oraz rozmów indywidualnych (wymiana informacji, doświadczeń, wspólne ustalanie
rozwiązań, dzielenie się materiałami edukacyjnymi). Na większości obserwowanych lekcji (12 z 13) nauczyciele
realizowali wspólne ustalenia, które dotyczyły m.in. budowania poczucia bezpieczeństwa, motywowania
(stosowanie wzmocnień pozytywnych, docenianie pracy każdego ucznia), wsparcia uczniów słabszych
(stosowanie krótkich i konkretnych komunikatów, dzielenie pracy domowej lub większej partii materiału
na mniejsze części, monitorowanie pracy).
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Wykres 1w

Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.
Nauczyciele pomagają sobie wzajemnie w pracy oraz podczas rozwiązywania problemów. Wszyscy uczący
potwierdzają

współpracę

w tym

zakresie.

Wspólnie

analizują

i rozwiązują

problemy

wychowawcze

i dydaktyczne, przygotowują imprezy i uroczystości szkolne i pozaszkolne (konkursy, zawody sportowe,
wycieczki). Dzielą się wiedzą (szkolenia, konsultacje, bieżące rozmowy, tutoring, prowadzenie lekcji otwartych,
wymiana doświadczeń). Współpraca nauczycieli przyczyniła się do rozwiązania wielu problemów szkolnych
(uzyskanie lepszych efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej), rozbudzenia kreatywności uczących oraz
wzbogacenia ich warsztatu pracy (np. wdrożenie nowych metod pracy, rozwiązań innowacyjnych).
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W wymaganiu "Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych "
w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach
szkoły/placówki:
Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej
pracy.
Uczący wspierają się w ewaluacji i doskonaleniu swojej pracy. Wszyscy nauczyciele prowadzą ewaluację
własnych działań, a zdecydowana większość (13/14) czyni to regularnie (wykres 1j). W ciągu ostatniego roku
najczęściej poddawano ewaluacji metody nauczania i stopień realizacji podstawy programowej (wykres 1o).
Wszyscy uczący, dokonując oceny efektywności własnych działań, współpracują ze sobą. Współpraca
prowadzona w tym zakresie najczęściej dotyczy przygotowania narzędzi badawczych, realizacji badań oraz
analizy wyników i wdrażania wniosków.

Wykres 1j
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Wykres 1o

Obszar badania:

Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

(planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między
nauczycielami.
Zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych wprowadzane są z uwzględnieniem zespołowych ustaleń
nauczycieli. Dyrektor stwierdził, że nad wprowadzeniem zmian pracują przedmiotowe zespoły zadaniowe, które
poddają analizie programy nauczania, szkolne zestawy podręczników, wyniki diagnoz wstępnych (uczniów klas
I i IV), badania kompetencji trzecio- i piątoklasistów, próbne sprawdziany uczniów klasy VI oraz informacje
uzyskane od rodziców i uczniów podczas badań ankietowych. Efektem modyfikowania procesów edukacyjnych
jest m.in. wprowadzenie zmian w pracy wychowawczej, planach wynikowych oraz opracowanie własnego
„Programu Edukacji Wczesnoszkolnej”. Nauczyciele podali, że w wyniku monitorowania prowadzonych działań
dokonali zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (wykres 1o).
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Wykres 1o
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Wymaganie:
Promowana jest wartość edukacji

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła spełnia badane wymaganie. Realizuje zadania z zakresu poziomu podstawowego. Klimat
w szkole sprzyja nabywaniu przez uczniów wiedzy i umiejętności oraz kształtowaniu w nich
postawy uczenia się przez całe życie. Szkoła podejmuje również niektóre działania z zakresu
poziomu wysokiego. Działania promujące wartość edukacji uwzględniają losy absolwentów i są
upowszechniane przede wszystkim wśród społeczności szkolnej.

Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat
sprzyjający uczeniu się.
Podejmowane w szkole działania tworzą klimat sprzyjający uczeniu się. Nauczyciele dzielą się informacjami ze
szkoleń,

warsztatów,

konferencji,

wyjazdów

studyjnych

(prezentacje

multimedialne

z II

Kongresu

Edukacyjnego) oraz umożliwiają obserwacje swoich lekcji. Podczas wszystkich obserwowanych zajęć (13)
panowała

atmosfera

wskazówek,

sprzyjająca

szanowali

zdobywaniu
wypowiedzi

wiedzy

i umiejętności.

ucznia,

Uczący

m.in.

dostrzegali

wyjaśniali,

wysiłek

udzielali
i sukcesy

dzieci, wszystkich traktowali sprawiedliwie. Uczniowie wykonywali z zaangażowaniem polecenia nauczyciela,
stosowali formy grzecznościowe, współpracowali ze sobą, chętnie zgłaszali się do odpowiedzi. Na 12 z 13 lekcji
uczniowie mieli możliwość wykorzystania popełnionych błędów do uczenia się. Podczas 6 lekcji dzieci wychodziły
z inicjatywami, które były aprobowane oraz wykorzystywane przez nauczycieli do pracy.

Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia
się przez całe życie.
Działania nauczycieli kształtują u uczniów postawy uczenia się przez całe życie. Uczący podczas wywiadu
stwierdzili, że budują wartość uczenia się w różny sposób (tab. 1). Uczniowie w ankietach stwierdzili, że na
większości lekcji nauczyciele zachęcają ich do wyrażania opinii na tematy poruszane podczas zajęć (wykres 1j),
nie boją się zadawać pytań (wykres 2j) oraz popełniać błędów (wykres 3j). Nauczyciele chwalą uczących się
(wykres 4j) oraz zachęcają do rozwiązywania zadań różnymi sposobami (wykres 5j). Dla większości uczniów
zajęcia w dniu badania były interesujące (wykres 6j). Nauczyciele często zachęcali dzieci do wyrażania własnych
opinii (wykres 7j). Rzadziej uczniowie mogli przedstawić efekty swojej pracy (wykres 8j). Na niewielu zajęciach
zgłaszali pomysły dotyczące organizacji pracy (wykres 9j).
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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

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie działania podejmują Państwo, aby kształtować u uczniów postawy uczenia się przez całe
życie? Jakiej części uczniów one dotyczą? [WN] (7102)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku
ojczystym, w językach obcych

2

korzystanie z TIK

3

rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich

4

rozwijanie zainteresowań

5

kształcenie kompetencji matematycznych

6

kształcenie umiejętności uczenia się
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W wymaganiu "Promowana jest wartość edukacji" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano
następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
Obszar badania: Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do
promowania wartości edukacji.
Szkoła, promując wartość edukacji, wykorzystuje informacje o losach absolwentów. Z wypowiedzi dyrektora
wynika, że nauczyciele śledzą losy absolwentów, m.in. ich wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz osiągnięcia
szkolne i pozaszkolne. W pracy z uczniami absolwenci stawiani są jako wzór do naśladowania, co pozytywnie
wpływa na motywację do nauki. Większość uczniów (26/31) potwierdziła, że nauczyciele często lub bardzo
często rozmawiają z nimi o tym, co robią ci, którzy ukończyli szkołę (wykres 1j). Absolwenci dzielą się wiedzą
i umiejętnościami z wychowankami szkoły. Zachęcają uczniów do rozwijania zainteresowań (prezentowanie
swoich pasji, organizowanie zajęć i zabaw dla dzieci, np. promujących zdrową żywność „Pyszne Wege”) oraz
udziału w konkursach (ogólnopolski konkurs „Tesco dla szkół”), wolontariacie (Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy). Informacje o byłych uczniach służą również określeniu potrzeb środowiska i dają możliwość integracji
ze społecznością lokalną. Absolwenci są uczestnikami lub współorganizatorami uroczystości i imprez szkolnych
(np. balu karnawałowego w Kukówku), wycieczek (m.in. do Warszawy).

Wykres 1j
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Obszar badania: Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w
społeczności lokalnej.
Działania szkolne w niewielkim stopniu promują wartość edukacji w społeczności lokalnej. Placówka kieruje
przedsięwzięcia prowadzone w tym zakresie przede wszystkim do uczniów i rodziców. W szkole upowszechniane
są sukcesy uczniów oraz prezentowane wzorowe postawy (na forum społeczności szkolnej uczniowie otrzymują
nagrody, dyplomy, a rodzicom wręcza się podziękowania i listy pochwalne). Informacje o osiągnięciach uczniów
umieszczane są w gablotach szkolnych (np. puchary, dyplomy), gazetce szkolnej „Mały Piłsudczyk”, prasie
lokalnej oraz na stronie internetowej placówki. Prowadzane są debaty, np. „Jak się uczyć, aby się nauczyć”
oraz projekty szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) dotyczące sposobów upowszechniania
edukacji.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GĄSKACH

81/100

Wymaganie:
Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła spełnia badane wymaganie. Realizuje zadania z zakresu poziomu podstawowego. Zbiera
i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji
dotyczących szkoły oraz angażują się w prowadzenie działań sprzyjających rozwojowi ich dzieci.
Szkoła

podejmuje

również

działania

z zakresu

poziomu

wysokiego.

Realizuje

różnorodne

przedsięwzięcia rodziców służące rozwojowi dzieci oraz szkoły.

