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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

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

wymagań państwa.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

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

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

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

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

wymagania na pięciu poziomach:

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

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

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

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

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

Badanie zostało zrealizowane w dniach 02-03-2015 - 13-03-2015 przez zespół wizytatorów ds.

ewaluacji, w skład którego weszli: Marzena Bąk, Maria Zielińska. Badaniem objęto 54 uczniów

(ankieta i wywiad grupowy), 36 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 16 nauczycieli (ankieta

i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy

z przedstawicielami partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także

obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport,

który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Arkusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji 

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

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

Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Tylmanowej. Realizując zadania statutowe, dąży do zapewnienia uczniom optymalnych warunków do rozwoju

w aspekcie edukacyjnym i wychowawczym. 

Na osiągnięcia edukacyjne uczniów, potwierdzone średnimi wynikami sprawdzianu zewnętrznego oraz licznymi

sukcesami w konkursach i zawodach sportowych ma wpływ systematyczna realizacja podstawy programowej.

Nauczyciele, powszechnie monitorując i analizując poziom wiadomości i umiejętności uczniów, wypracowują

i wdrażają działania, których realizacja przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. 

Nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe i sytuację społeczną uczniów i –

zgodnie z wynikami diagnozy - zapewniają odpowiednie formy wsparcia. W tym zakresie współpracują

z instytucjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym. W procesie edukacyjnym nauczyciele dużo uwagi

poświęcają motywowaniu uczniów, nie w pełni wykorzystując możliwości jakie daje skuteczna realizacja zasady

indywidualizacji, uwzględniająca w szczególności potrzeby edukacyjne, uzdolnienia, zainteresowania

i preferowane style uczenia się każdego ucznia.

Szkoła doskonali procesy edukacyjne, podejmując działania dydaktyczno – wychowawcze, będące wynikiem

realizacji wniosków i rekomendacji wypracowywanych po analizie sprawdzianu zewnętrznego, ewaluacji

wewnętrznej i innych badań przeprowadzanych w szkole. Szkoła nie korzysta z wyników badań zewnętrznych,

dotyczących procesów edukacyjnych, prowadzonych na poziomie wojewódzkim lub ogólnopolskim.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa im.mjra Henryka Sucharskiego
Patron mjr Henryk Sucharski

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Tylmanowa

Ulica oś.Kozielce

Numer 296

Kod pocztowy 34-451

Urząd pocztowy Tylmanowa

Telefon 182625086

Fax 182625086

Www www.zsptylmanowa.ochotnica.pl

Regon 49051554600000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 166

Oddziały 7

Nauczyciele pełnozatrudnieni 10.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.72

Średnia liczba uczących się w oddziale 23.71

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 16.6

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat nowotarski

Gmina Ochotnica Dolna

Typ gminy gmina wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego (D)

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji
(D)

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

Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów
uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów,
w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych
działań dydaktyczno-wychowawczych (B)

Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B)

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

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

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

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

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

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

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

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

C

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

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

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

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

1. Realizacja podstawy programowej, wsparta działaniami uwzględniającymi wnioski z systematycznie

prowadzonego monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów, wpływa pozytywnie na poziom nabywanych

przez nich wiadomości i umiejętności, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach sprawdzianu zewnętrznego,

sukcesach uczniów w konkursach i zawodach sportowych oraz na wyższym etapie edukacyjnym.

2. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami środowiska lokalnego, zapewniając uczniom wsparcie w rozwoju,

zdobywaniu wiedzy i umiejętności, kształtowaniu postaw, adekwatne do ich potrzeb i sytuacji społecznej.

3. Nauczyciele deklarują prowadzenie działań uwzględniających indywidualizację procesu edukacyjnego,

jednakże realizacja tej zasady, jako zaplanowanych oddziaływań w odniesieniu do każdego ucznia, w mniejszym

stopniu znajduje odzwierciedlenie na zajęciach lekcyjnych.

4. Szkoła wykorzystuje wnioski z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego, ewaluacji wewnętrznej

i prowadzonych przez nauczycieli badań wewnętrznych do planowania działań, mających na celu doskonalenie

procesów edukacyjnych i podniesienie jakości pracy.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Stan oczekiwany:

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do

nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice

powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one

nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o

osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele diagnozują osiągnięcia uczniów, a uzyskane informacje wykorzystują w planowaniu

i realizacji działań edukacyjnych. Znają i wykorzystują w praktyce zalecane warunki i sposoby

realizacji podstawy programowej. Z różną częstotliwością wdrażają działania sprzyjające

nabywaniu przez uczniów kluczowych umiejętności. Osiągnięcia uczniów są systematycznie

monitorowane, a wnioski służą podejmowaniu skutecznych działań. Uczniowie osiągają różnorodne

sukcesy edukacyjne i są przygotowani do kolejnego etapu kształcenia.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Diagnozowaniu osiągnięć uczniów służą przeprowadzane w szkole sprawdziany po pierwszym etapie

edukacyjnym, takie jak: Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasistów OPERON; Sprawdzian

na zakończenie I etapu edukacyjnego z programu "Ja i moja szkoła" MAC; Ogólnopolskie Badanie

