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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 od 2. do 7. grudnia 2015 roku przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli Justyna Bogaczyk - Zając i Witold Wyskiel. Badaniem objęto 63 uczniów (ankieta

i wywiad grupowy), 72 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 25 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, a także obserwacje lekcji i analizę danych

zastanych. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje wymagania:

- uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

- szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,

- szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań

zewnętrznych i wewnętrznych.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Akusz obserwacji zajęć

APOEW - Ankieta badająca przebieg ewaluacji [ankieta poewaluacyjna]

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

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

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

Szkoła Podstawowa w Lubatowej  jest placówką publiczną do której w bieżącym roku szkolnym uczęszcza

251 uczniów, uczących się w 14 oddziałach. Od 2002 roku nosi imię Jana Pawła II, a w 2007 roku otrzymała

sztandar. Praca w szkole odbywa się w systemie dwuzmianowym, dlatego świetlica szkolna zapewnia opiekę

od godziny 7.00 do 16.00. Do własnej dyspozycji szkoła ma 11 sal lekcyjnych, w tym pracownie:

matematyczną, przyrodnicza, historyczną, humanistczną, artystyczną, 4 sale edukacji wczesnoszkolnej i 2

pracownie komputerowe. Szkoła posiada także gabinet pedagoga, logopedy, gabinety dentystyczny

i pielęgniarki. Baza dydaktyczna umożliwia wszechstronny rozwój ucznia. Klasopracownie są dobrze wyposażone

w pomoce dydaktyczne, dostęp do Internetu, projektory multimedialne, ekrany, odtwarzacze. W dwóch salach

są tablice interaktywne. Cała szkoła wyposażona jest w bezprzewodową sieć internetową. Do dyspozycji

uczniów jest biblioteka szkolna wraz z czytelnią wyposażoną w 4 stanowiska komputerowe. Dzieci mają

do dyspozycji dwa place zabaw.

Zaplecze sportowe stanowią: hala sportowa wyposażona w boiska do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej oraz

mała sala gimnastyczna z lustrami do prowadzenia zajęć gimnastycznych, tanecznych, umuzykalniających,

a także tereny zielone na zewnątrz szkoły.

Na drugim etapie edukacyjnym od 7 lat prowadzone są oddziały klas sportowych preferujące narciarstwo

biegowe. Szkoła dysponuje sprzętem narciarskim do prowadzenia szkolenia takim jak: narty biegowe, kije

narciarski, nartorolki, karabinki laserowe, kombinezony, serwis do przygotowania sprzętu narciarskiego.

Uczniowie uczestniczą w Programie Upowszechniania Sportów Zimowych Biathlon "I Ty możesz zostać

biathlonistą" we współpracy z Iwonickim Klubem Narciarskim "Górnik" Iwonicz-Zdrój. Najlepsi absolwenci klas

sportowych kontynuują naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Reprezentują Polskę

na arenach ogólnopolskich i międzynarodowych.

W budynku szkoły i na zewnątrz zamontowany jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów

i zapobieganiu dewastacji mienia.

Praca z uczniami nakierowana jest na rozwój ich zainteresowań oraz wspomaganie mające na celu eliminowania

napotykanych przez nich trudności. Prowadzone są zajęcia: wokalno-muzyczne, perkusyjne, plastyczne,

recytatorskie, teatralne, historyczne, przyrodnicze, matematyczne, krótkofalarskie, komputerowe,

bibliotekarskie, krajoznawczo–turystyczne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjne

i przygotowujące do sprawdzianu. W celu wyrównywania szans edukacyjnych w szkole realizowano programy:

"Równi Sobie" i "Tacy Sami".

Uczniowie osiągają wiele sukcesów, szczególnie w konkursach artystycznych, przedmiotowych i sportowych.

Wizytówką szkoły jest Gromada Zuchowa "Słoneczne Promyki", która w okresie ostatnich dwóch lat

reprezentowała Komendę Hufca Krosno na Chorągwianym Festiwalu w Rzeszowie zdobywając dwukrotnie

I miejsce. Podobne sukcesy są udziałem Grupy Perkusyjnej "ORFF BAND" i Uczniowskiego Klubu Sportowego

"Partyzant". Działania szkoły i wyniki uczniów prezentowane są na stronie internetowej szkoły, gminy,

w kronikach i lokalnej prasie.

Szkoła akcentuje swój udział w różnych imprezach, projektach oraz przedsięwzięciach środowiskowych: Zjazd

Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie, obozy sportowe, zielone szkoły, pasowanie na ucznia, Dzień

Patrona, 11 listopada, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, kiermasz bożonarodzeniowy i wielkanocny, 3 Maja, Piknik

Rodzinny.

W roku 2014/2015 szkoła uzyskała certyfikaty: "Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń", "Wiarygodna Szkoła",
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"Lepsza Szkoła". W tym roku szkolnym placówka dołączyła do programu "Akademia Bezpiecznego Puchatka".