Obszar badania: Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat
swojej pracy.
Szkoła pozyskuje opinie rodziców na temat swojej pracy i wykorzystuje je w organizowaniu procesu
dydaktyczno-wychowawczego. Rodziców zachęca się do wyrażania opinii. W tym celu na stronie internetowej
szkoły umieszczono adres e-mailowy do korespondencji, przygotowano „salę spotkań z rodzicami” (prowadzone
są

w niej

rozmowy

z zaproszeniem

z wychowawcą,

do dzielenia

się

nauczycielami),

swoimi

uwagami

umieszczono

(„Piszcie

do nas!

na korytarzu

szkolnym

Komentujcie!

Dzielcie

się

skrzynkę
swoimi

przemyśleniami!”). Wszyscy nauczyciele stwierdzili, że opinie rodziców uwzględniane są podczas planowania
działań

wychowawczych,

procesu

uczenia

się, organizacji

życia

szkolnego,

rozwijania

zainteresowań.

Pod wpływem opinii rodziców m.in. zorganizowano klasę terapeutyczną, zakupiono dodatkowe podręczniki
do nauki, przygotowano uroczystości klasowe (andrzejki, wigilia). Większość ankietowanych rodziców (56/67)
twierdzi, że wie, w jaki sposób można współpracować ze szkołą na rzecz rozwoju swoich dzieci (wykres 1j).
Respondenci w czasie wywiadu podali przykłady wskazujące na wykorzystanie ich inicjatyw w pracy szkoły (tab.
1).
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Wykres 1j

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
1

Z inicjatywy rodziców powstał przy szkole plac zabaw,
utworzono drużynę zuchową. Rodzice byli inicjatorami
nowej szaty graficznej gazetki szkolnej "Mały Piłsudczyk"
oraz udziału uczniów w konkursie "Tesco dla szkól".

2

Efekty działań: lepszy przepływ informacji między szkołą
a rodzicami (rodzice dowiadują się o uroczystościach,
imprezach, osiągnięciach, problemach szkoły, mają
możliwość wypowiedzenia się), integracja społeczności
lokalnej, uczniowie mogą prezentować swoje
umiejętności (udział w konkursach, turniejach, np.
harcerskim), uczą się obowiązkowości,
systematyczności, odpowiedzialności, kształcą
umiejętności życiowe.
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Obszar badania: W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich
dzieci.
Nauczyciele angażują rodziców w różnorodne działania sprzyjające rozwojowi ich dzieci. Jako przykłady działań
wspólnie realizowanych z nauczycielami rodzice wymienili m.in.: uroczystości klasowe i szkolne (andrzejki,
mikołajki, Dzień Babci, Dzień Matki, Dni Rodziny), patriotyczne (z okazji 3 Maja, Święta Niepodległości),
przedstawienia („Królowa Śniegu”), imprezy sportowe (Dzień Sportu) oraz wycieczki (Teatr Dramatyczny im. A.
Węgierki w Białymstoku, Muzeum w Suwałkach, „Pacowa chata” w Krypnie).

Obszar badania: Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w
podejmowanych działaniach.
Rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących pracy szkoły oraz uczestniczą w prowadzonych
działaniach. Nieco ponad połowa rodziców (34/67) potwierdza, że uczestniczyła w tym lub poprzednim roku
szkolnym

w procesie

decyzyjnym

dotyczącym

życia

szkolnego

(wykres

1j).

Respondenci

stwierdzili,

że współdecydowali w sprawach związanych m.in. z:
• nauczaniem (ustalanie oferty zajęć dodatkowych),
• wychowaniem (ustalanie działań wychowawczych, pomoc w opracowaniu „Zasad współpracy z rodzicami"
rozdziału „Obowiązki wobec dziecka”, współpraca z drużyną zuchową i harcerską „Orły”),
• profilaktyką (wybór tematyki zajęć, spotkań, przedsięwzięć),
• organizacją życia klasy (wybór ubezpieczyciela, trasy wycieczek, wyjazdów).
Rodzice zapraszani są do realizacji programów i projektów edukacyjnych. Uczestniczą w szkoleniach (warsztaty,
debaty), wycieczkach, imprezach i uroczystościach szkolnych.

Wykres 1j
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W wymaganiu "Rodzice są partnerami szkoły lub placówki" w odniesieniu do poziomu wysokiego
zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
Obszar badania: W szkole lub placówce są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju
uczniów oraz szkoły lub placówki.
W szkole realizowane są inicjatywy rodziców dotyczące rozwoju uczniów oraz placówki. Dyrektor i nauczyciele
wskazali przykłady podejmowanych działań zachęcających rodziców do zgłaszania swoich propozycji. W tym
celu m.in. umieszczono na korytarzu szkolnym „skrzynkę przemyśleń”, na stronie internetowej podano e-mail
szkoły, przeprowadza się rozmowy indywidualne oraz podczas zebrań klasowych, ogólnych i rady rodziców.
Organizowane są warsztaty, prelekcje dla rodziców. Ponad połowa rodziców (37/67) potwierdziła, że w tym
lub ubiegłym

roku

szkolnym

przedstawiała

swoje

pomysły

(wykres

1j).

