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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. 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 22-09-2014 - 2-10-2014 przez zespół wizytatorów ds.
ewaluacji, w skład którego weszli: Bronisław Kisiel i Beata Sobańska-Zając. Badaniem objęto 83
uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 71 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 68 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 obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie
zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.
Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OS - Arkusz obserwacji szkoły
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
WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi
WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego
WUI-III - Scenariusz wywiadu z uczniami klas I-III (szkoła podstawowa)
WUPO - Scenariusz wywiadu z uczniami po obserwacji
WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale
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Obraz szkoły

Obraz szkoły
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie jest jedynym na terenie miasta zespołem
szkół, w skład którego oprócz technikum wchodzi szkoła zawodowa. Jest szkołą publiczną, usytuowaną
w centrum miasta, przy jednej z głównych ulic. Organem prowadzącym szkoły jest Starostwo Powiatowe
w Bytowie. W ośmiu jej oddziałach uczy się 178 uczniów. Szkoła kształci młodzież w zawodach: technik
informatyk i technik pojazdów samochodowych. Dysponuje pracownią samochodową, biblioteką wraz z czytelnią
i centrum multimedialnym, dwoma salami gimnastycznymi, w tym nowoczesną, pełnowymiarową salą,
wyposażoną w sprzęt sportowy, szatnie, prysznice, siłownię. W szkole działa Wi-Fi. Funkcjonuje również
obsługiwany przez uczniów radiowęzeł. Szkoła posiada aulę, w której odbywają się uroczystości szkolne, cztery
pracownie komputerowe, 22 sale lekcyjne. W każdej sali lekcyjnej znajduje się stanowisko komputerowe
z łączem internetowym. W niektórych salach znajdują się tablice interaktywne, wizualizery oraz rzutniki
multimedialne. Obok sal znajdują się dwa wielofunkcyjne boiska szkolne ze sztuczną nawierzchnią. Monitoring
wizyjny szkoły, sali gimnastycznej oraz terenu wokół szkoły sprawia, że jest ona miejscem bezpiecznym,
spokojnym i sprzyjającym pracy. Czystość i porządek panujący w szkole i na jej terenie również przyczyniają się
do tworzenia dobrej atmosfery. Teren wokół szkoły jest ogrodzony, zagospodarowany zielenią, z kącikiem
do wypoczynku. Szkoła posiada i konsekwentnie realizuje własną koncepcję pracy, współtworzoną przez
uczniów i rodziców. Obejmuje ona specyfikę pracy szkoły, potrzeby rozwojowe uczniów, w tym kreowanie
i kultywowanie obyczajów i tradycji, promowanie sukcesów i wartości uczenia się , planowanie przyszłości,
podejmowanie działań ułatwiających wejście ucznia na rynek pracy oraz uczestniczenie w nim w trakcie procesu
kształcenia zawodowego, dążenie do efektywnej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Mottem
przewodnim szkoły jest "Dziś uczeń - jutro pracownik", a działania szkołą są ukierunkowane na wyposażenie
uczniów w kwalifikacje pozwalające nie tylko odnaleźć się na rynku pracy, ale być na nim atrakcyjnymi. Na
przestrzeni ostatnich lat obserwuje się szczególne sukcesy edukacyjne uczniów szkoły tj. drugi rok z rzędu
uczniom szkoły przyznane zostało stypendium Prezesa Rady Ministrów, a po raz pierwszy trzech uczniów szkoły
otrzymało stypendia Starosty Bytowskiego, przyznawane uczniom za średnią powyżej 5,0. Szkołę wyróżnia
realizacja wielu programów unijnych (LdV staże zagraniczne, W zawodzie jak ryba w wodzie, Pomorskie dobry
kurs

na edukację,

Erasmus

plus).

organizacja

targów

edukacyjnych

i 100%

zdawalność

egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie - technik pojazdów samochodowych.
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Informacja o placówce
Nazwa placówki
Patron

TECHNIKUM NR 1 W BYTOWIE

Typ placówki

Technikum

Miejscowość

Bytów

Ulica

SIKORSKIEGO

Numer

35

Kod pocztowy

77-100

Urząd pocztowy

BYTÓW

Telefon

0598223006

Fax

0598223006

Www

www.zspbytow.pl

Regon

77159878200000

Publiczność

publiczna

Kategoria uczniów

Dzieci lub młodzież

Charakter

brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze

187

Oddziały

8

Nauczyciele pełnozatrudnieni

0.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale

23.38

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela
Województwo

POMORSKIE

Powiat

bytowski

Gmina

Bytów

Typ gminy

gmina miejsko-wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa
Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

B

Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy,
uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki oraz zidentyfikowane
oczekiwania środowiska lokalnego (D)
Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana (D)
Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana we współpracy z uczniami i
rodzicami (B)
Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami (B)
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

C

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują
różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału (D)
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D)
Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D)
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania (D)
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach (D)
Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich
indywidualny rozwój (D)
Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej
wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej
funkcjonować w społeczności lokalnej (B)
Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni
za własny rozwój (B)
Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B)
W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B)
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)
Uczniowie są aktywni

C

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą (D)
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych
aktywności (D)
Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki
oraz angażują w nie inne osoby (B)
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Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne
osoby (B)
Respektowane są normy społeczne

B

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne (D)
Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu
uczniowskiego (D)
Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów,
pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na
wzajemnym szacunku i zaufaniu (D)
W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb (B)
W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (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)
Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

B

Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu
procesów edukacyjnych (D)
Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja,
analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami (D)
Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy (B)
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy (B)
Promowana jest wartość edukacji

B

W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się (D)
W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie (D)
Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji (B)
Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej (B)
Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

B

Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy (D)
W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci (D)
Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach (D)
Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły (B)
Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców (B)
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Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz
wzajemnego rozwoju

B

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju (D)
Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania,
współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym (D)
Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój środowiska. (B)
Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym
wpływa korzystnie na rozwój uczniów (B)
Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

B

W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i
wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje
się i podejmuje działania (D)
Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby
modyfikowane (D)
W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B)
W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć
uczniów i losów absolwentów (B)
Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

B

Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz
zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków (D)
Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu
zawodowemu (D)
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami (D)
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące rozwojowi szkoły lub placówki (D)
Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i
eksperymentów (B)
Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki
oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki (B)
Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne
odpowiednie do jej potrzeb (B)
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Wnioski

1. Działania podejmowane przez szkołę są zgodne z koncepcją jej pracy, uwzględniającą oczekiwania
społeczności szkolnej. Organizacja pracy szkoły nie jest akceptowana przez ponad połowę uczniów.
2. Modyfikacja koncepcji pracy szkoły następuje w oparciu o wnioski

i rekomendacje formułowane

na podstawie analizy danych z egzaminów zewnętrznych, ewaluacji wewnętrznej, badań wewnętrznych,
propozycji zgłaszanych przez rodziców i uczniów oraz badania losów absolwentów.
3.

Nauczyciele

realizują

podstawę

programową

z uwzględnieniem

zalecanych

sposobów i

warunków,

wykorzystując także wyniki nauczania w poprzednim etapie edukacyjnym, prowadzoną przez siebie diagnozę
wiadomości

i umiejętności uczniów oraz rozpoznanie ich środowiska rodzinnego, co sprzyja odnoszeniu przez

nich sukcesów w dalszej nauce i odnalezieniu się na rynku pracy.
4. W szkole podejmuje się działania służące wspieraniu rozwoju uczniów

i indywidualizacji procesu

edukacyjnego, a działania podejmowane w tym zakresie zaspokajają potrzeby większości uczniów i ich
rodziców.
5. Nauczyciele angażują się w prace zespołowe służące wzajemnemu wspieraniu się w organizacji i realizacji
procesów edukacyjnych, stopień ich angażowania się w te procesy jest zróżnicowany.
6.

Rodzice

są

zachęcani

do współpracy

ze

szkołą

i wiedzą

jak

się

w nią

angażować,

co wpływa

na współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły oraz zgłaszanie propozycji działań
na rzecz rozwoju uczniów.
7. Podejmowane przez szkołę działania i relacje pomiędzy nauczycielami

a uczniami sprzyjają uczeniu się.

8. Do promowania wartości uczenia się szkoła wykorzystuje sukcesy uczniów,

w tym zawodowe i sportowe

osiągnięcia absolwentów, co pozytywnie wpływa na kształtowanie jej wizerunku.
9. We współpracy z instytucjami i podmiotami lokalnymi, szkoła pozyskuje wsparcie dla swej działalności oraz
wykorzystuje swe zasoby na rzecz rozwoju uczniów i zaspokajania potrzeb środowiska w zakresie jego integracji
i orientacji zawodowej.
10. Nauczyciele w różnorodny sposób rozpoznają możliwości psychofizyczne uczniów. Stosowane przez
nich metody pracy na lekcji uwzględniają zdiagnozowane potrzeby i preferencje w uczeniu się uczniów.
Skuteczność tych działań dotyczy połowy lub mniej niż połowy zajęć.
11. Szkoła podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom.
12. Uczniowie współpracują ze sobą i różnymi podmiotami, realizując swe inicjatywy oraz współorganizując
i uczestnicząc w imprezach szkolnych, zawodach, konkursach, akcjach charytatywnych oraz w wolontariacie,
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także w ramach samorządu uczniowskiego.
13. Zarówno rodzice, jak i uczniowie mają wpływ na zasady postępowania

i współżycia w szkole. Relacje

między członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku, tolerancji, kulturze osobistej oraz
poszanowaniu mienia.
14. Zarządzanie szkołą stwarza odpowiednie warunki wychowania, nauczania

i uczenia się, które sprzyjają

rozwojowi nauczycieli.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:
Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
Stan oczekiwany:
Edukacja jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjęcia teoretycznych założeń, określenia
celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne jest, aby jej podstawowe elementy składowe
były znane, akceptowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz zgodne z potrzebami
rozwojowymi ucznia, specyfiką szkoły, a także zidentyfikowanymi potrzebami środowiska.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Koncepcja pracy szkoły uwzględnia wszechstronny rozwój uczniów i kształcenie ich
kompetencji społecznych. Założenia koncepcji pracy szkoły są realizowane poprzez szereg
spójnych,

trafnych

środowiska

i systematycznie

i przygotowujących

wdrażanych

uczniów

działań,

do odnalezienia

zgodnych
się

z potrzebami

na rynku

pracy.

Podejmowane przez szkołę działania są akceptowane przez rodziców i uczniów, choć
organizacja pracy szkoły nie jest akceptowana przez ponad połowę uczniów. Szkoła
włącza rodziców i uczniów w działania mające na celu przygotowanie i modyfikację
koncepcji

jej

pracy,

w których

uczestniczą

w zależności

od potrzeb.

Wiele

z zaplanowanych i zrealizowanych dotychczas działań to inicjatywa uczniów i/lub ich
rodziców.

Obszar badania: Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną
własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły
lub placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego
Szko³a prowadzi zgodne z potrzebami œrodowiska dzia³ania przygotowuj¹ce uczniów do odnalezienia siê
na rynku pracy.
Koncepcji pracy szkoły przyświeca ukierunkowujące jej działania hasło "Dziś uczeń - jutro pracownik". Zgodnie
z koncepcją, szkoła jest miejscem bezpiecznym, przyjaznym, ściśle współpracującym z rodzicami i instytucjami
wspierającymi dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą funkcję szkoły oraz ułatwiającymi wejście na rynek
pracy. Uczeń kończący szkołę to człowiek wykwalifikowany, odpowiedzialny, posiadający uporządkowany świat
wartości i radzący sobie w różnych sytuacjach (Tab 1 i 2). Organizacja m.in. targów edukacyjnych, spotkań
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z potencjalnymi

pracodawcami,

imprez

integrujących

środowisko

lokalne, akcji

charytatywnych, profilaktycznych oraz udział w akcjach krwiodawstwa są działaniami adekwatnymi do potrzeb
uczniów i środowiska.
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę opisać założenia koncepcji pracy szkoły. [WD] (6135)
Tab.1
Numer Analiza
1

wysoka jakość nauczania, rozwijanie kompetencji
kluczowych, promowanie wartości uczenia się przez całe
życie, promowanie sukcesów i motywowanie do
systematycznej nauki, planowanie przyszłości i
ponoszenie odpowiedzialności za dokonane wybory,
wszechstronny rozwój uczniów, uporządkowany świat
wartości, kreowanie i kultywowanie obyczajów i tradycji,
przyjazne, bezpieczne środowisko, ułatwienie uczniom
wejścia na rynek pracy oraz uczestniczenia w nim w
trakcie procesu kształcenia zawodowego, efektywna
współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
modernizacja bazy szkoły

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Opisz na podstawie dostępnych materiałów koncepcję pracy szkoły. [ADZ] (6137)
Tab.2
Numer Analiza
1

przygotowanie uczniów do uzyskania kompetencji i
kwalifikacji zawodowych w zawodach, które są
poszukiwane na rynku pracy kształcenie ogólne, dające
uczniom zasób wiedzy umożliwiający dalszy rozwój
kompetencji zawodowych, ich modyfikowanie i
doskonalenie wizja szkoły - Dzisiaj uczeń – jutro
pracownik służy kreowaniu ucznia przedsiębiorczego,
aktywnego i twórczego kierunki kształcenia są
dostosowane do lokalnych ukierunkowań rynku pracy
kadra nauczycieli ma wysokie kwalifikacje i pracuje w
dobrych warunkach lokalowych, korzystając z
nowoczesnych pomocy dydaktycznych władze oświatowe
i samorządowe wspomagają rozwój szkoły, rodzice
wspierają proces dydaktyczno - wychowawczy szkoła
bezpieczna i przyjazna uczniowi w szkole panuje
atmosfera tolerancji i szacunku dla innych kultywowane
są tradycje szkoły i dbałość o jej wizerunek.
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Obszar badania: Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz
przez nich akceptowana
Działania szkoły są spójne z koncepcją jej pracy i akceptowane przez rodziców i uczniów.
Organizacja pracy szkoły nie jest akceptowana przez ponad połowę uczniów.
Rodzice wymienili istotne dla nich i ich dzieci działania szkoły mające na celu przygotowanie do startu w dorosłe
życie i odnalezienie się na rynku pracy (Tab. 1). Wymienione przez rodziców działania szkoły bezpośrednio
wynikają z koncepcji pracy szkoły. Natomiast dla uczniów ważna jest przede wszystkim baza lokalowa szkoły,
jej wyposażenie i swobodne poruszanie się po szkole i jej terenie (Tab. 2). Większość uczniów akceptuje zasady
obowiązujące w szkole, sposób prowadzenia zajęć i oddziaływania wychowawcze (Wykres 1j, 2j i 4j). Natomiast
przez ponad połowę badanych uczniów (17 z 32) nie jest akceptowana organizacja pracy szkoły (Wykres 3j).

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Szkoła to nie tylko miejsce nauki różnych przedmiotów, to także miejsce przygotowujące do
startu w dorosłe życie. Uczniowie nie tylko się uczą, ale też kształtuje się ich postawy. Jakie wartości stoją za
działaniami podejmowanymi przez szkołę? Czy są one istotne także dla Państwa i Waszych dzieci? [WR] (3414)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

kreatywność

2

odpowiedzialność

3

umiejętność znalezienia się w odpowiednim czasie w
odpowiednim miejscu

4

zaufanie do nauczycieli

5

poznawania środowiska, w którym mogą znaleźć swoje
miejsce

6

umiejętnośc prezentowania swoich umiejętności

7

umiejetność szybkiego przekwalifikowania się, aby mieć
szanse na rynku pracy
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Co jest dla Was najważniejsze w szkole? Czym Wasza szkoła rózni się od innych? Co Wam się
podoba w Waszej szkole, a co nie? [WU] (6143)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

nowa, duża sala gimnastyczna, siłownia

2

lokalizacja pracowni samochodowej na miejscu

3

ukazanie możliwości na rynku pracy

4

radiowęzeł

5

duży parking

6

większa swoboda dostępu do szkoły, nie ma
nadmiernego pilnowania przy wejściu do szkoły

7

brak identyfikatorów

8

uzyskanie wielu porad potrzebnych w życiu

Obszar badania: Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana
we współpracy z uczniami i rodzicami
Rodzice i uczniowie w zależności od potrzeb uczestniczą w modyfikacji koncepcji pracy
szkoły.
Rodzice i uczniowie biorą udział w pracach nad koncepcją, mając możliwość zgłaszania propozycji w tym
zakresie cały czas m.in. za pośrednictwem wychowawcy i strony internetowej szkoły (Tab. 1 i 2). Zdecydowana
większość badanych rodziców (56 z 61) ma możliwość współdecydowania o ważnych sprawach szkoły (Wykres
1j) i zgłaszania propozycji działań (58 z 61), które dotyczą uczniów i szkoły (Wykres 2j.). Nauczyciele
potwierdzają, że takie działania mają miejsce (Wykres 3j). Najczęściej dotyczą one zmian w przepisach prawa
wewnątrzszkolnego, organizacji pracy szkoły i spraw wychowawczych. Uczniowie cenią atmosferę panującą
w szkole, rozmawiają z nauczycielami nie tylko o sprawach szkolnych, ale także o swej przyszłości zawodowej
i życiu prywatnym (Tab. 3).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób rodzice uczestniczą w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły? [AD]
(6983)
Tab.1
Numer Analiza
1

wypełnienie ankiet dotyczących koncepcji pracy szkoły z inicjatywy rodziców ankieta ta została także
zamieszczona na stronie internetowej szkoły, co daje
możliwość zgłaszana propozycji modyfikacji tej
koncepcji, informacja z prośbą o wnoszenie przez
rodziców uwag do koncepcji pracy szkoły została też
wywieszona w gablocie przy sekretariacie szkoły,
dotychczas przy wprowadzaniu zmian w koncepcji
uwzględnione zostały wszystkie propozycje rodziców,
obecne prace nad modyfikacją pracy szkoły
charakteryzuje bogata kolorystyka, gdyż różnymi
kolorami zaznaczono propozycje poszczególnych
organów szkoły

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób uczniowie uczetniczą w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły? [AD]
(9893)
Tab.2
Numer Analiza
1

propozycje zmian koncepcji pracy szkoły można wnosić
przez cały czas, o czym mowa w informacjach
wywieszonych w gablotach przy sekretariacie szkoły,
wnoszeniu propozycji sprzyjają zajęcia z wychowawcą
oraz ankiety adresowane do uczniów, propozycje można
składać także w sekretariacie szkoły

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy rozmawiacie z nauczycielami o tym, co dla Was w szkole jest ważne? O tym, jaka mogłaby
być? [WU] (7745)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

rozmowy o naszej przyszłości, egzaminach, życiu
zawodowym

2

rozmowy o naszym życiu prywatnym i problemach z nim
związanych

3

rozmowy na temat indywidualizacji pracy z uczniami
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Obszar badania: Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest realizowana we współpracy z
uczniami i rodzicami
Szkoła włącza rodziców i uczniów w realizację podejmowanych działań. Wiele z tych działań to
inicjatywa uczniów i/lub ich rodziców.
Większość rodziców (50 z 61) jest informowana o przedsięwziętych przez szkołę działaniach za pośrednictwem
Rady Rodziców (Wykres 1j). Zdecydowana większość rodziców (56 z 61) współdecyduje o ważnych sprawach
szkolnych (Wykres 2j). Decyzje te najczęściej dotyczą wyjść i wycieczek do zakładów pracy oraz wypracowania
wspólnego frontu działań wychowawczych. Rodzice uważają, że umożliwianie uczniom wejść do zakładów pracy
i spotkania z potencjalnymi pracodawcami najbardziej wspierają rozwój ich dzieci. Uczniowie są inicjatorami
m.in. wyjść i wycieczek klasowych, konkursów i turniejów (np. nocny turniej siatkówki), prowadzonych akcji
charytatywnych, działalności radiowęzła.

Wykres 1j
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Wymaganie:
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Stan oczekiwany:
Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze
zorganizowane, przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na
uczeniu się jest zaplanowana i kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko
uczenia się powinno być atrakcyjne, metody pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy
pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i brania odpowiedzialności za
proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o postępie, jaki się
dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym.

Poziom spełnienia wymagania: C

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Nauczyciele, dobierając metody pracy na lekcji oraz wprowadzając nowatorskie działania,
uwzględniają zdiagnozowane potrzeby i preferencje w uczeniu się uczniów. Rozwijając
umiejętność uczenia się uczniów, nauczyciele stwarzają możliwość wykorzystania wiedzy
z innych przedmiotów oraz odwołania się do innych, niż szkolne, doświadczeń, co ma
miejsce

na połowie

uczniów

równie

do aktywnego

lub mniej

dobrze,

uczenia

niż

dbają

się,

połowie

o dobrą

wspieranie

zajęć. Nauczyciele,

atmosferę
ich

traktując

wszystkich

w szkole. Motywowanie

w trudnych

sytuacjach

oraz

uczniów

stwarzania

warunków do uczenia się od siebie nawzajem, ma miejsce w przypadku połowy lub mniej
niż połowy zajęć. Uczniowie, największy wpływ mają na sposób organizowania i przebieg
procesu uczenia się poprzez tworzenie atmosfery podczas lekcji oraz współdecydowanie
o sposobie pracy na lekcji. Dla większości uczniów, to, czego uczą się w szkole przydaje
im się w życiu.
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Obszar badania: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi
uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i
oddziału
Nauczyciele w różnorodny sposób rozpoznają możliwości psychofizyczne uczniów. Stosowane przez
nich metody pracy na lekcji uwzględniają zdiagnozowane potrzeby i preferencje w uczeniu się
uczniów. Motywacyjny charakter oraz skuteczność tych działań dotyczy połowy lub mniej niż połowy
zajęć.
Współpracowałem z innymi na większości zajęć, wskazała mniej niż jedna trzecia uczniów (11 z 39), ponad dwie
trzecie uczniów (18 z 39) stwierdziła, że współpracowało z innymi na połowie lub mniejszej liczbie zajęć
(Wykres 1j.). Mniej niż jedna trzecia uczniów (10 z 32) stwierdziła, że większość nauczycieli zrozumiale
tłumaczy zagadnienia, ponad dwie trzecie uczniów wskazała, że dotyczy to połowy lub mniej niż połowy
nauczycieli (Wykres 2j.). Co czwarty uczeń stwierdził, że większość nauczycieli potrafi zainteresować go
tematem lekcji, 3/4 z nich wskazało, że dotyczy to połowy lub mniej niż połowy nauczycieli (Wykres 3j.).
Większość nauczycieli uczy mnie tak, że chcę się uczyć, stwierdziło 3 uczniów, prawie wszyscy uczniowie (28
z 32) wskazali, że dotyczy to połowy lub mniej niż połowy nauczycieli (Wykres 4j.). Mniej niż połowa uczniów
(16 z 39) stwierdziła, że dziś na większości zajęć w szkole była zaangażowana.Ponad połowa uczniów (23 z 39)
uznała, że była zaangażowana w połowie lub na mniej niż połowie zajęć. Nauczyciele w różnorodny sposób
rozpoznają możliwości psychofizyczne uczniów, sformułowane na ich podstawie wnioski są wykorzystywane
w procesie dydaktycznym (Tab. 1). Stosowane przez nauczycieli metody pracy na lekcji uwzględniają potrzeby,
możliwości i preferencje w uczeniu się uczniów (Tab. 2).

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

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
1

obserwacja

2

analiza wyników sprawdzianów i innych prac uczniów

3

analiza bieżących ocen i frekwencji uczniów

4

testy diagnozujące

5

analiza opinii z poradni psychologiczno - pedagogicznej

6

poznanie środowiska rodzinnego uczniów

7

rozmowy z uczniami
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Z jakiego powodu użył/a Pan/i metod, które mogliśmy obserwować na lekcji? [WNPO] (6113)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

wysoka skuteczność uczenia się przez zabawę

2

łączenie teorii z praktyką

3

prowadzi do wyciągania wniosków

4

stwarza uczniom warunki do uczenia się od siebie
nawzajem

5

pozwala wykorzystać nabyte wcześniej umiejętności

6

aktywizuje uczniów na lekcji

7

indywidualizuje proces dydaktyczny

8

umożliwia wypowiedź każdemu uczniowi

9

podtrzymuje koncetntrację

10

wpływa pozytywnie na realizację celów lekcji

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się
Nauczyciele rozwijają umiejętność uczenia się uczniów, dając im możliwość: podejmowania decyzji,
wyrażenia

opinii,

podsumowania

lekcji, rozwiązywania

problemów

poznawczych.

Większość

uczniów nie boi się na lekcjach popełniać błędy, dotyczy to do połowy lub do mniej niż połowy zajęć.
Ponad połowa nauczycieli (23 z 40) oraz zdecydowana większość uczniów (28 z 32) uważa, że większość
uczniów potrafi się uczyć samodzielnie , raczej nie - odpowiedziało 4 uczniów (Wykres 1j, 2j.). 6 uczniów
stwierdziło, że na większości zajęć, ktoś pomógł im dzisiaj zastanowić się czego się nauczyli, a na połowę
i mniejszą liczbę zajęć - wskazała zdecydowana większość uczniów (Wykres 3j.). W opinii większości uczniów
(25 z 32), nauczyciele mówią uczniom jak powtórzyć ważne treści lekcji oraz jak zapamiętać nowe informacje
(Wykres 1w, Wykres 4j.). Ponad 1/4 uczniów (9 z 32) stwierdziła, że na większości zajęć nie boi się na lekcji
popełniać błędów, większość z nich odniosła to do połowy lub do mniej niż połowy zajęć (Wykres 5j.)
Nauczyciele w różnorodny sposób kształtują u uczniów umiejętności uczenia się (Tab. 1). Wszystkie obserwacje
zajęć wykazały, że nauczyciele stworzyli sytuacje, w których większość uczniów lub cała klasa mogła
podejmować indywidualne decyzje dotyczące ich uczenia się. Uczniowie, na tych zajęciach, mieli również
możliwość podsumowania lekcji (w aspekcie tego, czego nauczyli się na tej lekcji), rozwiązywania problemów
poznawczych oraz wykorzystania popełnionych błędów do uczenia się.