Ważnym elementem procesu edukacyjnego i działań wychowawczych jest udział w projekcie "Cała Polska czyta

dzieciom" oraz programach: "Szklanka Mleka", "Owoce i warzywa w szkole", "Książki naszych marzeń",

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy". Szkoła prowadzi akcje charytatywne: zbiórka nakrętek,

baterii, makulatury oraz "Adopcję serca na odległość" – przekazywanie środków na kształcenie i wyżywienie

chłopca z Kamerunu.

Rodzice aktywnie włączają się w życie szkoły, przekazują opinie i postulaty dotyczące działań w zakresie

dydaktyki i wychowania, które są uwzględniane przez szkołę.

Szkoła zapewnia uczniom dobre warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,

stwarza im możliwość wszechstronnego rozwoju i wyposaża w umiejętności przydatne na dalszych etapach

kształcenia.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W
LUBATOWEJ

Patron Jan Paweł II

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Lubatowa

Ulica Lubatowa

Numer 284

Kod pocztowy 38-440

Urząd pocztowy Iwonicz-Zdrój

Telefon 0134350260

Fax 0134350260

Www www.splubatowa.pl

Regon 00119771400000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 251

Oddziały 14

Nauczyciele pełnozatrudnieni 22.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 8.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 5.30

Średnia liczba uczących się w oddziale 17.93

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 11.41

Województwo PODKARPACKIE

Powiat krośnieński

Gmina Iwonicz-Zdrój

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

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Poziom podstawowy:

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

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

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

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

Poziom wysoki:

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

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

Poziom podstawowy:

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

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

Poziom wysoki:

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

Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej.

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

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

Poziom podstawowy:

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

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

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.
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Wnioski

1. Różnorodna, adekwatna do potrzeb i możliwości uczniów, oferta zajęć

dodatkowych przyczynia się do rozwoju indywidualnych zainteresowań

wychowanków oraz osiągania przez nich różnorodnych sukcesów.

2. Systemowe rozwiązania w zakresie diagnozy osiągnięć uczniów oraz analizy

wyników sprawdzianu po VI klasie stanowią podstawę planowania pracy

dydaktycznej oraz zespołowego doskonalenia wybranych umiejętności uczniów.

3. Uczniowie, niezależnie od swoich możliwości, stanu zdrowia czy statusu

materialnego, mogą liczyć na indywidualne wsparcie ze strony nauczycieli.

4. Znajomość wyników i wniosków z badań zewnętrznych dotyczących różnych

aspektów funkcjonowania uczniów i innych placówek oraz ich wykorzystanie

w planowaniu działań szkoły nie jest praktyką powszechną.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole systematycznie prowadzone są diagnozy postępów uczniów uwzględniające ich

osiągnięcia z poprzedniego etapu edukacyjnego. Wnioski sformułowane na ich podstawie są

pomocne w realizacji zajęć edukacyjnych, a dzięki wykorzystywaniu na lekcjach różnorodnych

zadań stwarzających uczniom możliwość rozwiązywania problemów uczniowie nabywają kluczowe

wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej dla szkoły podstawowej. Działania

edukacyjne podejmowane przez nauczycieli są spójne z najważniejszymi umiejętnościami opisanymi

w podstawie programowej oraz zalecanymi warunkami i sposobami jej realizacji. W szkole

powszechnie monitoruje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości

rozwojowe oraz formułuje i wdraża wnioski z tych analiz. Szkoła podejmuje skuteczne działania

dydaktyczno - wychowawcze zmierzające do wzrostu efektów kształcenia. Wdrożone wnioski

z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się

i osiągania przez uczniów różnorodnych sukcesów edukacyjnych.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

W szkole systematycznie prowadzone są diagnozy osiągnięć uczniów z uwzględnieniem ich

osiągnięć z poprzedniego etapu edukacyjnego mające na celu rozpoznanie ich możliwości

i umiejętności. Wnioski sformułowane na podstawie diagnozy, wykorzystywane są w realizacji

podstawy programowej.

Szkoła na każdym etapie edukacyjnym przeprowadza diagnozy osiągnięć uczniów biorąc pod uwagę:

- wyniki badań dojrzałości szkolnej,

- rozmowy z wychowawcami z pierwszego etapu edukacyjnego,

- diagnozy pisemne z poszczególnych przedmiotów,

- wyniki sprawdzianów zewnętrznych,

- diagnozy technik uczenia się,

- analizę opinii, orzeczeń,

- badania specjalistyczne, np. (przesiewowe, logopedyczne),

- testy sprawności fizycznej,

- monitorowanie zachowań uczniów,

- obserwacje opiekuńczo - wychowawcze,

- rozmowy z rodzicami.
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Wyniki prowadzonych diagnoz wstępnych wykorzystywane są do planowania i organizowania procesu

dydaktyczno – wychowawczego m.in. poprzez:

• objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną,

• organizację zajęć specjalistycznych (dydaktyczno – wyrównawcze, logopedyczne, rozwijające

zainteresowania),

• indywidualizację procesu nauczania i wychowania,

• współpracę z rodzicami przy rozwiązywaniu zaistniałych problemów,

• modyfikację planów pracy,

• zmianę metod pracy,

• modyfikację stosowanych środków dydaktycznych,

• wskazywanie mocnych i słabych stron uczniów,

• nacisk na rozwiązywanie zadań, które przyczyniły się do wzrostu wyników na sprawdzianie szóstoklasisty,

• wybór przez uczniów poziomu sprawdzianu.

