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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/placówka spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Spełnianie przez szkołę/placówkę wymagań badane jest w odniesieniu do poziomów:

● podstawowego - świadczącego m.in. o prawidłowym przebiegu i efektach procesów kształcenia,

wychowania i opieki oraz umożliwianiu uczniom rozwoju na miarę ich   indywidualnych możliwości,

● wysokiego - świadczącego o wysokiej skuteczności tych działań

Szkoła lub placówka spełnia badane wymagania, jeżeli realizuje każde z tych wymagań co najmniej na poziomie

podstawowym
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-03-2017 - 07-04-2017 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Irena Bobin, Elżbieta Słowikowska. Badaniem objęto 40 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 141 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 23 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu

lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także przeprowadzono 10

obserwacji lekcji, dokonano obserwacji placówki.

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania

szkoły w badanych wymaganiach.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

WZN - Wywiad z nauczycielami

AD - Ankieta dla dyrektora

AN - Ankieta dla nauczycieli

AR - Ankieta dla rodziców

ADUMD - Ankieta dla uczniów "Mój dzień"

ADUMS - Ankieta dla uczniów "Moja szkoła"

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

OL - Obserwacja lekcji

OS - Obserwacja szkoły

WD - Wywiad z dyrektorem

WZP - Wywiad z partnerami

WZPN - Wywiad z pracownikami niepedagogicznymi

WZPOP - Wywiad z przedstawicielem organu prowadzacego 

WZR - Wywiad z rodzicami

WZU - Wywiad z uczniami
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Obraz placówki

Raport, który Państwu przedstawiamy dotyczy problemowej ewaluacji zewnętrznej,

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie. Badaniem

objęto dwa wymagania: "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne",  "Szkoła wspomaga

rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji ". Poniżej znajdą Państwo najważniejsze

informacje dotyczące badanych obszarów. Wszystkie zawarte w niniejszym tekście tezy i dane

znajdują potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań.

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie jest Gmina Jeleniewo.

Uczniowie korzystają z nowoczesnej, bezpiecznej bazy dydaktycznej, uczestniczą w programach artystycznych,

uczą się współpracy, szacunku i tolerancji, działają na rzecz wzajemnego rozwoju, a poprzez aktywny udział

w lekcjach i  zajęciach dodatkowych zdobywają różnorodne wiadomości i umiejętności oraz uzyskują bardzo

wysokie wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowane są odpowiednie zajęcia (wyrównawcze,

korekcyjno-kompensacyjne, koła zainteresowań), co przyczynia się do odnoszenia sukcesów na miarę własnych

możliwości. Nauczyciele są dobrze przygotowani do rozpoznawania potrzeb swoich podopiecznych i pracy

z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przestrzegają zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach

poradni psychologiczno-pedagogicznej, indywidualizują proces nauczania w odniesieniu do każdego uczącego

się. Uczestniczą w licznych formach doskonalenia i dokształcania. Na wysoką jakość nauczania mają też wpływ

organizowane wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz edukacja przyrodnicza młodszych uczniów, która

odbywa się w terenie i nie tylko uczy szanować środowisko naturalne, ale również je tworzyć.

W trosce o zdrowie psychiczne i fizyczne uczących się, w szkole realizowane są liczne projekty oraz akcje, m.in.

we współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami. W placówce działa aktywnie Koło Wolontariatu, chór

szkolny, drużyna ZHP. Młodzież bierze udział w różnorodnych turniejach, konkursach i zawodach

sportowych odnosząc wiele sukcesów na szczeblu gminnym i powiatowym. Uczniowie angażują się we

wszystkie działania szkoły, działając między innymi aktywnie w samorządzie uczniowskim. Różnorodność

i systemowość podejmowanych działań powoduje, że obowiązujące w szkole zasady i normy

społeczne są powszechnie znane i respektowane.

Szkoła otrzymuje wsparcie ze strony środowiska lokalnego, którego przedstawiciele aktywnie włączają się

w życie placówki, wspomagają w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego, a współpraca na wielu

płaszczyznach przekłada się na budowanie właściwych postaw społecznych, patriotycznych i obywatelskich

uczniów. Widoczna jest współpraca z Urzędem Gminy, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją,

Ochotniczą Strażą Pożarną, PCK, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wiele działań podejmowanych jest

wspólnie z rodzicami. Z dużym szacunkiem obchodzone są cyklicznie wszystkie ważne rocznice historyczne. By

zachować w pamięci ludzi – bohaterów, których postawa może być wzorem dla kolejnych pokoleń, szkoła

w bieżącym roku szkolnym przyjęła zaszczytne imię Danuty Siedzikówny "Inki".
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Informacja o placówce

Nazwa placówki SZKOŁA PODSTAWOWA W JELENIEWIE
Patron Danuta Siedzikówna "Inka"