Trzecioklasistów - OBUT; Badanie Umiejętności w Klasie Trzeciej - Czytanie "Wielki Finał - Ekstraklasa"; Test

Diagnozujący z Języka Angielskiego. Nauczyciele pierwszego etapu edukacyjnego uzyskują informacje na temat

dojrzałości dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz ich predyspozycji od nauczycieli wychowania przedszkolnego

i rodziców. Ponadto, w klasach pierwszych, w bieżącym roku szkolnym, przeprowadzono sprawdzian

diagnozujący osiągnięcia uczniów po pierwszym okresie nauki. Wyniki ww. sprawdzianów, poddawane analizie

ilościowej i jakościowej, dają podstawę do formułowania wniosków w zakresie stopnia opanowania

poszczególnych umiejętności. Nauczyciele wypracowują rekomendacje do pracy w klasie czwartej, które dotyczą

wprowadzania konkretnych ćwiczeń podczas realizacji podstawy programowej danego przedmiotu. W oparciu

o wyniki diagnozy nauczyciele: dokonują modyfikacji planów pracy dydaktycznej, kładąc nacisk na zagadnienia

oraz umiejętności wymagające utrwalenia i doskonalenia; obejmują uczniów pomocą psychologiczno -
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pedagogiczną w formie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych; przygotowują uczniów do konkursów, zawodów

sportowych, uroczystości szkolnych i sprawdzianu zewnętrznego.

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Procesy edukacyjne realizowane w szkole są spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy

programowej. Nauczyciele z różną częstotliwością kształtują u uczniów kompetencje kluczowe. Analiza danych

wskazuje, iż zarówno na poziomie deklaratywnym jak i podczas wszystkich lub większości obserwowanych zajęć

kształtowana jest umiejętność komunikowania się w języku ojczystym, zarówno w mowie, jak i piśmie (wykres

1j) oraz umiejętność czytania (wykres 2j). Często kształtowane umiejętności wskazywane przez nauczycieli to:

umiejętność odkrywania przez uczniów swoich zainteresowań (wykres 3j), a także umiejętność uczenia się

(wykres 4j), chociaż działania zmierzające do jej doskonalenia odnotowano na mniej niż połowie

obserwowanych zajęć (3 z 8). Podobnie - na mniej niż połowie obserwowanych zajęć - miało miejsce

kształtowanie umiejętności: posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (3

z 8), chociaż połowa nauczycieli deklaruje częstsze działania w tym zakresie (wykres 5j); myślenia

matematycznego (2 z 8), co - jak wynika ze wskazań uczących - praktykowane jest rzadko. Działania

świadczące o kształtowaniu umiejętności pracy zespołowej zaobserwowano na połowie zajęć, większość

nauczycieli twierdzi natomiast, że prowadzi je częściej (wykres 6j). W najmniejszym stopniu nauczyciele

koncentrują się na umiejętności myślenia naukowego (wykres 7j). Nauczyciele znają zalecane warunki

i sposoby realizacji ustalone dla nauczanego przedmiotu i świadomie wykorzystują je w procesie lekcyjnym

(wykres 1o). 

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

Wykres 5j Wykres 6j



Szkoła Podstawowa im.mjra Henryka Sucharskiego 11/31

      

Wykres 7j
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Wykres 1o
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Obszar badania:  W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

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

Nauczyciele powszechnie monitorują poziom osiągnięć uczniów. Do najczęściej stosowanych sposobów należy:

ocenianie bieżące, podsumowujące, kształtujące; sprawdzanie stopnia zrozumienia przez uczniów omawianych

kwestii oraz poprawności wykonywania zadań; zadawanie pytań i dawanie uczniom możliwości ich zadawania;

uzyskiwanie informacji zwrotnych; podsumowywanie działań przez uczniów (wykres 1w). Wśród innych,

deklarowanych przez nauczycieli sposobów, znalazły się: obserwacja ucznia w różnych sytuacjach zadaniowych

(gry i zabawy dydaktyczne, praca w grupach i praca indywidualna); analiza sukcesów uczniów w konkursach,

zawodach sportowych; analiza wytworów uczniów. Podczas zajęć edukacyjnych nauczyciele w większości

monitorowali poziom wiadomości i umiejętności uczniów poprzez zadawanie pytań, podsumowywanie

informacji, sprawdzanie sposobu wykonywania zadań przez uczniów. W niewielkim zakresie tworzyli uczniom

możliwość zadawania pytań, żaden z nauczycieli nie pytał, co uczniowie sądzą o jego sposobie przekazywania

wiedzy. Analiza osiągnięć uczniów prowadzi do formułowania wniosków, które są uwzględniane przez nauczycieli

w szczególności do: indywidualizowania pracy z uczniami, co w niewielkim stopniu miało miejsce podczas

obserwowanych zajęć; modyfikowania metod i form pracy; obejmowania uczniów pomocą w formie zajęć

dydaktyczno - wyrównawczych i świetlicowych; zwiększania ilości ćwiczeń i zadań doskonalących daną

umiejętność; ewaluacji własnej pracy (wykres 1o).
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Wykres 1o
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Wykres 1w
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Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych

Wnioski z analizy osiągnięć uczniów stanowią podstawę do wdrażania działań dydaktyczno - wychowawczych,

które przynoszą oczekiwane efekty. Do wzrostu wyników kształcenia przyczyniają się, między innymi,

następujące działania: systematyczna praca nad podnoszeniem poziomu opanowania przez uczniów

umiejętności opisanych w podstawie programowej (zwiększenie ilości i różnorodności ćwiczeń oraz zadań

kształtujących daną czynność i umiejętność ucznia; modyfikowanie planów dydaktycznych pod względem ilości

godzin przeznaczonych na omówienie trudniejszych zagadnień, dobór odpowiednich metod, form pracy

i środków dydaktycznych do indywidualnych potrzeb uczniów - metody aktywizujące, praktycznego działania,

wizualizacja nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej; prowadzenie zajęć

przygotowujących uczniów do sprawdzianów zewnętrznych); wdrożenie w roku szkolnym 2012/2013 planu

działań naprawczych, jego modyfikacja i kontynuacja; objęcie uczniów napotykających na trudności w nauce

zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi; prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów

do udziału w konkursach, zawodach sportowych; wdrażanie różnych sposobów motywowania uczniów do pracy

(tworzenie odpowiedniej atmosfery sprzyjającej uczeniu się, podmiotowe traktowanie uczniów, obiektywne

ocenianie osiągnięć uczniów z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego, wyzwalanie ciekawości

poznawczej i twórczej aktywności, wskazywanie na użyteczność wiedzy w życiu codziennym, dostarczanie

uczniom pozytywnych wzmocnień, zapobieganie porażkom, prezentowanie osiągnięć uczniów); wdrażanie

uczniów do wzajemnej pomocy koleżeńskiej; wdrażanie do samooceny wkładu pracy i postępów w nauce;

konstruktywna współpraca z rodzicami uczniów (wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych

i wychowawczych, przekazywanie informacji o postępach uczniów, zachęcanie do korzystania z pomocy

instytucji świadczących pomoc psychologiczno - pedagogiczną); doskonalenie kompetencji i warsztatu pracy

nauczycieli (szkolenia z zakresu metod efektywnego nauczania i uczenia się, edukacji twórczej, pracy z uczniem

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ocenienia kształtującego). W opinii nauczycieli i dyrektora, pozytywny

wpływ na wdrożenie uczniów w proces kształcenia na drugim etapie edukacyjnym ma realizacja Programu

Adaptacyjnego w klasie IV, którego działania dotyczą czterech obszarów: relacje wychowawca – uczniowie;

relacje nauczyciele poszczególnych przedmiotów – uczniowie; relacje uczeń – uczeń; współpraca z rodzicami. O

skuteczności wymienionych działań świadczą w szczególności wyniki sprawdzianu zewnętrznego, które

na przestrzeni trzech ostatnich lat 2012 - 2014 utrzymują się w obszarze wyników średnich oraz wskazują

na wzrost efektów kształcenia w zakresie umiejętności czytania - 75% w 2014 r.; pisania, rozumowania,

wykorzystywania wiedzy w praktyce - wynik oscyluje w granicy 60% (spadek w ubiegłym roku, w porównaniu

do wyniku z roku 2012, odnotowano w zakresie kształtowania umiejętności korzystania z informacji - wynik

na poziomie 68%). Nauczyciele zauważają także wzrost średnich ocen uzyskiwanych przez uczniów

w klasyfikacji śródrocznej i rocznej z poszczególnych przedmiotów. Efektem działań nauczycieli są także

sukcesy uczniów w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych, między innymi: zdobycie tytułu finalisty

Przyrodniczego Konkursu Tematycznego "Skarby przyrody i ich ochrona", III, VIII i X miejsce w Ogólnopolskim

Konkursie Języka Angielskiego Albus, II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim i Plastycznym „Jan Paweł

II-droga do świętości”, wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "Kangur", I i II miejsce

w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Bezpieczna Szkoła", I miejsce w "Masowym Szczawnickim Biegu
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Niepodległości", nagrody i puchary w VIII Międzynarodowym Biegu Pieniny 2014, wysokie lokaty w zawodach

pływackich, narciarstwie alpejskim. Wszyscy ankietowani uczniowie mają świadomość własnych osiągnięć,

wśród których najczęściej wymieniają sukcesy sportowe (wykres 1o).  