TECHNIKUM NR 1 W BYTOWIE

22/171

Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 5j

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Opisz, w jaki sposób nauczyciel kształtuje u uczniów umiejętności uczenia się. [OZ] (7556)
Tab.1
Numer Analiza
1

stosowanie różnych metod i form pracy, udzielanie
dodatkowych wskazówek, stwarzanie sytuacji, w których
słabsi uczniowie uczą się od lepszych, wzmocnienia
pozytywne, docenienie wysiłku ucznia, wykorzystanie
ciekawych pomocy dydaktycznych, udzielanie ciekawych
informacji dodatkowych, wskazanie źródeł wiedzy,
zadawanie pytań pomocniczych, sprawdzanie, jak
uczniowie radzą sobie z wykonaniem zadań,
stopniowanie i indywidualizacja wymagań,
wykorzystywanie wcześniej nabytej wiedzy, utrwalenie
poznanych wiadomości

Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się
U czniowie i rodzice uważają, że nauczyciele dbają o dobrą atmosferę panującą w szkole, traktują
wszystkich uczniów równie dobrze. Rodzice są zdania, że ich dzieci chętnie chodzą do szkoły.
Co piąty uczeń (8 z 39) stwierdził, że od większości nauczycieli otrzymuje wskazówkę, która pomogła mu się
uczyć, większość z nich (31 z 39) wskazała, że dotyczy to połowy i mniej niż połowy nauczycieli (Wykres 1j.
Mniej niż połowa uczniów (18 z 39) stwierdziła, że większość nauczycieli dzisiaj wysłuchała ich, gdy mieli
potrzebę z nimi porozmawiać, 1/3 uczniów wskazała, że dotyczy to połowy lub mniej niż połowy nauczycieli
(Wykres 2j.). 1/3 uczniów uważa, że na większości zajęć większość czasu na lekcjach wykorzystują na uczenie
się, większość z nich (21 z 32) odnosi to do połowy lub mniej niż połowy zajęć (Wykres 3j.) Blisko połowa
uczniów (15 z 32) stwierdziła, że na większości lekcjach nauczyciele upewniają się, czy zrozumieliśmy to,
o czym była mowa na lekcji, ponad połowa (17 z 32) odnosi to do połowy lub mniej niż połowy zajęć (Wykres
4j.)

Ponad połowa uczniów (19 z 32) stwierdziła, że na większości zajęć uczniowie odnoszą się do siebie

przyjaźnie, 13 uczniów odniosło to do połowy lub mniej niż połowy zajęć (Wykres 5j.). Blisko połowa uczniów (
15 z 32) stwierdziła, że na większości zajęć uczniowie pomagają sobie w nauce, ponad połowa uczniów (17
z 32) wskazała, że dotyczy to połowy lub mniej jak połowy zajęć (Wykres 6j.). Mniej niż połowa uczniów
stwierdziła, że większość nauczycieli sprawiedliwie odnosi się do wszystkich uczniów, ponad połowa z nich (18
z 32) uważa, że dotyczy to połowy lub mniej niż połowy nauczycieli (Wykres 7j.) Ponad połowa uczniów (19
z 32) stwierdziła, że niektórzy uczniowie w mojej szkole są lekceważeni przez innych (Wykres 8j.). Większość
rodziców (35 z 61) stwierdziła, że większość nauczycieli dba o dobre relacje między ich dzieckiem a innymi
uczniami, blisko co piąty z nich uważa, że dotyczy to połowy nauczycieli (Wykres 9j.). Większość rodziców (43
z 61) uważa, że większość nauczycieli szanuje ich dziecko (Wykres 10j.). Zdecydowana większość rodziców (49
z 61) stwierdziła, że ich dziecko chętnie chodzi do szkoły (Wykres 11j.). Większość rodziców uważa,
że większość nauczycieli traktuje wszystkich uczniów równie dobrze, dziewięciu z nich wskazał, że dotyczy to
połowy lub mniej niż połowy nauczycieli (Wykres 12j.). Przebieg wszystkich obserwowanych lekcji wskazał,
że wzajemne relacje uczeń - nauczyciel cechuję wzajemna życzliwość. Nauczyciel, przyjmując opinie, inicjatywy
uczniów podczas lekcji, wykorzystuje je do pracy na lekcji lub wyraża akceptację. Działania nauczycieli tworzą
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pozytywną atmosferę uczenia się (Tab. 1).

Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 5j

Wykres 6j

Wykres 7j

Wykres 8j
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Wykres 9j

Wykres 10j

Wykres 11j

Wykres 12j
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Opisz, jaka jest atmosfera uczenia się i podaj przykłady działań (nauczyciela i uczniów), które
ją tworzą. [OZ] (7550)
Tab.1
Numer Analiza
1

atmosfera życzliwa, sprawdzenie pracy domowej,
swoboda pozostawiona uczniom, co do doboru osób do
współpracy, upewnienie się nauczyciela, że uczniowie
rozumieją dane zadanie, udzielenie dodatkowych
wskazówek, sprawdzanie, jak uczniowie radzą sobie z
wykonaniem pracy samodzielnej, wykorzystanie wiedzy
zdobytej na zajęciach z innych przedmiotów, docenienie
wysiłku uczniów, wzmocnienia pozytywne, wysoko
ocenieni najaktywnieksi uczniowie, dyscyplinowanie
uczniów zdekoncentrowanych

Obszar badania: Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec
nich oczekiwania
Nauczyciele zapoznają uczniów z celami lekcji oraz formułują wobec nich wymagania, upewniając
się, że są one dla nich zrozumiałe. Skuteczność tych działań dotyczy ponad połowy uczniów.
Ponad połowa uczniów (22 z 39) stwierdziła, że wiedziała, czego miała się nauczyć na większości zajęć w szkole,
17 z nich nie wiedziało tego na połowie lub mniejszej niż połowie zajęć (Wykres 1j.). Połowa uczniów
stwierdziła, że na większości zajęć nauczyciele wyjaśniają, jakich działań oczekują od nich na lekcjach, pozostali
odnieśli to do połowy lub mniej niż połowy zajęć (Wykres 2j.). Na każdej z obserwowanych lekcji uczniowie
mieli możliwość poznania celów lekcji, a nauczyciele w różny sposób upewniali się, czy uczniowie znają cele
lekcji i wymagania/kryteria (Tab. 1)
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Wykres 1j

Wykres 2j

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść

pytania:

Opisz

w

jaki

sposób

nauczyciel

upewnił

się,

czy

uczniowie

znają

cele

lekcji

i

wymagania/kryteria? [OZ] (7763)
Tab.1
Numer Analiza
1

nawiązanie do poprzednich zajęć, przedstawienie celów
zajęć z informacją co po kolei nastąpi, odniesienie się do
wiedzy pozaszkolnej, wskazanie metod i form pracy,
wspólne wykonanie pierwszego z przykładów,
podsumowanie zajęć, praca domowa utrwalająca, to, co
uczniowie robili na zajęciach
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Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w
trudnych sytuacjach
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach.
Ponad połowa uczniów stwierdziła, że dotyczy to połowy lub mniej niż połowy zajęć.
3 z 32 uczniów twierdzi, że lubi się uczyć na większości zajęć lekcyjnych, zdecydowana większość (29 z 32)
twierdzi, że dotyczy to połowy lub mniej niż połowy zajęć (Wykres 1j.). 14 z 32 uczniów stwierdziła, że na
większości zajęć nauczyciele pomagają im, jeśli potrzebują wsparcia, ponad połowa uczniów twierdzi,
że dotyczy to połowy lub mniej niż połowy zajęć (Wykres 2j.). Z opinii uczniów wynika, że nauczyciele
podejmują różne działania, które pomagają uczniom uczyć się na lekcji (Tab. 1). Ponad połowa rodziców (32
z 61) twierdzi, że większość nauczycieli chwali ich dziecko częściej niż krytykuje i wierzy w możliwości ich
dziecka,

1/4

z nich

uważa,

że dotyczy

to

połowy

lub mniej

niż

połowy

nauczycieli

(Wykres

3j,

4j.). Zdecydowana większość nauczycieli (33 z 40) jest zdania, że informacja zwrotna, jaką otrzymują od nich
uczniowie,

motywuje

ich

do pracy

(Wykres

5j.).

Obserwacje

wszystkich

zajęć

wskazują,

że nauczyciele motywują wszystkich uczniów do angażowania się w proces uczenia się.

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

Wykres 5j
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Co pomagało Wam się uczyć na tej lekcji? [WUPO] (7545)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

wykorzystanie nowego programu komputerowego

2

sprawdzenie na tablicy ineraktywnej prawidłowości
samodzielnie wykonananego zadania

3

praca w grupach i/lub w parach

4

wykorzystanie ciekawych pomocy dydaktycznych

5

dynamiczność zajęć

6

wyjaśnienia nauczyciela

7

życzliwy stosunek nauczyciela do uczniów

8

możliwość wykorzystania wiedzy nabytej na innych
lekcjach

9

możliwość odniesienia nabywanej wiedzy do
doświadczeń pozaszkolnych

10

pomoc nauczyciela w razie pojawiających się trudności,
naprowadzanie, udzielanie dodatkowych wskazówek

Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom
uczyć się i planować ich indywidualny rozwój
Na zajęciach nauczyciele, oceniając i udzielając informacji zwrotnej, pomagają uczniom uczyć się.
Dotyczy to połowy lub mniej niż połowy zajęć.
Zdecydowana większość uczniów (31 z 39) stwierdziła, że ich nauczyciele przestrzegali dzisiaj ustalonych zasad
oceniania (Wykres 1j.) Uczniowie, gdy są oceniani zazwyczaj czują się zniechęceni lub są obojętni, część z nich
nie chce się uczyć dalej, pozostali wiedzą co mają poprawić, inni nie wiedzą, co dalej robić, są też tacy, którzy
są zadowoleni (Wykres 1w.).

Ponad połowa uczniów (17 z 32) twierdzi, że w większości przypadków

nauczyciele informują ich, co będą brać pod uwagę oceniając zadanie, które mają wykonać (Wykres 2j.). Mniej
niż połowa uczniów twierdzi, że na większości zajęć jest oceniany według jasnych dla siebie zasad, ponad
połowa odnosi to do połowy lub mniej niż połowy zajęć (Wykres 3j.). 3 z 32 uczniów stwierdziła, że większość
nauczycieli rozmawia z nimi o postępach w nauce, także o tym, jak mają radzić sobie z trudnościami w nauce,
prawie wszyscy uczniowie (29 z 32) odnoszą to do połowy lub mniej niż połowy nauczycieli (Wykres 4j, 5j.).
Mniej niż połowa uczniów (15 z 32) twierdzi, że większość nauczycieli dostrzega to, co robią dobrze, ponad
połowa uczniów odnosi to do połowy lub mniej niż połowy nauczycieli (Wykres 6j.) 1/3 uczniów (11 z 32)
stwierdziła, że większość nauczycieli, gdy uczeń zgłasza się z problemem, to uzyskuję wystarczającą pomoc,
2/3 uczniów odnosi to do połowy lub mniej niż połowy nauczycieli (Wykres 7j.). Prawie wszyscy rodzice (54
z 61) uważają, że to, jak nauczyciele oceniają ich dziecko, zachęca je do uczenia się (Wykres 8j.). Na prawie
wszystkich obserwowanych zajęciach, w większości sytuacji nauczyciele zwracali uwagę na te elementy
odpowiedzi lub działania ucznia, które były prawidłowe, które były nieprawidłowe oraz udzielali im informacji
zwrotnej dotyczącej efektów ich pracy (Tab. 1).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 5j

Wykres 6j

Wykres 7j

Wykres 8j
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Wykres 1w

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Opisz, w jaki sposób nauczyciel udziala informacji zwrotnej uczniom. [OZ] (7560)
Tab.1
Numer Analiza
1

potwierdzenie poprawności wykonanego zadania lub
zachęta do zmierzenia się z nim jeszcze raz, udzielenie
dodatkowych wyjaśnień, a w przypadku dalszych
trudności wskazanie prawidłowoej odpowiedzi,
wzmocnienia pozytywne, pochwały, wysokie oceny,
wskazanie na użyteczność nabywanej wiedzy
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Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych
dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom
zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej
Organizacja i przebieg zajęć edukacyjnych umożliwia uczniom wykorzystanie wiedzy z innych
przedmiotów oraz pozwala odwołać się do innych, niż szkolne, doświadczeń - dotyczy to połowy
lub mniej niż połowy zajęć . Dla większości uczniów, to, czego uczą się w szkole przydaje im się
w życiu.
Co czwarty uczeń stwierdził, że na większości zajęć nauczyciele nawiązują do tego, czego uczyli się na innych
przedmiotach, większość uczniów (24 z 32) odnosi to do połowy lub mniej niż połowy zajęć (Wykres 1j.).
Większość uczniów (21 z 32) stwierdziła, że to, czego uczą się w szkole przydaje im się w życiu, pozostali
uczniowie są przeciwnego zdania (Wykres 2j.) Mniej niż połowa uczniów (15 z 32) twierdzi, że na większości
lekcji ma możliwość korzystania z tego, czego nauczyli się na innych przedmiotach lub poza szkołą, pozostali
uczniowie (17 z 32) odnoszą to do połowy lub mniej niż połowy lekcji (Wykres 3j.). Na połowie obserwowanych
lekcji uczniowie, wskutek nauczycielskich działań, mieli możliwość odwołania się do innych, niż szkolne,
doświadczeń, w większości zajęć - do wiedzy z innych przedmiotów (Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3, Tab. 4).

Wykres 1j
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Wykres 3j

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru
Treść pytania: Uczniowie mają możliwość odwołania się do innych, niż szkolne, doświadczeń. [OZ] (7681)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6
Tab.1
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi

Częstość Procent

1

wiedzy przedmiotowej

3/3

50 / 50

2

wiedzy z innych przedmiotów

4/2

66.7 / 33.3

3

doświadczeń pozaszkolnych

3/3

50 / 50

4

wydarzeń w Polsce i na świecie

4/2

66.7 / 33.3

5

inne, jakie?

0/6

0 / 100
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Opisz, w jaki sposób uczniowie mieli możliwość odwołania się do innych, niż szkolnych,
doświadczeń. [OZ] (7558)
Tab.2
Numer Analiza
1

dotknięcie i przymierzenie poszczególnych elementów
zbroi, odwołanie do filmów historycznych i do marzeń,
osobiste doświadczenia z zakresu wykorzystania
technologii komputerowej, przykłady zauważonych
zjawisk społecznych, sposobów postępowania ludzi na co
dzień, przykłady szczegółowych rozwiązań
konstrukcyjnych różniących się od tych, prezentowanych
przez nauczyciela.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób dbają Państwo o to, by pokazywać uczniom tej klasy związki między tym, co
dzieje się na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie? [WNO] (6852)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

udział młodzieży w szkolnych przedsięwzięciach,
imprezach i konkursach

2

udział w akcjach honorowego krwiodawstwa

3

organizacja i udział w akcjach charytatywnych

4

wycieczki przedmiotowe

5

zadania domowe, w których uczniowie wypowiadają się
na temat aktualnych wydarzeń

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy planując lekcje uwzględniał/a Pan/i zagadnienia poruszane na innych przedmiotach? Jeśli
tak, to które elementy lekcji łączyły się z innymi przedmiotami? [WNPO] (6556)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

kształtowanie postawy patriotycznej

2

korzystanie z programów komputerowych

3

stosunki społeczne

4

świat wartości

5

zasady wykonywania schematów mechanicznych,
rozpoznawania materiałów

6

przepływ cieczy i gazów

7

poprawne wypowiadanie się w języku ojczystym
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Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia
się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój
Uczniowie, w największym stopniu, mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu
uczenia się poprzez tworzenie atmosfery podczas lekcji oraz współdecydowanie o sposobie pracy
na lekcji.
Zdaniem uczniów, największy wpływ mieli na atmosferę podczas lekcji oraz na sposób jaki pracują na lekcji
(Wykres 1w.). Zdecydowana większość uczniów (25 z 32) uważa, że ich osiągnięcia w szkole najbardziej zależą
od ich zaangażowania, większość (19 z 32) jest zdania, że od czasu jaki poświęcają na naukę, ponad połowa
(18 z 32) - że ich uzdolnień, połowa (16 z 32) - że od szczęścia lub pecha, mniej niż połowa z nich wymieniła:
mojego stanu zdrowia, frekwencji na lekcjach, wsparcia nauczyciela, pomocy kolegów/ koleżanek (Wykres 2w.).
Zdaniem 3 z 32 uczniów większość nauczycieli zachęca ich do realizowania własnych pomysłów, większość
uczniów (29 z 32) odnosi to do połowy i mnie niż połowy nauczycieli (Wykres 1j.). Większość uczniów (27 z 39)
przyznaje, że nie zgłaszała pomysłów dotyczących tego, jak chcieliby pracować na zajęciach, 9 uczniów
zgłaszało takie pomysły na mniej niż połowie zajęć. Mniej niż połowa nauczycieli (17 z 40) twierdzi,
że daje uczniom wybór dotyczący tematu lekcji raz lub kilka razy w półroczu, ponad połowa czyni to raz
lub kilka

razy

w roku

(Wykres

2j.)

Większość

nauczycieli

(24

z 40)

twierdzi,

że raz

lub kilka

razy

w półroczu daje uczniom wybór dotyczący metod pracy na lekcji, mniej niż połowa czyni to raz lub kilka razy
w roku (Wykres 3j.). Połowa nauczycieli twierdzi, że raz lub kilka razy w półroczu daje uczniom wybór dotyczący
sposobu oceniania (Wykres 4j.). Większość nauczycieli (27 z 40) twierdzi, że raz lub kilka razy w półroczu daje
uczniom wybór dotyczący terminów testów, sprawdzianów itp., co czwarty nauczyciel czyni to raz lub kilka razy
w roku, trzech - nigdy (Wykres 5j.) Większość nauczycieli twierdzi, że raz lub kilka razy w półroczu daje
uczniom wybór dotyczący zajęć pozalekcyjnych, 11 nauczycieli czyni to raz lub kilka razy w roku (Wykres
6j.). Na wszystkich obserwowanych zajęciach nauczyciela rozmawiali z uczniami w jaki sposób będzie
przebiegać lekcja (jak będą realizowane jej cele), umożliwiali uczniom wpływanie na sposób organizowania
i przebieg procesu uczenia się (Tab. 1) oraz umożliwiali uczniom podsumowania lekcji (w aspekcie tego, czego
nauczyli się na tej lekcji).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 5j

Wykres 6j

Wykres 1w
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Wykres 2w
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Opisz, w jaki sposób nauczyciel umożliwia uczniom wpływanie na sposób organizowania i
przebieg procesu uczenia się. [OZ] (7548)
Tab.1
Numer Analiza
1

konsultacje w parze, praca w grupach, wybór tematu
pracy samodzielnej i domowej, możliwość znalezienie
własnego rozwiązania zadania, prezentacja własnych
pogladów

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem
Zdecydowana większość uczniów uczy się od siebie nawzajem na połowie lub mniej niż połowie
lekcji.
Zdecydowana większość uczniów (34 z 39) stwierdziła, że na żadnych zajęciach tego dnia nie pracowała
w grupach lub parach (Wykres 1j.). Inna grupa uczniów, w zdecydowanej większości ( 27 z 32) stwierdziła,
że pracowali w grupach lub w parach na połowie lub mniej niż połowie lekcji (Wykres 2j.), 4 z 32 uczniów
stwierdziło, że na większości zajęć w szkole wykonuje zadania wymyślone przez siebie lub innych uczniów,
zdecydowana większość uczniów (28 z 32) jest zdania, że dotyczy to połowy lub na mniej niż połowy lekcji
(Wykres 3j.). Nauczyciele stosują różnorodne sposoby wykorzystujące wzajemne uczenie się uczniów,
w przypadku zdecydowanej większości nauczycieli (32 z 37), należy do nich praca w zespołach, w przypadku
większości - prezentacje uczniowskie (Wykres 1o). Wszystkie obserwowane zajęcia wykazały, że nauczyciele
stwarzają uczniom możliwość uczenia się od siebie nawzajem (Tab. 1).

Wykres 1j
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Wykres 3j
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Wykres 1o

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Opisz, jak uczniowie uczą się od siebie nawzajem. [OZ] (7561)
Tab.1
Numer Analiza
1

Pracując w grupach i w parach prezentowali swoje
pomysły prowadzące do rozwiązania problemu,
korzystali ze swoich doświadczeń, słuchali się nawzajem,
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Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące
rozwojowi uczniów
Nauczyciele zaangażowani są w nowatorskie działania, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe
uczniów.
Zdaniem dyrektora oraz zdecydowanej większości nauczycieli (37 z 40), w tym lub poprzednim roku szkolnym,
w szkole podjęto działania nowatorskie (Tab. 1, Tab. 2), w które, według dyrektora, zaangażowana była
większość nauczycieli. Zdaniem większości nauczycieli działania te dotyczyły metod pracy na lekcji i komunikacji
z uczniami, ponad połowa odniosła je do wykorzystania środków dydaktycznych (Wykres 1w.). Nowatorskie
działania nauczycieli, zdaniem blisko 1/4 z nich, rozwijają zainteresowania uczniów (Wykres 1o.). Zdaniem
dyrektora szkoły, działania te są różnorodne i odpowiadają na potrzeby rozwojowe uczniów. (Tab. 3).

Wykres 1j
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Wykres 1o
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Wykres 1w

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy i jakie nowatorskie działania służące rozwojowi uczniów podejmują Państwo wspólnie ze
szkołą? [WP] (6786)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

organizowanie targów edukacyjnych

2

wycieczki do zakładów pracy

3

organizacja staży zagranicznych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę wymienić podjęte w szkole w tym lub poprzednim roku szkolnym działania nowatorskie,
innowacje, eksperymenty dydaktyczne i/lub organizacyjne. [AD] (7186)
Tab.2
Numer Analiza
1

Cytaty

Szkoła prowadzi różnorodne działania, dla szkoły mają

1. wprowadzenie e-dziennika, informatyzacja całej

one charakter nowatorski.

szkoły – elektroniczne przekazywanie dokumentów,
sprawozdań (wszyscy nauczyciele posiadają pocztę na
serwerze szkoły) 2. zakup tablic interaktywnych 3.
Podpisanie porozumienia o współpracy z Politechniką
Koszalińską oraz OHP 4. Wprowadzenie nauczania języka
kaszubskiego i języka ukraińskiego 5. wifi w szkole 6.
organizacja Nocnego Turnieju Siatkarskiego (we
współpracy z absolwentami szkoły) 7. Przygotowanie
przedstawienia "Nam nie wolno zapomnieć" z okazji 11
listopada dla uczniów wszystkich szkół
ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, władz miasta i
zaproszonych gości, w którym uczniowie mili możliwość
zaprezentowania swoich talentów nie tylko aktorskich ale
również tanecznych, raperskich, reżyserskich. 8.
Nawiązanie współpracy z Inkubatorem Przedsiębiorczości
– w ramach współpracy nauczyciele będą prowadzić
zajęcia na terenie Inkubatora, organizować spotkania ze
specjalistami, uczniowie będą mieli możliwość podnieść
swoje kwalifikacje dzięki kursom 9. Do celów
promocyjnych szkoły uczniowie samodzielnie
przygotowali film a we współpracy z nauczycielem grę
komputerową. 10. Organizacja Dnia Otwartego Szkoły
11. zorganizowanie pokazu doświadczeń chemicznych
dla uczniów szkoły podstawowej 12. Szkolenia
nauczycieli przeprowadzane przez innych nauczycieli z
zakresu programów microsoft office (excel, power point)
13. udział w programie Erasmus plus – wyjazdy na staże
zagraniczne do Wielkiej Brytanii
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jaki wpływ na rozwój uczniów mają stosowane w szkole rozwiązania nowatorskie? Z jakich
przesłanek wynika ich stosowanie? [WD] (7616)
Tab.3
Numer Analiza
1

Cytaty

Wpływ na rozwój uczniów stosowanych w szkole

Działalność artystyczna młodzieży (przedstawienie w

rozwiązań nowatorskich jest różnorodny.