Rodzice

wyszli

z propozycją kontynuowania zajęć logopedycznych, wprowadzenia dzienniczków ucznia, zmodyfikowania zasad
współpracy szkoły z domem dziecka oraz organizacji spotkań z wychowawcami klas (różne terminy dla każdego
etapu edukacyjnego).

Wykres 1j
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Wymaganie:
Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego
rozwoju

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła spełnia badane wymaganie. Realizuje zadania z zakresu poziomu podstawowego. Podejmuje
działania odpowiadające potrzebom środowiska lokalnego. Współdziała z wieloma instytucjami
i organizacjami najbliższego środowiska. Szkoła podejmuje również działania z zakresu poziomu
wysokiego. Współpraca z instytucjami i organizacjami wpływa korzystnie na rozwój uczniów
i lokalnego 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 działania, które wynikają z potrzeb środowiska lokalnego oraz służą ich zaspokajaniu.
Do najważniejszych potrzeb najbliższego środowiska należą potrzeba integracji, współpracy oraz wsparcia
socjalnego. Nauczyciele, przedstawiciel organu prowadzącego oraz partnerzy szkoły wskazali na działania
podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Są to m.in.:
• akcje, uroczystości oraz imprezy środowiskowe i szkolne („Przegląd Piosenki", program „Widziadło", wigilia
Sołectwa Gąski, zawody sportowe „Parafiada", przedstawienie „Królowa Śniegu"),
• akcje charytatywne (zbiórki zabawek, nakrętek, funduszy na rzecz chorych dzieci, dofinansowanie wycieczek,
dożywiania),
• szkolenia dla rodziców (warsztaty „Budowanie autorytetu rodzica i nauczyciela", „Zrozumieć, aby pomóc”),
• udostępnianie mieszkańcom wsi pomieszczeń szkolnych, obiektów sportowych (np. na zebrania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gąskach, sołeckie, zawody sportowe),
• utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej, izby pamięci, gminnego „gęsiego parku”,
• budowa placu zabaw i parkingu przyszkolnego.
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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.
Szkoła systematycznie i celowo współdziała z instytucjami i organizacjami lokalnego środowiska. Partnerzy
wskazali przedsięwzięcia podejmowane we współpracy ze szkołą (tab. 1). Dyrektor i rodzice stwierdzili,
że przy wsparciu instytucji lokalnych organizuje się zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy, wycieczki, imprezy szkolne.
Prowadzone są akcje o charakterze wychowawczo-profilaktycznym i realizowane projekty edukacyjne (wyjazdy
do Gdańska, Suwałk). Pozyskuje się m.in. sprzęt audiowizualny, sportowy. Organizowana jest pomoc socjalna
dla wychowanków potrzebujących wsparcia oraz przyznawane są stypendia dla najlepszych uczniów.
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
1

Cytaty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku -

realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie

dożywianie, wypoczynek letni, współpraca z

dożywiania", organizacja wypoczynku letniego,

wychowawcą

współpraca pracownika socjalnego z wychowawcą,
pedagogiem w zakresie wymiany informacji,
doświadczeń

2

Szkoła Podstawowa w Judzikach - wspólne biwaki,

organizacja "Zielonej szkoły", udział nauczycieli w

warsztaty

warsztatach edukacyjnych (wymiana doświadczeń w
zakresie warsztatu pracy nauczyciela, działań
nowatorskich)

3

Hospicjum w Olecku - wizyty w hospicjum

prezentowanie umiejętności uczniowskich: wiersze,
przedstawienia, wykonywanie upominków z okazji świąt
(uczenie empatii, właściwych postaw)

4

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku -

diagnozowanie dziecka, środowiska, pomoc w tworzeniu

diagnozy, wsparcie nauczycieli, rodziców

klasy terapeutycznej, wsparcie dla rodziców (wskazówki
do pracy z dzieckiem, warsztaty), nauczycieli (szkolenia
warsztaty, konsultacje)

5

Nadleśnictwo Olecko - akcje proekologiczne, zajęcia

"Sprzątanie świata", lekcje przyrody przeprowadzane w
naturalnym środowisku przyrodniczym