W szkole podejmowane różnorodne działania dydaktyczne i wychowawcze wynikające z analizy osiągnięć

uczniów np.:

- wprowadzenie i stosowanie Szkolnego Systemu Badania Osiągnięć Edukacyjnych,

- wdrażanie wniosków i rekomendacji po analizie wyników ewaluacji wewnętrznej,

- organizację różnorodnych zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów,

- przystąpienie do programu edukacyjnego oraz uzyskanie certyfikatu "Lepsza Szkoła",

- utworzenie klas sportowych,

- prowadzenie terapii logopedycznej,

- działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego,

- organizację zespołu muzycznego ORFF BAND,

- prowadzenie Gromady Zuchowej "Słoneczne Promyczki" i drużyny harcerskiej,

- wdrożenie programu "Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń" oraz uzyskanie certyfikatu,

- uczestnictwo w programie "Akademia Bezpiecznego Puchatka",

- udział w ogólnopolskich i szkolnych akcjach charytatywnych (Adopcja Serca na odległość, Szlachetna Paczka,

Pola Nadziei, Zaczarowany ołówek, Anioły są wśród nas, I Ty możesz zostać Św. Mikołajem),

- organizację imprez i uroczystości dla lokalnej społeczności (Dzień Patrona, Na Lubatowską nutę, Dzień

Seniora, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Patrona, Piknik Rodzinny, Zimowa Spartakiada,

Złote Serca),

- wyjazdy na „zieloną szkołę” oraz obozy sportowe.

Uczniowie wymieniają różnorodne sukcesy, z osiągania których w szkole są szczególnie zadowoleni (Wykres

1o).
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Wykres 1o
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Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Dzięki wykorzystywaniu na zajęciach lekcyjnych różnorodnych zadań i rozwiązywaniu problemów,

uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej dla szkoły

podstawowej.

Wszyscy nauczyciele podczas obserwowanych zajęć stwarzali sytuacje, w których uczniowie rozwiązywali

problemy poznawcze. Zadania wykonywane przez uczniów pozwalały na wyjaśnianie własnymi słowami

omawianych pojęć, porównywanie i wnioskowanie na bazie zapamiętywanych informacji, demonstrowanie

nabytej wiedzy, przywoływanie z pamięci pojęć oraz rozwiązywanie problemów. Ponadto uczniowie mieli

możliwość stosowania wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych (Tab.1).

Zdecydowana większość uczniów (52/59) uważa, że w trakcie zajęć ma możliwość wykorzystania wiadomości

i umiejętności nabytych na poprzednich lekcjach (Wykres 1j).

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

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

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zapamiętywanie faktów, definicji, wykonywanie powtarzalnych procedur

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

faktów, terminów, metod, modeli),

7 / 1 87.5 / 12.5

2 zastosowanie umiejętności i pojęć (np. wyjaśnianie własnymi słowami

omawianych pojęć, porównywanie i wnioskowanie na bazie

zapamiętywanych informacji, stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych),

8 / 0 100 / 0

3 rozumowanie, używanie dowodów, argumentowanie na podstawie analizy

faktów (np. rozwiązywanie problemów, dokonywanie uogólnień,

rozwiązywanie problemów),

6 / 2 75 / 25

4 złożone rozumowanie, dokonywanie analizy struktury ze wskazaniem na

związki pomiędzy jej poszczególnymi elementami (np. stosowanie wiedzy

i umiejętności w sytuacjach nietypowych, budowanie teorii, formułowanie

sądów i opinii wraz z uzasadnieniem).

3 / 5 37.5 / 62.5

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Działania edukacyjne podejmowane przez nauczycieli są spójne z  najważniejszymi umiejętnościami

opisanymi w podstawie programowej oraz zalecanymi warunkami i sposobami jej realizacji. 

Wszyscy lub prawie wszyscy nauczyciele regularnie umożliwiają uczniom doskonalenie umiejętności

wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji (Wykres 1j), czytania (Wykres 2j),

komunikowania się w języku ojczystym (Wykres 3j) oraz uczenia się (Wykres 4j). Większość cyklicznie stwarza

szansę nabywania umiejętności pracy zespołowej (Wykres 5j), formułowania wniosków opartych

na obserwacjach empirycznych (Wykres 6j) oraz rozwija myślenie matematyczne (Wykres 7j), a także

umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (Wykres 8j).

Z obserwacji zajęć wynika, że wszystkie najważniejsze umiejętności opisane w podstawie programowej dla

danego etapu edukacji były, z różną częstotliwością, kształtowane u uczniów (Tab. 1).