BCK) – prezentacja talentów, przełamywanie
nieśmiałości, wzrost wiary we własne możliwości - udział
w stażach zagranicznych – uświadomienie konieczności
uczenia się, zdobywanie doświadczenia, poprawa
komunikatywności w języku obcym, przełamywanie
barier, - pokaz doświadczeń chemicznych dla uczniów
szkoły podstawowej – możliwość zaprezentowania
swoich umiejętności, wzrost motywacji, - przygotowanie
filmu o historii naszej szkoły, który każdego roku
oglądają uczniowie klas pierwszych podczas
przyrzeczenia klas I – identyfikacja ze szkołą, poznanie
historii szkoły, - przygotowanie gry komputerowej, która
rozgrywa się we wnętrzu naszej szkoły przy współudziale
uczniów w celu promocji szkoły, kierunku kształcenia –
wzrost poczucia własnej wartości, motywacji, Organizacja Dnia Otwartego – młodzież ma możliwość
zaprezentowania swoich umiejętności – lepią pierogi,
modelują fryzury, prezentują gokardy wykonane przez
uczniów naszej szkoły, składają komputery i inne- mają
możliwość zaangażowania się w życie szkoły, prezentacji
swoich umiejętności, zainteresowań i talentów elektroniczny przepływ informacji – szybkie reagowanie
na pojawiające się problemy Dzięki powyższym
działaniom uczniowie rozwijają kompetencje kluczowe,
pracują w grupie, integrują się ze społecznością szkolną,
czuja się odpowiedzialni, rozwijają kreatywność,
myślenie twórcze. Wzrasta ich poczucie własnej
wartości, są motywowani do dalszej ciężkiej pracy.
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Wymaganie:
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Stan oczekiwany:
Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do
nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice
powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one
nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o
osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
W szkole prowadzone są procesy edukacyjne adekwatne do osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu
edukacyjnego, a wyniki diagnozy uwzględniane są przy realizacji podstawy programowej. Procesy
edukacyjne
programowej

w szkole

są

spójne z

na wszystkich

lub na

zalecanymi
większości

warunkami
zajęć.

i sposobami

Osiągnięcia

realizacji

uczniów

podstawy

są systematycznie

monitorowane i poddawane diagnozie, a sformułowane wnioski są powszechnie wdrażane przez
nauczycieli. Wpływ tych wniosków jest widoczny w realizowanych przez nauczycieli działaniach,
które sprzyjają odnoszeniu przez uczniów sukcesów w dalszej edukacji i na rynku pracy.

Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając
osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego
W szkole diagnozuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego,
a wyniki diagnozy uwzględniane są przy realizacji podstawy programowej.
Zdaniem

dyrektora

szkoła

prowadzi

"na

wejściu"

diagnozę

wychowawczą

oraz

testy

diagnostyczne

z matematyki, języka polskiego i języków obcych - na tej podstawie tworzy się grupy językowe. Dużą wagę
przywiązuje się do obserwacji uczniów, rozmów z ich rodzicami, zaleceń wynikających z opinii, orzeczeń
z poradni psychologiczno - pedagogicznych i innych specjalistycznych. W oparciu o zdobytą wiedzę formułuje
się wnioski z diagnozy wstępnej służące dostosowaniu metod, form pracy oraz oferty zajęć pozalekcyjnych
do możliwości psychofizycznych uczniów.
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Obszar badania:

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji
Nauczyciele realizują podstawę programową z uwzględnieniem zalecanych warunków
i sposobów jej realizacji na wszystkich lub na większości zajęć.
Wszyscy badani nauczyciele deklarują, że na wszystkich, bądź na większości zajęć dają swoim uczniom
możliwość uczenia się (Wykres 1j). Zdecydowana większość badanych nauczycieli deklaruje, że na wszystkich,
bądź większości zajęć daje swoim uczniom możliwość komunikowania się w języku ojczystym (Wykres 2j),
kształtowania umiejętności czytania, rozumienia oraz wykorzystywania i przetwarzania tekstów (Wykres 3j),
formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa
(Wykres 4j), odkrywania swoich zainteresowań, przygotowania do dalszej edukacji (Wykres 5j). Natomiast
większość

nauczycieli

na wszystkich

lub większości

zajęć

stwarza

uczniom

możliwość

myślenia

matematycznego, wykorzystywania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów
opartych na rozumowaniu matematycznym (Wykres 6j), pracy zespołowej (Wykres 7j) oraz posługiwania się
nowoczesnymi technologiami informacyjno - technologicznymi (Wykres 8j). Potwierdzają to obserwacje zajęć
(Tab. 1). Nauczyciele deklarują wykorzystywanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy
programowej

głównie

poprzez

stosowanie

indywidualizacji

procesu

nauczania,

rozwijanie

kompetencji

językowych i wykorzystywanie sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych (Tab. 2).

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

Wykres 5j

Wykres 6j
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Wykres 7j

Wykres 8j

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru
Treść pytania: Które z najważniejszych umiejętności, opisanych w podstawie programowej dla danego etapu
kształcenia były kształtowane u uczniów podczas lekcji? [OZ] (9788)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6
Tab.1
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi

Częstość Procent

1

czytanie

3/3

50 / 50

2

myślenie matematyczne

3/3

50 / 50

3

myślenie naukowe

3/3

50 / 50

4

umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym,

5/1

83.3 / 16.7

3/3

50 / 50

zarówno w mowie, jak i piśmie
5

umiejętność

posługiwania

informacyjno-komunikacyjnymi,

się
w

nowoczesnymi
tym

także

dla

technologiami
wyszukiwania

i

korzystania z informacji
6

umiejętność uczenia się

6/0

100 / 0

7

umiejętność pracy zespołowej

4/2

66.7 / 33.3

8

inne, jakie?

0/6

0 / 100
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Które z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej wykorzystał/a Pan/i
podczas tej lekcji? [WNPO] (7650)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

kształtowanie postawy patriotycznej

2

współpraca w grupie

3

indywidualizacja procesu nauczania

4

rozwijanie sprawności wypowiadania się zarówno w
mowie, jak i piśmie

5

formułowanie i przetwarzanie wypowiedzi

6

rozumienie zadawanych pytań oraz odpowiedzi innych
uczniów

7

umiejętność znalezienia w tekście istotnych informacji

8

poznanie budowy i zasady działania gaźnikowego układu
zasilającego silnika

9

wykorzystanie sprzętu komputerowego i pomocy
dydaktycznych

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 uwzględniają w swej pracy wnioski płynące z monitorowania i analizowania
nabywania wiadomości i umiejętności przez uczniów.
Wypowiedzi nauczycieli wskazują na różne sposoby monitorowania przez nich osiągnięć uczniów, w tym m.in.
poprzez sprawdzanie stopnia rozumienia materiału przez uczniów, zadawanie pytań, podsumowanie zajęć
(Wykres 1o), co potwierdziły obserwacje zajęć (Tab.1). Zdaniem badanych nauczycieli wnioski z analizy
osiągnięć uczniów służą weryfikacji warsztatu pracy, w tym głównie modyfikacji programów nauczania,
doborowi metod i form pracy do potrzeb i możliwości uczniów oraz stałemu kształceniu kompetencji
i umiejętności wymaganych na egzaminach zewnętrznych (Wykres 1w, Tab. 2).
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Wykres 1o
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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: 6
Tab.1
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi

Częstość Procent

1

sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli

5/1

83.3 / 16.7

2

sprawdza, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania

5/1

83.3 / 16.7

3

zadaje pytania

6/0

100 / 0

4

prosi uczniów o podsumowanie

6/0

100 / 0

5

wykorzystuje techniki badawcze

0/6

0 / 100

6

pyta uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy

2/4

33.3 / 66.7

7

stwarza uczniom możliwość zadania pytania

6/0

100 / 0

8

inne, jakie?

0/6

0 / 100

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób wykorzystują Państwo w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów?
[WNO] (9904)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

modyfikacja programów nauczania

2

dobór adekwatniejszych do potrzeb uczniów metod i
form nauczania

3

jasne określanie celów zajęć

4

selekcja dostępnego materiału

5

położenie nacisku na łączenie teorii z praktyką

6

wskazywanie przydatności omawianych treści
programowych

7

stałe kształcenie kompetencji i umiejętności
wymaganych na egzaminach zewnętrznych

8

zwiększenie częstotliwości kontaktów z rodzicami
uczniów z trudnościami w nauce

TECHNIKUM NR 1 W BYTOWIE

59/171

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
Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania postępów uczniów przyczyniają się
do osiągania przez nich różnorodnych sukcesów edukacyjnych i wychowawczych.
Powodami szczególnego zadowolenia uczniów są m.in. dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, sukcesy
artystyczne oraz dobre relacje z kolegami i nauczycielami (Wykres 1o). Zdaniem dyrektora, szkoła podejmuje
wiele działań, które w konsekwencji mają się przełożyć na sukcesy uczniów, w tym głównie organizuje zajęcia
przygotowujące uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych, oferuje stypendia naukowe dla uczniów ze
średnią ocen 4,0 prowadzi zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce, zachęca do udziału w bogatej
ofercie konkursów przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych (także konkursu na najlepszą klasę i najwyższą
frekwencję), modeluje zachowania pożądane. Efektem działań podjętych przez szkołę w przedmiotowym
zakresie jest poprawa wyników nauczania, większa liczba stypendiów naukowych, niższa liczba egzaminów
poprawkowych, wzrost zdawalności egzaminów zawodowych, mniejsza liczba uczniów opuszczających szkołę
w trakcie roku szkolnego, większe zainteresowanie udziałem w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz
większe zaangażowanie uczniów w życie szkoły. Efektywność pracy szkoły mierzona trzyletnimi wskaźnikami
EWD i średnimi wynikami z egzaminów maturalnych (2010-2012 i 2011-2013) wskazuje, że szkoła uzyskuje
wyższe

efekty

kształcenia

w zakresie

egzaminów

maturalnych

z matematyki

i przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych w porównaniu do języka polskiego i przedmiotów humanistycznych (Tab.1).
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Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie są wyniki egzaminów lub sprawdzianów w ostatnich trzech latach? Jakie są zmiany
(proszę przedstawić uogólniony opis trendów, np. zmiany staninów, w zależności od typu szkoły trzyletniego
wskaźnika EWD)? [ADZ] (9759)
Tab.1
Numer Analiza
1

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku
końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. • Wskaźniki
obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat
2011-2013 Liczba zdających, których wyniki
uwzględniono w analizie: 120 • Wskaźniki obliczone na
podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w
analizie: 119 W okresie: 2010-2012/2011-2013 1)
wyniki części humanistycznej: Efektywność kształcenia
wyrażona wskaźnikiem EWD, jest poniżej przeciętnej w
kraju - wartości stabilne, średnia wyników
egzaminacyjnych – poniżej średniej w kraju - wartości
stabilne 2) wyniki z języka polskiego: Efektywność
kształcenia wyrażona wskaźnikiem EWD, jest poniżej
przeciętnej kraju - wartości stabilne średnia wyników
egzaminacyjnych – poniżej średniej w kraju - wartości
stabilne, 3) wyniki z części matematyczno-przyrodniczej:
Efektywność kształcenia wyrażona wskaźnikiem EWD,
jest przeciętna, średnia wyników egzaminacyjnych –
powyżej średniej w kraju - wartości stabilne, 4) wyniki z
matematyki: Efektywność kształcenia wyrażona
wskaźnikiem EWD, jest przeciętna, średnia wyników
egzaminacyjnych – powyżej średniej w kraju - wartości
stabilne. Stwierdza się wyższą zdawalność egzaminów
zawodowych.

Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku
pracy
Działania realizowane w szkole sprzyjają odnoszeniu przez uczniów sukcesów w dalszej
edukacji i na rynku pracy.
Dyrektor szkoły i nauczyciele deklarują, że szkoła rozwija u uczniów umiejętności przydatne na kolejnym etapie
kształcenia i na rynku pracy. Wśród umiejętności tych wymieniają m.in. kreatywność, wykorzystywanie wiedzy
w praktyce, kompetencje społeczne i obywatelskie oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych (Tab. 1).
Umiejętności te są rozwijane poprzez systematyczne, bieżące ocenianie uczniów, naukę języka obcego
w stopniu komunikatywnym, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi
formami

kultury,

organizację
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pracodawcami oraz współpracę z uczelniami.
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia i/lub rynku pracy rozwija u
uczniów Państwa szkoła? [WN] (7069)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce

2

efektywna współpraca w grupie

3

przedsiębiorczość

4

kreatywność

5

umiejętność radzenia sobie ze stresem

6

umiejętność autoprezentacji

7

krytyczne myślenie

8

rozważanie skutków podejmowanych decyzji

9

szacunek do pracy

10

dyscyplina pracy

11

odpowiedzialność za siebie i grupę

12

kultura bycia

13

kierowanie się w życiu zasadami

14

właściwe postawy społeczne
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Wymaganie:
Uczniowie są aktywni
Stan oczekiwany:
Aktywność uczniów i uczennic powinna się wiązać z różnorodnymi działaniami, szczególnie z
procesem ich uczenia się. Ważnym elementem pracy szkoły jest wspieranie uczących się w
podejmowanych przez nich samodzielnych inicjatywach wpływających na ich rozwój oraz rozwój
środowiska.

Proces

uczenia

się

jest

efektywny

wtedy,

gdy

uczniowie

biorą

za

niego

odpowiedzialność. Rezultatem pracy nauczycieli są postawy uczących się wobec procesu uczenia
się.

Poziom spełnienia wymagania: C

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Ponad połowa uczniów jest zainteresowana przebiegiem zajęć, mniejszość - jest zaangażowana.
Szkoła organizuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne,

nauczyciele skutecznie zachęcają uczniów

do uczestnictwa w tych zajęciach. Uczniowie inicjują działania głównie z zakresu aktywności
społecznej.

Stanowi

je

działalność

w ramach

honorowego

krwiodawstwa

oraz

liczne

akcje

charytatywne. W inicjatywy te angażowana społeczność szkolna.

Obszar badania: Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i
chętnie w nich uczestniczą
Mniej niż połowa uczniów była zaangażowana oraz samodzielnie pracowała na większości
zajęć. Zdecydowana większość uczniów notowała na większości zajęć. Większość uczniów
nie pomagała innym się uczyć na żadnych zajęciach.
Część uczniów (6 z 39) stwierdziła, że zadawała pytania na większości zajęć, blisko 1/3 (11 z 39) nie czyniła
tego na żadnych zajęciach (Wykres 1j.). Mniej niż połowa uczniów (16 z 39) stwierdziła w dniu badania, że na
większości zajęć w szkole była zaangażowana, trzech z nich stwierdziło, że tego dnia nie byli zaangażowani
na żadnych zajęciach (Wykres 2j.). Na udział w dyskusji na większości zajęć wskazała ponad 1/3 uczniów (14
z 39). Siedmiu uczniów nie uczestniczyło w dyskusji na żadnych zajęciach (Wykres 3j.). Mniej niż połowa
uczniów (17 z 39) stwierdziła, że pracowała samodzielnie na większości zajęć, czterech uczniów nie pracowała
samodzielnie na żadnych zajęciach (Wykres 4j.). Zdecydowana większość uczniów (30 z 39) stwierdziła,
że notowała na większości zajęć. Sześciu z nich czyniło to na mniej niż połowie zajęć (Wykres 5j.). Ponad
połowa uczniów (21 z 39) stwierdziła, że słuchała na większości zajęć, 11 uczniów wskazało na połowę takich
zajęć (Wykres 6j.). Pomagałem innym uczyć się na wszystkich zajęciach, odpowiedział jeden uczeń, większość
uczniów (25 z 39) nie pomagała innym się uczyć na zajęciach (Wykres 7j.) Ze wszystkich obserwacji zajęć
wynika, że cała klasa lub większość uczniów była zaangażowana w zajęcia.
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 5j

Wykres 6j

Wykres 7j
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Obszar badania:

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do

podejmowania różnorodnych aktywności
Cała klasa lub większość uczniów zaangażowana jest w zajęcia lekcyjne. Szkoła organizuje wiele
różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Działania nauczycieli skutecznie zachęcają uczniów, zarówno
uzdolnionych jak i mających trudności w nauce, do uczestnictwa w tych zajęciach.
Zdecydowana większość uczniów (26 z 32) rzadko zgłaszała lub nigdy nie zgłaszała pomysłów dotyczących
tego, co robią na lekcji, sześciu z nich czyniło to często (Wykres 1j.). Co czwarty uczeń zgłaszał propozycję
zmiany formy lub metody pracy na lekcji (Wykres 1o). W opinii około 1/3 uczniów (10 z 32) nauczyciele
zrozumiale tłumaczą zagadnienia, 15 z nich twierdzi, że dotyczy to połowy nauczycieli. Uczniowie stwierdzili że,
szkoła organizuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne (Tab. 1). Nauczyciele skutecznie zachęcają uczniów
do uczestnictwa w tych zajęciach (Tab. 2.) Większość przyszłych maturzystów oraz połowa pozostałych
uczniów, bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych

(Tab.3). Wszystkie obserwacje zajęć wskazują na

zaangażowanie w zajęcia całej klasy lub większości uczniów.

Wykres 1j
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Wykres 1o

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Na jakie zajęcia pozalekcyjne chodzicie? Czy są one ciekawe? Czy nauczyciele zachęcają Was
do udziału w tych zajęciach i w jaki sposób? [WU] (7064)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

zajęcia związane z obowiązkowymi zajęciami
edukacyjnymi

2

język kaszubski

3

zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad

4

inne zajęcia pozalekcyjne kolidują z zajęciami z j.
kaszubskiego

5

zachęta ze strony nauczyciela - dotyczy uczniów
uzdolnionych i mających trudności w nauce
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie zajęcia pozalekcyjne są prowadzone w szkole? [AD] (7033)
Tab.2
Numer Analiza
1

Zajęcia wyrównawcze, zajęcia z uczniami zdolnymi,
reprezentującymi szkołę w konkursach, olimpiadach,
kółka zainteresowań: informatyczne, grafiki
komputerowej, historyczne, techniczne, zajęcia z
obowiązkowych przedmiotów maturalnych, zajęcia
przygotowujące do egzaminów zawodowych, zajęcia
sportowe: tenis stołowy, siatkówka, koszykówka, futsal,
KIOKUSHIN KARATE 7 oraz terapeutyczne, prowadzone
przez – psychologa i pedagoga.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Ilu uczniów korzysta z zajęć pozalekcyjnych? [AD] (7798)
Tab.3
Numer Analiza
1

Maturzyści w około 70% (w zajęciach przygotowujących
do egzaminów maturalnych i zawodowych). Pozostali
uczniowie w ok. 50%. Niektórzy uczniowie uczestniczą
systematycznie inni - sporadycznie – aby przygotować
się do danego konkursu, nadrobić zaległości.

Obszar badania:

Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego

rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki oraz angażują w nie inne osoby
Wiele

różnorodnych

inicjatyw

uczniowskich

realizowanych

w szkole

ma

charakter

rozwojowy, a w ich realizację włączają się różne podmioty.
Uczniowie, nauczyciele oraz informacje znajdujące się na terenie szkoły wskazują na wiele różnorodnych
inicjatyw uczniowskich o charakterze rozwojowym (Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3). W opinii uczniów i nauczycieli
realizowane inicjatywy angażują różne podmioty (Tab. 4, Tab. 5).
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Które z Waszych pomysłów zostały zrealizowane? [WU] (9879)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

nocny turniej siatkarski

2

zamontowano ławki na dziedzińcu szkoły

3

udostępniono szkolną sieć wi-fi.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy uczniowie zgłaszają pomysły na to co chcieliby robić w szkole? Jeśli tak, proszę przykłady
takich pomysłów. [WN] (9881)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

konkursy i turnieje

2

koncerty i pokazy

3

działalność radiowęzła

4

akcje charytatywne

5

nowe metody i techniki pracy na lekcji

6

dodatkowe zadania domowe z matematyki

7

wycieczki i biwaki
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy na terenie szkoły dostępne są informacje/wytwory uczniowskie obejmujące działania
zainicjowane przez uczniów. Jakie inicjatywy uczniowskie są uwidocznione? [OS] (6454)
Tab.3
Numer Analiza
1

Samorząd Uczniowski posiada swoją zakładkę na stronie
internetowej szkoły, gdzie informuje m.in. o
planowanych i zrealizowanych przez siebie działaniach.
Gablota Samorządu Uczniowskiego (pomysły na pierwsze
półrocze roku szkolnego 2014/2015 tj. zbieranie puszek,
życzenia na Dzień Chłopaka na korytarzu szkolnym,
kwiatek dla nauczyciela na Dzień Edukacji Narodowej,
przedstawienie z okazji Święta Niepodległości,
organizacja Andrzejek, zbiórka żywności w Netto, a za
zebrane środki kupno słodyczy dla dzieci i zaniesienie ich
do przedszkoli, konkurs na najbardziej świąteczną
dekorację klasy, organizacja wspólnej Wigilii na auli z
informacji zawartych w innych gablotach na korytarzu
przed wejściem do sekretariatu wprowadzenie zasady
"szczęśliwego numerka" - osoba, która ma ten numer w
dzienniku, w danym dniu nie jest pytana Wytwory
uczniowskie tematyczne gazetki uczniowskie tj. język
angielski/język niemiecki. W poprzednim roku szkolnym
uczniowie zainicjowali nocny turniej siatkówki.
Informacja w sprawie była wywieszona w gablotach na
korytarzach szkolnych. Inicjatywą uczniowską była też
propozycja otrzęsin dla uczniów klas pierwszych informacja wywieszona w gablocie na korytarzu
szkolnym (parter) W gablocie w bibliotece szkolnej dorobek literacki uczniów (wiersze).

2
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Które z nich zostały zrealizowane, które nie i dlaczego? Kto się angażuje w realizację tych
działań? [WN] (9882)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

zorganizowanie palarni dla uczniów - nie zrealizowano

2

wycieczki i biwaki

3

konkursy i turnieje

4

koncerty i pokazy

5

działalność radiowęzła

6

akcje charytatywne

7

nowe metody i techniki pracy na lekcji

8

dodatkowe zadania domowe z matematyki

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Kto brał udział w realizowanych pomysłach? Czy zapraszaliście kogoś do wspólnego działania?
Kto to był, w jakich działaniach brał udział? [WU] (9880)
Tab.5
Numer Treść odpowiedzi
1

nauczyciele wychowania fizycznego

2

trener piłki siatkowej

3

absolwentka szkoły

4

pracownik urzędu miasta promował nasz turniej w
mediach

Obszar badania:

Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności

lokalnej oraz angażują w nie inne osoby
Uczniowie

inicjują

i realizują działania

na rzecz

społeczności

lokalnej

w ramach

honorowego

krwiodawstwa i akcji charytatywnych, angażując w nie społeczność szkolną.
Na terenie szkoły dostępne są informacje/wytwory uczniowskie obejmujące działania na rzecz środowiska
zainicjowane przez uczniów. Należą do nich, między innymi, działalność w ramach honorowego krwiodawstwa
oraz liczne akcje charytatywne (Tab. 1). W inicjatywy te angażowana jest społeczność szkolna.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy na terenie szkoły dostępne są informacje/wytwory uczniowskie obejmujące działania
zainicjowane przez uczniów. Jakie inicjatywy uczniowskie są uwidocznione? [OS] (6454)
Tab.1
Numer Analiza
1

Samorząd Uczniowski posiada swoją zakładkę na stronie
internetowej szkoły, gdzie informuje m.in. o
planowanych i zrealizowanych przez siebie działaniach.
Gablota Samorządu Uczniowskiego (pomysły na pierwsze
półrocze roku szkolnego 2014/2015 tj. zbieranie puszek,
życzenia na Dzień Chłopaka na korytarzu szkolnym,
kwiatek dla nauczyciela na Dzień Edukacji Narodowej,
przedstawienie z okazji Święta Niepodległości,
organizacja Andrzejek, zbiórka żywności w Netto, a za
zebrane środki kupno słodyczy dla dzieci i zaniesienie ich
do przedszkoli, konkurs na najbardziej świąteczną
dekorację klasy, organizacja wspólnej Wigilii na auli z
informacji zawartych w innych gablotach na korytarzu
przed wejściem do sekretariatu wprowadzenie zasady
"szczęśliwego numerka" - osoba, która ma ten numer w
dzienniku, w danym dniu nie jest pytana Wytwory
uczniowskie tematyczne gazetki uczniowskie tj. język
angielski/język niemiecki. W poprzednim roku szkolnym
uczniowie zainicjowali nocny turniej siatkówki.
Informacja w sprawie była wywieszona w gablotach na
korytarzach szkolnych. Inicjatywą uczniowską była też
propozycja otrzęsin dla uczniów klas pierwszych informacja wywieszona w gablocie na korytarzu
szkolnym (parter) W gablocie w bibliotece szkolnej dorobek literacki uczniów (wiersze).

2
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Wymaganie:
Respektowane są normy społeczne
Stan oczekiwany:
Szkoły

powinny

kształtować

postawy

zgodne

z

wartościami

i

normami

społeczeństwa

demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności
szkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie
wspólnie ustalonych reguł, decyduje o sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie
poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego uczeniu się.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła podejmuje wiele działań dla zapewnienia uczniom bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego. W szkole oraz na zajęciach organizowanych przez szkołę uczniowie czują
się bezpiecznie. Uczniowie współpracują ze sobą we współorganizowaniu i uczestnictwie
w imprezach

szkolnych,

zawodach,

konkursach,

akcjach

charytatywnych

oraz

w wolontariacie. Relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej oparte są
na wzajemnym szacunku, tolerancji, kulturze osobistej oraz poszanowaniu mienia. Rodzice mają
wpływ

na tworzenie

zasad

i wartości

obowiązujące

w klasie

swojego

dziecka.