6

Actus Usługi Edukacyjne - wprowadzanie dobrych

praca nad użytecznością dokumentacji szkolnej (statut,

praktyk

programy), prowadzenie warsztatów
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W wymaganiu "Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego
na rzecz wzajemnego rozwoju" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane
świadczące o działaniach szkoły/placówki:
Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój
środowiska.
Współpraca szkoły z lokalnymi instytucjami i organizacjami wpływa korzystnie na rozwój środowiska. Rodzice,
nauczyciele i partnerzy stwierdzili, że w placówce podejmuje się różnorodne działania w tym zakresie, m.in.
założono Stowarzyszenie „Ku Słońcu” (realizacja projektu kulturalno-regionalnego „Tam, gdzie jest mój dom”),
cyklicznie przeprowadzane są akcje proekologiczne („Sprzątanie Świata”, konkursy), zbudowano plac zabaw dla
najmłodszych. Organizowane są wyjazdy do hospicjum oraz integracyjne zajęcia (lekcje biblioteczne, w których
biorą udział mieszkańcy Gąsek) i imprezy (ogniska, „Parafiada”, „Gala Pieśni Patriotycznej”). Przedsięwzięcia
szkolne zaspokajają potrzeby mieszkańców takie jak kultywowanie tradycji, obcowanie z kulturą, wymiana
doświadczeń i współpracy, akceptacja ludzi starszych i chorych oraz integrują lokalną społeczność.

Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w
środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów
Działania podejmowane przez szkołę wspólnie z instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego mają
korzystny

wpływ

z instytucjami

na rozwój

uczniowie

uczniów.

nabywają

Dyrektor,

kompetencji

nauczyciele
społecznych

i rodzice

stwierdzili,

(zachowanie

się

że dzięki

współpracy

w różnych

sytuacjach,

nawiązywanie przyjaźni), rozwijają zainteresowania, prezentują uzdolnienia oraz uczą się empatii i właściwej
organizacji czasu wolnego. Podczas zajęć realizowanych poza szkołą uczniowie m.in. poznają najbliższe
otoczenie, historię wsi i okolicy, zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczący się potwierdzają udział
w spotkaniach

z przedstawicielami

różnych

instytucji

środowiska

lokalnego

(wykres

1j).

Większość

respondentów (26/31) ocenia zajęcia jako wartościowe, ponieważ dały możliwość poszerzenia wiedzy (wykres
2j).
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Wykres 1j
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Wymaganie:
Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań
zewnętrznych i wewnętrznych

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła

spełnia

Nauczyciele

badane

dokonują

wymaganie.

analiz

Realizuje

wyników

zadania

sprawdzianu

z zakresu

zewnętrznego

poziomu

podstawowego.

i ewaluacji

wewnętrznej,

formułują i wdrażają wnioski z tych analiz. Działania wynikające z wniosków ze sprawdzianu
i ewaluacji są monitorowane, analizowane i modyfikowane. Szkoła w ograniczonym zakresie
podejmuje działania z zakresu poziomu wysokiego. Uczący w małym stopniu wykorzystują wyniki
zewnętrznych badań edukacyjnych.

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.
Nauczyciele analizują wyniki sprawdzianu i ewaluacji wewnętrznej oraz podejmują działania doskonalące.
Informacje uzyskane od dyrektora, nauczycieli oraz z analizy dokumentacji szkolnej wskazują, że wdrażane
wnioski sformułowane na podstawie analiz sprawdzianu zewnętrznego dotyczyły doskonalenia umiejętności
czytania ze zrozumieniem, logicznego myślenia, wykorzystania wiedzy w praktyce, wyszukiwania informacji
zawartych w tekście, tworzenia odpowiednich formuł rozwiązywania zadań, zwiększenia liczby ćwiczeń
rachunkowych, językowych (poprawność ortograficzna, interpunkcja) i wypowiedzi pisemnych. W oparciu
o wnioski

prowadzone

jest systematyczne

rozpoznawanie

potrzeb

uczniów,

rodziców

oraz

środowiska

lokalnego, dokonano oceny skuteczności zajęć pozalekcyjnych, podjęto decyzje o kontynuowaniu innowacji
pedagogicznych.
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Obszar badania:

Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i

egzaminów zewnętrznych oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę
lub placówkę monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane
Prowadzone

w szkole

działania

wynikające

z wniosków

ze

sprawdzianu

i ewaluacji

wewnętrznej

są

monitorowane, analizowane i modyfikowane. Dyrektor w ramach nadzoru pedagogicznego systematycznie
monitoruje zakres realizacji wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych i ewaluacji wewnętrznej. Prowadzone
są m.in. obserwacje zajęć, sprawdziany wiadomości i umiejętności. Nauczyciele przedstawiają semestralne
sprawozdania, np. z efektów prowadzonych działań wychowawczych i dydaktycznych. Dyrektor i nauczyciele
podali, że w oparciu o wyniki monitorowania wprowadzono następujące zmiany:
• doposażono klasy w pomoce dydaktyczne (zegary, kalendarze, termometry),
• w codziennej pracy z uczniem w większym stopniu stosuje się metody aktywizujące, elementy terapii
pedagogicznej, pochwały,
• zmodyfikowano plany dydaktyczne (zwiększono liczbę ćwiczeń kształcących umiejętności słabo opanowane,
np. czytanie ze zrozumieniem, rachunek pamięciowy, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy
w praktyce).