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Jeleniewo

Ulica Suwalska

Numer 51

Kod pocztowy 16-404

Urząd pocztowy Jeleniewo

Telefon 875683033

Fax 875683029

Www zsjeleniewo@onet.eu

Regon 00064946200000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 206

Oddziały 11

Nauczyciele pełnozatrudnieni 0.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 18.73

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

Województwo PODLASKIE

Powiat suwalski

Gmina Jeleniewo

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

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Poziom podstawowy:

Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb
uczniów i środowiska. (V/1)

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między
wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. (V/2)

Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów,
pracowników szkoły, rodziców. (V/3)

W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły
lub placówki. (V/4)

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i
profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia
się ich skuteczność oraz, w razie potrzeby, modyfikuje. (V/5)

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. (VI/1)

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. (VI/2)

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w
odniesieniu do każdego ucznia. (VI/3)

Szkoła lub placówka pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego sytuacji społecznej. (VI/4)

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom. (VI/5)
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Wnioski

1. Systemowe diagnozowanie indywidualnej sytuacji każdego ucznia i wykorzystywanie jej wyników w procesie

kierowania rozwojem zmniejsza wpływ negatywnych czynników środowiskowych na efekty uczenia się i pozwala

na wyrównywanie szans edukacyjnych.

2. Ustalone zasady postępowania są znane i przestrzegane przez społeczność szkolną, dzięki temu szkoła

postrzegana jest jako miejsce bezpieczne, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi uczniów.

3. W relacjach między uczniami nie dostrzega się zachowań noszących znamiona dyskryminacji, co jest efektem

powszechnie prowadzonych w szkole działań wychowawczych o charakterze profilaktycznym, które skutecznie

zapobiegają występowaniu tego zjawiska.

4. Szkoła, w odpowiedzi na rozpoznane potrzeby i możliwości uczniów, dostosowuje wymagania edukacyjne,

oferuje różnorodne formy wsparcia psychologiczno - pedagogicznego, organizuje zajęcia służące niwelowaniu

trudności (wyrównawcze, specjalistyczne) oraz rozwijające zainteresowania, które w ocenie prawie wszystkich

rodziców i uczniów są potrzebne i interesujące.

5. Indywidualizacja procesu dydaktycznego i wychowawczego sprzyja zaspokajaniu potrzeb uczniów

i odnoszeniu sukcesów edukacyjnych na miarę ich możliwości.

6. Szkoła podejmuje wiele adekwatnych działań na rzecz przezwyciężania trudności wynikających ze społecznej

sytuacji uczniów, które w opinii rodziców i uczniów odpowiadają na ich potrzeby i oczekiwania.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Wszystkie działania wychowawcze i profilaktyczne w szkole są spójne, zgodne z potrzebami

uczniów i oczekiwaniami rodziców. Szkoła, pomimo wskazanych pojedynczych przejawów agresji

słownej, jest uznawana przez uczniów i rodziców jako miejsce bezpieczne. Wszystkie dzieci

dojeżdżające mają zapewnioną opiekę świetlicową. Do dyspozycji mają szeroki wachlarz zajęć

pozalekcyjnych. Szkolny program profilaktyki i wychowawczy jest uzgadniany z rodzicami i przez

nich akceptowany. Sytuacja rodzinna dzieci jest monitorowana i w miarę możliwości zaspokajane są

potrzeby społeczne uczniów. W  szkole preferuje się programy zdrowego odżywiania, wdrażanie

do aktywności ruchowej, profilaktykę uzależnień, bezpieczeństwo, szczególnie podczas wycieczek

krajoznawczych, wyjazdów i wyjść.

Wiele przedsięwzięć realizowanych jest przy współpracy z organizacjami i instytucjami, np.

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Pożarną, ZHP. Organizowane są pogadanki

na tematy wychowawcze. Poprzez udział w realizacji projektów i programów ukazuje się przykłady

prawidłowych zachowań i eliminuje zagrożenia. Dużo uwagi w szkole przywiązuje się do integracji

uczniów i rodziców. Na bieżąco przez wychowawców i nauczycieli prowadzona jest analiza działań

wychowawczych oraz postępów w nauce i zachowaniu, między innymi  poprzez prowadzenie

ewaluacji wewnętrznej, sporządzanie sprawozdań z prac zespołów nauczycieli dotyczących

działalności wychowawczej i realizacji programu profilaktycznego. Wypracowane wnioski są

wykorzystywane w planowaniu dalszej pracy.

W szkole panuje pozytywny klimat, relacje między uczniami są życzliwe, dzieci chętnie pomagają

sobie nawzajem i uczestniczą  we wspólnych zabawach. Uczniowie darzą dużym szacunkiem

nauczycieli, a relacje oparte są na wzajemnym zaufaniu. W razie potrzeby mogą zwrócić się o pomoc

do wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, dyrektora. Nauczyciele uwzględniają w procesie

dydaktycznym indywidualne możliwości uczniów, zachęcają ich do współpracy. Młodzież oceniając

wysoko poziom bezpieczeństwa w szkole uważa, że duża zasługa w tym pracowników

niepedagogicznych, którzy w każdej chwili służą pomocą.