Uczniowie

w mniejszym stopniu mają wpływ na zasady zachowania obowiązujące w szkole. W szkole

systematycznie prowadzi się planowe analizy działań wychowawczych, obejmujące całą
szkołę, umożliwiając

uczniom

i rodzicom

udział

w analizie

i modyfikacji

systemu

oddziaływań wychowawczych. Ich inicjatywy dotyczyły głównie zwiększenia liczby kół
zainteresowań, organizacji konkursów i uroczystości, prowadzenia akcji charytatywnych
oraz podjęcia działań motywujących uczniów do udziału w zajęciach obowiązkowych.
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Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i
psychiczne
Szkoła podejmuje wiele działań dla zapewnienia uczniom bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego. Na lekcji, na przerwach oraz poza szkołą uczniowie czują się bezpiecznie.
Większość uczniów (20 z 32) nie doznała przemocy pozasłownej, 5 uczniów stwierdziło, że umyślnie zniszczono
rzeczy należące do nich, 2 uczniów wskazało, że ukradziono im jakiś przedmiot lub pieniądze (Wykres 1j, 2j.).
Około 2/3 uczniów nie doznało przemocy słownej, 8 uczniów stwierdziło, że inni uczniowie obrażali ich, używali
wobec nich nieprzyjemnych przezwisk. Wobec 4 uczniów, inni uczniowie zachowywali się w sposób, który
odbierali jako nieprzyjemny (Wykres 3j, 4j). Przemocy słownej, polegającej na obrażaniu za pomocą Internetu
lub telefonów komórkowych, doznało 3 uczniów (Wykres 5j). Większość uczniów nie doznała przemocy
fizycznej, 5 uczniów stwierdziło, że umyślnie ich uderzono, 3 uczniów kilkakrotnie zmuszano do kupowania
czegoś za ich własne pieniądze lub oddawania im swoich rzeczy. (Wykres 6j, 7j.). Zdecydowana większość
uczniów (28 z 32) na lekcji czuje się bezpiecznie, raczej nie lub zdecydowanie nie – stwierdziło 4 uczniów
(Wykres 8j.). Zdecydowana większość uczniów (26 z 32) na przerwach czuję się bezpiecznie, 5 – raczej nie, 1 zdecydowanie nie (Wykres 9j.). Większość uczniów (24 z 32) na terenie szkoły po zajęciach lekcyjnych czuje się
bezpiecznie, raczej nie czuję się bezpiecznie - stwierdziło 3 uczniów, jeden odpowiedział, że zdecydowanie nie
(Wykres 10j.). Nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz partnerzy wskazują na różnorodne działania
szkoły, które ich zdaniem, zapewniają uczniom bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne (Tab. 1, Tab. 2).

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

Wykres 5j

Wykres 6j
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Wykres 7j

Wykres 8j

Wykres 9j

Wykres 10j
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Co Państwo wiedzą o bezpieczeństwie w tej szkole? Na ile uczniowie czuję się dobrze i
bezpiecznie Państwa zdaniem? Na jakiej podstawie tak Państwo sądzą? [WP] (6373)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

szkoła zapewnia bezpieczeństwo

2

funkcjonuje monitoring wizyjny

3

nauczyciele pełnia dyżury na przerwach

4

prowadzone są prelekcje (odpowiedzialność nieletnich,
cyberprzemoc, przeciwdziałanie narkomanii)

5

psycholog zna środowisko szkolne-organizuje pomoc

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób w szkole dba się o bezpieczeństwo uczniów? [WPN] (6374)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

funkcjonuje monitoring kamer cyfrowych

2

stały nadzór pedagogiczny wewnątrz i na zewnątrz
budynku

3

W okresie zimy drogi wewnętrzne są odśnieżane

4

na posesji szkolnej są urządzone parkingi

5

barierki zabezpieczają przed wjazdem samochodów na
teren przed szkołą

6

W pracowniach szkolnych są odpowiednie instrukcje

7

sprzęty szkolne posiadają odpowiednie certyfikaty

8

oświetlenie sal jest zgodne z obowiązującymi normami

9

apteczki pierwszej pomocy są odpowiednio zaopatrzone

10

dokonywane są okresowe przeglądy budynkó

11

sprawny sprzęt przeciwpożarowy

12

przeprowadzane są próbne ewakuacje budynku

13

sprawny system wentylacyjny
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Obszar badania: Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących
wynikiem działań samorządu uczniowskiego
Uczniowie współpracują ze sobą we współorganizowaniu i uczestnictwie w imprezach szkolnych,
zawodach, konkursach, akcjach charytatywnych, w wolontariacie.
Aktywność uczniowska przejawia się głównie we współorganizowaniu i uczestnictwie w imprezach szkolnych,
zawodach i konkursach (Wykres 1w.). Zdaniem nauczycieli, uczniowie współpracują ze sobą w działalności
charytatywnej, w wolontariacie, a także wykazują liczne zainteresowanie działalnością w samorządzie (Tab. 1).
Wspieranie inicjatyw uczniowskich przez nauczycieli, to zachęcanie uczniów do różnego rodzaju aktywności
(Tab. 2). Uczniowie respektują zasady obowiązujące w szkole, nie dostrzegają potrzeby zmian w tym zakresie.

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań
samorządu uczniowskiego? Proszę podać przykłady działań i ich efekty. [WN] (8549)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

rozpowszechnianie wybranych pomysł wśród uczniów

2

organizacja imprez i uroczystości

3

działania promujące szkołę

4

akcje charytatywne

5

wolontariat

6

organizacja dojazdów do szkoły

7

liczne zainteresowanie uczniów działalnością w
samorządzie

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób wspierają Państwo inicjatywy uczniowskie podejmowane w klasie, a zwłaszcza te
będące wynikiem działań samorządu uczniowskiego? [WNO] (8028)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

Zachęcanie do akcji charytatywnych

2

Zachęcanie do aktywnego udziału w przygotowywanych
imprezach

3

Zachęcanie do udziału w konkursach

Obszar badania: Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i
przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi
członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu
Powszechnie

oczekiwaną

i widoczną

w relacjach

pomiędzy

członkami

społeczności

szkolnej jest zasada szacunku, tolerancji, kultura osobista oraz poszanowanie mienia.
Rodzice mają wpływ na tworzenie zasad i wartości obowiązujące w klasie swojego
dziecka. Mniej niż połowa uczniów ma wpływ na zasady zachowania obowiązujące
w szkole.
Mniej niż połowa uczniów (14 z 32) stwierdziła, że ma wpływ na to, jakie zasady zachowania obowiązują
w szkole, ponad połowa uczniów (18 z 32) była przeciwnego zdania (Wykres 1j.). Zdecydowana większość
rodziców (53 z 61) stwierdziła, że ma wpływ na to, jakich zachowań oczekuje się od ich dziecka w szkole
(Wykres 2j.). Większość rodziców (43 z 61) uważa, że ma wpływ na zasady obowiązujące w klasie ich dziecka,
18 rodziców była przeciwnego zdania (Wykres 3j.). Rodzice w swych działaniach wskazują swoim dzieciom,
jakie cele mogą osiągnąć, przestrzegając zasad obowiązujące w szkole, przez co wpływają na ich aspiracje
edukacyjne (Tab. 1). Większość rodziców jest przekonana, że nauczyciele szanując ich dzieci, traktują ich
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równie dobrze. Uważają również, że szkoła w swych działaniach, respektując przyjęte przez społeczność szkolną
zasady, kształtuje postawy istotne dla nich i dla ich dzieci.Uczniowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni,
wskazując na normy obowiązując w szkole wymienili szacunek, kulturę osobistą, tolerancję oraz poszanowanie
mienia (Tab. Tab. 2, Tab. 3, Tab. 4). Pracownicy niepedagogiczni są przekonani, że swoją postawą mają wpływ
na przestrzeganie przez uczniów obowiązujących w szkole zasad. Obserwacje lekcji wskazują, że przyjęte
w szkole normy są przestrzegane zarówno przez nauczycieli jak i uczniów (Tab. 5).

Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie zasady obowiązują was w szkole? W jaki sposób odbywa się ich ustalanie? Czy bierzecie w
tym udział i na czym on polega? [WU] (6376)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

zasada wzajemnego szacunku

2

unikać wulgaryzmów

3

szanować mienie szkolne

4

Jeśli uczeń uszkodzi urządzenie, to ponosi koszty
naprawy

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie wartości i normy obowiązują w Państwa szkole? [WN] (7028)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

2

takt, kultura, tolerancja, szacunek w relacjach
międzyludzkich oraz tradycji

3

przygotowanie uczniów, by potrafili się odnaleźć na
rynku pracy

4

uczestnictwo w życiu szkoły

5

sumiennność

6

patriotyzm

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:

Porozmawiajmy o zachowaniu uczniów w szkole/placówce. Jakich zachowań się od nich

oczekuje? [WPN] (5717)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

szacunku, kultury osobistej, tolerancji

2

dbanie o mienie szkolne
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jaki wpływ na zasady zachowania i wartości obowiązujące w szkole mają Państwo, jako
rodzice? Proszę podać przykłady. [WR] (8032)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

wpływ na ambicję dzieci

2

ukazujemy im cele do zdobycia

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Opisz, jak nauczyciel i uczniowie dbają o przestrzeganie podczas lekcji przyjętych w szkole
zasad. [OZ] (7551)
Tab.5
Numer Analiza
1

Każdy ma prawo do wypowiedzi i do błędu. Chęć
odpowiedzi sygnalizowana przez podniesienie ręki.
Nauczyciel dba, aby uczniowie udzielali odpowiedzi
pełnym zdaniem. Nauczyciel dba, aby uczniowie udzielali
odpowiedzi pełnym zdaniem, Nauczyciel wspomagając
uczniów stwarza warunki do swobodnej wypowiedzi.

Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje
je w razie potrzeb
W szkole prowadzi się systematycznie planowe analizy działań wychowawczych, obejmujące całą
szkołę. Na ich podstawie formułowane są wnioski prowadzące do modyfikacji tych działań.
Wskutek opinii wyrażonych przez rodziców, zostały wprowadzone działania istotne z punktu widzenia procesu
dydaktycznego, dotyczą one wielu zajęć organizowanych poza terenem szkoły, a także za granicą. Decyzje
podejmowane w szkole z udziałem rodziców, to głównie te, wynikające z przepisów obowiązującego prawa. Z
wypowiedzi dyrektora szkoły i nauczycieli wynika, że prowadzone są wspólne analizy, w tym ocena, działań
wychowawczych jako planowe działania obejmujące całą szkołę (Tab. 1, Tab. 2). Na podstawie wniosków z tych
analiz wprowadzono szereg zmian (Tab. 3, Tab. 4). Zarówno dyrektor, jak i nauczyciele wskazują na widoczną
użyteczność wdrożonych wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Porozmawiajmy teraz o działaniach wychowawczych. W jaki sposób dokonują Państwo analizy
działań wychowawczych. Jakich zachowań i zagrożeń dotyczą te analizy? Jak często prowadzone są takie
analizy? [WN] (8522)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

analizy na podstawie zapisów w dzienniku

2

spotkania nauczycieli uczących w jednym oddziale

3

spotkania zespołu wychowawczego

4

analiza wyników badań ankietowych prowadzonych
wśród uczniów, rodziców i nauczycieli

5

analiza informacji pozyskanych z instytucji
współpracujących ze szkołą

6

analiza zachowań nieakcetowanych (agresji słownej,
zachowań agresywnych, wandalizmu, cyberprzemocy,
palenia papierosów; zagrożenia podjęciem zachowań
autoagresywnych)

7

rozmowy z pracodawcą
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy - a jeśli tak, to w jaki sposób - analizują Państwo podejmowane działania wychowawcze?
Jakich zachowań i zagrożeń dotyczą te analizy? Jak często prowadzone są takie analizy? [WD] (5840)
Tab.2
Numer Analiza
1

Szkoła analizuje działania podejmowane w celu
eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych
zachowań. Analizy te, między innymi, dotyczą absencji,
uzyskiwania niezadowalających wyników w nauce,
uzależnień od środków odurzających, problemów
psychofizycznych, przyczyn trudności w nauce. Powyższe
analizy przeprowadzane są podczas spotkań zespołu
wychowawczych (na bieżąco), wywiadówek i
indywidualnych rozmów z rodzicami i uczniami (w
zależności od potrzeb), posiedzeń rady pedagogicznej
(zgodnie ze szkolnym kalendarzem). Nauczyciele na
bieżąco monitorują frekwencję uczniów (omawianie na
posiedzeniach RP podczas podsumowania pracy).
Wprowadzono konkurs na najlepszą frekwencję – analiza
comiesięczna, statystyki z e-dziennika. Nauczyciele
obserwują zachowanie uczniów podczas wszystkich zajęć
organizowanych przez szkołę. Uczniowie byli
diagnozowani w zakresie: poczucia własnego
bezpieczeństwa w szkole, przyczyn absencji szkolnej,
respektowania norm społecznych. W każdym semestrze
nauczyciele, pedagog, psycholog, członkowie Zespołu
Wychowawczego dokonują analizy, składają
sprawozdania z podejmowanych działań. Analizowano
wyniki ankietowania wśród uczniów i ich rodziców na
temat bezpieczeństwa w szkole.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy na skutek tych analiz pojawiła się potrzeba modyfikacji działań? Jeśli tak, to jakie działania
zostały zmodyfikowane lub są modyfikowane? Proszę podać przykłady. [WN] (5841)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

Modyfikacja zasad postępowania w przypadku spóźnień
uczniów

2

modyfikacja zasięgu dyżurów nauczycielskich

3

wprowadzono zajęcia psychoedukacyjne i wychowawcze
z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom

4

zwiększono ilość spotkań z przedstawicielami prawa nt.
zachowań agresywnych

5

wprowadzono warsztaty profilaktycznych w
porozumieniu z Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w
Bytowie
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy na skutek tych analiz pojawiła się potrzeba modyfikacji działań? Jeśli tak, to jakie działania
zostały zmodyfikowane lub są modyfikowane? Proszę podać przykłady. [WD] (5841)
Tab.4
Numer Analiza
1

Modyfikacja następujących działań dotyczących: 1.
systemu usprawiedliwiania nieobecności i eliminowania
spóźnień (w trakcie modyfikacji), 2. wystawiania ocen
zachowania - szczegółowych kryteriów oceniania
zachowania (zmodyfikowane). 3. W 2013 r. wprowadzenie konkursu na najlepszą frekwencje i
najlepszą klasę. Obecnie postanowiono zrezygnować z
konkursu na najlepszą frekwencje ponieważ po analizie
na koniec roku szkolnego okazało się, że nie przyniósł on
spodziewanych rezultatów. Postanowiono również
zmodyfikować konkurs na najlepsza klasę – rozdzielić
technikum i zawodówkę, tak by wszyscy mieli równe
szanse – w trakcie zmian 4. istnieje potrzeba modyfikacji
podejmowanych działań wobec uczniów, którzy
nadmiernie opuszczają zajęcia lekcyjne (pisma do gminy
nic nie dają). W roku 2014/2015 działania związane z
frekwencją zostaną poddane ewaluacji przez zespół
tworzony spośród wszystkich wychowawców. 5.
Wprowadzenie dodatkowych dyżurów na terenie szkoły –
koło Gimnazjum nr 2 6. zmiany wprowadzone do
programu wychowawczego i profilaktyki 7.
uwzględnianie wniosków z analitycznych rad w rocznym
planie pracy szkoły 8. Ponadto wzbogacono biblioteczkę
podręczną pedagoga szkolnego o pozycje dotyczące
uzależnień i pomocy psychologicznej w sytuacjach
kryzysowych. 9. częstsze kontakty z rodzicami,
pracodawcami szybkie reagowanie 10. nacisk na
aktywizujące metody nauczania – zakup 6 tablic
interaktywnych, telewizory, Internet w każdej sali.
Korzystanie z prezentacji Power Point, filmów
edukacyjnych proponowanych m.in. przez wydawnictwa
11. szkolenia nauczycieli w zakresie stosowania
oceniania kształtującego oraz informacji zwrotnej,
szkolenie dla nauczycieli - "Nauczanie skuteczne,
ciekawe i twórcze". 12. wypracowanie skuteczniejszych
sposobów motywowania uczniów do nauki i aktywności
na lekcjach.
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Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice
Szkoła umożliwia uczniom i rodzicom udział w analizie i modyfikacji systemu oddziaływań
wychowawczych.

Propozycje

uczniowskie

dotyczyły

głównie

zwiększenia

liczby

kół

zainteresowań, organizacji konkursów i uroczystości, prowadzenia akcji charytatywnych. Rodzice
proponowali

podjęcie

przez

szkołę

działań

motywujących

uczniów

do udziału

w zajęciach

obowiązkowych.
Z wypowiedzi dyrektora szkoły oraz nauczycieli wynika, że uczniowie i rodzice zgłaszają propozycje zmian
w działaniach szkoły. Uczniowskie propozycje dotyczą głównie zwiększenia liczby kół zainteresowań, organizacji
konkursów i uroczystości, prowadzenia akcji charytatywnych oraz rozszerzenia działalności zwiększającej
wrażliwość społeczną, zaś rodziców - zmian w działaniach wobec łamania przez uczniów obowiązujących
w szkole zasad oraz działań wpływających na wzrost motywacji uczniów do uczestniczenia w zajęciach
obowiązkowych (Tab. 1, Tab. 2). Zgłaszane propozycje, zarówno przez uczniów jak i rodziców, są uwzględniane
w modyfikacji koncepcji pracy szkoły. Rodzice i uczniowie nie dostrzegają potrzeby tworzenia nowych zasad
dotyczących zasad postępowania w szkole, praw i obowiązków ucznia (Tab. 3, 4, 5).
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy uczniowie zgłaszali propozycje zmian w działaniach wychowawczych, a jeśli tak, to jakie?
Które z nich zostały uwzględnione? [AD] (3399)
Tab.1
Numer Analiza
1

1. Obchody uroczystości szkolnych – walentynki, dzień
sportu, imprezy integracyjne, dyskoteki 2. organizacja
imprez charytatywnych – zbieranie nakrętek
plastikowych, paczki dla świetlicy socjoterapeutycznej
WYSPA, konkursy 3. "Szczęśliwy numerek" 4. Uczniowie
chcieliby również palarni na terenie szkoły (co wynikało z
pobytu uczniów w Estonii na stażach, gdzie jest to
praktykowane) - tej propozycji nie uwzgledniono.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy rodzice zgłaszali propozycje zmian w działaniach wychowawczych, a jeśli tak, to jakie?
Które z nich zostały uwzględnione? [AD] (7443)
Tab.2
Numer Analiza
1

natychmiastowy kontakt w przypadku nieobecności
dziecka na zajęciach, zachowań niewłaściwych itp., aby
uczniowie wykonywali prace na rzecz szkoły w
przypadku dopuszczenia się wandalizmu, podejmowanie
działań w celu zmotywowania uczniów do ćwiczenia na
zajęciach wychowania fizycznego
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy rodzice mają możliwość zgłaszania propozycji, dotyczących zasad postępowania w szkole,
praw i obowiązków uczniów? Jeśli tak, proszę o podanie przykładów zgłoszonych propozycji. Które z nich zostały
zrealizowane? [WR] (7510)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

W szkole są określone jasne zasady

2

Nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych wymogów

3

konkursy z nagrodami w postaci atrakcyjnej wycieczki

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy rodzice zgłaszają propozycje w zakresie modyfikacji działań wychowawczych? Jeśli tak,
czego one dotyczyły? Które z nich zostały uwzględnione? [WN] (7509)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

informować ich o wszelkich nieobecnościach dziecka,
niewłaściwych zachowaniach

2

podjąć bardziej zdecydowane działania w zakresie
uczestnictwa uczniów w lekcjach wychowania fizycznego
uczniów

3

informowanie uczniów o losach absolwentów,
organizować spotkania z nimi

4

zwiększyć liczbę zadań domowych

5

dostosować organizację pracy szkoły, by uczniowie mogli
wrócić do do domów o właściwej porze

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:

Czy zgłaszacie propozycje dotyczące zasad postępowania w szkole, praw i obowiązków

uczniów? Jeśli tak, to podajcie przykłady. Które z nich zostały zrealizowane? Jeśli nie, to dlaczego? [WU] (3392)
Tab.5
Numer Treść odpowiedzi
1

nie uczestniczyliśmy w ich tworzeniu

2

nie wnioskowaliśmy o jego zmianę

3

nie ma potrzeby zmian
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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 na podstawie rozpoznania zdolności, możliwości oraz potrzeb uczniów planują proces
dydaktyczno - wychowawczy. Motywują uczniów do angażowania się w proces uczenia się. Szkoła
udziela

wsparcia

uczniom

indywidualizując

nauczanie

i tworząc

ofertę

zajęć

dodatkowych

oraz specjalistycznych. Do działań pomocowych angażowane są również instytucje zewnętrzne.
Atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych zaspokaja potrzeby większości uczniów. Wsparcie, którego
udziela szkoła rodzicom i uczniom w ich ocenie nie jest w pełni satysfakcjonujące. Działania
wychowawcze szkoły uwzględniają równe traktowanie uczniów.

Obszar badania: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby
rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia
Nauczyciele systematycznie i cyklicznie przeprowadzają diagnozę potrzeb wszystkich uczniów oraz
rozpoznają ich sytuację

wychowawczą i społeczną. Proponują udział w różnorodnych

zajęciach pozalekcyjnych, zarówno wyrównawczych, jak i rozwijających zainteresowania.
Możliwości psychofizyczne i potrzeby uczniów zostają rozpoznane w wyniku obserwacji, rozmów z uczniami,
poznania środowiska rodzinnego uczniów, analizy bieżących ocen i frekwencji uczniów, testów diagnozujących
oraz analizy opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznych. W roku szkolnym 2013/2014 różnego
rodzaju wsparciem objęto 39 uczniów klas technikalnych, w tym 21 na podstawie opinii i orzeczeń ww.
poradni. Nauczyciele wyciągają wnioski z prowadzonej diagnozy i oprócz prowadzenia bogatej oferty zajęć
dodatkowych dla uczniów z trudnościami w nauce i uczniów zdolnych, indywidualizują proces nauczania
dostosowując metody i formy pracy na lekcjach do możliwości uczniów i zaleceń zawartych w opiniach poradni
psychologiczno - pedagogicznych. Zdecydowana większość rodziców (54 z 61) stwierdziła, że przynajmniej raz
w roku była pytana o potrzeby i możliwości swoich dzieci (Wykres 1j).
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Wykres 1j

Obszar

badania:

Zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze

i

rozwijające

specjalistyczne

zainteresowania
organizowane

dla

i

uzdolnienia,
uczniów

zajęcia

wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia
rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb
każdego ucznia
Zajęcia

pozalekcyjne

proponowane

przez

szkołę

umożliwiają

wyrównanie

braków

edukacyjnych i rozwinięcie zainteresowań uczniów. Oferta tych zajęć p omimo swej
atrakcyjności nie odzwierciedla w pełni potrzeb uczniów.
Wszystkie zajęcia organizowane w szkole z założenia są adekwatne do rozpoznanych potrzeb i możliwości
uczniów. Tworząc ofertę tych zajęć szkoła bierze pod uwagę wiele aspektów, w tym: zalecenia zawarte
w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno - pedagogicznych, potrzeby i zainteresowania uczniów, bazę
lokalową, możliwości kadrowe oraz wnioski z wyników testów gimnazjalnych, matur i egzaminów zawodowych.
Jednakże, więcej niż połowa uczniów uczniów uważa, że zajęcia proponowane przez szkołę nie pomagają im
w nauce i ich nie interesują (Wykres 1j, 2j). W szkole jest grupa uczniów, którzy nie uczestniczą w zajęciach
pozalekcyjnych, mimo że chcieliby. Z wyjaśnień dyrektora wynika, że taka sytuacja spowodowana jest
najczęściej odległym miejscem zamieszkania, ograniczonymi możliwościami dojazdu lub koniecznością podjęcia
pracy zarobkowej, czy pracy w gospodarstwie.
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Wykres 1j

Obszar badania:

Wykres 2j

W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki
W

szkole

nie

obserwuje

się

przypadków

dyskryminacji.

Podejmowane

działania

antydyskryminacyjne są celowe i systematyczne, prowadzone dla wszystkich uczniów
szkoły.
Uczniowie nie wskazali przypadków świadczących o tym, że nauczyciele traktują ich w sposób mogący
świadczyć o dyskryminacji. Natomiast poinformowali, że w zachowaniach nauczycieli widzą inne, pełne
zrozumienia i wsparcia podejście do uczniów z trudną sytuacją życiową i materialną. Tematyka dyskryminacji,
w jej różnych aspektach realizowana była dotychczas przede wszystkim na godzinach wychowawczych (Wykres
1w). Nauczyciele czuwają nad przestrzeganiem norm i zasad ogólnego współżycia społecznego. Natychmiast
reagują na przejawy niewłaściwego zachowania uczniów podczas zajęć oraz przerw. Wprowadzają różnorodne
działania

mające

na celu

zniwelowanie

zagrożeń

dyskryminacją

w szkole

tj. pogadanki

na godzinach

wychowawczych, zajęcia o równości płci w ramach udziału w programie unijnym, przystąpienie do programu
"Równy Komiks", blok zajęć integracyjnych "Jaki jestem", blok umiejętności społecznych - Trening
Zastępowania Agresji, organizowanie wigilii i paczek dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej "Wyspa"
oraz odnoszenie się do tej tematyki na zajęciach w razie pojawiających się potrzeb. Rodzice wskazali
na skuteczne w ich opinii działania szkoły w zakresie walki z mitem zawodówki tj. przez długi czas uczeń
technikum postrzegany był jako ten lepszy.
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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
Technikum podejmuje współpracę z wieloma podmiotami świadczącymi poradnictwo
i pomoc

uczniom.

Działania

te

są

ukierunkowane

na pomoc

psychologiczno

-

pedagogiczną, zainteresowania uczniów oraz potrzeby społeczno - ekonomiczne.
Szkoła

współpracuje

z wieloma

z Poradnią Psychologiczno

-

instytucjami

Pedagogiczną

działającymi

w Bytowie,

w środowisku

Gminną

Komisją

lokalnym,

w tym

Rozwiązywania

m.in.