 

Wykres 1o

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

pracy

Szkoła rozwija umiejętności ważne dla uczniów na kolejnym etapie edukacyjnym. Zarówno dyrektor, jak

i nauczyciele, jako najważniejsze wymieniają umiejętności opisane w podstawie programowej kształcenia

ogólnego: czytania, myślenia matematycznego, myślenia naukowego, komunikowania się w języku ojczystym

i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i piśmie, posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji, uczenia się i pracy

zespołowej. Ponadto wskazują na kształtowanie u uczniów umiejętności i postaw sprzyjających ich dalszemu

rozwojowi, takich jak: rozpoznawanie własnych potrzeb, autoprezentacja, kreatywność, samodzielność,

otwartość, umiejętność komunikowania się w grupie społecznej. Działania służące przygotowaniu uczniów

do dalszej nauki, to: ćwiczenia kształtujące umiejętności, uczenie technik uczenia się, organizacja konkursów

szkolnych, udział uczniów w projektach, programach unijnych, akcjach profilaktycznych i charytatywnych,

propagowanie czytelnictwa, wykorzystywanie różnych źródeł informacji, stosowanie różnych metod i form

pracy, rozwijanie zainteresowań uczniów, motywowanie i zachęcanie do aktywności w nabywaniu wiedzy

i umiejętności poprzez wprowadzenie w klasach młodszych "Dzienniczka czytania", "Czekoladki sukcesu",

"Kącika własnego rozwoju", modelowanie postaw uczniów poprzez osobisty przykład nauczyciela.

O adekwatności podejmowanych działań świadczy fakt, że poziom osiągnięć uczniów kontynuujących naukę

w gimnazjum wzrasta, czego potwierdzenie stanowią wyniki egzaminów gimnazjalnych, osiągnięcia

absolwentów w konkursach, zdobycie Diamentowego Indeksu AGH, podejmowanie nauki w liceach, uzyskanie

stypendium MEN. Szkoła szczyci się sukcesami absolwentów, wśród których są nauczyciele, sławni sportowcy,

lekarze, misjonarze, farmaceuci, fryzjer - stylista.
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Wymaganie:

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

Stan oczekiwany:

W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

podejmuje się różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być

one oparte na diagnozie, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ich elementem jest

przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują

nauczanie i wspierają uczniów.

Poziom spełnienia wymagania: C

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby uczniów. W oparciu o wyniki diagnoz,

podejmują adekwatne działania wspierające ich rozwój. Szkoła prowadzi działania o charakterze

antydyskryminacyjnym. W przypadku problemów edukacyjno – wychowawczych, poszukuje

rozwiązań we współpracy z rodzicami i pracownikami instytucji wspierających pracę szkoły.

Uczniowie i rodzice pozytywnie oceniają poziom udzielanego im przez szkołę wsparcia. Nauczyciele

motywują uczniów do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym. Sposób realizacji zasady

indywidualizacji pracy na lekcji nie spełnia kryterium powszechności i adekwatności do potrzeb

każdego ucznia.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W szkole podejmowane są działania w celu rozpoznania możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych oraz

sytuacji społecznej każdego ucznia. Podejmowane cyklicznie działania, obejmujące wszystkich uczniów,

świadczą o systemowości prowadzonego rozpoznania. Najczęściej wykorzystywane przez nauczycieli sposoby

rozpoznawania możliwości psychofizycznych i potrzeb uczniów, to: analiza osiągnięć na koniec pierwszego etapu

edukacyjnego; wykorzystanie wyników testów zewnętrznych OBUT, OPERON, EKSTRAKLASA; wyniki diagnozy

wstępnej z różnych przedmiotów; analiza bieżących osiągnięć uczniów; obserwacja aktywności uczniów

na zajęciach; analiza wyników uzyskiwanych w konkursach; wymiana informacji między nauczycielami;

rozpoznanie sytuacji społecznej i rodzinnej ucznia; rozmowa z uczniem i rodzicami; analiza opinii i orzeczeń

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wyniki działań podejmowanych w celu diagnozowania indywidualnej

sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów są dokumentowane i wykorzystywane, między innymi do formułowania

i dostosowywania wymagań edukacyjnych. W mniejszym stopniu stosuje się badania uczniów pod kątem

diagnozy prezentowanych przez nich stylów uczenia się, w celu modyfikowania i dostosowywania metod pracy

do indywidualnych potrzeb w tym zakresie. Zdaniem rodziców, nauczyciele rozmawiają z nimi o potrzebach

i możliwościach ich dzieci (wykres 1j).
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Wykres 1j

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia 

Zdaniem dyrektora, przy tworzeniu oferty szkoły, najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.