Zadania realizowane w zakresie podnoszenia umiejętności społecznych uczniów oraz

zaangażowanie nauczycieli powoduje, że szkoła jest postrzegana jako miejsce kształtujące

właściwe postawy uczniów. Zasady zachowania i postępowania regulują stosowne zapisy w statucie

oraz regulaminach. Wszystkie zmiany są wprowadzane i modyfikowane we współpracy ze
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wszystkimi organami szkoły. Uczniowie i rodzice znają oraz akceptują wartości i zasady

obowiązujące w szkole, mają wpływ na ich określanie, mogą przekazywać propozycje  w zakresie

modyfikacji działań wychowawczych. Młodzież równie dobrze ocenia przestrzeganie zasad przez

nauczycieli i innych pracowników szkoły. W wyniku obserwacji i rozmów nie  zauważono  w szkole

przejawów dyskryminacji wśród uczniów. Nikt nie jest dyskryminowany z uwagi na religię, status

materialny czy niepełnosprawność. W ramach profilaktyki, realizowane są projekty, programy

i zajęcia edukacyjne, gdzie uczy się empatii, postaw asertywnych, zapobiegania agresji, budowania

relacji w grupie rówieśniczej, panowania nad emocjami, tolerancji i akceptacji inności.  

Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które

są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. (V/1)

Szkoła Podstawowa w Jeleniewie kształtuje postawy uczniów zgodne z wartościami i normami,

które odpowiadają na potrzeby dzieci oraz wynikają ze specyfiki środowiska lokalnego. 

W opinii dyrektora, rodziców i nauczycieli, potrzeby uczniów w zakresie wychowania i profilaktyki to przede

wszystkim:

● bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne,

● umiejętność funkcjonowania w grupie,

● wszechstronny rozwój,

● kształtowanie postaw wzajemnego szacunku,

● odnoszenie sukcesów.

W związku z tym w szkole podejmowane są adekwatne działania, takie jak:

● nauka zasad właściwego zachowania w miejscach publicznych (kino, muzeum) - organizacja

wyjazdów do placówek kultury połączona z instruktażem w zakresie zasad dobrego wychowania

i kultury osobistej,

● nauka umiejętności rozróżniania dobrych i złych zachowań - analiza przykładów z literatury (zajęcia

na I etapie edukacyjnym, lekcje języka polskiego czy historii na II etapie edukacyjnym, teatrzyki),

● pomoc w odkrywaniu swoich mocnych stron/cech - pogadanki z pedagogiem i psychologiem

szkolnym, wychowawcą, dyrektorem szkoły,

● poznanie praw i obowiązków dziecka i ucznia - pogadanki z pedagogiem szkolnym oraz

wychowawcami, teatrzyki,

● udział uczniów w teatrzykach i przedstawieniach o charakterze profilaktycznym i wychowawczym

(przedstawienie dotyczące segregacji śmieci - odpowiedzialne i racjonalne funkcjonowanie

w środowisku, spektakl "Sztuka o przemijaniu czasu"),

● poszerzanie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zażywaniu

substancji psychoaktywnych,



SZKOŁA PODSTAWOWA W JELENIEWIE 10/32

      

● apele szkolne: nauka zasad dobrego zachowania - uczniowie poznają podstawowe zasady

funkcjonowania w społeczności szkolnej, prezentują swoje sukcesy i osiągnięcia – każda klasa

prezentuje to, co się wydarzyło w danym miesiącu – prezentacja osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych,

(np. sportowe, matematyczne "z szóstką na 6", "Pangea"),

● wskazywanie na potrzebę zgłoszenia się do specjalistycznych poradni i lekarzy specjalistów,

● adaptacja w grupie oddziałowej - realizacja programu integrującego społeczność szkolną.

Dodatkowo nauczyciele wymienili działania wychowawczo-opiekuńcze, które wynikają ze specyfiki środowiska,

w którym funkcjonuje szkoła:

● tematyczne spotkania z rodzicami, np. na temat cyberprzemocy,

● spotkania indywidualne i grupowe dzieci z pedagogiem i psychologiem,

● składanie wniosków do sądu o skontrolowanie władzy rodzicielskiej,

● przygotowanie procedur postępowania w trudnych sytuacjach,

● diagnozowanie potrzeb dzieci w zakresie wychowania i profilaktyki.

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

psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na

wzajemnym szacunku i zaufaniu. (V/2)

Przeprowadzone badanie wskazuje, że pomimo występowania pojedynczych przejawów agresji,

zdecydowana większość uczniów czuje się w szkole bezpiecznie, a wszyscy uczestnicy procesu

edukacyjnego relacje międzyludzkie panujące w szkole określają jako życzliwe i oparte

na wzajemnym zaufaniu.