Problemów

Alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacją "Rademenes", Sądem Rejonowym w Bytowie,
Komendą

Powiatową

Policji,
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Cechem

Rzemiosł

Różnych,

Powiatowym

Centrum

Edukacji

Zawodowej,
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Ochotniczym Hufcem Pracy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Młodzieżowym Centrum Karier,
Bytowskim Centrum Kultury, Politechniką Koszalińską. W ramach tej współpracy prowadzonych jest wiele
działań (Tab. 2). Efektem współpracy są podjęte w szkole działania profilaktyczno - wychowawcze oraz
związane z dydaktyką zawodu, dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów,
organizacja praktyk zawodowych oraz wyjścia i wycieczki do zakładów pracy (w tym spotkania z potencjalnymi
pracodawcami). Wymiernymi korzyściami odniesionymi przez szkołę w zakresie współpracy z ww. podmiotami
jest także przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych, staże (w tym zagraniczne), uzyskanie przez
uczniów kwalifikacji niezbędnych do wejścia na rynek pracy.
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:

Jakie działania są prowadzone w ramach tej współpracy? Czy Pani/Pana zdaniem jest

adekwatna do potrzeb uczniów? Proszę uzasadnić. [WD] (7048)
Tab.1
Numer Analiza
1

prelekcje z uczniami, działania prewencyjne w celu
zwiększenia świadomości uczniów na temat zagrożeń
oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
niebezpiecznych, rozwiązywanie trudnych problemów
wychowawczych. zajęcia z profilaktyki uzależnień,
porady dla rodziców, interwencje kryzysowe,
dostosowanie wymagań do możliwości uczniów,
szkolenie dla nauczycieli z zakresu "Niebieskiej Karty",
diagnoza psychologiczno – pedagogiczna, która pozwala
na indywidualizację procesów edukacyjnych uczniów z
trudnościami w nauce prowadzenie warsztatów dla
młodzieży, pedagog szkolny jest członkiem zespołu
interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, wyprawka szkolna, współudział w
spotkaniach w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
dotyczących uczniów, organizacja konkursów o tematyce
profilaktycznej – konkurs na krótki film pt. "Uzależnienia
wokół nas", bezpiecznych warunki pracy i nauki,
kampania z okazji Światowego Dnia bez Papierosa,
opinie o uczniach, stały kontakt z pedagogiem,
psychologiem, kontrola postępów w nauce
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Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające
indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia
Nauczyciele

indywidualizują

proces

edukacyjny

poprzez

dostosowanie

wymagań

do możliwości uczniów, zarówno w czasie zajęć obowiązkowych, jak i pozalekcyjnych.
Działania szkoły są adekwatne do potrzeb większości uczniów.
Indywidualizacja procesu nauczania następuje dzięki podejmowaniu przez nauczycieli wielu działań, wśród
których należy wymienić m.in. stosowanie różnych metod i form pracy, dostosowanie tempa pracy
do możliwości uczniów, stopniowanie trudności zadań, zaproponowanie wyboru zadania do pracy samodzielnej
na zajęciach i pracy domowej, udzielanie dodatkowych wyjaśnień, zachęcanie do poszukiwania różnych
sposobów rozwiązania zadania. Potwierdzają to obserwacje zajęć, podczas których nauczyciele, stwarzając miłą,
serdeczną i bezpieczną atmosferę podejmowali działania adekwatne do możliwości uczniów, motywowali ich
do pracy, zachęcali do udzielania odpowiedzi na postawione pytania, zapewnili więcej prób uczniom, którzy mieli
problem

z przyswojeniem

treści

programowych,

stosowali

ciekawe

pomoce

dydaktyczne

i programy

komputerowe. Nauczyciele zezwalali na możliwość konsultacji w parach lub w grupach, dzięki czemu stworzono
uczniom warunki do uczenia się od siebie nawzajem. Większość uczniów (17 z 32) deklaruje możliwość
uczestniczenia we wszystkich zajęciach, na których chcą (Wykres 1j).

Wykres 1j
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Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce
odpowiada ich potrzebom
Rady i wsparcie, którymi służą wychowawcy i nauczyciele w sytuacjach trudnych nie
zaspakajają w pełni potrzeb rodziców i uczniów.
Większość uczniów (21 z 39) twierdzi, że przynajmniej połowa nauczycieli dała im do zrozumienia, że wierzy
w ich możliwości (Wykres 1j). W opinii większości uczniów (20 z 32) taką postawę nauczycieli obserwuje się
na co najmniej połowie lekcji (Wykres 2). Większość badanych uczniów (18 z 31) była motywowana
do pokonywania trudności

edukacyjnych

(Wykres

3j).

Większość

rodziców

uważa,

że nauczyciele

oraz

wychowawca służą im radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla ich dziecka (Wykres 4j i 5j).

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

Wykres 5j

TECHNIKUM NR 1 W BYTOWIE

97/171

Wymaganie:
Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
Stan oczekiwany:
O sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje zdolność do współpracy. Aby jej uczyć,
nauczyciele powinni działać zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy,
prowadząc ewaluację, ucząc się od siebie nawzajem. Służy to podniesieniu jakości procesu uczenia
się uczniów oraz rozwojowi zawodowemu nauczycieli.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Nauczyciele współpracują ze sobą przy organizacji i realizowaniu procesów edukacyjnych, co
usprawnia ich przebieg oraz wspólnie podejmują decyzje o ich ewentualnej modyfikacji. Zespołowa
współpraca

ma

charakter

planowy

i regularny.

Stopień

zaangażowania

nauczycieli

w prace

zespołowe jest zróżnicowany. Nauczyciele wzajemnie wspierają się przy prowadzeniu ewaluacji
swojej pracy. Pomoc w tym zakresie jest zjawiskiem powszechnym. Uzyskiwanie przez nauczycieli
wzajemnej pomocy najczęściej opiera się na wymianie dobrych praktyk, zmianach w programie
lub planie

nauczania

współpracują

oraz wspólnym

w zespołach

organizowaniu

przedmiotowych,

i prowadzeniu działań. Nauczyciele

przy organizacji

uroczystości

szkolnych oraz

wychowawczo-profilaktycznych.

Obszar badania: Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w
organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
Organizacja

pracy

w organizowaniu i

technikum
realizowaniu

sprzyja
procesów

powszechnej

współpracy

edukacyjnych.

Stopień

nauczycieli

zaangażowania

nauczycieli w pracę zespołową jest zróżnicowany.
Z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły wynika, że praca nauczycieli jest co do zasady pracą zespołową.
W szkole powołano

m.in.

zespoły

psychologiczno–pedagogicznej,
przy czym

ankietowani

przedmiotowe,

zespół ewaluacyjny,

nauczyciele

deklarują,

wychowawcze,

do opracowania
że angażują

profilaktyczne,

programów
się

przede

nauczania

ds.

pomocy

w zawodzie,

wszystkim

w prace

zespołów przedmiotowych i międzyprzedmiotowych, wychowawczych, profilaktycznych oraz zespoły nauczycieli
danego

oddziału

(Wykres

1w). Opinie

nauczycieli

wyrażone podczas

badania

ankietowego

świadczą

o zróżnicowanym stopniu zaangażowania nauczycieli w prace zespołowe (Wykres 1j).

TECHNIKUM NR 1 W BYTOWIE

98/171

Wykres 1j
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Wykres 1w

Obszar badania:

Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

(planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między
nauczycielami
Wprowadzane

w szkole

zmiany

w przebiegu

procesów

edukacyjnych

są

efektem

wspólnych ustaleń między nauczycielami.
Badania w oparciu o analizę ankiet, wypowiedzi nauczycieli i dyrektora szkoły wykazały, że efektem wspólnej
pracy nauczycieli są zmiany w zakresie planowania, organizacji, analizowania i doskonalenia (Tab. 1). Wynika
z nich, że wprowadzone zmiany w procesach edukacyjnych dotyczyły m. in: wymiany dobrych praktyk,
indywidualizacji procesu nauczania, urozmaicenia zajęć, zmiany w programie lub planie nauczania, zwiększenia
liczby

zajęć

interdyscyplinarnych,

modyfikacji systemu

oceniania

uczniów

i dostosowaniu

oferty

zajęć

pozalekcyjnych do potrzeb uczniów.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę o podanie przykładu wprowadzonej zmiany? [WD] (7021)
Tab.1
Numer Analiza
1

wprowadzenie "średnich ważonych" do WSO,
e-dziennika, dokonywanie analizy ilościowej i
jakościowej wyników egzaminów maturalnych i
zawodowych, dostosowanie metod i form pracy do
indywidualnych możliwości ucznia wprowadzenie
dodatkowych godzin z matematyki, fizyki, języka
polskiego, wykorzystywanie tablic interaktywnych,
wprowadzenie języka kaszubskiego i ukraińskiego w
szkole, zajęcia na pływalni w ramach zajęć wychowania
fizycznego i zajęć dodatkowych, wybór podręczników.
wprowadzenie elementów oceniania kształtującego,
dokonywanie ewaluacji swej pracy

Obszar badania:

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy

współpracy
Nauczyciele współdziałają z sobą w rozwiązywaniu problemów w zakresie dydaktyki,
wychowania i opieki. Wzajemne wspieranie się w pracy usprawnia procesy edukacyjne
zachodzące w szkole.
Nauczyciele w pracy korzystają z pomocy innych nauczycieli. Współpracują i służą sobie wzajemną pomocą
najczęściej w zakresie planowania i indywidualizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego, pedagogizacji
rodziców, dzielenia się wiedzą (zajęcia otwarte, szkolenia), tworzenia lub wymiany pomocy dydaktycznych
i narzędzi badawczych, organizacji i przeprowadzania konkursów, apeli, uroczystości szkolnych oraz wyjść
i wycieczek klasowych (Wykres 1w). W opinii nauczycieli, wyrażonej w kwestionariuszu ankiety, współpraca ta
jest skuteczna oraz przydatna.
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Wykres 1w

Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej
pracy
Nauczyciele wzajemnie wspierają się przy prowadzeniu ewaluacji swojej pracy i oceniają
współpracę z innymi nauczycielami jako przydatną. Pomoc w tym zakresie jest zjawiskiem
powszechnym.
Większość

nauczycieli

(25

z 40)

systematycznie

prowadzi

ewaluację

swej

pracy

(Wykres

1j).

Ewaluacji poddawany jest m.in. stopień realizacji podstawy programowej, kryteria oceniania, relacje z uczniami,
indywidualizacja procesu dydaktyczno - wychowawczego, kształtowanie właściwych i pożądanych społecznie
postaw, atrakcyjność procesu dydaktycznego oraz umiejętność motywowania i inspirowania uczniów. Prawie
wszyscy nauczyciele (39 z 40) współpracują z sobą przy prowadzeniu ewaluacji swojej pracy (Wykres. 2j).
Współdziałanie

w tym

zakresie

pozwoliło

na wypracowanie

wielu

działań

i narzędzi

ułatwiających

i usprawniających codzienną pracę, w tym m.in. analizy osiągnięć uczniów, opracowania sposobów i metod
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oceniania postępów uczniów, pracy z uczniem trudnym, przygotowania harmonogramu ewaluacji, ankiet
wykorzystywanych przy badaniach prowadzonych w szkole, scenariuszy uroczystości szkolnych. Zdecydowana
większość nauczycieli (34 z 40) oceniła współpracę w przedmiotowym zakresie jako zdecydowanie przydatną
(Wykres 3j).

Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j
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Wymaganie:
Promowana jest wartość edukacji
Stan oczekiwany:
Priorytetem szkoły funkcjonującej w społeczeństwie wiedzy jest propagowanie uczenia się przez
całe życie. Szkoła powinna budować klimat, dzięki któremu uczniowie rozumieją tę potrzebę.
Pomocne w tym zadaniu mogą stać się zasoby lokalnego środowiska, a także absolwenci.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Nauczyciele uczestniczą w działaniach mających na celu kształtowanie pozytywnego klimatu
dla uczenia się oraz wskazują uczniom wartość uczenia się przez całe życie. W działaniach tych

nie partycypują wszyscy uczniowie. Sukcesywnie zbiera informacje o losach absolwentów
i wykorzystuje

je

do pracy

z uczniami.

Szkoła

podejmując

różnorodne

działania

skierowane do różnych grup odbiorców promuje wartość edukacji wśród społeczności
lokalnej. Rodzice i przedstawiciele środowiska lokalnego znają osiągnięcia szkoły i jej
uczniów oraz postrzegają ją jako dbającą o jakość uczenia się i dobre relacje z lokalnym
środowiskiem.

Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat
sprzyjający uczeniu się
Nauczyciele i uczniowie prowadzą działania mające na celu tworzenie pozytywnego
klimatu uczenia się. Jednakże nie jest to zjawisko powszechne.
23 z 32 badanych uczniów większość czasu na co najmniej połowie zajęć wykorzystuje na uczenie się (Wykres
1j). W opinii większości uczniów nauczyciele sprawiedliwie odnoszą się do wszystkich uczniów (Wykres 2j) oraz
upewniają się, czy właściwie zrozumieli omawiane na zajęciach treści (Wykres 3j). Dają wskazówki, jak się
uczyć (Wykres 1w). W dniu badania 21 z 39 uczniów poinformowało, że co najmniej połowa nauczycieli
wysłuchała ich, gdy mieli taką potrzebę (Wykres 4j). W opinii większości uczniów na co najmniej połowie zajęć
uczniowie odnoszą się do siebie przyjaźnie i pomagają sobie w nauce (Wykres 5j i 6j). Większość uczniów (19
z 32) uważa, że w szkole są uczniowie, którzy czują się lekceważeni przez innych (Wykres 7j). W opinii
większości rodziców (40 z 61), co najmniej połowa nauczycieli dba o dobre relacje z ich dzieckiem, a innymi
uczniami (Wykres 8j), a 49 z 61 rodziców uważa, że ich dziecko chętnie chodzi do szkoły (Wykres 9j). Na
wszystkich obserwowanych zajęciach relacja między nauczycielami a uczniami była życzliwa. Nauczyciele tworzą
dobrą

atmosferę

nauki,

są

cierpliwi, zwracają

się

do uczniów

po

imieniu,

zachęcają

ich

do współpracy. Uczniowie byli spokojni, zdyscyplinowani. Dyrektor twierdzi, że w szkole dba się o to, aby
nauczyciele dzielili się swoją wiedzą z innymi nauczycielami. Następuje to przede wszystkim poprzez pracę
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w zespołach

przedmiotowych,

zadaniowych,

problemowych,

wychowawczych,

przy organizacji

imprez,

uroczystości szkolnych i konkursów, przeprowadzaniu ankiet, obserwacji prowadzonych przez siebie zajęć.

Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j

TECHNIKUM NR 1 W BYTOWIE

105/171

Wykres 5j

Wykres 6j

Wykres 7j

Wykres 8j
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Wykres 9j

Wykres 1w
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Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia
się przez całe życie
Szkoła

prowadzi

różnorodne

działania,

których

celem

jest

kształtowanie

u uczniów postawy uczenia się przez całe życie. W działaniach tych nie partycypują wszyscy
uczniowie.
Nauczyciele pokazują uczniom, jak radzić sobie z problemami i pracować nad kierowaniem emocjami. Poprzez
własny przykład kształtują właściwe postawy uczniowskie i społeczne, w tym szacunek, tolerancję, sumienność,
kreatywność, krytyczne myślenie i wiarę we własne możliwości. Działając w ten sposób zachęcają uczniów
zarówno do dalszej edukacji, jak i do bycia atrakcyjnym na rynku pracy. W dniu badania większość uczniów (27
z 39) nie zgłaszała pomysłów dotyczących sposobu swojej pracy na lekcjach, a 12 z 39 uczniów stwierdziło,
że nauczyciele nie zachęcali ich do tego (Wykres 1j, 2j). 4 z 39 uczniów nie zaciekawiła praca na lekcji (Wykres
3j). Większość uczniów (21 z 39) nie miała możliwości pokazania innym rezultatów swoich działań i nie bali
się popełniać błędów w czasie uczenia na co najmniej połowie zajęć (Wykres 4j, 5j). Większość uczniów (23
z 39) na co najmniej połowie zajęć nie bała się zadawać pytań (Wykres 6j). Zdaniem większości uczniów (22
z 32) nauczyciele zachęcali ich do wyrażania własnego zdania na tematy poruszane na lekcji na co najmniej
połowie zajęć (Wykres 7j). Trzem uczniom w dniu badania nie udzielono wzmocnień pozytywnych, a dwóch
uczniów stwierdziło, że żaden nauczyciel nie zachęcił ich do poszukiwania różnych sposobów rozwiązania zadań
(Wykres 8j, 9j). Zdecydowana większość uczniów (30 z 32) poinformowała, że nauczyciele uświadamiają im
wagę procesu uczenia się przez całe życie (Wykres 10j). Z obserwacji zajęć wynika, że słabsi uczniowie uczyli
się

od lepszych,

mogli samodzielnie

wyszukiwać

informacje, wykorzystywać

wiedzę

zdobytą

na innych

przedmiotach, zadawać pytania pomocnicze i uzyskać wiele ciekawych informacji dodatkowych z zakresu
omawianego materiału.

Wykres 1j
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Wykres 3j

Wykres 4j

Wykres 5j

Wykres 6j
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Wykres 7j

Wykres 8j

Wykres 9j

Wykres 10j
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Obszar badania: Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do
promowania wartości edukacji
Szkoła zbiera i wykorzystuje informacje na temat osiągnięć i sukcesów swoich

absolwentów w procesie nauczania i wychowania.
Informacje o sukcesach absolwentów i zajmowanych przez nich stanowiskach w znanych zakładach pracy, czy
w samorządzie terytorialnym zawarto w filmie dotyczącym historii szkoły, prezentacjach multimedialnych,
kronikach

i gablotach

szkolnych.

O sukcesach

absolwentów

świadczą

też

dyplomy,

medale

i puchary

wyeksponowane na korytarzach szkolnych. Źródłem wiedzy o tym, jak absolwenci szkoły radzą sobie po jej
ukończeniu są wyniki "Badania rynku pracy w powiecie bytowskim" pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy.
Informacje te służą modyfikacji modelu absolwenta, programu wychowawczego, profilaktycznego oraz ocenie
przydatności oferty edukacyjnej. Wzięto je pod uwagę także przy opracowaniu wniosku do programu Erasmus
plus "Dziś uczeń ZSP - jutro europejski pracownik". Powyżej wymienione działania szkoły służą kształtowaniu
właściwych postaw uczniów oraz promowaniu wartości edukacji. Zdecydowana większość uczniów (29 z 32)
stwierdziła, że nauczyciele rozmawiają z nimi na temat losów absolwentów ich szkoły (Wykres 1j).

Wykres 1j
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Obszar badania: Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w
społeczności lokalnej
Działania

szkoły

promują

wartość

edukacji

udział uczniowie,

rodzice,

absolwenci,

w społeczności

mieszkańcy

oraz

lokalnej.

Biorą

przedstawiciele

w nich
różnych

instytucji i stowarzyszeń współpracujących ze szkołą.
Wszyscy partnerzy, szkoły, rodzice, przedstawiciel organu prowadzącego, dyrektor podkreślili zaangażowanie
pracowników

szkoły

w kształtowaniu

opinii

swojej

placówki

w środowisku

lokalnym,

ze szczególnym

nastawieniem na propagowanie uczenia się przez całe życie. Szkoła prowadzi działania promujące uczenie się
poprzez m.in. szeroką ofertę edukacyjną, reklamy w lokalnych mediach, prezentowanie osiągnięć uczniów
i absolwentów szkoły, udział uczniów szkoły w projektach, w ramach których odbywają staże i praktyki za
granicą, organizację i współorganizację targów edukacyjnych, wyjazdy na wyższe uczelnie (Tab. 1).
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy szkoła prowadzi działania promujące uczenie się? Do kogo są one skierowane? [WD]
(7746)
Tab.1
Numer Analiza
1

upowszechnianie informacji dotyczących ofert
edukacyjnych (baner reklamowy szkoły, plakaty
wykonane przez uczniów, które zostały wywieszone w
witrynach sklepów i rozesłane do gimnazjów
organizowane są dni otwarte - , informacje bieżące dla
rodziców zamieszczane na tablicach ogłoszeń szkoła
posiada również własną stronę www, na której promuje
wartość edukacji osiągnięcia uczniów prezentowane są w
prasie lokalnej nagrody rzeczowe, książkowe za dobre i
bardzo dobre wyniki w nauce za reprezentowanie szkoły
w zawodach sportowych, za udział w konkursach
szkolnych i pozaszkolnych, za 100% frekwencję –
wręczane podczas ogólnych apeli listy gratulacyjne dla
rodziców uczniów osiągających dobre i bardzo dobre
wyniki w nauce, wnioskowanie o przyznanie stypendiów:
Prezesa Rady Ministrów i Starosty Bytowskiego oraz
zamieszczanie na stronie szkoły oraz wywieszanie na
korytarzu szkolnym informacji na ten temat promowanie
uczniów zdolnych, umożliwienie im udziału w
konkursach, zawodach sportowych - informacje na
stronie szkoły i korytarzu organizowanie wystaw prac
uczniów tablice z osiągnięciami, gabloty z nagrodami
(puchary) prezentacja szkoły na lokalnych
uroczystościach wizyty w gimnazjach – oferta szkoły film
o szkole przygotowany przez uczniów zorganizowanie
pokazu doświadczeń chemicznych dla uczniów szkoły
podstawowej organizacja spotkań z ludźmi sukcesu,
pasjonatami: B. Kosmowska-pisarka, Szczasny –
podróżnik, lokalni przedsiębiorcy (dzień
przedsiębiorczości), z przedstawicielami firm chcącymi
zatrudnić absolwentów naszej szkoły nauczyciele na
własnym przykładzie pokazują uczniom, że człowiek
musi się ciągle doskonalić, że daje to dużo satysfakcji i
zadowolenia, wyróżnienie pracy dyplomowej, zdobycie
kolejnego stopnia sędziowania karate, A. Stawski –
trener Bytovi Bytów Drutex), organizacja konkursów,
udział w projektach unijnych, stażach zagranicznych –
uświadomi, wykłady, zajęcia prowadzone przez
wykładowców wyższych uczelni
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Wymaganie:
Rodzice są partnerami szkoły lub placówki
Stan oczekiwany:
W efektywnych szkołach tworzy się partnerstwo z rodzicami przede wszystkim dla wsparcia uczenia
się uczniów. Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny pozytywnie wpływa na rozwój uczniów,
dlatego szkoły zachęcają rodziców do udziału w tym procesie. Celem organizowanych przez szkołę
działań powinno być włączanie rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych
aspektów pracy szkoły.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
W procesie podejmowania decyzji szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie na temat swojej
pracy od rodziców. Prowadzone są spotkania z rodzicami, rozmowy, ankietowanie.
Popularny jest też kontakt za pomocą poczty elektronicznej i dziennika elektronicznego.
Współpraca rodziców i szkoły nakierowana jest na potrzeby rozwojowe uczniów i pomoc
im w odnalezieniu się na rynku pracy. Szkoła prowadzi skuteczne działania, aby zachęcić
rodziców do wychodzenia z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły. Propozycje
zgłaszane przez rodziców są przez szkołę uwzględniane i realizowane. Zapewniony jest
udział

rodziców

w realizacji

spraw należących

do ustawowych

kompetencji

Rady

Rodziców oraz udział w realizacji wielu przedsięwzięć szkolnych i pozaszkolnych. Z możliwości
współdecydowania w sprawach szkoły korzysta większość rodziców.

Obszar badania: Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat
swojej pracy
Szkoła zbiera od rodziców i wykorzystuje opinie dotyczące jej pracy. Działania podjęte
przez szkołę pod wpływem opinii rodziców usprawniają organizację pracy szkoły,
pozwalają właściwie planować procesy dydaktyczno - wychowawcze w poszczególnych
klasach oraz przygotowują uczniów do wejścia na rynek pracy.
Szkoła pozyskuje informacje od rodziców na temat swojej pracy w różnorodny sposób m.in. poprzez rozmowy
indywidualne, cykliczne spotkania z Radą Rodziców, kontakt mailowy z rodzicami, opinie otrzymywane za
pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz ankiety przeprowadzane w czasie zebrań z rodzicami oraz
dostępne na stronie internetowej szkoły. Opinie rodziców są brane pod uwagę przede wszystkim w procesie
rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, organizacji zajęć pozalekcyjnych i wycieczek oraz realizacji klasowego
programu wychowawczego (Wykres 1w). Większość rodziców (53 z 61) wie, w jaki sposób może się
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zaangażować w prace szkoły (Wykres 1j). Zdaniem rodziców wyrażone przez nich opinie wpłynęły m.in.
na możliwość

uczestnictwa

uczniów

w targach

branżowych

w Poznaniu,

organizację

wyjść

i wycieczek

do zakładów pracy, wprowadzenie praktyk zagranicznych, organizację zajęć przedsiębiorczości poza szkołą
i pozyskanie

środków

unijnych

na sfinansowanie

sześciomiesięcznych

staży

zagranicznych

absolwentów

szkoły. Nauczyciele wskazując na działania podjęte przez szkołę pod wpływem decyzji rodziców wymienili
także wprowadzenie dodatkowych godzin z języka polskiego w klasie drugiej, udział uczniów w targach
motoryzacyjnych, wizytę na Politechnice Koszalińskiej, uczestnictwo w Słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
oraz

pracę

nad zdystansowanym

stosunkiem

uczniów

do portali

społecznościowych

oraz

telefonów

komórkowych.