W wymaganiu "Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski
z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych " w odniesieniu do poziomu wysokiego
zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
Obszar badania: W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.
Nauczyciele nie znają wyników zewnętrznych badan edukacyjnych. Dyrektor stwierdził, że uczący analizują
raporty Instytutu Badań Edukacyjnych i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Wszyscy nauczyciele
deklarowali znajomość wyników badań zewnętrznych, jednak w ankietach wskazali na opracowania dotyczące
badania osiągnięć uczniów szkoły.

Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.
W szkole w niewielkim zakresie wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. Dyrektor stwierdził, że w oparciu
o raport Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczący „Regionalnych Uwarunkowań Decyzji Edukacyjnych” szkoła
wspólnie z organem prowadzącym przeprowadziła diagnozę środowiska lokalnego.
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Wymaganie:
Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła spełnia badane wymaganie. Realizuje zadania z zakresu poziomu podstawowego. W procesie
zarządzania istotne jest zapewnienie warunków pozwalających na właściwy przebieg procesów
edukacyjnych,

a realizowane

w oparciu

o wnioski

z nadzoru

pedagogicznego

zadania

służą

rozwojowi szkoły. Dyrektor motywuje nauczycieli do udziału w ewaluacji wewnętrznej oraz rozwoju
zawodowego. Szkoła podejmuje również działania z zakresu poziomu wysokiego. Zarządzanie
sprzyja udziałowi społeczności szkolnej w procesie decydowania oraz pozyskiwaniu wsparcia
zewnętrznego.

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i
uczeniu się oraz zapewnieniu warunków odpowiednich do realizacji tych zadań.
Zarządzanie

szkołą

sprzyja

tworzeniu

warunków

zapewniających

właściwy

przebieg

procesu

dydaktyczno-wychowawczego. Teren wokół szkoły jest zagospodarowany (plac zabaw, „Zielony zakątek”, ogród
botaniczny). Pomieszczenia szkolne są estetycznie urządzone i systematycznie odnawiane. Zajęcia sportowe
odbywają się na boisku szkolnym, w sali gimnastycznej lub Hali Widowiskowo-Sportowej i Pływalni w Olecku.
Placówka

dysponuje

biblioteką

z centrum

multimedialnym.

Wychowankowie

korzystają

z pomieszczeń

świetlicowych rozmieszczonych w dwóch budynkach (oddzielnie dla uczniów klas I-III i IV-VI). Funkcjonuje
„izba pamięci”, w której przekazywana jest historia szkoły i regionu. Ułożenie przedmiotów w planie dnia
sprzyja uczeniu się (uwzględniono różnorodność zajęć, w godzinach porannych umieszczono przedmioty
wymagające większego wysiłku umysłowego, lekcje rozpoczynają się o stałej porze). Uczniowie I etapu
edukacyjnego odwożeni są do domu o godz. 13.30. Podczas wszystkich obserwowanych zajęć (13) przestrzeń
w salach lekcyjnych (np. ustawienie stolików, dostęp do pomocy) była zorganizowana adekwatnie do sposobu
prowadzenia zajęć oraz założonych celów. Wszyscy uczący (14) zapewniają, że w szkole stworzono im warunki
do pracy własnej oraz zapewniono dostęp do pomocy dydaktycznych.
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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.
Na podstawie wniosków z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego podejmuje się w szkole działania służące jej
rozwojowi. Dyrektor i nauczyciele podali, że wnioski dotyczyły m.in.:
• podniesienia efektów kształcenia (praca nad umiejętnościami, które wypadły niezadowalająco na sprawdzianie
zewnętrznym, stosowanie większej liczby ćwiczeń czytania ze zrozumieniem oraz aktywnych metod pracy
i różnorodnych pomocy dydaktycznych, dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczących się,
zachęcanie uczniów do udziału w konkursach),
• stwarzania coraz lepszych warunków nauki i wypoczynku (systematyczne doposażanie placówki w sprzęt
i pomoce dydaktyczne, tworzenie miejsc do rekreacji).
Na podstawie przyjętych rekomendacji nauczyciele systematycznie analizują osiągnięcia edukacyjne uczniów,
modyfikują plany dydaktyczne, stosują metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia,
aktywizują wychowanków. Wdrożenie wniosków przyczyniło się do wzrostu wyników nauczania (uczący się
otrzymują wyższe oceny, odnoszą sukcesy w konkursach), zwiększenia zainteresowania czytelnictwem oraz
udziałem w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Partnerzy i pracownicy niepedagogiczni za najważniejsze
zmiany w funkcjonowaniu szkoły w ostatnich latach uznali: wzbogacenie bazy sportowej, księgozbioru
bibliotecznego, powstanie „Zielonego zakątka”, ogrodzenie boiska, pozyskanie pomocy dydaktycznych,
nawiązanie współpracy z innymi szkołami (Toruń, Ostrowite, Bytom).