Nauczyciele uwzględniali zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Czynili to m.in. poprzez:

kształtowanie umiejętności praktycznych, branie pod uwagę zróżnicowanych możliwości uczniów przy doborze

metod i środków dydaktycznych, zachęcanie uczniów do czynnego udziału w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,

dbanie o poprawność języka przedmiotu, stosowanie metod angażujących wszystkich uczniów, wykorzystywanie

multimediów, motywowanie uczniów do aktywnego komunikowania się i samokształcenia oraz samodzielnego

docierania do informacji, aktywne metody pracy, umożliwianie kontaktu z autentycznym językiem,

obserwowanie oraz prowadzenie doświadczeń, kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez stosowanie

pochwał i zachęt. Ponadto zajęcia prowadzone były w pracowniach do tego przystosowanych, wyposażonych

w sprzęt audiowizualny, na zajęciach komputerowych każdy uczeń pracował przy swoim komputerze, a lekcje
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edukacji wczesnoszkolnej prowadzone były w salach składających się z części edukacyjnej i rekreacyjnej,

wyposażonych w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć.

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j Wykres 6j

Wykres 7j Wykres 8j
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

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

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

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 czytanie 7 / 1 87.5 / 12.5

2 myślenie matematyczne 2 / 6 25 / 75

3 myślenie naukowe 4 / 4 50 / 50

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

zarówno w mowie, jak i piśmie

8 / 0 100 / 0

5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i

korzystania z informacji

5 / 3 62.5 / 37.5

6 umiejętność uczenia się 7 / 1 87.5 / 12.5

7 umiejętność pracy zespołowej 5 / 3 62.5 / 37.5

8 umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy

informacji

7 / 1 87.5 / 12.5

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.

W szkole powszechnie monitoruje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości

rozwojowe oraz formułuje i wdraża wnioski z tych analiz.

Wszyscy nauczyciele regularnie stosują różnorodne formy monitorowania nabywania wiedzy i umiejętności

przez uczniów. Powszechnie są m.in.: ocenianie (bieżące, podsumowujące), sprawdzanie poprawności

wykonywanych zadań, zadawanie pytań oraz stwarzanie uczniom możliwości ich stawiania, podsumowanie

ćwiczeń przez uczniów, zbieranie od nich informacji zwrotnych. Nauczyciele monitorują przyrost wiedzy

uczniów, opracowując indywidualne diagnozy z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości rozwojowych,

wykorzystując różne narzędzia diagnostyczne. W czasie zajęć lekcyjnych prowadzą obserwacje zachowań

uczniów, zwracają uwagę na te elementy odpowiedzi ucznia, które były nieprawidłowe. Wymieniają się

informacjami i spostrzeżeniami w trakcie rozmów nieformalnych oraz na spotkaniach zespołów przedmiotowych.

Dodatkowo przeprowadzane są Międzynarodowe Testy Sprawności Fizycznej dla uczniów klas sportowych

(Wykres 1w). W czasie obserwowanych lekcji wystąpiły wszystkie ww. sposoby monitorowania (Tab. 1).

Wnioski sformułowane w wyniku analizy i monitorowania osiągnięć uczniów, służą do podejmowania i wdrażana

adekwatnych działań w szkole, m.in. do:

• weryfikacji stosowanych metod pracy,

• monitorowania realizacji treści programowych,

• doboru adekwatnych materiałów dydaktycznych,

• udzielania wskazówek do pracy z dziećmi dla rodziców,

• planowania częstotliwości pracy powtórzeniowej,
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• rozpoznawania indywidualnych predyspozycji uczniów,

• przeprowadzania diagnoz w poradni specjalistycznej,

• doboru metod pracy,

• rozpoznawania stylów uczenia się,

• mobilizowania uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych,

• organizacji indywidualnych konsultacji dla uczniów,

• rozwiazywania większej ilości zadań tekstowych,

• zwiększenia ilości zadań, z którymi uczniowie mają problemy,

• stosowania na lekcjach elementów oceniania kształtującego.

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  W jaki sposób nauczyciel monitoruje nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia

podczas lekcji? Proszę zaznaczyć wszystkie zachowania nauczyciela, które wystąpiły na tej lekcji. [OZ] (6884)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 Sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli. 8 / 0 100 / 0

2 Sprawdza, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania. 8 / 0 100 / 0

3 Zadaje pytania. 8 / 0 100 / 0

4 Prosi uczniów o podsumowanie. 6 / 2 75 / 25

5 Wykorzystuje techniki badawcze. 0 / 8 0 / 100

6 Pyta uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy. 3 / 5 37.5 / 62.5

7 Stwarza uczniom możliwość zadania pytania. 4 / 4 50 / 50

8 Inne, jakie? 1 / 7 12.5 / 87.5

W wymaganiu "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

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

działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych.

Szkoła podejmuje skuteczne działania dydaktyczno - wychowawcze zmierzające do wzrostu efektów

kształcenia. Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się

do wzrostu efektów uczenia się i osiągania przez uczniów różnorodnych sukcesów edukacyjnych.

Nauczyciele wymieniają różnorodne sukcesy edukacyjne wynikające z wdrożonych wniosków z monitorowania

i analizowania osiągnięć uczniów (Tab.1). Ich realizacja ma korzystny wpływ na podnoszenie kompetencji

opisanych w podstawie programowej. Zdaniem nauczycieli skuteczność podejmowanych działań widoczna jest

m.in.:

• we wzroście wyniku staninowego szkoły ze sprawdzianu szóstoklasisty,

• w poziomie opanowania umiejętności kluczowych wynikających z podstawy programowej,

• w zwiększeniu się liczby uczniów rozwiązujących zadania otwarte,

• w zauważalnym postępie uczniów słabszych.