Wykres 1j
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Wykres 1w

Obszar badania: W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich
dzieci
Współpraca rodziców i szkoły nakierowana jest na zaspokajanie potrzeb rozwojowych
uczniów.
Większość rodziców (47 z 61) uważa, że nauczyciele wskazują na możliwości rozwoju ich dzieci (Wykres 1j),
a 51 z 61 rodziców poinformowało, że nauczyciele służą im radą i wsparciem w sytuacjach trudnych (Wykres
2j). Takiej pomocy mogą oczekiwać prawie wszyscy rodzice (59 z 61) także od wychowawcy (Wykres 3j).
Rodzice wychodzą też z inicjatywą różnych działań np. organizacji praktyk, imprez, uroczystości, wyjść
i wycieczek, w tym do zakładów pracy. Wspierają front działań wychowawczych podejmowanych przez szkołę.
Ich propozycje i sugestie brane są pod uwagę.
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania: Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w
podejmowanych działaniach
Szkoła zapewnia rodzicom udział w realizacji spraw należących do ustawowych kompetencji Rady
Rodziców

oraz

partycypację

w realizacji

wielu

przedsięwzięć

szkolnych

i pozaszkolnych.

Z możliwości współdecydowania w sprawach szkoły korzysta większość rodziców.
Zdaniem rodziców szkoła zasięga ich opinii wówczas, gdy jest ona ustawowo wymagana. Większość rodziców
(39 z 61) współuczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły (Wykres 1j). Konsekwencją tych
decyzji jest m.in. zmiana przepisów wewnątrzszkolnych, funkcjonowanie dziennika elektronicznego, udział
rodziców

w imprezach

ubezpieczyciela,
bibliotecznego.
wprowadzono

i uroczystościach

opracowanie
Pod wpływem

język

angielski

regulaminu
opinii
jako

szkolnych,

w wycieczkach

monitoringu

wizyjnego

rodziców
wiodący

wprowadzono
w klasach

w szkole,

dodatkowe

TPS,

i wyjściach

wzbogacenie

zajęcia

nawiązano

klasowych,

z języka

współpracę

wybór

księgozbioru
angielskiego,
z Inkubatorem

Przedsiębiorczości (możliwość realizacji kursów, spotkań dla młodzieży, zajęć z nauczycielem przedmiotu) oraz
nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem „Parasol” (stypendia dla absolwentów szkoły). Większość rodziców
(50 z 61) otrzymuje od Rady Rodziców informacje na temat decyzji podejmowanych przez szkołę z udziałem
rodziców (Wykres 2j).

Wykres 1j
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Obszar badania: Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły
Szkoła prowadzi skuteczne działania zachęcające rodziców do wychodzenia z inicjatywami
na rzecz rozwoju uczniów i szkoły.
Zdaniem dyrektora i większości nauczycieli (22 z 40) rodzice na ogół zgłaszają propozycje działań, które
dotyczą uczniów (Wykres 1j). Zdecydowana większość rodziców (58 z 61) potwierdziła zgłoszenie propozycji
w przedmiotowym zakresie (Wykres 2j). Wnioski dotyczą m.in. wyjść i wycieczek, w tym do zakładów pracy,
wyjazdów

uczniów

na targi

edukacyjne

terminu odbywania

przez

uczniów praktyk

zawodowych

i staży

zagranicznych, organizacji spotkań z potencjalnymi pracodawcami, oddziaływań wychowawczych (Tab. 1).

Wykres 1j

Wykres 2j

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym rodzice zgłaszali propozycje działań, które dotyczyły
rozwoju uczniów i szkoły? Jeśli tak, proszę wymienić jakie. [AD] (7780)
Tab.1
Numer Analiza
1

propozycje konkursu na najlepszą klasę w szkole i
ufundowanie nagrody, wyjazdy uczniów na targi
edukacyjne i do zakładów pracy, nawiązanie współpracy
z Inkubatorem Przedsiębiorczości - zajęcia kursy,
spotkania ze specjalistami, organizacja większej liczby
spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami, dodatkowe zajęcia
języka angielskiego dla kl. III TS, większa liczba wyjść i
wycieczek klasowych, w tym przedmiotowych
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Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców
Propozycje zgłaszane przez rodziców na rzecz rozwoju uczniów i szkoły są przez szkołę
uwzględniane i realizowane.
Szkoła reaguje pozytywnie na propozycje inicjatyw zgłaszanych przez rodziców na rzecz rozwoju dzieci
i szkoły. Dyrektor i nauczyciele poinformowali, że szkoła uwzględniła propozycje działań zgłoszonych przez
rodziców np. w zakresie organizacji imprez i uroczystości szkolnych, wyjść i wycieczek przedmiotowych i do
zakładów pracy, spotkań z potencjalnymi pracodawcami, czy wzmocnienia oddziaływań dydaktyczno wychowawczych (Tab. 1 i 2). Przyjęcie tych inicjatyw wpłynęło na usprawnienie organizacji pracy szkoły
i oswojenie uczniów z rynkiem pracy.
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy rodzice inicjowali działania na rzecz rozwoju uczniów? Co to były za działania? Jakie były
efekty tych działań? [WD] (7645)
Tab.1
Numer Analiza
1

dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla jednej z klas
technikalnych, wprowadzenie języka angielskiego jako
wiodącego w klasach TPS, nawiązanie współpracy z
Inkubatorem Przedsiębiorczości - organizacja kursów,
szkoleń, zajęć z nauczycielem przedmiotu, nawiązanie
współpracy ze Stowarzyszeniem "Parasol" - stypendia
dla absolwentów szkoły, pomoc w organizacji wyjść,
wycieczek, studniówek, połowinek, wprowadzenie
modyfikacji w koncepcji pracy szkoły, co pozwoliło na
wzmocnienie oddziaływań wychowawczych ze strony
wszystkich nauczycieli

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy podejmowali Państwo wspólnie z rodzicami działania na rzecz rozwoju uczniów? Co to były
za działania? Kto je inicjował? Jak duża grupa rodziców się w nie angażowała? Jakie były efekty tych działań?
[WNO] (8587)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

działania służące poprawie frekwencji - wypracowanie
systemu usprawiedliwiania nieobecności uczniów i
zwalniania ich z zajęć

2

większa liczba zadań domowych dla uczniów i zachęcanie
ich do samodzielnej, systematycznej pracy

3

współorganizacja wyjść, wycieczek i uroczystości
szkolnych

4

uzgodnienie metod pracy z uczniem
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Wymaganie:
Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego
rozwoju
Stan oczekiwany:
Rola szkoły w wielu środowiskach nie sprowadza się jedynie do funkcji uczenia dzieci i młodzieży.
Szkoła staje się instytucją wpływającą na rozwój potencjału środowiska społecznego, w którym
działa. Korzystanie przez nią z zasobów znajdujących się w najbliższym środowisku służy tworzeniu
lub wzbogacaniu warunków podstawowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła

podejmuje

zaspokojeniu jego
lokalnym

liczne

działania

potrzeb.

i inicjatywy

Współpracę

cechuje systematyczność

szkoły

na rzecz

środowiska

z organizacjami

i cykliczność.

Współpraca

lokalnego

i instytucjami

szkoły

służące

w środowisku

z różnymi

podmiotami

środowiska lokalnego przynosi obopólne korzyści wszystkim beneficjentom. Dzięki współpracy
z organizacjami

i instytucjami

dydaktyczną

do kształcenia

kompetencji

społecznych

działającymi

ogólnego

w lokalnym

i zawodowego,

i zawodowych. Współpraca

środowisku

szkoła

uzupełnia

a nauczyciele

podnoszą

ta

lokalną

integruje

poziom

bazę

swoich

społeczność

oraz

korzystnie wpływa na bezpieczeństwo uczniów, wzrost ich atrakcyjności na rynku pracy oraz
kształtuje u nich właściwe postawy obywatelskie, prospołeczne i prozdrowotne.

Obszar badania:

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz

środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego
rozwoju
Szkoła

identyfikuje

potrzeby

i możliwości

środowiska,

podejmuje

inicjatywy

i współpracuje z różnymi podmiotami środowiska lokalnego oraz prowadzi działania
mające zaspokoić ich potrzeby, szczególnie w zakresie orientacji zawodowej i integracji
środowiska. Zdaniem przedstawicieli partnerów społecznych oraz w opinii organu prowadzącego, szkoła zna
potrzeby i możliwości środowiska, w którym funkcjonuje oraz prowadzi działania mające na celu zaspakajanie
tych potrzeb, szczególnie w zakresie orientacji zawodowej, kształcenia zawodowego uczniów pod potrzeby
lokalnego i regionalnego rynku pracy, wykorzystywanie nowoczesnej bazy sportowej szkoły poprzez organizację
imprez sportowych i środowiskowych, organizacji, prowadzenia bądź udziału w akcjach charytatywnych
i prozdrowotnych (Tab.

1

i 2). Z

powyższym

stanowiskiem

korespondują

wypowiedzi

dyrektora

szkoły

i nauczycieli (Tab 3 i 4).
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść

pytania:

Zastanówmy

się

teraz

nad

funkcjonowaniem

szkoły

w

środowisku

lokalnym.

Chciałbym/chciałabym zapytać o Państwa opinię jako mieszkańców tej miejscowości/gminy/dzielnicy/osiedla.
Proszę pomyśleć o potrzebach Państwa społeczności/ środowiska lokalnego. Jakie działania podejmuje szkoła w
odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego? [WP] (3785)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

organizacja targów edukacyjnych na szczeblu powiatu

2

udział w licznych projektach i pozyskiwanie w ten sposób
środków na wyposażenie bazy szkoły.

3

działania sprzyjające orientacji zawodowej kierowane do
uczniów gimnazjów i szkół podstawowych

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie są Państwa zdaniem najistotniejsze potrzeby lokalnej społeczności? Czy szkoła podejmuje
działania mające na celu zaspokojenie tych potrzeb? Proszę o podanie przykładów konkretnych działań szkoły w
tym zakresie. [WPOP] (7827)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

kształcenie zawodowe uczniów głównie pod potrzeby
lokalnego i regionalnego rynku pracy

2

wykorzystanie nowoczesnej bazy sportowej szkoły
poprzez organizację imprez sportowych i użyczanie sali
podmiotom tym zainteresowanym

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę o podanie przykładów działań, które szkoła prowadziła w tym lub poprzednim roku
szkolnym w celu zaspokojenia rozpoznanych przez Państwa potrzeb środowiska lokalnego. [WD] (3788)
Tab.3
Numer Analiza
1

Dzień Otwartej Szkoły, Organizacja Targów Szkolnictwa
Zawodowego dla szkół powiatu bytowskiego, Dzień
Przedsiębiorczości - spotkania z potencjalnymi
pracodawcami, organizacja i przeprowadzanie akcji
charytatywnych, wprowadzenie języka kaszubskiego i
ukraińskiego w szkole, użyczanie sali gimnastycznej w
związku z imprezami sportowymi i środowiskowymi,
użyczenie auli - egzamin czeladniczy, udział Pocztu
Sztandarowego szkoły w uroczystościach miejskich,
udział w akcjach krwiodawstwa, udział w akcjach
profilaktycznych

TECHNIKUM NR 1 W BYTOWIE

123/171

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę o podanie przykładów działań, które szkoła prowadziła w tym lub poprzednim roku
szkolnym w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego. [WN] (7587)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

wzmocnienie dyżurów na terenie przyszkolnym przy
współpracy z sąsiadującym gimnazjum

2

przeprowadzenie spotkań z uczniami klas trzecich
gimnazjów w ramach akcji rekrutacyjnej

3

organizacja Dnia Otwartego Szkoły połączonego z
Targami Pracy i Edukacji

4

organizacja Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości

5

współpraca z GKRPA i Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w ramach realizowanego przez te
instytucje programu profilaktycznego

6

przeprowadzenie Gali kickboxingu i KSW

7

realizacja programów unijnych: LdV staże zagraniczne,
W zawodzie jak ryba w wodzie, Pomorskie dobry kurs na
edukację, Erasmus plus.

8

współpraca z Bytowskim Centrum Kultury ( występy
teatralne, kino)

9

współpraca z Kurierem Bytowskim - reklamy, artykuły,
ogłoszenia w ramach promocji szkoły

10

spotkania z potencjalnymi pracodawcami

11

doradztwo zawodowe

Obszar badania: Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem
specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym
Szkoła w sposób systematyczny i przemyślany współpracuje z firmami, instytucjami i organizacjami
w środowisku lokalnym w celu wspierania uczniów w ich rozwoju i umożliwienia im wejścia
na rynek pracy. Dyrektor szkoły i nauczyciele podali, że w ostatnich dwóch latach współpracowali z wieloma
instytucjami i organizacjami, wymieniając wśród nich m.in. Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Bytowie,
Cech Rzemiosł Różnych, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, Ochotniczy Hufiec Pracy, Komendę
Powiatową Policji w Bytowie, Politechnikę Koszalińską, Sąd Rejonowy w Bytowie i lokalnych przedsiębiorców. W
ramach tej współpracy na terenie szkoły, jak i poza jej terenem zorganizowano i przeprowadzono wiele działań
wspierających

rozwój

uczniów,

zachęcających

do dalszego

kształcenia

się

i zdobywania

kwalifikacji,

pozwalających na bycie atrakcyjnym na przyszłym rynku pracy (Tab. 1 i 2). Częstotliwość i zakres współpracy
wynika z aktualnych potrzeb szkoły.
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru
Treść pytania: Które z tych działań prowadzone są systematycznie we współpracy z podmiotami środowiska
lokalnego? [AD] (7651)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1
Tab.1
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi

Częstość Procent

1

organizacja wyjazdów i wycieczek szkolnych

1/0

100 / 0

2

stypendia dla najlepszych uczniów

1/0

100 / 0

3

zakup sprzętu dla szkoły

1/0

100 / 0

4

organizacja zajęć pozalekcyjnych

0/1

0 / 100

5

organizacja zajęć profilaktycznych

1/0

100 / 0

6

prowadzenie lub współprowadzenie lekcji

0/1

0 / 100

7

imprezy środowiskowe

1/0

100 / 0

8

pomoc socjalna dla uczniów

1/0

100 / 0

9

projekty edukacyjne

0/1

0 / 100

inne, jakie?

0/1

0 / 100

10

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jakich działaniach współpracują Państwo ze szkołą? Jaka była częstotlowość tych działań w
tym lub poprzednim roku szkolnym? [WP] (8473)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

prowadzenie spotkań, prelekcji, pomoc w organizacji
praktyk, staży (w tym zagranicznych)

2

dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i
możliwości uczniów (diagnoza pedagogiczna i
psychologiczna)

3

organizacja wzmocnienie dyżurów na terenie
przyszkolnym we współpracy z sąsiadującym gimnazjum

4

organizacja i współorganizacja targów edukacyjnych

5

orientacja zawodowa

6

przygotowanie do egzaminów zawodowych i
kwalifikacyjnych

7

organizacja wyjść i wyjazdów do zakładów pracy

8

pomoc w organizacji i przeprowadzaniu wyjść i
wycieczek integracyjnych
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Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój
środowiska.
Dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym środowisku
szkoła uzupełnia bazę dydaktyczną do kształcenia ogólnego i zawodowego, a nauczyciele
podnoszą poziom swoich kompetencji społecznych i zawodowych.
Szkoła podejmuje szereg działań, które są wystarczające i satysfakcjonują lokalne środowisko, przynosząc
wymierne korzyści, na co zwrócili uwagę respondenci podczas wywiadów grupowych (Tab 1 i 2). Istotnym jest,
że sama szkoła także zyskuje dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku
lokalnym (Tab. 3).
Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę przedstawić wzajemne korzyści, wynikające ze współpracy szkoły ze środowiskiem
lokalnym (lub instytucjami). [WP] (6867)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

wzrost świadomości uczniów i rodziców, co do tematyki
orientacji zawodowej i zagrożeń (w tym nałogów)

2

bezpieczeństwo uczniów na terenie przyszkolnym

3

orientacja zawodowa

4

doradztwo zawodowe

5

większa świadomość uczniów na temat
odpowiedzialności nieletnich oraz odpowiedzialności z
zakresu Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń

6

korzystanie z pomieszczeń szkoły przy przeprowadzaniu
egzaminów czeladniczych

7

staże zagraniczne

8

spotkania z potencjalnymi pracodawcami

9

dbałość, aby uczniowie nie wypadli z systemu edukacji

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę przedstawić wzajemne korzyści, wynikające ze współpracy szkoły ze środowiskiem
lokalnym (lub instytucjami). [WR] (6867)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

absolwent szkoły to wykwalifikowany pracownik

2

możliwość odbycia praktyk na realnym stanowisku pracy
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę przedstawić wzajemne korzyści, wynikające ze współpracy szkoły ze środowiskiem
lokalnym (lub instytucjami). [WN] (6867)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

wzrost bezpieczeństwa i mniejsza liczba uczniów
palących

2

bogatszy poziom wiedzy gimnazjalistów na temat szkoły

3

organizacja Dnia Otwartego i Dnia Przedsiębiorczości –
promocja szkoły i prezentacja zakładów pracy

4

realizacja programów profilaktycznych

5

organizowanie i przeprowadzanie egzaminów
zawodowych; wysoka zdawalność tych egzaminów

6

wsparcie osób potrzebujących poprzez organizację,
przeprowadzanie, bądź udział w akcjach charytatywnych
i prozdrowotnych

7

udział w targach pracy i szkolnictwa zawodowego

8

organizacja i udział w Nocnym Turnieju Siatkarskim
przeprowadzonym w szkole

9

doradztwo zawodowe

Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w
środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów
Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami wpływa korzystnie na rozwój zdolności i
zainteresowań uczniów, kształtowania u nich postaw prospołecznych oraz odnalezienie
się absolwentów na rynku pracy. Większość uczniów (28 z 32) uczestniczyło w organizowanych przez
szkołę zajęciach dających możliwość spotkania z ciekawymi ludźmi spoza szkoły (Wykres 1j). 10 z 32 uczniów
wskazuje, że dużo się na tych zajęciach nauczyło (Wykres 2j). Szkoła we współpracy z organizacjami
i instytucjami

środowiska

lokalnego

podejmuje

działania

wspierające rozwój

uczniów

i pozwalające

na odnalezienie się absolwentów na rynku pracy. Na skuteczność tych działań wskazują nauczyciele i rodzice
w wywiadach grupowych, dostrzegając korzyści, jakie odnoszą uczniowie dzięki tej współpracy (Tab 1 i 2).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę wymienić najważniejsze korzyści, jakie odnoszą uczniowie, dzięki współpracy szkoły z
organizacjami i instytucjami w lokalnym środowisku. [WN] (7417)
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

poprawa sytuacji dydaktyczno - wychowawczej uczniów

2

możliwość korzystania z zasobów technicznych i
doświadczenia zakładów pracy

3

zdobycie kwalifikacji zawodowych

4

wzrost umiejętności interpersonalnych i zawodowych
potrzebnych na rynku pracy

5

poznanie rynku pracy, perspektyw zawodowych

6

wyjazdy na targi edukacyjne

7

zwiedzanie bazy dydaktycznej uczelni, jako promocja
dalszej edukacji

8

ogłada i kultura bycia

9

uwrażliwienie i otwartość na potrzeby innych
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę wymienić najważniejsze korzyści, jakie odnoszą uczniowie, dzięki współpracy szkoły z
organizacjami i instytucjami w lokalnym środowisku. [WR] (7417)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

warsztaty szkolne otwarte dla szkolenia

2

Program stypendialny polsko - amerykańskiej Fundacji
Wolności

3

akcje prowadzone przez organizacje pozarządowe

4

wzrost popularności szkoły w środowisku

5

pozytywna zmiana postaw uczniowskich
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Wymaganie:
Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
Stan oczekiwany:
Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym elementem
zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych
szkołach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie
udostępniając

dane

służące

refleksji

nad

efektywnością

i

planowaniem

dalszych

działań.

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

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Wnioski i rekomendacje, na podstawie których planuje się i podejmuje działania w szkole,
formułowane są głównie na podstawie analizy danych z egzaminów zewnętrznych oraz
ewaluacji

wewnętrznej

nauczycieli.

Większości

prowadzonej

na poziomie

nauczycieli

wykorzystuje

całej
je

szkoły

oraz

w swojej

przez

pracy,

zespoły

co przynosi

pozytywne efekty. Szkoła wykorzystuje wyniki badań wewnętrznych, w tym osiągnięć
uczniów i losów absolwentów do planowania pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz
pozalekcyjnej.

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
Wnioski

i rekomendacje,

na podstawie

których

planuje

się

i podejmuje

działania

w szkole,

formułowane są głównie na podstawie analizy danych z egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji
wewnętrznej prowadzonej na poziomie całej szkoły oraz przez zespoły nauczycieli. Większości
nauczycieli wykorzystuje je w swojej pracy.
Z wypowiedzi dyrektora i nauczycieli oraz analizy danych zastanych wynika, że szkoła wykorzystuje wnioski
z analiz wyników egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej (Tab.1, Tab. 3, Tab. 4, Wykres 1w),
podejmując działania, których wyniki są monitorowane (Tab. 2). Wymienione wnioski, większość nauczycieli (29
z 40) wykorzystuje w diagnozowaniu umiejętności uczniów oraz pracy dydaktyczno-wychowawczej.
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jak Państwo wykorzystują wnioski z analiz wyników egzaminów /sprawdzianów zewnętrznych
oraz ewaluacji (zewnętrznej i wewnętrznej)? Proszę podać przykłady działań wynikających z tych wniosków.
[AD] (7609)
Tab.1
Numer Analiza
1

Cytaty

Szkoła wykorzystuje wnioski z analiz wyników

rozpoznanie problemów, braków, zakresu materiału,

egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej,

któremu trzeba poświęcić więcej czasu, poprawa w

podejmując działania o charakterze wychowawczym,

zakresie wychowawczym: analiza miesięcznej frekwencji

dydaktycznym oraz organizacyjnym.

uczniów - duża absencja uczniów - wprowadzenie
konkursu na najlepsza frekwencję w szkole, konkursu na
najlepszą klasę, uczniowie ze 100% frekwencja
otrzymują nagrody książkowe, uczniowie ze średnią 4,0
otrzymują nagrody, listy gratulacyjne dla rodziców,
wnioskowanie o stypendia Prezesa Rady Ministrów,
Starosty, analiza zachowań uczniów - powołano zespół
ds wulgaryzmów i przeciwdziałania nikotynizmowi,
wystawa "Dzień bez papierosa. Szkodliwość nałogów",
stworzono większa ilość stanowisk dla nauczycieli
dyżurujących podczas przerw, aby ograniczyć
wychodzenie poza teren szkoły. 3. zmiany w planach
nauczania - pogłębianie niektórych zagadnień a nie
rozszerzanie o nowe. 4. Zmiana form i metod pracy wprowadzanie oceniania kształtujące – zorganizowano
szkolenie dla nauczycieli, rozesłanie materiałów,
aktywizujące metody nauczania, zakupiono tablice
interaktywne, wyposażenie wszystkich sal w sprzęt
komputerowy, telewizory, dostęp do Internetu,
doposażanie pracowni ogólnoprzedmiotowych,
komputerowych, samochodowej, praca nad motywacja
ucznia – zachęcanie do udziału w konkursach szkolnych i
pozaszkolnych, angażowanie młodzieży w życie szkoły –
imprezy, akcje charytatywne, przygotowanie filmu, który
wyświetlano podczas prezentacji szkoły w gimnazjach,
organizacja Dnia Otwartego Szkoły, zapraszanie gości na
prelekcje: policja – cyberprzemoc, bezpieczeństwo na
drodze, konsekwencje łamania praw autorskich
korzystając z Internetu, przeciwdziałanie narkomanii,
Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – wpływ
zażywania narkotyków-zajęcia z uczniami i rodzicami,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna- profilaktyka
uzależnień, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w
Słupsku – spotkania dla uczniów klas kończących pt.
"Przedsiębiorczość społeczną szansą młodych",
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet i Rodziny – profilaktyka
raka piersi (...)
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W kontekście poprzedniego pytania proszę wymienić najważniejsze wyniki monitorowania tych
działań i sposób ich wykorzystania w Państwa pracy. [AD] (8479)
Tab.2
Numer Analiza
1

Cytaty

Najważniejsze wyniki monitorowania działań,

1. Uczniowie osiągają coraz lepsze wyniki również na

wynikających z wniosków z analizy wyników egzaminów

sprawdzianach zewnętrznych – znacząco wzrosła liczna

zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej

uczniów, którzy otrzymali nagrodę za dobre i bardzo

wykorzystywane są przez szkołę dla poprawy wyników w dobre wyniki w nauce, pierwszy raz od bardzo długiego
nauce, w tym wyników egzaminów zewnętrznych, do

czasu troje uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 5,0 a

osiągania przez uczniów sukcesów indywidualnych oraz

dwa lata z rzędu uczniowie otrzymali Stypendium

poprawy stopnia zaangażowania uczniów w życie szkoły.

Prezesa rady Ministrów 2. Uczniowie osiągają sukcesy w
konkursach przedmiotowych – reprezentują szkołę w
środowisku, osiągają sukcesy na miarę swoich
możliwości, są bardziej zmotywowani 3. Wyrównanie
szans edukacyjnych – uczniowie uczestniczą w zajęciach
dodatkowych 4. nauczyciele motywują ucznia do
wytężonej pracy i uczenia się, zdobywania nowych
umiejętności - 5. frekwencja nie uległa znaczącej
poprawie pomimo wprowadzonego konkursu. 6.
Poprawie uległo ogólne zaangażowanie uczniów w życie
szkoły (konkurs na najlepszą klasę) 7. zmniejszył się
problem związany z cyberprzemocą 8. udało się
ograniczyć w pewnym stopniu wychodzenie młodzieży
poza teren szkoły w czasie przerw (dotyczy sąsiedniego
gimnazjum) 9. nie wszyscy nauczyciele zawsze
aktywizują prace na zajęciach. Mają problemy z
wdrażaniem oceniania kształtującego, określaniem
celów, nacobezu i ewaluacji zajęć.