Zdaniem rodziców ich dzieci w szkole czują się bezpieczne (Wykres 8j), ponieważ nie zgłaszały takiego

zagrożenia lub tego typu sytuacje zdarzały się rzadko (Wykres 9j). Rodzice pozytywnie oceniają relacje

z nauczycielami, doceniają szeroką dostępność do informacji o dziecku. Jednocześnie zauważają występujące

czasami problemy związane z nadpobudliwością dzieci, co dezorganizuje pracę na lekcji.

Wszyscy ankietowani uczniowie stwierdzili, że w szkole nigdy nie doświadczyli kradzieży, a także nikt nie był

obrażany przez Internet. Część uczniów raz lub kilka razy doznała nieprzyjemnych zachowań od innych kolegów

(Wykres 1j), a kilka osób miało poczucie celowego wykluczenia z grupy (Wykres 2j). Większość uczniów nigdy

nie była zmuszana przez innych do kupowania czegoś za swoje pieniądze (Wykres 3j) i nikt nie zniszczył rzeczy

należącej do niego (Wykres 6j). W opinii dzieci koledzy często używają wobec innych nieprzyjemnych przezwisk

(Wykres 4j). Kilka osób przyznało, że doświadczyło przemocy fizycznej (Wykres 5j). Zdecydowana większość

uczniów uważa, że ich relacje z nauczycielami są dobre (Wykres 7j). W razie potrzeby uczniowie najczęściej

zgłaszają się po pomoc do: wychowawcy, nauczycieli, pedagoga, dyrektora (Wykres 1w).

Przedstawiciele organu prowadzącego, pracownicy niepedagogiczni podkreślali dużą troskę szkoły w zakresie

podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów, m.in. poprzez:

● dostosowanie warunków lokalowych do pracy z dziećmi młodszymi,
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● bezpieczne dowożenie,

● dbałość o budynek i infrastrukturę szkoły (bieżące remonty),

● pracę świetlicy,

● współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi dzieci,

● organizowanie zajęć dodatkowych,

● dyżury nauczycieli,

● spotkania uczniów z przedstawicielami służb mundurowych,

● bezpieczne wyjścia i wyjazdy uczniów,

● pomoc materialną dla rodzin potrzebujących.

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j Wykres 8j

Wykres 9j
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Wykres 1w

Obszar badania:  Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i

przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców. (V/3)

Zarówno nauczyciele, rodzice, uczniowie, jak i pracownicy niepedagogiczni przyznają, że mają

wpływ na zasady postępowania i współżycia, które obowiązują w szkole oraz na ogół są

przestrzegane przez wszystkich uczestników procesu.  

W szkole zostały wypracowane sposoby ustalania lub modyfikowania zmian w zasadach zachowania:

● propozycje zmian przygotowuje zespół wychowawców,

● przed wprowadzeniem zmian konsultuje się je z uczniami,

● zmiany omawiane są na posiedzeniu rady pedagogicznej,

● rada pedagogiczna ustala ostateczne zmiany w porozumieniu z radą rodziców.

W opinii dyrektora i nauczycieli codzienna obserwacja wskazuje na poprawę zachowania uczniów w szkole i poza

nią, zauważa się większy udział uczniów w życiu szkoły, coraz większa liczba dzieci otrzymuje pochwały za

dobre zachowanie, nie ma przypadków wagarowania lub samowolnego opuszczania zajęć. W ocenie nauczycieli,

wszyscy lub większość uczniów przestrzega ustalonych w szkole zasad (Wykres 5j). Uczniowie potwierdzili,

że mają wpływ na to, jakie zasady zachowania obowiązują w szkole (Wykres 1j). Jednocześnie 13
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z 30 pytanych uczniów stwierdziło, że zawsze przestrzega ustalonych w szkole zasad, zaś pozostali uznali, że

robią tak przeważnie (Wykres 2j). Podobnie ocenili zachowania swoich kolegów (Wykres 3j) i nauczycieli

(Wykres 4j).

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j

Obszar badania:  W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki. (V/4)

W szkole nie prowadzono w ostatnim czasie diagnozy w zakresie przejawów dyskryminacji,

natomiast zdecydowana większość uczniów przyznaje, że uczestniczy w działaniach

profilaktycznych.

W opinii nauczycieli, w ostatnich dwóch latach nie diagnozowano przejawów dyskryminacji, natomiast

wielokrotnie podejmowano obserwacje w sytuacjach niepokojących i podejmowano różne działania

antydyskryminacyjne, np.:

● działalność szkolnego koła wolontariatu - akcje kiermasze, heppeningi,

● zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem i pedagogiem,

● pomoc uczniom drugorocznym - grupa wsparcia,

● działania integracyjne dla uczniów, którzy przyszli z innych szkół,

● udział w teatrzykach profilaktycznych,

● realizacja tematyki antydyskryminacyjnej na lekcjach wychowawczych i innych zajęciach lekcyjnych.