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy
nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.
Działania dyrektora szkoły sprzyjają rozwojowi zawodowemu nauczycieli. W ciągu ostatniego roku nauczyciele
korzystali przede wszystkim z kursów i szkoleń zewnętrznych, szkoleń rad pedagogicznych. Rzadziej brali udział
w konferencjach i seminariach, kursach kwalifikacyjnych czy studiach podyplomowych (wykres 1w). Jako
przykłady podejmowanych form doskonalenia zawodowego dyrektor wskazał m.in.:
•

szkolenia

(„Rozpoznawanie

indywidualnych

potrzeb

rozwojowych

i edukacyjnych

oraz

możliwości

psychofizycznych uczniów, w kontekście realizacji zadań szkolnego specjalisty w zreformowanym systemie
pomocy psychologiczno – pedagogicznej”, „Jak wkręcić uczniów w uczenie się przy wsparciu TIK i nie tylko…”,
„Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?”),
• kursy e-learningowe (np. „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”, „Nauczyciel XXI wieku”,
„Globalizacja a edukacja globalna”),
• warsztaty („Dobór posiadanej dokumentacji szkoły pod kątem jej przydatności w procesie tworzenia koncepcji
pracy szkoły”).
Wszyscy nauczyciele potwierdzili, że kilka razy w miesiącu organizowane są spotykania dotyczące organizacji
pracy, rozwiązywania problemów wychowawczych, a kilka razy w roku spotykają się, aby porozmawiać
o sprawach administracyjnych. Przynajmniej raz w tygodniu prowadzą działania dotyczące współpracy między
nauczycielami (wykres 1j). Kilka razy w półroczu odbywają się spotkania, na których omawiane są treści
związane z nauczaniem i uczeniem się uczniów (wykres 2j) oraz relacjami z uczniami (wykresy 3j). Kilka razy
w roku nauczyciele doskonalą się w zakresie nauczania, uczenia się i wychowania uczniów (wykres 4j).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 1w

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.
Nauczyciele biorą udział w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej. Dyrektor stwierdził, że wspólnie z uczącymi
ustala

obszary

badawcze.

Zespół

nauczycieli

opracowuje

projekt

ewaluacji

i plan

działań,

następnie

przeprowadza ewaluację i przygotowuje raport. Na posiedzeniu rady pedagogicznej analizuje się wyniki badań
oraz ustala działania na przyszłość. Dyrektor zachęca uczących do udziału w badaniu ewaluacyjnym poprzez
ukazywanie korzyści wynikających z podjętych działań i

ocenę ich skuteczności. W działania związane

z ewaluacją wewnętrzną włącza się zdecydowana większość uczących (wykres 1j). Udział nauczycieli w procesie
badawczym polega głównie na zbieraniu informacji i analizowaniu wyników badań (wykres 1o).
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Wykres 1j

Wykres 1o
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W wymaganiu "Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi" w odniesieniu do poziomu
wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
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.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi całej społeczności szkolnej w procesie podejmowania decyzji. Dyrektor
zachęca do składania propozycji podczas spotkań z rodzicami (zebrania ogólnoszkolne, z radą rodziców),
nauczycielami (posiedzenia rady pedagogicznej, zespołów zadaniowych), samorządem szkolnym. Zbiera
pomysły ciekawych rozwiązań przy okazji takich uroczystości szkolnych jak: Święto Szkoły, ślubowanie klas I,
Dni Rodziny, „Parafiada” (rozmowy, wymiana doświadczeń). Docenia działania nauczycieli, rodziców i uczniów
(podziękowania, promocja w lokalnej prasie, na stronie internetowej szkoły). Wszyscy nauczyciele zadeklarowali
swoje uczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania szkołą, wskazując zakres (wykres 1o)
i formę udziału (wykres 2o). Dużą rolę w procesie decyzyjnym odgrywają również uczniowie i ich rodzice.
Uczący się decydują o tym, kto będzie ich reprezentować w samorządzie uczniowskim. Zgłaszają propozycje
odnośnie