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru
Treść pytania: Proszę wymienić najważniejsze wnioski wynikające z badań zaznaczonych w poprzednim
pytaniu: [AN] (8521)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 40
Tab.3
Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi

Częstość Procent

1

ewaluacja zewnętrzna

5 / 35

12.5 / 87.5

2

dane z egzaminów zewnętrznych

29 / 11

72.5 / 27.5

3

ewaluacja wewnętrzna prowadzona na poziomie całej szkoły

19 / 21

47.5 / 52.5

4

ewaluacja wewnętrzna prowadzona przez zespoły przedmiotowe lub inne

26 / 14

65 / 35

zespoły nauczycielskie

TECHNIKUM NR 1 W BYTOWIE

133/171

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:

Jeśli szkoła posiada materiały dotyczące analizy wyników egzaminów/sprawdzianów

zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, proszę określić jakie wnioski zostały sformułowane na
ich podstawie. [ADZ] (9597)
Tab.4
Numer Analiza
1

Cytaty

Na podstawie posiadanych materiałów dotyczących

J. polski: uzupełnianie i kształcenie umiejętności

analizy wyników egzaminów zewnętrznych oraz

językowych w zakresie pisania, czytania i mówienia,

ewaluacji wewnętrznej, szkoła sformułowała wnioski do

zwiększanie ilości zadań wymagających samodzielnego

dalszej pracy.

poszukiwania wiedzy, systematyczne zadawanie prac
domowych, także krótkich samodzielnych wypowiedzi na
podstawie przeczytanych tekstów lub ich fragmentów,
kształcić umiejętność tworzenia logicznego planu
wypowiedzi pisemnej i ustnej. Podkreślać wagę
samodzielnej pracy ucznia oraz odpowiedzialności za to,
co uczeń powie i napisze, Każdej pracy pisemnej
powinny towarzyszyć zajęcia przeznaczone na
omówienie i jej poprawę. Uczeń musi otrzymać
informacje o swoich słabych i mocnych stronach,
stosować główne elementy oceniania kształtującego,
zwracać uwagę na najczęściej pojawiające się typy
błędów, kłaść większy nacisk na znajomość lektur,
konsekwentnie ją sprawdzać i oceniać. Matematyka:
doskonalić obliczenia procentowe (zwłaszcza ceny
towarów przed i po obniżce), doskonalić obliczenia pól
figur płaskich, uzupełnić wiedzę dotyczącą symetrii,
doskonalić zależności wielkości fizycznych na podstawie
diagramów, doskonalić analizowanie i rozwiązywanie
zadań otwartych zwłaszcza dotyczących równań,
układów równań oraz figur płaskich i brył. Wnioski z
ewaluacji wewnętrznej, przedmiot ewaluacji: sukcesy i
osiągnięcia uczniów. Uczniowie rozwijają swoje talenty i
odnoszą sukcesy w konkursach i zawodach sportowych,
inicjują działania na rzecz własnego rozwoju, są
zaangażowani w życie szkoły i działania na rzecz
środowiska lokalnego, włączają się w działalność
charytatywną, poszerzają swoja wiedzę i umiejętności w
zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.
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Obszar badania: Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i
analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane
Wyniki monitorowania realizowanych przez szkołę działań wykorzystuje się

do modyfikacji

koncepcji pracy szkoły, co przynosi pozytywne efekty.
Dyrektor i nauczyciele podają spójne informacje dotyczące zmian wprowadzonych w oparciu o wyniki
monitorowania działań prowadzonych przez szkołę (Wykres 1o. Tab. 1, Tab. 2). Wprowadzone przez szkołę
modyfikacje działań dają wymierne efekty (Wykres 1w).

Wykres 1o
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie zmiany zostały wprowadzone w oparciu o te wyniki? [AD] (7408)
Tab.1
Numer Analiza
1

Cytaty

Wyniki z monitorowania działań szkoły zadecydowały o

. zwiększenie miejsc dyżurowania na terenie przy szkole

wprowadzeniu zmian w zakresie przygotowania uczniów

2. e-dziennik – aby stale i na bieżąco monitorować

do egzaminów zewnętrznych, wyposażenia w pomoce

frekwencję i postępy w nauce przez wychowawcę,

multimedialne, oceniania uczniów, zapewnienia

pedagoga/psychologa, dyrekcję i rodzica. Łatwa

bezpieczeństwa uczniom, komunikacji z rodzicami,

komunikacja z rodzicami. 3. Wprowadzenie egzaminów

szkolenia nauczycieli.

próbnych z egzaminów ustnych (język polski, obce) 4.
zorganizowanie zajęć dla uczniów przygotowujących się
do egzaminu zawodowego (technik pojazdów
samochodowych) w soboty – rozwiązywanie zadań
problemowych 5. zmiany w statucie – wprowadzono
zapis o zakazie używania e-papierosów na terenie szkoły
6. zakupiono tablice interaktywne (w sumie 6 tablic,
kolejne zostaną zakupione jeszcze w tym roku),
wzbogacono bazę – przygotowanie do egzaminów
zawodowych 7. w tym roku szkolnym zrezygnowano z
konkursu na najlepsza frekwencje w szkole (nie przyniósł
on spodziewanych rezultatów), natomiast konkurs na
najlepsza klasę zostanie zmodyfikowany (rozdzielenie
klas technikalnych i zawodowych, tak by miały równe
szanse) 8. w tym roku wprowadzono wagi ocen –
motywacja do nauki 9. zmodyfikowano szczegółowe
kryteria oceniania zachowania 10. zmodyfikowano
przedmiotowe systemy oceniania 11. szkolenia
nauczycieli
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W kontekście poprzedniego pytania proszę wymienić najważniejsze wyniki monitorowania tych
działań i sposób ich wykorzystania w Państwa pracy. [AD] (8479)
Tab.2
Numer Analiza
1

Cytaty

Najważniejsze wyniki monitorowania działań,

1. Uczniowie osiągają coraz lepsze wyniki również na

wynikających z wniosków z analizy wyników egzaminów

sprawdzianach zewnętrznych – znacząco wzrosła liczna

zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej

uczniów, którzy otrzymali nagrodę za dobre i bardzo

wykorzystywane są przez szkołę dla poprawy wyników w dobre wyniki w nauce, pierwszy raz od bardzo długiego
nauce, w tym wyników egzaminów zewnętrznych, do

czasu troje uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 5,0 a

osiągania przez uczniów sukcesów indywidualnych oraz

dwa lata z rzędu uczniowie otrzymali Stypendium

poprawy stopnia zaangażowania uczniów w życie szkoły.

Prezesa rady Ministrów 2. Uczniowie osiągają sukcesy w
konkursach przedmiotowych – reprezentują szkołę w
środowisku, osiągają sukcesy na miarę swoich
możliwości, są bardziej zmotywowani 3. Wyrównanie
szans edukacyjnych – uczniowie uczestniczą w zajęciach
dodatkowych 4. nauczyciele motywują ucznia do
wytężonej pracy i uczenia się, zdobywania nowych
umiejętności - 5. frekwencja nie uległa znaczącej
poprawie pomimo wprowadzonego konkursu. 6.
Poprawie uległo ogólne zaangażowanie uczniów w życie
szkoły (konkurs na najlepszą klasę) 7. zmniejszył się
problem związany z cyberprzemocą 8. udało się
ograniczyć w pewnym stopniu wychodzenie młodzieży
poza teren szkoły w czasie przerw (dotyczy sąsiedniego
gimnazjum) 9. nie wszyscy nauczyciele zawsze
aktywizują prace na zajęciach. Mają problemy z
wdrażaniem oceniania kształtującego, określaniem
celów, nacobezu i ewaluacji zajęć.

Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych
Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy wyniki badań zewnętrznych, które dotyczą egzaminów
zewnętrznych oraz badań edukacyjnych opisywanych w literaturze fachowej.
Dyrektor i nauczyciele stwierdzają, że w swojej pracy korzystają z różnych typów badań edukacyjnych.
Zdecydowana większość nauczycieli (33 z 40) korzysta z danych z egzaminów zewnętrznych, połowa

-

z zewnętrznych badań edukacyjnych (Wykres 1w, Tab. 1).
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie zewnętrzne badania edukacyjne są wykorzystywane przez nauczycieli podczas planowania
działań? Proszę o wymienienie badań wraz z przykładami działań podjętych na ich podstawie. [AD] (6881)
Tab.1
Numer Analiza
1

Cytaty

Zewnętrzne badania edukacyjne są wykorzystywane

1. Analiza egzaminów zewnętrznych – EWD 2. Wyniki

przez nauczycieli podczas planowania działań

egzaminów maturalnych i zawodowych opracowane
przez OKE 3. Wyniki próbnych egzaminów maturalnych –
OPERON 4. Program "Lepsza szkoła" GWO 5.
Opracowania wydawnictw, materiały do prowadzenia
zajęć z wychowawcą, zawodowych 6. Opracowania ORE korzystano m.in. przy wdrażaniu oceniania
kształtującego – również szkolenie dla nauczycieli. 7.
Kształcenie zawodowe w powiecie bytowskim. Raport z
badań przeprowadzonych w ramach projektu "zawodowo
kształcimy z głową". 8. Statystyki Powiatowego Urzędu
Pracy w Bytowie Cztery pierwsze źródła stanowią
podstawę do przeprowadzenia analizy ilościowej i
jakościowej wyników egzaminów zewnętrznych. Na ich
podstawie opracowywano przeprowadza się analizy,
konstruuje programy naprawcze i formułuje wnioski do
pracy na kolejny rok. Z dwóch ostatnich dokumentów
korzystano przy opracowywaniu wniosku w ramach
programu Erasmus plus. Statystyki PUP pozwalają nam
na weryfikację potrzeb w zakresie kierunków, w jakich
kształci szkoła (w tym roku jeden oddział sprzedawców
mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym).

Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły
lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów
Szkoła wykorzystuje wyniki badań wewnętrznych, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów
do planowania pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz pozalekcyjnej.
Dyrektor wskazuje na prowadzone w szkole badania wewnętrzne na poziomie całej szkoły, obejmujące całą
populację uczniów i angażujące całą radę. Prowadzone przez zespoły nauczycielskie i przez samych nauczycieli
badania, wykorzystywane są do modyfikacji działań (Tab. 1, Tab. 2). Dyrektor i nauczyciele podają sposoby
wykorzystywania badań losów absolwentów (Tab. 3, 4).
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie badania wewnętrzne prowadzone są w szkole? Jaki mają zakres? [AD] (7633)
Tab.1
Numer Analiza
1

Cytaty

W szkole prowadzone są badania wewnętrzne na

1. Diagnozy klas pierwszych – testy diagnostyczne z

poziomie całej szkoły, obejmujące całą populację

języka polskiego, matematyki, języka niemieckiego i

uczniów i angażujące całą radę, zespoły nauczycielskie

angielskiego, analiza testów gimnazjalnych, ocen na

oraz badania prowadzone przez samych nauczycieli.

świadectwie, udziału w konkursach i stan zdrowie
uczniów 2. wyników egzaminów zewnętrznych w tym
egzaminów próbnych (maturalnych i zawodowych) –
jakościowe i ilościowe 3. analiza zachowań uczniów –
frekwencja, wandalizm, cyberprzemoc 4. potrzeby w
zakresie doskonalenia n-li, 5. potrzeby uczniów,
rodziców i nauczycieli w zakresie nauczania 6.
bezpieczeństwo w szkole – czy respektowane są normy
społeczne, diagnozowane są zachowania uczniów i jakie
działania podejmują nauczyciele w tym względzie 7.
jakiego wsparcia potrzebują uczniowie – z orzeczeniami
czy opiniami poradni, znajdujący się w kryzysowej
sytuacji 8. oferta edukacyjna, analiza potrzeb w zakresie
zajęć dodatkowych, zainteresowania uczniów i
możliwości ich zaspokajania w szkole 9. w jakim stopniu
nauczyciele wykorzystują wnioski z analiz 10. nabywanie
kompetencji kluczowych przez uczniów 11.
monitorowanie realizacji podstawy programowej
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Do czego wykorzystują Państwo wyniki tych badań? [AD] (9892)
Tab.2
Numer Analiza
1

Cytaty

Szkoła wykorzystuje wyniki badań wewnętrznych do

1. poprawy funkcjonowania szkoły, organizacji pracy 2.

działań w zakresie dydaktycznym, wychowawczym,

Poprawy wyników nauczania 3. do weryfikacji

organizacyjnym.

umiejętności uczniów 4. dostosowanie wymagań do
możliwości uczniów 5. do weryfikacji stosowanych metod
nauczania 6. opracowanie rozkładów materiałów
nauczania – powtórzenia partii materiału, pogłębienie
wybranych treści 7. poprawa frekwencji i zachowania
uczniów 8. dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych 9.
pozyskanie informacji zwrotnej na temat tego co się w
szkole dzieje oraz potrzeby modyfikacji dokumentacji
szkolnej: programu profilaktycznego, wychowawczego,
koncepcji pracy szkoły, kryteriów oceniania zachowania
10. dostosowanie do potrzeb oferty zajęć, imprez
profilaktycznych 11. do pozyskiwania informacji od
rodziców i poznawanie ich oczekiwań 12. do
zidentyfikowania uczniów zdolnych 13. monitorowanie
realizacji podstawy programowej, kompetencji i
umiejętności nabytych przez uczniów 14. zaplanowaniu
racy w zespołach przedmiotowych
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:

Czy szkoła gromadzi informacje o losach swoich absolwentów? Jeżeli tak, to jak je

wykorzystuje? [AD] (6640)
Tab.3
Numer Analiza
1

Cytaty

Szkoła gromadzi i wykorzystuje informacje o losach

łównie przy udziale wychowawców oraz innych

swoich absolwentów.

nauczycieli pozyskiwane są informacje dotyczące dalszej
drogi życiowej i kariery naszych uczniów. Doskonałym
ogniwem łączącym naszych absolwentów ze szkołą oraz
źródłem informacji o ich losach są również ich rodzice,
którzy często mają w naszej szkole kolejne dzieci.
Niektórzy nauczyciele podejmują współpracę z
absolwentami: Wykorzystują informacje o losach
absolwentów w swojej pracy dydaktycznej lub
wychowawczej. Informują uczniów o sukcesach
absolwentów, stawiają absolwentów szkoły za wzór do
naśladowania, co wpływa na lepszą motywację uczniów
do rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i
talentów. Jeden z nauczycieli zaprosił na spotkanie z
młodzieżą naszego absolwenta ale dotyczyło to zawodu
kucharz. Kilkoro nauczycieli naszej szkoły jest
absolwentami tej szkoły. Szkoła umożliwia realizacje
praktyk studenckich absolwentom. Absolwenci
uczestniczą w rozgrywkach lub zajęciach sportowych
organizowanych przez szkołę. Informacje o losach
absolwentów wykorzystujemy do: 1. Motywowania do
uczenia się, sięgania po marzenia, realizowania się promowanie wartości uczenia się. 2. Modyfikuje się
program wychowawczy, profilaktyczny, model
absolwenta, 3. ocenia się przydatności oferty
edukacyjnej

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania:

Czy zbierają Państwo informacje o losach swoich absolwentów? Jeżeli tak, to jak są

wykorzystywane? [WN] (8481)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

promocja szkoły

2

motywowanie uczniów do nauki i odpowiedzialności

3

wzmacnianie więzi ze srodowiskiem
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Wymaganie:
Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi
Stan oczekiwany:
Kluczowym elementem decydującym o jakości każdej organizacji jest zarządzanie, które służy jej
rozwojowi. Skuteczne zarządzanie szkołą powinno koncentrować się na stworzeniu optymalnych
warunków do nauczania i uczenia się uczniów, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, ich
doskonalenia zawodowego. Wnioski z prowadzonej zespołowo ewaluacji wewnętrznej i nadzoru
pedagogicznego

sprawowanego

przez

dyrektora

powinny

umożliwiać

podejmowanie

decyzji

służących rozwojowi szkoły.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Zarządzanie szkołą sprzyja realizacji założeń zawartych w koncepcji pracy szkoły, w tym
dotyczących wychowania, nauczania i uczenia się. Nauczycielom zapewniono dostęp
do zasobów

przydatnych

dla

ich

rozwoju

oraz

udziału

w doskonaleniu

zawodowym. Wdrażanie wniosków z nadzoru pedagogicznego przyczynia się do poprawy
bezpieczeństwa w szkole, efektów kształcenia oraz organizacji pracy szkoły. Dyrektor
udziela wsparcia nauczycielom, którzy realizują nowatorskie rozwiązania lub chcą je
stosować. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i rodzice w różnym stopniu
uczestniczą w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły. Dyrektor pozyskuje
wsparcie zewnętrzne dla działalności szkoły, służące rozwojowi uczniów.

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i
uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków
Zarządzanie szkołą sprzyja realizacji założeń zawartych w koncepcji pracy szkoły, w tym
dotyczących wychowania, nauczania i uczenia się. Nauczycielom zapewniono możliwość
korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych oraz stworzono warunki
do pracy własnej.
Zdaniem najliczniejszej grupy nauczycieli (15 z 40), organizowane przez dyrekcję lub liderów zespołów,
spotkania nauczycieli dotyczące nauczania i uczenia się uczniów, doskonalenia zawodowego, relacji z uczniami,
organizacji pracy, odbywają się kilka razy w półroczu (Wykres 1j, 2j, 3j, 4j.). Spotkania dotyczące
rozwiązywania problemów wychowawczych, w opinii większości nauczycieli (26 z 40), odbywają się raz
w tygodniu lub kilka razy w miesiącu, 4 nauczycieli stwierdziło, że nigdy (Wykres 5j). Ponad połowa nauczycieli
(21

z 40)

stwierdziła,

że działania

i dyskusje

nauczycieli

dotyczące współpracy

między

nauczycielami

organizowane są raz w tygodniu i częściej lub kilka razy w miesiącu, 4 nauczycieli - wskazało, że nigdy (Wykres
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6j.). Większość nauczycieli (26 z 40) stwierdziła, że spotkania nauczycieli dotyczące spraw administracyjnych
odbywają się kilka razy w półroczu lub kilka razy w roku (Wykres 7j.). Zdaniem prawie wszystkich nauczycieli
(38 z 40) szkoła zapewnia możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych (Wykres
8j.). W opinii zdecydowanej większości nauczycieli (34 z 40) w szkole stworzono warunki do pracy własnej (np.
przygotowywania się do zajęć czy rozwoju zawodowego) (Wykres 9j.). Wszystkie obserwacje zajęć wykazały,
że przestrzeń w klasie (np. ustawienie stolików, pomocy) jest zorganizowana adekwatnie do sposobu
prowadzenia zajęć, wykorzystywanych metod, zapewniono warunki sprzyjające nauczaniu i uczeniu się (Tab. 1).
Dyrektor uzasadnił, że ułożenie przedmiotów w planie dnia sprzyja uczeniu się (Tab. 2), co potwierdziła analiza
danych zastanych.

Wykres 1j
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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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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Opisz warunki, w jakich odbywa się nauczanie i uczenie się uczniów. [OZ] (7549)
Tab.1
Numer Analiza
1

Nauczanie i uczenie się odbywało się w przyjaznej
atmosferze, w sali dobrze oświetlonej światłem
dziennym, wyposażonej w komputer, odbiornik TV, dvd,
nowe ergonomiczne stoliki i krzesła ustawione
tradycyjnie, 4 estetyczne gazetki tematyczne, dużo
pomocy dydaktycznych, w tym tablica interaktywna,
kamera, modele układów samochodowych, przekroje
silników.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy ułożenie przedmiotów w planie dnia sprzyja uczeniu się? Jeśli tak, proszę opisać w jaki
sposób, jeśli nie - z czego to wynika? [WD] (7718)
Tab.2
Numer Analiza
1

Ułożenie przedmiotów w planie dnia sprzyja uczeniu się.

Cytaty
Uczniowie zawsze rozpoczynają zajęcia od godz. 8.00 –
duża grupa uczniów dojeżdżających Zajęcia kończą się
nie później niż o 15.00 – możliwość uczestnictwa w
zajęciach dodatkowych Równomierne rozmieszczenie
zajęć w tygodniu (liczby godzin) Język polski – połączone
w blok dwugodzinny Przedmioty, których liczba w
tygodniu jest >1 nie są w tym samym dniu Zajęcia z
przedmiotów zawodowych połączone w bloki – możliwość
wykonania zadania projektowego czy ćwiczenia
praktycznego w całości w przypadku klas IV, w których
jest 0,5 godz wychowawczej w tygodniu – zajęcia te
zaplanowano na 1 lub 8 godz. lek. Pomimo klas liczących
do 24 osób zachowano podziały na grupy w przypadku
języków obcych oraz części przedmiotów zawodowych.
W przypadku wychowania fizycznego tworzy się osobne
grupy męskie i damskie. Dla zajęć WF łączy się zajęcia w
dwugodzinne bloki – związane jest to z udziałem uczniów
w zajęciach na basenie.
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Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy
nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu
Zarządzanie szkołą stwarza warunki do pracy i rozwoju nauczycieli, w tym pracy zespołowej,
zapewniając

nauczycielom

dostęp

do zasobów

przydatnych

dla

ich

rozwoju

oraz

udziału

w doskonaleniu zawodowym.

Dyrektor i nauczyciele szkoły stwierdzili, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy mniej niż 1/4 nauczycieli
korzystała

ze

studiów

obserwacyjnych/studyjnych

podyplomowych/uzupełniających

w innych

szkołach

lub instytucjach.

lub kursów
Z kursów

kwalifikacyjnych, wizyt

lub szkoleń

zewnętrznych,

,

konferencji i seminariów, szkoleń internetowych, obserwacji koleżeńskich, doskonalenia dzięki indywidualnemu
wsparciu (coaching, mentoring, tutoring), skorzystało więcej niż 1/4, do połowy. Ze szkoleń członków rady
pedagogicznej skorzystało więcej niż 1/4 nauczycieli. Zdecydowana większość nauczycieli (37 z 40) stwierdziła,
że w szkole zapewniony jest dostęp do odpowiednich zasobów, przydatnych dla rozwoju zawodowego
nauczycieli (takich jak np. literatura, sprzęt, czas), troje nauczycieli było przeciwnego zdania.

Zdaniem

większości nauczycieli (24 z 40) dyrekcja zauważa sukcesy nauczycieli i nagradza ich kilka razy w półroczu
lub kilka razy w roku (Wykres 1j.). W opinii ponad połowy nauczycieli (21 z 40), z inspiracji dyrekcji ma miejsce
zespołowa praca nauczycieli, raz w tygodniu i częściej lub kilka razy w miesiącu (Wykres 2j.). Inspirowane przez
dyrekcję dbanie o profesjonalną komunikację między nauczycielami, według większości nauczycieli (25 z 40),
ma miejsce raz w tygodniu i częściej lub kilka razy w miesiącu, 5 nauczycieli stwierdziło, że nigdy się to nie
zdarza (Wykres 3j. Inspirowane przez dyrekcję, przypominanie nauczycielom o założeniach koncepcji pracy
szkoły, zdaniem połowy nauczycieli (20 z 40), ma miejsce raz w tygodniu i częściej lub kilka razy w miesiącu,
mniej niż połowa nauczycieli (18 z 40) stwierdziła, że dzieje się tak kilka razy w półroczu lub kilka razy w roku
(Wykres 4j.). Zdaniem 1/3 nauczycieli (13 z 40) upowszechnianie wiedzy na temat najlepszych praktyk
i najnowszych teorii, przydatnych w pracy nauczyciela, z inspiracji dyrekcji ma miejsce raz w tygodniu i częściej
lub kilka razy w miesiącu, mniej niż połowa nauczycieli stwierdziła, że dzieje się tak kilka razy w półroczu
lub kilka razy w roku (Wykres 5j.). Ponad połowa nauczycieli (25 z 40) jest zdania, że dzielenie się swoją
wiedzą z innymi nauczycielami przez przeszkolonych nauczycieli odbywa się kilka razy w miesiącu kilka razy
w półroczu lub kilka razy w roku (Wykres 6j.) Dyrektor, w różny sposób, zachęca nauczycieli do efektywnej
pracy indywidualnej i zespołowej (Tab. 1). Większość nauczycieli stwierdziła (27 z 40), że organizowane przez
dyrekcję lub liderów zespołów spotkania nauczycieli dotyczące doskonalenia zawodowego odbywają się kilka
razy w półroczu lub kilka razy w roku, sześciu nauczycieli jest zdania, że takie spotkania nigdy nie miały miejsca
(Wykres 7j.)
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 3j

Wykres 4j
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Wykres 5j

Wykres 6j

Wykres 7j
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób zachęca Pan/i nauczycieli do efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej? Proszę
podać przykłady. [WD] (6704)
Tab.1
Numer Analiza
1

Cytaty

Dyrektor zachęca nauczycieli do efektywnej pracy

tymuluję nauczycieli do podejmowania wyzwań

indywidualnej i zespołowej

związanych z dokształcaniem, np. kieruję – na prośbę
nauczyciela lub zgodnie z potrzebami szkoły na kursy,
studia podyplomowe, szkolenia (np. studia podyplomowe
z BHP, Języka kaszubskiego, pozyskiwania środków z UE
kurs kwalifikacyjny), dostosowuję plan zajęć do potrzeb
dokształcającego się nauczyciela, tworzę sprzyjający
klimat poprzez udzielanie pochwał, składanie
podziękowań - na posiedzeniach RP, podkreślanie i
indywidualnego i zespołowego sukcesu, zachęcanie do
współpracy w ramach zespołów przedmiotowych,
przedmiotów pokrewnych, zespołów wychowawców, np.
zespół nauczycieli uczących w jednym oddziale wraz z
pedagogiem uczestniczy w opracowaniu potrzebnych
dostosowań dla uczniów o specyficznych potrzebach
edukacyjnych, uświadamiam, że umiejętność pracy
zespołowej służy rozwojowi szkoły, że szkoła jest
naszym wspólnym dobrem i wszyscy jesteśmy
odpowiedzialni za efekty pracy z uczniem, stosuję
pozytywne wzmocnienia (np. przydzielam dodatki
motywacyjne, udzielam pochwał, przyznaję nagrody,
występuję do organu prowadzącego o przyznanie
nagrody Starosty nauczycielom szczególnie
wyróżniającym się w danym roku).