Zarówno rodzice, jak i uczniowie nie słyszeli o dyskryminacji wśród uczniów, natomiast wiedzą o działaniach

szkoły w tym zakresie. Uczniowie w ankiecie wymieniali działania antydyskryminacyjne, w których uczestniczyli

(Wykres 1w). Zdaniem dyrektora szkoła podejmuje działania, które podnoszą wiedzę dzieci na temat inności

i różnorodności oraz kształtują odpowiednie postawy:



● pogadanki z pedagogiem szkolnym w związku z zauważonym zjawiskiem wykluczenia poszczególnych

uczniów z klasy z uwagi na uzyskiwanie dobrych wyników w nauce,

● zapobieganie mobbingowi rówieśniczemu poprzez tworzenie zespołów klasowych,

● organizowanie sytuacji wychowawczych pozwalających uczniowi na interakcje z innymi

(organizowanie imprezy klasowej i szkolnej, konkursu, dekoracji klasy),

● cykliczne rozmowy z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem w sytuacjach problemowych.

 

Wykres 1w
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W wymaganiu "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne." w odniesieniu do

poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się

podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie

potrzeby, modyfikuje. (V/5)

Szkoła systematycznie i kompleksowo analizuje wyniki działań wychowawczo-profilaktycznych,

natomiast partycypacja rodziców i uczniów w tym zakresie jest niewielka.

Szkoła analizuje skuteczność działań wychowawczo-profilaktycznych w określony sposób:

● przede wszystkim dokonuje tego wychowawca (najczęstszy kontakt z uczniem i jego

rodzicami/prawnymi opiekunami),

● nauczyciele poszczególnych przedmiotów,

● rodzice wnoszą sugestie, wnioski i prośby (zgłaszane wychowawcom/nauczycielom, dyrekcji szkoły),

● przeprowadza się konsultacje w konkretnych przypadkach z jednostkami współpracującymi (GOPS,

Lokalne Zespoły Inerdyscyplinarne, Sąd Rodzinny),

● cyklicznie i na bieżąco sytuacja jest analizowana przez pedagoga szkolnego i psychologa.

Analiza działań zakończona jest sformułowaniem wniosków, np.:

● konieczność podjęcia dodatkowych działań we współpracy z rodzicami w związku z niepokojącymi

zachowaniami uczniów klasy I szkoły podstawowej,

● zadbanie o większe bezpieczeństwo uczniów i szkoły (np. ze względu na wyjścia uczniów do sklepu

tuż po przyjeździe do szkoły),

● zwiększenie uwagi na przestrzeganie zasad dobrego wychowania w zakresie używania zwrotów

grzecznościowych.

Zarówno uczniowie, jak i rodzice twierdzą, że mogą zgłaszać propozycje zmian w działaniach profilaktycznych

i wychowawczych, jednak czynią to bardzo rzadko. 
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Wszyscy nauczyciele rozpoznają indywidualne możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe,

sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia, między innymi poprzez wymianę

informacji z rodzicami w trakcie zebrań, konsultacji i indywidualnych spotkań, a także w ramach

pracy zespołów nauczycieli, analizę dokumentacji, bieżące obserwacje uczniów prowadzone podczas

przerw, lekcji, wycieczek, wyjazdów, uroczystości. Większość pedagogów rozmawia z uczniami

o trudnościach w nauce, ich zainteresowaniach oraz w jaki sposób lubią się uczyć.

W szkole organizowana jest pomoc dla uczniów zdiagnozowanych jako potrzebujących wsparcia ze

względu na: niepełnosprawność, specyficzne trudności w uczeniu się, niepowodzenia edukacyjne

(zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze), szczególne osiągnięcia,

zaburzenia komunikacji językowej (zajęcia logopedyczne), przewlekłą chorobę, zaniedbania

środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny oraz sposobem spędzania czasu

wolnego i kontaktami środowiskowymi. Wszyscy nauczyciele wspierają uczniów poprzez rozmowy,

udzielanie na bieżąco pomocy w przezwyciężaniu trudności w nauce, problemów rodzinnych,

społecznych, emocjonalnych, odkrywaniu optymalnych sposobów uczenia się i dobieraniu metod

zapamiętywania nowych treści i nabywania umiejętności.

Zajęcia pozalekcyjne są ciekawe i potrzebne, a plan lekcji jest ułożony w sposób umożliwiający

uczniom uczestniczenie we wszystkich interesujących ich zajęciach dodatkowych. Nauczyciele

powszechnie indywidualizują proces nauczania w odniesieniu do każdego ucznia. Stosują podczas

swoich zajęć różne metody, formy pracy i środki dydaktyczne. Uwzględniają zróżnicowane style

uczenia się uczniów różnicując zakres materiału, rodzaj zadań i stopień ich trudności. Mając

na uwadze indywidualne potrzeby i możliwości uczniów, ich uzdolnienia i zainteresowania,

respektują zróżnicowane tempo pracy. Planując pracę z uczniem biorą pod uwagę specyficzne

trudności w uczeniu się oraz zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach poradni

psychologiczno-pedagogicznych. W razie potrzeby wspomagają uczących się podczas wykonywania

zadań na lekcji.  Wykorzystują różne strategie motywowania i wyzwalania aktywności uczniów oraz

sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Każdemu uczniowi stwarzają okazję do odniesienia

sukcesu na miarę jego możliwości.