Z analizy danych zastanych wynika, że wyniki sprawdzianu po szóstej klasie utrzymują się w trendzie

wzrostowym. Od roku 2009 do 2013 wynik wzrósł z 2 do 6 stanina. Od 2013 roku szkoła utrzymuje stabilny

wynik sprawdzianu na poziomie 6 stanina. W trendzie wzrostowym są także ogólne wyniki procentowe
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opanowania poszczególnych umiejętności (2012 - 56%, 2013 – 62%, 2014 – 67%, 2015 - 69%). Zauważalna

jest tendencja wzrostowa w zakresie opanowania umiejętności ,,czytanie" - z 57% (2012) na 75% (2014),

,,rozumowanie" - z 52% (2012) na 64% (2014) oraz ,,wykorzystanie wiedzy w praktyce" - z 50% (2012)

na 73% (2014), a także ,,korzystanie z informacji" - z 68% (2012) na 76% (2014). W latach 2012 - 2014 spadł

tylko poziom opanowania umiejętności pisania z 57% do 51%. W nowej formule sprawdzianu w 2015 roku

ogólny średni wynik wyniósł 69,4%, co plasuje szkołę w 6 staninie (72,8% z języka polskiego i 65,8%

z matematyki). Również wynik z języka angielskiego mieści się w 6 staninie (80,2%). 

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 Cytaty

1 wzrost wyniku sprawdzainu szóstoklasisty

2 postęp uczniów słabszych którzy sobie coraz lepiej radzą z danym przedmiotem

3 zaangażowanie na zajeciach lekcyjnych chętniej pracują

4 czołowe miejsca w konkursach na szczeblu szkolnym powiatowym, gminnym i

ogólnopolskim, finalista międzynarodowego konkursu

matematycznego "Pangea", laureaci krośnieńskiego

konkursu matematycznego, laureaci "Olympusa",

finaliści konkursu kuratoryjnego z przyrody, wygrany

konkurs "Pleciuga", "Stypendiada", "Olimpusek",

wyróżnienia, w międzywojewódzkim konkursie

poetyckim "Ja i świat", laureaci konkursu wiersza

patriotycznego, na szczeblu powiatowym II miejsce w

piosence obcojęzycznej zespół zdobył 2 miejsce, w

Wojewódzkim Przeglądzie "Mini Art" pierwsze

wyróżnienie

5 sukcesy na zawodach sportowych 2srebrne i 2 brązowe medale w zawodach biatlonowych,

2 miejsce w powiecie, 18 w województwie, w klasyfikacji

szkół z terenu szkół województwa podkarpackiego.

6 rozwijanie zainteresowań muzycznych działalność zespółu muzycznego

7 osięgnięcia absolwentów w sporcie zawodowym dwóch uczniów jest kadrze narodowej juniorów w

biathlonie

8 utworzenie drużyny harcerskiej i zuchowej
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele w różnorodny sposób rozpoznają możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz

sytuację społeczną uczniów oraz prowadzą różnorodne działania wspomagające rozwój

wychowanków adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb m.in. indywidualizując w różny sposób

proces nauczania. W szkole realizowane są odpowiednie do potrzeb działania służące

przezwyciężaniu trudności związanych z sytuacją społeczną wychowanków. Wsparcie otrzymywane

w szkole odpowiada oczekiwaniom uczniów i rodziców.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Nauczyciele podejmują celowe działania pozwalające na rozpoznanie możliwości psychofizycznych,

potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej uczniów. 

Nauczyciele wskazują różne, stosowane w szkole, metody rozpoznawania możliwości, potrzeb, sposobów

uczenia się oraz sytuacji społecznej każdego uczniów (Tab. 1). Pozwalają one na zdefiniowanie różnorodnych

potrzeb poznawczych, społecznych i emocjonalnych wychowanków (m.in.: uznania, podniesienia poczucia

własnej wartości, akceptacji, przynależności do grupy, pochwały, rozwijania wiedzy i zainteresowań, sukcesu,

wyrażania własnego zdania, poznania własnego stylu uczenia się).

Systematyczność prowadzonego rozpoznania zauważa większość ankietowanych rodziców (47/62), którzy

często uczestniczą w rozmowach z nauczycielami o potrzebach ich dzieci (Wykres 1j) oraz możliwościach ich

rozwoju (58/62) (Wykres 2j).Także z wypowiedzi dyrektora wynika, że w szkole regularnie rozpoznaje się

uczniów wymagających wsparcia ze względu na m.in.:

- autyzm,

- niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,

- podejrzenie mutyzmu,

- zdiagnozowane trudności w nauce,

- odchylenia rozwojowe,

- zaburzenia komunikacji językowej,

- trudności w opanowaniu materiału edukacyjnego,

- zaniedbania środowiskowe,

- sytuację rodzinną,

- szczególne uzdolnienia.