Oprócz stosowania przepisów BHP i troski o stan techniczny pomieszczeń, organizowane są warsztaty dla

uczniów na temat bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Rozpoznanie oczekiwań uczniów oraz ich

potrzeb ma wpływ na tworzenie oferty zajęć, która obejmuje: zajęcia rewalidacyjne; zajęcia dydaktyczno -

wyrównawcze; zajęcia rozwijające: humanistyczne, przyrodnicze, matematyczne, artystyczne, komputerowe,

czytelnicze, sportowe. Nauczyciele przygotowują uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych,

artystycznych oraz zawodów sportowych. Uczniowie uważają, że organizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne

pomagają im uczyć się (wykres 1j), jak również są dla nich interesujące (wykres 2j). Zdanie rodziców na temat

stopnia dostosowania zajęć pozalekcyjnych do potrzeb ich dzieci jest podzielone (wykres 3j). Na

obserwowanych zajęciach nauczyciele wykorzystywali wnioski z prowadzonego rozpoznania potrzeb uczniów

poprzez podejmowanie działań, np. uczeń o wzmożonej pobudliwości ruchowej, często rozkojarzony, był

angażowany do rozdzielania pomocy dydaktycznych; inni uczniowie mieli możliwość wykonania ćwiczenia

w czasie dostosowanym do własnego tempa pracy; niektórym uczniom udzielano dodatkowych wskazówek;

uczniowie zdolniejsi mieli przygotowane dodatkowe zadania o wyższym stopniu trudności. Poprzez zachęty,

pochwały, informacje zwrotne, uczniowie byli pozytywnie motywowani do zaangażowania i aktywności

na zajęciach. 
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Wykres 1j Wykres 2j

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

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki

W opinii nauczycieli nie ma zachowań, które można by określić jako dyskryminacyjne. Zdarzają się przypadki

niewłaściwego zachowania uczniów wśród rówieśników. Wówczas problemy rozwiązuje się na bieżąco, włączając

do udziału w podejmowanych działaniach rodziców, uczniów, a w razie potrzeby psychologa z Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Targu. W szkole realizowane są działania w ramach programu

wychowawczego i profilaktycznego w tym tematy z zakresu: tolerancji i praw dziecka. We współpracy z Gminną

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane są programy "Trzeźwy umysł", "Bezpieczny

Internet". W klasach młodszych poprzez bajkoterapię i biblioterapię realizowane są treści podstawy

programowej związane z tematyką dyskryminacji. Angażowanie uczniów do udziału w licznych akcjach

charytatywnych w celu uwrażliwienia na potrzeby i inność w otaczającym świecie, stało się tradycją tej szkoły.

Uczniowie przytaczają liczne przykłady podejmowanych działań kształtujących postawy tolerancji, akceptacji,

umiejętność dialogu. Brali udział między innymi w: akcjach antydyskryminacyjnych - rozdawali uczniom jabłka,

jako symbol dzielenia się z każdym, do których "były też dołączone cytaty z wypowiedzi Św. Jana Pawła II, aby

wszyscy się szanowali"; "Cichy Przyjaciel" - losują osobę, modlą się za nią i wykonują dla niej drobny

upominek; "Dzień szalonej fryzury"; pomagają innym, np. dzieciom niepełnosprawnym z Koła Szczawnica;

 Fundacji Sursum Corda; uczestniczyli w akcji "Szlachetna Paczka" dla rodziny potrzebującej wsparcia. Dzięki

udziałowi w projekcie e-Twinning (projekt pt: „Use your Superpowers") uczniowie mają możliwość poszerzenia

wiedzy i kształtowania postawy otwartości wobec innych kultur. W obecnym roku szkolnym nawiązali

współpracę z grecką szkołą podstawową z Kilkis.
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Wykres 1w

Obszar badania:  Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc

uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną

Współpraca szkoły z instytucjami, których obowiązkiem jest świadczenie poradnictwa i pomocy uczniom jest

adekwatna do ich potrzeb i sytuacji społecznej. Szkoła współpracuje między innymi z: Poradnią Psychologiczno

– Pedagogiczną w Nowym Tagu, Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Tylmanowej, Parafią św. Mikołaja

w Tylmanowej, klubami sportowymi - LKS Lubań Tylmanowa, Klubem Rowerowo - Motocyklowym RMK,

Parafialnym Klubem Sportowym "Mikołaj" w Tylmanowej, Policją, Strażą Pożarną, Ośrodkiem Zdrowia, Świetlicą

Środowiskową działającą przy Albertyńskim Ośrodku Pomocy dla Dzieci i Osób Starszych w Tylmanowej,