Szkoła prowadzi adekwatne działania służące przezwyciężaniu trudności wynikających

z uwarunkowań środowiskowych oraz sytuacji społecznej dzieci, między innymi poprzez

zaangażowanie nauczycieli w pracę z uczniami mającymi trudności w nauce i uzdolnionymi (zajęcia

rozwijające zainteresowania). Pedagog szkolny i wychowawcy wspierają uczniów i rodziców

w trudnych sytuacjach, między innymi poprzez pozytywne motywowanie oraz wskazywanie

sposobów uzyskania pomocy. Nauczyciele i wychowawcy wspomagają swoich podopiecznych w ich



SZKOŁA PODSTAWOWA W JELENIEWIE 20/32

      

rozwoju, dają do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości, a w razie potrzeby służą pomocą.

W szkole promowane są takie postawy, jak empatia oraz postawy prozdrowotne i zapobiegające

wykluczeniu społecznemu. Dzieci są wdrażane do bezpiecznego korzystania z Internetu, a z

rodzicami prowadzone są rozmowy na ten temat podczas wywiadówek i zebrań klasowych. 

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. (VI/1)

W szkole diagnozuje się potrzeby każdego ucznia.

Wszyscy nauczyciele deklarują, że rozpoznają indywidualne potrzeby, możliwości oraz sposoby uczenia się

swoich uczniów (Wykres 1w). W szkole przyjęto systemowy sposób diagnozowania:

● Diagnozy mające na celu rozpoznanie możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych, sposobów

uczenia się oraz sytuacji społecznej każdego ucznia prowadzą: pedagog, psycholog, wychowawcy,

nauczyciele, dyrektor poprzez: obserwację, ankietowanie, rozmowę, analizę dokumentów, wywiad

środowiskowy, analizę zaleceń zawartych w orzeczeniach lub opiniach poradni

psychologiczno-pedagogicznej, sugestie i zalecenia zespołów wychowawczych, pedagoga, psychologa,

wnioski i sugestie rodziców ucznia oraz możliwości organizacyjne szkoły.

● W celu stworzenia i aktualizowania (4 razy w roku) bazy danych zajęć dodatkowych, a także dla

potrzeb planowania i statystyki szkolnej, wychowawcy, pedagog, psycholog, nauczyciele, zazwyczaj

podczas spotkań zespołów wychowawczych, sporządzają listę uczniów do objęcia dodatkowymi

zajęciami (korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, sportowe, kulinarne), z których wiele ma

charakter otwarty - są dostępne dla wszystkich chętnych uczniów.

● Każdy nauczyciel przedmiotu na początku roku szkolnego przeprowadza diagnozę z nauczanego przez

siebie przedmiotu - pozwala to określić poziom wiedzy i umiejętności ucznia i zaplanować dalszą

pracę.

● Analizuje się zapisy dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej.

● Przeprowadza się rozmowy dotyczące możliwości uczniów z nauczycielami z niższego etapu

edukacyjnego.

● Wychowawcy klas odbywają pogadanki na spotkaniach z rodzicami.

W roku szkolnym 2016/2017 na 157 uczniów Szkoły Podstawowej w Jeleniewie 47 uczniów posiada opinie

wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zaś 4 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dla tych uczniów została zorganizowana specjalistyczna pomoc:

● zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (5 zespołów),

● zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (5 zespołów),

● zajęcia rewalidacji indywidualnej,

● zajęcia logopedyczne.

Większość rodziców uważa, że szkoła dba o przekazywanie informacji o potrzebach i możliwościach ich dzieci

(Wykres 4j). Ponad połowa uczniów twierdzi, że wszyscy lub większość nauczycieli rozmawia z nimi
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o trudnościach w nauce (Wykres 1j), zainteresowaniach (Wykres 2j) oraz o tym, w jaki sposób lubią się uczyć

(Wykres 3j).

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 1w
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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. (VI/2)

W wyniku rozpoznania potrzeb uczniów szkoła prowadzi wiele działań, które według uczniów i ich

rodziców są ciekawe i potrzebne.