Wszystkim potrzebującym uczniom zaproponowano odpowiednie formy wsparcia.
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Wykres 1j Wykres 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

tej klasie? [WNO] (7040)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 obserwacja uczniów

2 analiza dokumentacji w zakresie pomocy psychologiczno

- pedagogicznej

3 rozmowy z uczniami

4 pozyskiwanie informacji od rodziców

5 diagnozy

6 rozmowy z nauczycielami na początku każdego roku szkolnego w zespole

nauczycieli uczniowie są omawiani szczegółowo, ich

słabe i mocne strony
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Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia.

Szkoła prowadzi różnorodne działania wspomagające rozwój uczniów adekwatnie

do zidentyfikowanych potrzeb wychowanków. 

Wg dyrektora szkoła tworząc ofertę edukacyjną kieruje się przede wszystkim rozpoznanymi potrzebami

edukacyjnymi, oczekiwaniami uczniów, bazą lokalową, dydaktyczną, możliwościami finansowymi oraz

oczekiwaniami rodziców. Priorytetem szkoły jest wspomaganie uczniów i rozwój ich zainteresowań.

Wnioski płynące z rozpoznania potrzeb i możliwości uczniów są w różnorodny sposób wykorzystywane przez

nauczycieli (Tab.1).

Dyrektor do działań podejmowanych w ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

zalicza m.in:

- indywidualizację procesu nauczania (dostosowanie wymagań, różnicowanie zadań domowych, powtarzanie

słabo opanowanych partii materiału, stosowanie pytań naprowadzających, docenianie wkładu pracy, aktywności,

dostosowywanie tempa pracy, organizowanie indywidualnych spotkań ucznia z nauczycielem),

- kształtowanie osobowości i pobudzanie wiary we własne możliwości (diagnozowanie stylu uczenia się

i wskazanie najskuteczniejszego sposobu uczenia się, stwarzanie możliwości wykonywania dodatkowych prac,

odejście od oceniania sumującego na rzecz oceniania wspierającego, ocenianie wysiłku wkładanego

w wykonanie zadania, nagradzanie aktywności, uczenie metodą analityczną, przydzielanie zadań

z uwzględnieniem możliwości i umiejętności ucznia),

- rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy (rozpoznawanie sytuacji ucznia, współpraca z rodzicami,

pedagogizacja rodziców, udostępnianie rodzicom wymagań edukacyjnych, podkreślanie mocnych stron ucznia,

wyeliminowanie krytyki w ocenie postępów, wdrażanie do systematycznej pracy, wspieranie w przypadku

niepowodzeń, rozwijanie świadomości i odpowiedzialności za powierzane zadania, zachęcanie do udziału

w zajęciach dodatkowych),

- organizacja zajęć specjalistycznych (rewalidacyjne, dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno –

kompensacyjne, gimnastyka z elementami korektywy, logopedyczne, kółka zainteresowań),

- organizowanie zajęć pozalekcyjnych (zuchy, harcerze, UKS, komputerowe, poetyckie, artystyczne,

krótkofalarskie, integracyjne, matematyczne, przyrodnicze, historyczne, językowe),

- konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne z uczniami i z rodzicami,

- pomoc materialną (wyprawka szkolna, darmowe obiady, zwolnienie z opłat za ubezpieczenie, pokrycie części

kosztów wyjazdu na zieloną szkołę, wycieczkę, wyjście do kina, teatru).

Wg dyrektora w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy większość uczniów. Uczniowie nie biorący udziału

w zajęciach pozalekcyjnych rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach świetlicowych oraz poza szkołą.

W opinii większości rodziców (58/62) oferta zajęć pozalekcyjnych jest dostosowana do potrzeb ich dzieci

(Wykres 1j). Prawie wszyscy ankietowani uczniowie (55/59) twierdzą, że zajęcia oferowane przez szkołę są

interesujące (Wykres 2j).
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Wykres 1j Wykres 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 różnicowanie poziomu trudności ćwiczeń

2 różnicowanie wymagań

3 dostosowanie warunków pracy dla ucznia z orzeczeniem

4 dobór do pracy zespołowej uczniów o różnym potencjale

edukacyjnym

5 stosowanie pytań naprowadzających

6 różnicowanie zadania domowego

7 wykorzystanie tablicy interaktywnej

8 dostosowanie metod i form pracy, metody aktywizujące

9 tworzenie przyjaznej atmosfery

10 częste pochwały, docenienie nawet niewielkich sukcesów

11 stosowanie elementów oceniania kształtującego

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

indywidualnej sytuacji " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.

Regularnie podejmowane działania w zakresie indywidualizacji procesu nauczania są adekwatne

do potrzeb uczniów. 

Nauczyciele stosują zróżnicowane metody indywidualizacji procesu nauczania odnoszące się do uczniów

o różnych potencjale edukacyjnym. Na obserwowanych zajęciach indywidualizowali proces edukacyjny poprzez

m.in.:

- dostosowanie metod i form pracy,

- różnicowanie stopnia trudności ćwiczeń indywidualnych i zespołowych,

- dobór metod i form pracy do możliwości uczniów,

- częste stosowanie pochwał,

- różnicowanie zadania domowego,

- celowy dobór uczniów do grup zadaniowych,

- dodatkowe zadania dla chętnych,

- dostosowanie tempa pracy,

- pomoc uczniom słabiej sobie radzącym z wykonywaniem ćwiczeń,

- aktywizację uczniów słabszych poprzez m.in. rozwiązywanie ćwiczeń przy pomocy tablicy interaktywnej,

- częste motywowanie uczniów nieśmiałych,

- szczególną opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi.