Związkiem Podhalan, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Urzędem Gminy w Ochotnicy Dolnej oraz szkołami z terenu Gminy Ochotnica Dolna. We
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współpracy z wymienionymi podmiotami podejmowane są działania edukacyjno - wychowawcze i opiekuńcze

w zakresie: diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów; dostosowywania wymagań edukacyjnych, form

i metod pracy z uczniami potrzebującymi indywidualnego wsparcia; rozwiązywania trudnych sytuacji

wychowawczych; korzystania z pomocy specjalistów - psychologa, pedagoga, logopedy; profilaktyki zachowań

ryzykownych uczniów i bezpieczeństwa w szkole; propagowania zdrowego stylu życia; wspierania

wszechstronnego rozwoju uczniów, ich zainteresowań, uzdolnień i organizowania alternatywnych form

spędzania wolnego czasu; podtrzymywania tradycji regionalnych; zaspokajania potrzeb uczniów z rodzin

wielodzietnych lub o niższym statusie ekonomicznym; realizowania projektów unijnych, programów

edukacyjnych, profilaktycznych, prozdrowotnych; prowadzenia akcji charytatywnych. Współpraca z instytucjami

wspiera szkołę w zaspokajaniu potrzeb poznawczych, emocjonalnych i społecznych uczniów, kształtowaniu

postaw, rozwijaniu zainteresowań. Dzięki niej uczniowie, między innymi: poznają współczesne zagrożenia

i sposoby ich unikania - cyberprzemoc, uzależnienia, sytuacje kryzysowe; biorą udział w licznych konkursach,

zawodach sportowych i odnoszą w nich sukcesy; uczestniczą w życiu kulturalnym i społecznym miejscowości,

reprezentując szkołę w uroczystościach patriotycznych, regionalnych; kształtują postawy prozdrowotne;

rozwijają indywidualne pasje - zajęcia zespołu regionalnego "Tylmanowianie", motocross, piłka nożna, schola,

chór parafialny; uczestniczą w programach i projektach - "Teraz Twój czas", "Jeżdżę z głową", "Młodzi

detektywi"; otrzymują wsparcie w postaci dożywiania, pomocy materialnej i edukacyjnej. Zarówno nauczyciele,

jak i przedstawiciele instytucji partnerskich są świadomi korzyści wynikających z realizowanych wspólnie działań

i uznają je za adekwatne do potrzeb uczniów. Jedynym działaniem, które nie zaspokaja oczekiwań jest

niewystarczająca współpraca z organem prowadzącym szkołę w kwestii zdiagnozowanej i mocno akcentowanej

przez dyrektora, nauczycieli i rodziców potrzeby zatrudnienia pedagoga szkolnego.

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia

Działania nauczycieli podejmowane podczas zajęć edukacyjnych motywują uczniów do angażowania się

w realizację proponowanych zadań i wykonywania poleceń. To przede wszystkim: prezentowanie celów lekcji

i jej tematyki; odwoływanie się do wiedzy i doświadczeń uczniów; zachęcanie do twórczego wysiłku

i pokonywania trudności; pozytywne wzmocnienia w formie pochwał, nagród; formułowanie informacji

zwrotnych oceniających aktywność i efektywność pracy ucznia; wzbudzanie poczucia satysfakcji ucznia

z osiągnięć. W wynikach obserwacji zajęć brak jest przykładów zaplanowanych działań nauczycieli, mających

na celu indywidualizację procesu edukacyjnego, uwzględniającą potrzeby każdego ucznia. Wszyscy uczniowie

rozwiązywali te same zadania, a sposób przyswajania wiedzy i umiejętności był narzucony przez

nauczyciela. Prezentowanie przez nauczycieli sposoby indywidualizacji (6 z 8 lekcji), sprowadzały się do:

kontrolowania indywidualnej pracy ucznia i udzielania wskazówek; umożliwiania pracy w parach; uwzględniania

tempa pracy uczniów. W trzech przypadkach nauczyciele nie zmodyfikowali metody pracy, co wpłynęło

na spadek koncentracji uwagi u uczniów. Udzielenie wsparcia kilku uczniom podczas zajęć obowiązkowych nie

spełnia kryterium powszechności i adekwatności w stosunku do potrzeb każdego ucznia. Wśród deklarowanych

przez nauczycieli sposobów indywidualizacji procesu nauczania znajduje się różnicowanie zadań domowych oraz

wdrażanie pomocy koleżeńskiej. W przypadku pierwszego z nich, wybór stopnia trudności zadania nauczyciele

pozostawiali samemu uczniowi, natomiast forma dobierania uczniów w pary budzi wątpliwości, co do jej

skuteczności i efektywności we wspieraniu indywidualnego rozwoju uczniów.
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Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce

odpowiada ich potrzebom

Większość uczniów uważa, że wsparcie uzyskane w szkole jest adekwatne do oczekiwań i odpowiada na ich

potrzeby. Uczniowie otrzymują od nauczycieli informacje, że uczący wierzą w ich możliwości (wykres 1j) oraz

upewnia ich w tym, że mogą mierzyć się nawet z trudnymi zadaniami (wykres 2j). Zdanie rodziców, na temat

otrzymywania wsparcia w sytuacjach trudnych dla ich dziecka od nauczycieli ilustruje wykres 3j, natomiast oo

wychowawców klas wykres 4j. 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j Wykres 4j
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Stan oczekiwany:

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

zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych

szkołach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie

udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań.

Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych pochodzących z różnych

źródeł.