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami
W szkole prowadzi się ewaluację wewnętrzną, w realizacji której systematycznie uczestniczy
większość nauczycieli.
3/4 nauczycieli systematycznie uczestniczyło w działaniach służących realizacji ewaluacji wewnętrznej szkoły,
które obejmowały szeroki zakres zagadnień (Wykres 1j. Wykres 1 w.). Zdaniem dyrektora, udział nauczycieli
w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej wynika z planu pracy zespołów nauczycielskich (Tab. 2).
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Wykres 1j
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Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jaki jest udział nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej? Jakie są wnioski oraz jak wygląda ich
wdrażanie? [WD] (8003)
Tab.1
Numer Analiza
1

Cytaty

Udział nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej oraz sposób

Każdy nauczyciel ewaluuje swoją pracę, postępu

wdrażania wniosków

uczniów, programów nauczania, doboru podręczników.
Nauczyciele biorą udział w pracy zespołów
ewaluacyjnych, prowadzą ewaluacje indywidualne.
Nauczyciele wdrażają wnioski np. poprzez dostosowanie
form i metod pracy do umiejętności, o których mowa w
analizach, wykorzystywanie tablic interaktywnych,
prezentacji multimedialnych. Nauczyciele w sposób
rotacyjny biorą udział w ewaluacji wewnętrznej opisanej
w planie nadzoru pedagogicznego. Dobór i ilość osób
odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewaluacji zależy
od przedmiotu ewaluacji i jej zakresu. Na potrzeby
badań opracowywane są narzędzia – ankiety,
analizowane są dokumenty, prowadzone obserwacje.
Nauczyciele przedstawiają wnioski z ewaluacji na
posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Problem wybrany do
ewaluacji wynika z przeprowadzonej ankiety, ale też z
refleksji nauczycieli nad własną pracą, metodami
nauczania i sposobami motywowania ucznia do nauki.
Nauczyciel prowadzący ewaluację indywidualną po
ustaleniu problemu badawczego, dobiera system działań
np. częstsze zwracanie uwagi na koncentrację uczniów
na zajęciach, korektę sposobu wypowiadania się
uczniów, jakość i funkcję wykonywanych zadań
domowych, sposoby zachęcania uczniów do dyskusji na
zajęciach, umiejętność sporządzania przez ucznia
przydatnych notatek z lekcji. Nauczyciel obserwuje
skuteczność wprowadzanych przez siebie zmian oraz
uwzględnia opinię uczniów na temat atrakcyjności lekcji.
Wnioski przedstawiane są na spotkaniach zespołów
przedmiotowych oraz zebraniach rady pedagogicznej.
Przykładem może być konieczność jasnego formułowania
celów lekcji, dokonywanie ewaluacji każdej lekcji za
pomocą krótkich pytań (np., czego nauczyłeś się na tej
lekcji, na ile zrozumiałeś temat lekcji –wskaż na skali od
1do 10).
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób zachęca Pani/Pan nauczycieli do udziału w ewaluacji wewnętrznej? Jaki jest efekt
tych starań? [WD] (6712)
Tab.2
Numer Analiza
1

Cytaty

Sposoby zachęcania nauczycieli do udziału w ewaluacji

Systematycznie na posiedzeniu RP ustala się główne

wewnętrznej

tematy i zagadnienia ewaluacyjne. Wyznacza się zespoły
Przypomina się o konieczności ewaluacji swojej pracy na
każdych zajęciach, z każdym uczniem organizowanie
spotkań z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych
Nauczyciele wywiązują się ze swoich zadań, formułują
wnioski, które są wdrażane na bieżąco, na zasadzie
małych kroków.

Obszar badania:

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki
Wdrażanie

wniosków

z nadzoru

pedagogicznego

przyczynia

się

do poprawy

bezpieczeństwa

w szkole, efektów kształcenia oraz organizacji pracy szkoły.
Dyrektor, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz partnerzy wskazują na najważniejsze zmiany jakie
zaszły w szkole (Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3, Tab. 4).
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę o wskazanie wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego. Jakie działania podjęto
na ich podstawie? [WD] (7184)
Tab.1
Numer Analiza
1

2013 - pracować nad poprawą frekwencji uczniów na
zajęciach – DZIAŁANIE: konkurs na najlepszą
frekwencje, na najlepsza klasę powołanie zespołu
ewaluacyjnego dla wypracowanie skutecznych metod
ograniczenia niskiej frekwencji. DZIAŁANIE: karty
kontroli komunikowanie konieczności punktualnego
rozpoczynania zajęć za pomocą poczty elektronicznej,
rozmowy z nauczycielami - dbać o poczucie
bezpieczeństwa uczniów, u – DZIAŁANIE: wprowadzenie
procedury ewakuacyjnej, postępowania w razie
wypadku, próbna ewakuacja, szkolenie nauczycieli w
zakresie udzielania pierwszej pomocy, kontrola dyżurów
nauczycielskich, monitoring wizyjny, przestrzegać
zapisów WSO i PSO – DZIAŁANIE: kontrola zapisów w
dzienniku, praca w zespołach przedmiotowych nad
modyfikacją PSO -dbać o indywidualizację nauczania,
wprowadzać ocenianie kształtujące, dostosowywać
wymagania do możliwości ucznia, w pełni wykorzystywać
możliwości ucznia zdolnego – DZIAŁANIA: szkolenie dla
nauczycieli ocenianie kształtujące, program pracy z
uczniem mającym trudności w nauce, przeprowadzenie
badania w jakich aspektach szkolnej rzeczywistości
uczniowie odnoszą sukcesy zmiana karty obserwacji
zajęć – nastawiona na ewaluacje i kontrolę elementów
oceniania kształtującego szkolenie dla nauczycieli na
temat udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej. 2014 –poprawa frekwencji, szybkie
reagowanie i podejmowanie działań wychowawczych
DZIAŁANIE: wypracowanie we współpracy z rodzicami
systemu szybkiego informowania o nieobecności w
szkole, wysyłanie sms przez rodzica do wychowawcy w
przypadku, gdy uczeń ma być w szkole nieobecny z
ważnych przyczyn, informowanie pracodawców o
nieusprawiedliwionych nieobecnościach na zajęciach.
poprawa wyników nauczania, DZIAŁANIA: konkursy,
zajęcia dodatkowe, wyrównawcze, praca z uczniem
zdolnym, systematyczna kontrola postępów w nauce,
spotkania z ciekawymi ludźmi, przedsiębiorcami,
potencjalnymi pracodawcami, staże zagraniczne,
współpraca ze szkołami wyższymi.

2
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Porozmawiajmy teraz o nadzorze pedagogicznym. Proszę o podanie przykładów wdrożonych
wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora/ę szkoły. Czy Państwa zdaniem te wdrożenia były
użyteczne dla szkoły? Proszę o uzasadnienie. Proszę o podanie przykładów wdrożonych wniosków z nadzoru
sprawowanego przez dyrektora/dyrektorkę szkoły. Czy Państwa zdaniem podjęte działania były użyteczne dla
szkoły? Proszę o uzasadnienie. [WN] (6715)
Tab.2
Numer Treść odpowiedzi
1

wnioski z analizy sytuacji wychowawczej szkoły

2

wnioski z zakresu oceniania - ocenianie kształtujące

3

wnioski z zakresu zasad nauczania

4

wnioski wynikające z analizy wyników egzaminów
zewnętrznych

5

wnioski zwiazane z racjonalnym wykorzystywaniem
czasu zajęć lekcyjnych

6

wnioski wynikłe z analizy poziomu bezpieczeństwa w
szkole

7

skuteczność wdrożonych wniosków - lepsza organizacja
pracy szkoły, poprawa bezpieczeństwa w szkole, lepsza
znajomość zasad obowiązujących w szkole, poprawa w
zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu
nauczania, lepsze wyniki nauczania, poprawa wskaźnika
zdawalności egzaminów zawodowych

8

wnioski dotyczące promocji szkoły

9

wnioski wynikajace z analizy dokumentacji przebiegu
nauczania

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę podać najważniejsze zmiany, które zaszły w Waszej szkole w tym lub poprzednim roku
szkolnym. [WPN] (6823)
Tab.3
Numer Treść odpowiedzi
1

poprawa warunków pracy i nauki w szkole

2

poprawa estetyki szkoły na zewnątrz

3

dostęp uczniów do sieci wi-fi

4

realizacja zagranicznych praktyk uczniowskich

TECHNIKUM NR 1 W BYTOWIE

158/171

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Współpracując ze szkołą, mają Państwo możliwość ją obserwować. Jakie najważniejsze zmiany
w jej funkcjonowaniu dostrzegli Państwo w tym lub poprzednim roku szkolnym? [WP] (7185)
Tab.4
Numer Treść odpowiedzi
1

zmiana wizerunku szkoły zawodowej w środowisku

2

większe zainteresowanie szkołą zawodową absolwentów
gimnazjum

3

wzrost samooceny uczniów szkoły

4

stworzenie warunków dla nauki uczestnikom
ochotniczych hufców pracy

5

poprawa estetyki wewnętrznej i zewnętrznej szkoły

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich
działań, innowacji i eksperymentów
Dyrektor podejmuje działania oraz udziela wsparcia nauczycielom, którzy realizują nowatorskie
rozwiązania lub chcą je stosować.
Zdecydowana większość nauczycieli stwierdziła, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadziła nowatorskie
rozwiązania w swojej pracy, wymieniając czego one dotyczyły (Wykres 1j, Wykres 1w). Zdaniem dyrektora,
około 3/4 nauczycieli angażuje się w działania nowatorskie. Dyrektor wymienił przykłady działań nowatorskich
oraz różnorodne sposoby wsparcia udzielanego nauczycielom w tym zakresie (Tab. 1, Tab. 2). 3/4 nauczycieli
pozytywnie ocenia wsparcie dyrektora we wprowadzonych nowatorskich działaniach, 3 nauczycieli wskazało
na brak wsparcia ze strony dyrektora (Wykres 2j.).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę wymienić podjęte w szkole w tym lub poprzednim roku szkolnym działania nowatorskie,
innowacje, eksperymenty dydaktyczne i/lub organizacyjne. [AD] (7186)
Tab.1
Numer Analiza
1

Cytaty

Szkoła prowadzi różnorodne działania, dla szkoły mają

1. wprowadzenie e-dziennika, informatyzacja całej

one charakter nowatorski.

szkoły – elektroniczne przekazywanie dokumentów,
sprawozdań (wszyscy nauczyciele posiadają pocztę na
serwerze szkoły) 2. zakup tablic interaktywnych 3.
Podpisanie porozumienia o współpracy z Politechniką
Koszalińską oraz OHP 4. Wprowadzenie nauczania języka
kaszubskiego i języka ukraińskiego 5. wifi w szkole 6.
organizacja Nocnego Turnieju Siatkarskiego (we
współpracy z absolwentami szkoły) 7. Przygotowanie
przedstawienia "Nam nie wolno zapomnieć" z okazji 11
listopada dla uczniów wszystkich szkół
ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, władz miasta i
zaproszonych gości, w którym uczniowie mili możliwość
zaprezentowania swoich talentów nie tylko aktorskich ale
również tanecznych, raperskich, reżyserskich. 8.
Nawiązanie współpracy z Inkubatorem Przedsiębiorczości
– w ramach współpracy nauczyciele będą prowadzić
zajęcia na terenie Inkubatora, organizować spotkania ze
specjalistami, uczniowie będą mieli możliwość podnieść
swoje kwalifikacje dzięki kursom 9. Do celów
promocyjnych szkoły uczniowie samodzielnie
przygotowali film a we współpracy z nauczycielem grę
komputerową. 10. Organizacja Dnia Otwartego Szkoły
11. zorganizowanie pokazu doświadczeń chemicznych
dla uczniów szkoły podstawowej 12. Szkolenia
nauczycieli przeprowadzane przez innych nauczycieli z
zakresu programów microsoft office (excel, power point)
13. udział w programie Erasmus plus – wyjazdy na staże
zagraniczne do Wielkiej Brytanii
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie wsparcie otrzymują nauczyciele, którzy realizują nowatorskie rozwiązania lub chcą je
stosować ? [WD] (7726)
Tab.2
Numer Analiza
1

Cytaty

Dyrektor udziela wsparcie nauczycielom, którzy realizują Pomoc w realizacji, nawiązanie kontaktów z instytucja
nowatorskie rozwiązania lub chcą je stosować.

zewnętrzną, zakup pomocy dydaktycznych. Stworzenie
warunków do realizacji – baza lokalowa, wyposażenie,
pomoc pracowników obsługi doskonalenie zawodowe,
popularyzacja przykładów dobrej praktyki, pochwała na
posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Obszar badania:

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych

pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji
dotyczących szkoły lub placówki
Uczniowie,

nauczyciele,

pracownicy

niepedagogiczni

i rodzice

w różnym

stopniu

uczestniczą

w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły. Największy udział w tym procesie mają
nauczyciele.
Ponad połowa nauczycieli (22 z 40) uczestniczyła w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania szkołą, 17
z 40

-

była

przeciwnego

zdania

(Wykres

1j.).

Blisko

połowa

nauczycieli

uczestniczyła

w tworzeniu

wewnątrzszkolnych aktów prawnych. W podejmowaniu decyzji dotyczących koncepcji pracy szkoły uczestniczyła
około 1/4 nauczycieli (Wykres 1o, 2o.). Dyrekcja zwracała się do pracowników niepedagogicznych o opinie
w różnych sprawach (Tab. 1), zasięgano także opinii uczniów (Tab. 2) oraz rodziców (Tab. 3). Dyrektor zachęcał
członków społeczności szkolnej do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania szkołą (Tab. 4).
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Wykres 1j

Wykres 1o
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Wykres 2o

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: [jeśli tak] Na czym polega udział w podejmowaniu tych decyzji? [AN] (9593)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 23
Tab.1
Numer Treść odpowiedzi
1

doradztwo

2

propozycja rozwiązań

3

opiniowanie

4

udział w uchwalaniu dokumentów przez radę
pedagogiczną
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym konsultowano z uczniami jakieś ważne decyzje
dotyczące szkoły? Proszę podać przykłady. [WD] (7068)
Tab.2
Numer Analiza
1

Monitoring wizyjny, realizacja praktyk zagranicznych w
ramach programu Erasmus plus, wprowadzenie sieci
WiFi, wprowadzenie programu wychowawczego i
profilaktycznego imprezy, akcje szkolne, organizacja
Dnia Otwartego Szkoły, konsultacje w zakresie oferty
szkoły- zorganizowanie zajęć na pływalni, zmian w
szkole, konsultowano potrzeby w zakresie zajęć
dodatkowych, wpływ osiągnięć uczniów z poprzedniego
etapu na dalsze kształcenie, ustalono z uczniami
organizację Nocnego Turnieju Siatkarskiego (współpraca
z absolwentami szkoły) oraz turniej gry komputerowej
FIFA, wyrażanie opinii w sprawie skreślenia z listy
uczniów wystąpienie z wnioskiem o Stypendium Prezesa
Rady Ministrów dla wybranego/najlepszego ucznia,
propozycje planu działań Samorządu Uczniowskiego na
dany semestr (dotyczą imprez, konkursów realizowanych
na terenie szkoły, akcji charytatywnych).

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie decyzje są podejmowane w szkole z udziałem rodziców? Na czym polega ich udział w tym
procesie? [WD] (7013)
Tab.3
Numer Analiza
1

W szkole podejmowane są decyzje z udziałem rodziców

Cytaty
Studniówka, połowinki – gdzie, kiedy organizacja
konkursów – ufundowanie nagród wyjazdy uczniów na
targi motoryzacyjne, na wyższe uczelnie –
dofinansowanie wyjazdu ubezpieczenie uczniów – wybór
ubezpieczyciela, wysokości ubezpieczenia, wprowadzenie
programu wychowawczego i profilaktycznego,
wypracowanie zmian w koncepcji pracy opracowanie w
współpracy regulaminu monitoringu wizyjnego w szkole,
funkcjonowanie e-dziennika wzbogacanie księgozbioru
biblioteki o literaturę fachową niezbędna do kształcenia
zawodowego nagradzanie uczniów ze średnią ocen od
4.0 opiniowanie oceny pracy nauczyciela w przypadku
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: W jaki sposób zachęca Pan/i uczniów, nauczycieli, rodziców do udziału w podejmowaniu decyzji
dotyczących szkoły? [WD] (9588)
Tab.4
Numer Analiza
1

Cytaty

Dyrektor zachęca uczniów, nauczycieli, rodziców do

Wyrażanie swojej opinii na temat funkcjonowania szkoły

udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły

uczniów, rodziców, nauczycieli Miejsce na wnioski i
propozycje w sprawozdaniach nauczycieli Cykliczne
spotkania z rodzicami: klas pierwszych, uczniów klas
maturalnych, z uczniami: klasy maturalne, w których
zdają egzaminy zawodowe, realizujących staże
zagraniczne, w sprawie nauki
kaszubskiego/ukraińskiego, z Radą Rodziców Rozmowy
indywidualne Jestem zawsze otwarta na wszelkie
propozycje i inicjatywy podejmowane przez wszystkie
podmioty szkolne. Podkreślanie na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej inicjatyw podejmowanych przez
nauczycieli, podziękowania za inicjatywy,
zaangażowanie.

Obszar badania: Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce
wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb
Dyrektor szkoły, podejmując wiele działań dla pozyskania wsparcia zewnętrznego dla
działalności szkoły, we współpracy z licznymi instytucjami i organizacjami lokalnego
środowiska, jest w nich skuteczny, a otrzymane wsparcie służy rozwojowi uczniów.
Zarówno partnerzy szkoły, jak i rodzice, wskazują na korzyści, jakie odnosi szkoła dzięki współpracy
z organizacjami

i instytucjami

działającymi

w lokalnym

środowisku.

Należą

do nich

te

o charakterze

edukacyjnym, przydatne na rynku pracy, o charakterze socjalnym, wspomagającym kształcenie uczniów oraz
korzyści wpływające na promocję szkoły w środowisku. Zdecydowana większość nauczycieli (34 z 40) i rodziców
(56 z 61) oraz dyrekcja szkoły stwierdziłą, że dyrektor szkoły pozyskuje zewnętrzne zasoby służące rozwojowi
uczniów (Wykres 1j, 2j, Tab. 1-10).
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Wykres 1j

Wykres 2j

Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Jakie Pan/i podejmuje działania dla zapewnienia szkole wsparcia zewnętrznych instytucji,
organizacji i osób? [WD] (9595)
Tab.1
Numer Analiza
1

Cytaty

Dyrektor podejmuje działania dla zapewnienia szkole

Współpraca z: JST, władzami miasta – organizacja

wsparcia zewnętrznych instytucji, organizacji i osób

imprez sportowych Urzędem Marszałkowskim PPP, PCEZ,
Cechem Rzemiosł Różnych Podpisanie porozumienia z
Politechnika Koszalińską Agencja Narodowa wynajem
pomieszczeń, użyczenia współorganizacja imprez
środowiskowych Policja Zapraszanie na spotkania,
prelekcje, warsztaty zgłaszanie potrzeb w danym
zakresie Angażowanie się w akcje organizowane przez
dane instytucje Promocja szkoły – przykłady dobrych
praktyk.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Pytanie nagłówkowe: Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i organizacjami?
Treść pytania: Organizacje pozarządowe [WD] (7806)
Tab.2
Numer Analiza
1

wsparcie organizacji pozarządowych

Cytaty
ZHP – udział w WOŚP

Typ pytania: Pytanie otwarte
Pytanie nagłówkowe: Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i organizacjami?
Treść pytania: Podmioty gospodarcze [WD] (7807)
Tab.3
Numer Analiza
1

wsparcie podmiotów gospodarczych

Cytaty
Realizacja praktyk zawodowych u pracodawców Firma
"POLMOR" – zajęcia dla ślusarzy, wycieczki
przedmiotowe Cechem Rzemiosł Różnych – uczniowie
mają zapewnione odbywanie zajęć praktycznych zgodnie
z prawem, na bieżąco rozwiązywane są różne problemy
pojawiające się między pracownikiem (uczniem) a
pracodawcą. Uczniowie zdają egzaminy zawodowe.

Typ pytania: Pytanie otwarte
Pytanie nagłówkowe: Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i organizacjami?
Treść pytania: Inne instytucje edukacyjne [WD] (7809)
Tab.4
Numer Analiza
1

wsparcie instytucji edukacyjnych

Cytaty
PPP- udzielanie pomocy uczniom z trudnościami w
nauce, zajęcia profilaktyczne, szkolenia nauczycieli,
konsultowanie opinii i orzeczeń. uczniowie z opiniami i
orzeczeniami nie są dyskryminowani, dobrze integrują
się z klasą i szkołą. Uczniowie uzyskują promocje,
kończą szkołę. PCEZ – realizacja części zajęć w
pracowniach, realizacja kursów. Uczniowie odbywają
zajęcia praktyczne, systematycznie i skutecznie są
przygotowywani do egzaminów zawodowych. OPERON –
organizacja próbnych egzaminów maturalnych wraz z
analizą OKE, CKE – organizacja egzaminów i ich analizy.
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Treść pytania: Proszę wymienić najważniejsze korzyści, jakie odnoszą uczniowie, dzięki współpracy szkoły z
organizacjami i instytucjami w lokalnym środowisku. [WR] (7417)
Tab.5
Numer Treść odpowiedzi
1

warsztaty szkolne otwarte dla szkolenia

2

Program stypendialny polsko - amerykańskiej Fundacji
Wolności

3

akcje prowadzone przez organizacje pozarządowe

4

wzrost popularności szkoły w środowisku

5

pozytywna zmiana postaw uczniowskich

Typ pytania: Pytanie otwarte
Pytanie nagłówkowe: Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i organizacjami?
Treść pytania: Pojedyncze osoby [WD] (7813)
Tab.6
Numer Analiza
1

wsparcie pojedynczych osób

Cytaty
Pracodawcy poszukujący kandydatów do pracy –
motywacja do nauki,

Typ pytania: Pytanie otwarte
Pytanie nagłówkowe: Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i organizacjami?
Treść pytania: Nieformalne zrzeszenia, np. rodziców [WD] (7812)
Tab.7
Numer Analiza
1

wsparcie nieformalnych zrzeszeń

Cytaty
Rada Rodziców

Typ pytania: Pytanie otwarte
Pytanie nagłówkowe: Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i organizacjami?
Treść pytania: Organizacje religijne [WD] (7811)
Tab.8
Numer Analiza
1

wsparcie organizacji religijnych

Cytaty
Stowarzyszenie Nazaret – pomoc przy organizacji
"Filipiady" - uwrażliwianie na potrzeby innych
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Typ pytania: Pytanie otwarte
Pytanie nagłówkowe: Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i organizacjami?
Treść pytania: Szkoły wyższe [WD] (7810)
Tab.9
Numer Analiza
1

wsparcie szkół wyższych

Cytaty
Podpisanie porozumienia z Politechnika Koszalińską –
uczestnictwo uczniów w wykładach, rozwijanie
zainteresowań uczniów, bogacenie doświadczenia
zawodowego i życiowego ucznia, zapoznanie z
funkcjonowaniem uczelni wyższej, wymogami
rekrutacyjnymi Akademia Pomorska i Inkubator
Przedsiębiorczości – udział w targach edukacyjnych,
Uniwersytet Gdański – Salon maturzystów

Typ pytania: Pytanie otwarte
Pytanie nagłówkowe: Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i organizacjami?
Treść pytania: Instytucje centralne (np.: ministerstwa) [WD] (7808)
Tab.10
Numer Analiza
1

wsparcie Instytucji centralnych

Cytaty
rząd Marszałkowski – projekt Pomorskie dobry kurs na
edukację, zorganizowanie konferencji "Szkolnictwo
zawodowe a wyzwania rynku pracy".- kursy, zdobywanie
kwalifikacji przez uczniów Agencja Narodowa – realizacja
staży zagranicznych w ramach LdV i Erasmus plus
–Zdobycie certyfikatu Europass Mobilność. Kuratorium
Oświaty – szkolenia dla dyrektora, nauczycieli, wsparcie
merytoryczne, pomoc podczas rozwiązywania
problemów. Udział uczniów w olimpiadach.
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Raport sporządzili

●

Bronisław Kisiel

●

Beata Sobańska-Zając

Kurator Oświaty:
........................................
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