Ponadto motywowali wszystkich uczniów do angażowania się w proces uczenia się, a także poprzez osobisty

przykład, kształtowali pożądane społecznie postawy.

Uczniowie uważają, że są wspierani przez nauczycieli mogąc uczestniczyć we wszystkich zajęciach, w których

chcą brać udział (Wykres 1j) oraz zauważają rozmowy z uczącymi o tym jak radzić sobie z trudnościami

w nauce (Wykres 2j) i upewnianie się nauczycieli, że zrozumieli tematykę poruszaną na lekcjach (Wykres 3j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania: Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji

społecznej.

W szkole podejmowane są odpowiednie do potrzeb działania służące przezwyciężaniu trudności

związanych z sytuacją społeczną wychowanków.

Szkoła podejmuje szereg działań na rzecz przezwyciężania trudności wynikających ze społecznej sytuacji

uczniów. Jest to m.in.:

- organizacja zajęć opiekuńczych,

- działania charytatywne i pomoc materialna,

- prowadzenie działań z zakresu profilaktyki,

- organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci przewlekle chorych pozwalających nadrobić zaległości,

- zatrudnienie asystenta nauczyciela,

- bezpłatne posiłki dla uczniów wymagających tej formy pomocy,

- dofinansowanie wycieczek i wyjazdów,

- nie obciążanie uczniów zadaniami w sytuacjach kryzysowych,

- stwarzanie warunków do indywidualnego zaliczania materiału lekcyjnego w przypadku nieobecności,

- pomoc w odrabianiu zadań na świetlicy,

- organizacja samopomocy klasowej,

- angażowanie w pracę samorządu uczniowskiego,

- uwzględnianie sytuacji ucznia przy ocenie postępów w nauce,

- docenianie nawet drobnych postępów,

- organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

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

odpowiada ich potrzebom.

Wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada potrzebom większości uczniów i rodziców.

Zdaniem większości uczących się (53/59) nauczyciele motywują ich do nauki, wskazując, że mogą nauczyć się

nawet trudnych rzeczy (Wykres 1j) oraz wierzą w ich możliwości (Wykres 2j). Większość rodziców uważa,

że wychowawca (Wykres 3j) i nauczyciele uczący ich dzieci (Wykres 4j) służą im radą i wsparciem w sytuacjach

trudnych. 
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Wykres 1j Wykres 2j

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, egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań

zewnętrznych i wewnętrznych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole dokonywana jest analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty oraz badań wewnętrznych.

Wnioski z analizy pomocne są w planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych oraz

wychowawczych ukierunkowanych na podnoszenie jakości pracy szkoły. Na podstawie

opracowanych wniosków i rekomendacji nauczyciele organizują konsultacje dla uczniów,

dostosowują plany pracy, stosują indywidualizację pracy z uczniem, modyfikują formy i metody

pracy. Działania podejmowane na podstawie wniosków są systematycznie monitorowane, a wyniki

są pomocne przy wprowadzaniu zmian w planowanych i bieżących działaniach nauczycieli i szkoły.

Opracowane na tej podstawie wnioski wykorzystywane są do wprowadzania zmian w sposobach

planowania oraz organizacji pracy szkoły. Mają one także wpływ na urozmaicenie i dostosowanie

oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb uczniów, jej współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz

doskonalenie nauczycieli. Szkoła nie wykorzystuje wyników badań zewnętrznych do wprowadzania

projakościowych modyfikacji w szkole.

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

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

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania.

W szkole systematycznie analizowane są wyniki sprawdzianu zewnętrznego i ewaluacji

wewnętrznej oraz formułowane są wnioski, na podstawie których są planowane i podejmowane

działania.

Analiza wyników sprawdzianu oraz ewaluacji wewnętrznej prowadzi do formułowania wniosków mających

na celu wprowadzenie zmian w organizacji i realizacji procesu edukacyjnego. Wnioski z analizy wyników

sprawdzianu odnoszą się do problemów uczniów związanych m.in. z:

- znajomością funkcji językowych,

- poprawnością interpunkcyjną i ortograficzną,

- umiejętnością redagowania wypowiedzi,

- doborem słownictwa,

- rozwiązywaniem zadań egzaminacyjnych,

- wyszukiwaniem informacji w tekstach różnego typu,

- stosowaniem obliczeń pola i objętości powierzchni,

- porządkowaniem i wyszczególnianiem danych z zadania,
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- rozumieniem przeczytanych tekstów,

- wyszukiwaniem informacji w tekstach pisanych i słuchanych,

- stosowaniem języka angielskiego jako języka komunikacji na lekcji,

- umiejętnością cichego czytania ze zrozumieniem,

- udzielaniem wypowiedzi pełnym zdaniami.