Poziom spełnienia wymagania: C

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele monitorują efektywność nauczania oraz jakość pracy szkoły w różnych obszarach.

W tym celu, między innymi: analizują wyniki sprawdzianów zewnętrznych, ewaluacji wewnętrznej

oraz innych badań, dotyczących populacji ich uczniów, prowadzonych w szkole. Wnioski są

adekwatnie wykorzystywane, zarówno w pracy z uczniami, jak i w doskonaleniu warsztatu pracy

nauczyciela, a wdrażane na ich podstawie działania przynoszą oczekiwane efekty. Nauczyciele nie

podali spójnych przykładów wykorzystania w planowaniu procesów edukacyjnych wyników badań

zewnętrznych.

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

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

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania

Nauczyciele corocznie dokonują analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego, która kończy się sformułowaniem

wniosków dotyczących poziomu opanowania umiejętności przez uczniów oraz rekomendacji do dalszej pracy

nad ich doskonaleniem. Analizie podlegają także wyniki ewaluacji wewnętrznej prowadzonej na poziomie całej

szkoły oraz przez zespoły nauczycielskie. Wszyscy nauczyciele znają wnioski z powyższych badań i adekwatnie

wykorzystują je w swojej pracy. Wymienione przez nauczycieli wnioski z analizy sprawdzianu zewnętrznego

dotyczą doskonalenia umiejętności humanistycznych i matematycznych, badanych przez poszczególne zadania

egzaminacyjne. Są one wdrażane w pracy z uczniami poprzez: rozwijanie umiejętności kluczowych (stosowanie

odpowiednich typów zadań) w toku zajęć lekcyjnych na wszystkich przedmiotach i we wszystkich klasach, zajęć

przygotowujących do sprawdzianu i zajęć świetlicowych; modyfikowanie metod i form pracy dydaktycznej;

przeprowadzanie próbnych testów i sprawdzianów. Służą także poszerzaniu kompetencji i doskonaleniu

warsztatu pracy nauczycieli (warsztaty, szkolenia, samokształcenie). Wnioski z ewaluacji wewnętrznej,
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w zależności od badanego obszaru pracy szkoły, dotyczyły między innymi: zwiększenia poczucia bezpieczeństwa

uczniów w szkole, kształtowania właściwych postaw, kształtowania nawyków zdrowego stylu życia, doskonalenia

umiejętności diagnozowania potrzeb uczniów, wzmocnienia współpracy z podmiotami szkoły, poszerzania

zakresu pomocy uczniom mającym trudności w nauce, tworzenia uczniom możliwości osiągania sukcesów

edukacyjnych i wychowawczych, prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej, wdrażania działań

profilaktycznych. Przykładem działań wdrożonych w oparciu o wymienione wnioski jest: zorganizowanie "Testu

bezpieczeństwa"; opracowanie propozycji zadań do Gminnego Programu Wspierania Rodziny; zmodyfikowanie

wymagań edukacyjnych dla klasy pierwszej i trzeciej oraz sposobu oceniania; przystąpienie do programu

"Bezpieczna i Przyjazna Szkoła"; opracowanie programów adaptacyjnych dla dzieci 6-7 letnich oraz uczniów

klasy czwartej; włączenie uczniów w akcje charytatywne - "Sursum Corda", "Pola Nadziei", "Szlachetna Paczka",

"Dobroczynna Kartka Świąteczna"; utworzenie "Skrzynki życzeń"; zorganizowanie "Dni otwartych" dla rodziców;

realizacja programu profilaktycznego "Zachowaj trzeźwy umysł"; zorganizowanie konkursów "Bieg po zdrowie",

"Odżywiaj się zdrowo", "Zdrowo jem, ruszam się, dobrym życiem cieszę się", "Bezpieczny Internet".

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

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Działania prowadzone w szkole są monitorowane. Wnioski z monitorowania działań stanowią informację o ich

efektywności i skuteczności. Analiza działań wdrożonych w oparciu o wnioski ze sprawdzianów zewnętrznych

pozwala stwierdzić, iż uczniowie: w roku 2014 uzyskali wyższy wynik w porównaniu z rokiem poprzednim; lepiej

radzą sobie ze stresem w sytuacji egzaminacyjnej; uzyskali satysfakcjonujący wynik w sprawdzianie po

pierwszym etapie edukacyjnym; osiągają sukcesy w konkursach. Działania wdrożone na skutek wyników

ewaluacji wewnętrznej - zdaniem nauczycieli - wpłynęły w szczególności na: wzrost średniej ocen uzyskiwanych

przez uczniów klas IV-VI w klasyfikacji śródrocznej i rocznej; zwiększenie liczby uczniów biorących udział

w konkursach szkolnych; poprawę bezpieczeństwa i zachowania uczniów w szkole; wzrost świadomości uczniów

w zakresie oddziaływań prozdrowotnych; zmianę asortymentu w sklepiku szkolnym; rozwój samorządności

uczniów; zaangażowanie uczniów w życie szkoły i środowiska lokalnego; zintegrowanie nauczycieli, uczniów

i rodziców w organizację przedsięwzięć edukacyjno - wychowawczych; wzrost motywacji uczniów do pracy

na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły; poprawę jakości współpracy z rodzicami w zakresie komunikowania

wzajemnych potrzeb i oczekiwań oraz podejmowania wspólnych ustaleń dotyczących wspierania uczniów.