Z informacji uzyskanej od dyrektora wynika, że szkoła prowadzi wiele zajęć dodatkowych. Znaczna liczba zajęć

pozalekcyjnych jest realizowana w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dydaktyczno-wyrównawcze,

korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne). Liczba uczniów jest zmienna i stale uzupełniana. Inne

zajęcia pozalekcyjne to zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów:

● kółko religijne,

● kółko fotograficzne,

● zajęcia sportowe,

● zajęcia czytelnicze,

● chór,

● drużyna zuchowa "Tuptusie",

● koło zainteresowań z języka angielskiego,

● zajęcia szachowe,

● kółko taneczne.

Nauczyciele wskazali, że stosują różne formy wsparcia uczniów, którzy potrzebują pomocy (Tab.1).

Zdecydowana większość rodziców jest zdania, że zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb ich dzieci

(Wykres 4j). Również uczniowie przyznają, że w szkole są zajęcia, które ich interesują (Wykres 1j) oraz te,

które są im potrzebne (Wykres 2j), zaś plan zajęć pozwala uczestniczyć we wszystkich wybranych zajęciach

(Wykres 3j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Jakie formy wspierania uczniów o specjalnych potrzebach stosuje Pan/Pani? (A1) [AN] (11301)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 23

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 prowadzę zajęcia rozwijające uzdolnienia 17 / 6 73.9 / 26.1

2 prowadzę zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 11 / 12 47.8 / 52.2

3 prowadzę zajęcia specjalistyczne (np. korekcyjno-kompensacyjne,

logopedyczne, socjoterapeutyczne)

8 / 15 34.8 / 65.2

4 prowadzę zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 0 / 23 0 / 100

5 organizuję dla uczniów zajęcia warsztatowe, pogadanki, prelekcje

prowadzone przez osoby z instytucji wspierających pracę szkoły

9 / 14 39.1 / 60.9

6 organizuję porady i konsultacje indywidualne dla uczniów 9 / 14 39.1 / 60.9

7 udostępniam/polecam uczniom materiały informacyjne, ulotki, foldery,

stosowną literaturę

17 / 6 73.9 / 26.1

8 rozmawiam z uczniem zawsze, kiedy zauważam jakiś problem

(dydaktyczny, wychowawczy, społeczny)

23 / 0 100 / 0

9 na bieżąco udzielam uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności w

nauce, problemów rodzinnych, społecznych, emocjonalnych

21 / 2 91.3 / 8.7

10 pomagam uczniom odkrywać optymalne dla nich sposoby uczenia się i

dobierać właściwe metody zapamiętywania nowych treści i nabywania

umiejętności

17 / 6 73.9 / 26.1

11 organizuję pomoc socjalną dla uczniów w trudnej sytuacji 7 / 16 30.4 / 69.6

12 podejmuję współpracę z instytucjami specjalistycznymi (poradnia

psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek pomocy społecznej, ośrodek

wsparcia rodziny, sąd dla nieletnich)

14 / 9 60.9 / 39.1

13 inne (jakie?) 1 / 22 4.3 / 95.7

14 nie stosuję żadnych form wspierania moich uczniów w przezwyciężaniu

trudności

0 / 23 0 / 100

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:
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Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia. (VI/3)

Nauczyciele indywidualizują proces nauczania wykorzystując różne metody i formy pracy

z uczniami.

Nauczyciele indywidualizacją proces edukacyjny w odniesieniu do różnych grup dzieci, zgodnie z potrzebami

(Wykres 1j), stosując w tym celu różne sposoby (Tab.2). Potwierdzają to przeprowadzone w trakcie badania

obserwacje zajęć (Tab.1).

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Jakie sposoby indywidualizowania pracy z uczniami zastosował nauczyciel podczas tych zajęć?

[OL] (11309)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 10

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 stosował zróżnicowane metody, formy pracy, środki dydaktyczne,

uwzględniając zróżnicowane style uczenia się uczniów (wzrokowcy,

słuchowcy, kinestetycy),

6 / 4 60 / 40

2 różnicował zakres materiału, rodzaj zadań i stopień ich trudności,

uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości uczniów, ich uzdolnienia

i zainteresowania,

6 / 4 60 / 40

3 respektował zróżnicowane tempo pracy uczniów, 4 / 6 40 / 60

4 uwzględniał zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach poradni

psychologiczno-pedagogicznych,

4 / 6 40 / 60

5 w razie potrzeby wspomagał indywidualnie uczniów podczas wykonywania

zadań na lekcji,

8 / 2 80 / 20

6 każdemu uczniowie stwarzał okazję do odniesienia sukcesu (na miarę jego

możliwości),

3 / 7 30 / 70

7 przydzielał uczniów do grup w sposób zamierzony, bądź łącząc celowo w

grupy uczniów o różnych preferencjach,

2 / 8 20 / 80

8 uwzględniał specyficzne trudności uczniów wynikające z dysleksji,

dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii,

2 / 8 20 / 80

9 stosował różne strategie motywowania i wyzwalania aktywności uczniów

(jednych wspierał, od innych „wymagał” więcej),

5 / 5 50 / 50

10 różnicował sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności (prace pisemne,

wypowiedzi ustne, działania praktyczne)