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej dotyczą m.in.: uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych, organizacji pracy w grupach,

wykorzystywania pomocy audiowizualnych, uwzględniania pomysłów uczniów na lekcjach, dbania o higienę

pracy na lekcjach, zwracania uwagi na relacje uczeń – nauczyciel.

W oparciu o sformułowane wnioski szkoła podejmuje różnorodne działania mające na celu m.in.:

• zwiększenie zasobu pomocy audiowizualnych,

• zmodyfikowanie tematyki planu dydaktycznego,

• rozwiazywanie większej liczby zadań doskonalących sprawność rachunkową,

• częstsze stosowanie pracy grupowej,

• naukę wszystkich uczniów gry na instrumentach muzycznych,

• popularyzację czytelnictwa wśród uczniów,

• doskonalenie umiejętności opisywania zjawisk przyrodniczych.

Działania w zakresie wdrażania wniosków wynikających z analizy egzaminów zewnętrznych, ewaluacji

wewnętrznej uzgadnia się na spotkaniach rady pedagogicznej, zespołach przedmiotowych, zespołach ds.

pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zespołach zadaniowych, zespołach wychowawców oraz poprzez

rozmowy nieformalne.

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

W szkole w sposób systemowy monitoruje się wdrażanie wniosków wynikających z analizy wyników

sprawdzianu oraz ewaluacji wewnętrznej, a także dokonuje się modyfikacji podjętych działań.

Z analizy danych zastanych wynika, że monitorowanie wdrażania wniosków wynikających z analizy wyników

sprawdzianu oraz ewaluacji wewnętrznej prowadzane jest systemowo. Opracowane wnioski i rekomendacje

analizowane są przez nauczycieli, zespoły nauczycieli, radę pedagogiczną, dyrektora. Wnioski wdrażane są

do pracy z uczniami, a ich wdrażanie jest poddawane regularnemu monitoringowi. Nauczyciele wymieniają się

informacjami na temat uzyskanych wyników, na bieżąco analizują skuteczność podejmowanych działań,

porównują wyniki sprawdzianu między oddziałami klasowymi, uczestniczą w lekcjach koleżeńskich. Dyrektor,

w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, przeprowadza hospitacje zajęć lekcyjnych, diagnozuje

efekty nauczania, analizuje prowadzoną dokumentację nauczania.

Wyniki monitorowania wpłynęły m.in. na:

- dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych, np. (kółka zainteresowań dla uczniów zdolnych oraz zespoły

wyrównawcze dla uczniów słabszych),

- uatrakcyjnienie tematyki zajęć pozalekcyjnych,

- zmianę narzędzi badawczych,

- zacieśnienie współpracy w ramach korelacji międzyprzedmiotowej,

- indywidualizację procesu nauczania i wychowania,
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- modyfikację przedmiotowych zasad oceniania,

- przyznawanie stypendiów finansowych dla uczniów.

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.

Szkoła w planowaniu działań edukacyjnych wykorzystuje przede wszystkim wyniki badań

wewnętrznych.

Nauczyciele twierdzą, że znają wyniki badań zewnętrznych (Wykres 1j), które wykorzystują do planowania

działań w ramach doskonalenia procesu edukacyjnego. Wnioski z analiz badań prezentowane są podczas

posiedzeń rady pedagogicznej oraz zebraniach zespołów przedmiotowych.

Prezentowane przykłady badań dotyczą, np.:

• wyników sprawdzianu po klasie szóstej opracowanych przez OKE w Krakowie,

• Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasisty (OBUT),

• próbnych sprawdzianów przeprowadzanych przez wydawnictwa pedagogiczne.

Wymienione badania nie są adekwatne do opisu wymagania gdyż przeprowadzane są głównie na zlecenie szkoły

i na populacji jej uczniów. Badania zewnętrzne w rozumieniu wymagania stanowią ogół badań z zakresu

psychologii rozwojowej, pedagogiki, a zwłaszcza dydaktyki i metodyki, które są prowadzone na szerszej

populacji uczniów lub na zlecenie innych instytucji niż szkoła. Przykładami badań zewnętrznych są np. raporty

z badań Hattiego, raporty z badań PISA, raporty z badań prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych.
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Wykres 1j

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

W szkole powszechnie wykorzystywane są wyniki badań wewnętrznych.

Brak znajomości przez wszystkich nauczycieli wyników badań zewnętrznych powoduje, że nie są one

powszechnie wykorzystywane w planowaniu procesów edukacyjnych. Przytaczane przykłady badań

zewnętrznych dotyczące wyników sprawdzianu po klasie szóstej, Ogólnopolskiego Badania Umiejętności

Trzecioklasisty, badań diagnostycznych przeprowadzanych na podstawie materiałów wydawnictw

pedagogicznych są wewnętrzną formą diagnozowania uczniów. Wymienione badania nie stanowią przykładów

ogólnopolskich czy światowych opracowań edukacyjnych, które wspierają działalność

dydaktyczno-wychowawczą szkoły w oparciu o ogólnodostępną wiedzę naukową. W wymaganie na poziomie

wysokim wpisany jest rozwój warsztatu pracy nauczyciela oraz poszukiwanie skutecznych metod pracy

w oparciu o istniejące badania zewnętrzne prowadzone na szerokiej populacji uczniów. 
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