Wyniki monitorowania i analizowania skuteczności działań służą podejmowaniu decyzji o kontynuacji działań

w szczególności w zakresie podnoszenia poziomu opanowania przez uczniów umiejętności badanych

sprawdzianem zewnętrznym oraz wprowadzaniu zmian oraz przygotowywania uczniów do konkursów i zawodów

sportowych. Przykłady zmian w pracy szkoły podane przez dyrektora i nauczycieli ilustruje wykres 1o.

Do powszechnych zmian należy: zacieśnienie współpracy z rodzicami uczniów, wykorzystywanie elementów

oceniania kształtującego oraz stosowanie metod i form pracy, odpowiednich do potrzeb uczniów. Ponadto

dyrektor zwraca uwagę na konsekwencję nauczycieli w realizowaniu ustaleń dotyczących kształtowania

umiejętności uczniów na wszystkich przedmiotach, jak również dokonanie modyfikacji w programie

wychowawczym, programie profilaktyki i koncepcji pracy szkoły.    
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Wykres 1o

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

Nauczyciele deklarują korzystanie w swojej pracy z wyników zewnętrznych badań edukacyjnych opisanych

w literaturze oraz wyników sprawdzianów zewnętrznych. Analiza zgromadzonych informacji pozwala stwierdzić,

iż dwóch nauczycieli sięga do opracowań związanych z nauczanym przedmiotem. Jako przykład wymieniają:

książkę "How children learn language" - "Jak dzieci uczą się języków" William O Grady, dotyczącą procesu

uczenia się języka obcego przez dzieci, która okazuje się pomocna w odpowiednim doborze metod i form pracy

na lekcjach; publikację pod red. Joanny Aksman "Nauka - sztuka - edukacja. Innowacyjny model diagnozy,

metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie", zawierającą opis modelu wspierania dzieci

uzdolnionych oraz rekomendacje dotyczące kierowania rozwojem twórczości artystycznej ucznia i oceniania jego

prac. Pozostali nauczyciele wskazywali na wykorzystywanie wyników badań sprawdzianów wiedzy i umiejętności

uczniów po pierwszym etapie edukacyjnym oraz sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzanych w szkole.

W zgromadzonych danych brak jest spójnych przykładów wykorzystania wyników badań zewnętrznych

w działaniach nauczycieli na poziomie szkoły.
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Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły

lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów

Wskazane przez nauczycieli badania wewnętrzne powszechnie prowadzone w szkole, to ewaluacja wewnętrzna,

mikrobadania w klasach, badanie losów absolwentów (wykres 1w). Do innych rodzajów badań nauczyciele

zaliczają badanie czytelnictwa prowadzone wśród uczniów wszystkich klas, w odpowiedzi na potrzebę

zdiagnozowania zainteresowań czytelniczych uczniów i określenia rodzaju literatury w celu uzupełnienia

księgozbioru biblioteki szkolnej. Charakter badań wewnętrznych mają także analizy wyników nauczania

prowadzone w klasie I, III, IV i VI w oparciu testy standaryzowane Operon, Nowa Era, Mac, OBUT, Wielki Finał

Ekstraklasy lub też przygotowywane przez nauczycieli, które stanowią diagnozę stopnia opanowania przez

uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. W tym celu szkoła monitoruje

realizację podstawy programowej. Wyniki badań wykorzystywane są między innymi do: modyfikowania

elementów procesu edukacyjnego w zakresie metod i form pracy, środków dydaktycznych, ilości i jakości zadań

proponowanych uczniom, przygotowywania narzędzi pomiaru dydaktycznego, planowania zajęć dodatkowych,

wprowadzania metod wspierających rozwój ucznia, np. kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, opracowania

i wdrożenia programu naprawczego, wprowadzania zmian w tygodniowym planie zajęć oraz w zestawie

programów nauczania. Szkoła gromadzi informacje o losach absolwentów, które pozyskuje dzięki współpracy

z ich rodzicami, poprzez bezpośrednie wywiady i spotkania, jak również z mediów. W celu ich promowania

prowadzona jest gazetka ścienna. Użyteczność tych informacji znajduje odzwierciedlenie w pracy

wychowawczej, gdyż absolwenci stanowią dla uczniów wzór osobowy, a przykłady ich osiągnięć motywują

do pracy, zachęcają do większego angażowania się w działania na rzecz własnego rozwoju, kształtują

pozytywne postawy.
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Wykres 1w
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