organizacji

wycieczek,

imprez

i uroczystości

szkolnych

(Dzień

Edukacji

Narodowej,

Dzień

Samorządności, walentynki, andrzejki, Międzyszkolny Dzień Sportu i Sportowy Dzień Dziecka), tematyki godzin
wychowawczych, debat szkolnych („Jak się uczyć, żeby się nauczyć", „Z małej szkoły na stadiony", „Pomóż sam
sobie"), wykorzystania budynku

gospodarczego

(utworzono

„Zielony

Zakątek”, w

którym

odbywają

się

uroczystości szkolne, zajęcia z wychowawcą, spotkania drużyny harcerskiej). Rodzice współtworzą m.in.
koncepcję pracy szkoły oraz programy: wychowawczy, profilaktyki. W procesy decyzyjne włącza się także
pracowników niepedagogicznych. Zachęcani są do wyrażania opinii w sprawie bieżących remontów i napraw,
wyjazdów integracyjnych, planowania budżetu na kolejny rok.

Wykres 1o
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Wykres 2o

Obszar badania: Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce
wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb.
Działania dyrektora w pozyskiwaniu wsparcia zewnętrznego są skuteczne i odpowiednie do potrzeb szkoły.
Potwierdzają to wszyscy nauczyciele. Szkoła otrzymuje wsparcie wielu instytucji zewnętrznych. Są to m.in.:
• Drużyna Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Bytom (pomoc w organizacji wypoczynku letniego),
• Stowarzyszenie "Ku Słońcu", Ełckie Centrum Edukacji Ekologicznej (zagospodarowanie terenów zielonych,
prowadzenie zajęć i warsztatów ekologicznych, realizacja projektów),
• Prywatna Firma Budowlana "Witkowski" z Olecka (pomoc przy zakładaniu miniparku, wykonanie wjazdu
do szkoły),
•

Warmińsko-Mazurski

Ośrodek

Doskonalenia

Nauczycieli

w Olsztynie

Filia

w Olecku,

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku, (szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, rodziców),
• Sąd Rejonowy w Olecku - III Wydział Rodzinny i Nieletnich (profilaktyka w zakresie przestępczości nieletnich),
• Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku z Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Olecku
(przygotowanie uczniów do ważnych uroczystości organizowanych dla społeczności miasta i gminy Olecko, np.
dożynki, święta narodowe, obchody ważnych rocznic i jubileuszy oraz szkolnych uroczystości patriotycznych),
•

Powiatowa

Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna

w Olecku,

Agencja

Rynku

Rolnego,

Kasa

Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego Olecko (dofinansowanie imprez szkolnych, konkursów, promowanie zdrowego stylu
życia),
• Parafia św. Antoniego Padewskiego w Gąskach, Parafialny Oddział Caritas (możliwość zaprezentowania
umiejętności uczniowskich, dofinansowanie uroczystości i imprez szkolnych, wypoczynku letniego – „Wakacje
z Bogiem”),
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku (realizacja programu „Mały Mistrz", zajęcia wychowania
fizycznego),
•

ośrodki

pomocy

społecznej

(organizowanie

bezpłatnego

dożywiania,

współdziałanie

wychowawców

i psychologa szkolnego z pracownikami socjalnymi),
• lokalny samorząd Gminy Olecko: (budowa sali gimnastycznej, boiska, remonty budynków szkoły),
• indywidualni darczyńcy (zakup nagród dla dzieci, sprzętu ogrodniczego).
Współpraca szkoły z organizacjami i instytucjami zewnętrznymi wpływa korzystnie na rozwój uczniów. Uczący
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się mają możliwość m.in. zdobywania nowych umiejętności, poszerzania wiedzy oraz prezentowania swoich
zdolności.

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z
zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.
Dyrektor

zachęca

nauczycieli

do wykorzystywania

w pracy

aktualnej

wiedzy

naukowej.

Organizuje

i dofinansowuje szkolenia (np. zaprasza do szkoły pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni
psychologiczno-pedagogicznej), umożliwia realizację projektów i programów oraz wprowadzanie innowacji
pedagogicznych, wyposaża szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Nauczyciele wskazali przykłady
wykorzystania pozyskanej wiedzy w pracy z uczniem. Badania J. Hattiego, dotyczące istoty uczenia się,
przyczyniły

się

do wprowadzenia różnorodnych

metod

aktywizujących,

elementów

oceniania

kształtującego, kinezjologii, e-learningu oraz innowacji pedagogicznych. Podczas rozpoznawania indywidualnych
potrzeb uczniów wykorzystano badania H. Gardnera dotyczące inteligencji wielorakich.
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