2 / 8 20 / 80

11 różnicował kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 2 / 8 20 / 80

12 uwzględniał czynniki wewnętrzne (nastrój, napięcie emocjonalne,

zmęczenie) mające wpływ na przebieg i wyniki uczenia się,

0 / 10 0 / 100

13 monitorował angażowanie się w zajęcia, sposób wykonywania zadań,

nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia,

4 / 6 40 / 60

14 każdemu uczniowi udzielał kształtującej informacji zwrotnej, 6 / 4 60 / 40

15 inne (jakie?) 0 / 10 0 / 100

16 nie zaobserwowanych żadnych symptomów indywidualizacji. 0 / 10 0 / 100
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Jakie sposoby indywidualizowania pracy z uczniami stosuje Pan/pani regularnie podczas swoich

zajęć? [AN] (11307)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 23

Tab.2

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 stosuję zróżnicowane metody, formy pracy, środki dydaktyczne,

uwzględniając zróżnicowane style uczenia się uczniów (wzrokowcy,

słuchowcy, kinestetycy)

19 / 4 82.6 / 17.4

2 różnicuję zakres materiału, rodzaj zadań i stopień ich trudności,

uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości uczniów, ich uzdolnienia

i zainteresowania

20 / 3 87 / 13

3 respektuję zróżnicowane tempo pracy uczniów 22 / 1 95.7 / 4.3

4 uwzględniam zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach poradni

psychologiczno-pedagogicznych

21 / 2 91.3 / 8.7

5 w razie potrzeby wspomagam indywidualnie uczniów podczas

wykonywania zadań na lekcji

20 / 3 87 / 13

6 każdemu uczniowi stwarzam okazję do odniesienia sukcesu (na miarę

jego możliwości)

21 / 2 91.3 / 8.7

7 przydzielam uczniów do grup w sposób zamierzony, np. zgodnie przewagą

danego typu inteligencji (Inteligencje wielorakie Howarda Gardnera), bądź

łącząc celowo w grupy uczniów o różnych preferencjach

10 / 13 43.5 / 56.5

8 uwzględniam specyficzne trudności uczniów wynikające z dysleksji,

dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii

18 / 5 78.3 / 21.7

9 stosuję różne strategie motywowania i wyzwalania aktywności uczniów

(jednych wspieram, od innych „wymagam” więcej)

16 / 7 69.6 / 30.4

10 różnicuję sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności (prace pisemne,

wypowiedzi ustne, działania praktyczne)

16 / 7 69.6 / 30.4

11 różnicuję kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów 14 / 9 60.9 / 39.1

12 uwzględniam czynniki wewnętrzne (nastrój, napięcie emocjonalne,

zmęczenie) mające wpływ na przebieg i wyniki uczenia się

17 / 6 73.9 / 26.1

13 monitoruję angażowanie się w zajęcia, sposób wykonywania zadań,

nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia

19 / 4 82.6 / 17.4

14 każdemu uczniowi udzielam kształtującej informacji zwrotnej 18 / 5 78.3 / 21.7

15 inne (jakie?) 1 / 22 4.3 / 95.7

16 żadnej z wymienionych form nie stosuję regularnie 0 / 23 0 / 100
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Obszar badania:  Szkoła lub placówka pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z

jego sytuacji społecznej. (VI/4)

Szkoła zna sytuację społeczną każdego ucznia i podejmuje adekwatne działania w celu

przezwyciężenia trudności wynikających z tego stanu rzeczy.

Zdaniem nauczycieli szkoła podejmuje działania by przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego sytuacji

społecznej, m.in.:

● organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,

● organizuje zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne,

● organizuje pomoc rodzicom w poszukiwaniu instytucji i urzędów wspomagających rodzinę,

● kieruje wnioski do sądu o skontrolowanie władzy rodzicielskiej,

● organizuje pomoc materialną uczniom będącym w trudnej sytuacji,

● organizuje zajęcia integracyjne.

Zarówno rodzice, jak i partnerzy podczas wywiadów przyznali, że szkoła wspomaga materialnie uczniów, którzy

są w trudnej sytuacji oraz podejmuje adekwatne działania w celu przezwyciężenia trudności.

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

odpowiada ich potrzebom. (VI/5)

Zarówno uczniowie, jak i rodzice wykazują wysoki poziom zadowolenia ze wsparcia, jakie otrzymują

w szkole.

Zdecydowana większość ankietowanych rodziców uważa, że zarówno nauczyciele uczący ich dziecko, jak

i wychowawcy służą radą i wsparciem w sytuacjach trudnych (Wykresy  4j-5j). Również uczniowie wysoko

oceniają działania nauczycieli stwierdzając, że okazują oni wiarę w ich możliwości (Wykresy 1j i 3j) i w razie

potrzeby służą pomocą (Wykres 2j). 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j
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