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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

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

wymagań państwa.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

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

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

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

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

wymagania na pięciu poziomach:

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

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

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

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

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

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-04-2015 - 07-05-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Barbara Gancarczyk, Halina Musiał. Badaniem objęto 27 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 43 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 9 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono

wywiad indywidualny z Dyrektorem Szkoły, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów

szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, Szkoły 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

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Babicy jest szkołą wiejską prowadzoną przez Gminę

Wadowice. W sześciu oddziałach naukę pobiera 54 uczniów.

Procesy edukacyjne zorganizowane są w sposób sprzyjający uczeniu się. Nauczyciele stosują zróżnicowane

metody adekwatne do potrzeb, kształtują umiejętność uczenia się i wspierają w trudnych sytuacjach. Nawiązują

do wydarzeń w Polsce i na świecie, ukazują praktyczne zastosowanie wiedzy. Tworzona jest sprzyjająca

atmosfera uczenia się. Uczniowie mogą wpływać na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Uczą

się od siebie nawzajem. Wskazywane przez nauczycieli rozwiązania nowatorskie należą do typowych

i powszechnie stosowanych w szkołach.

W Szkole diagnozuje się potrzeby edukacyjne każdego ucznia. Nauczyciele wykorzystują zalecane sposoby

i warunki realizacji podstawy programowej. Kształtują umiejętności kluczowe wynikające z podstawy

programowej oraz przydatne na następnych etapach edukacyjnych, na bieżąco monitorują osiągnięcia

wszystkich uczniów, formułują i wdrażają wnioski, co przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia.

Uczniowie angażują się w zajęcia prowadzone w Szkole oraz inicjują działania na rzecz własnego rozwoju

i rozwoju Szkoły. Aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych na rzecz społeczności lokalnej. Nauczyciele

zachęcają wszystkich uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności: udziału w konkursach, imprezach,

akcjach, zajęciach dodatkowych, przedstawieniach i festynach.

Skoncentrowane na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się zarządzanie sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli. Prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna, Na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego

podejmuje się prorozwojowe działania. W proces zarządzania włącza się uczniów, rodziców i wszystkich

pracowników. Wiele podmiotów i instytucji środowiska lokalnego wspiera Szkołę adekwatnie do potrzeb.

W procesie lekcyjnym rzadko występują nowatorskie rozwiązania.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa w Babicy
Patron Ks. Jan Twardowski

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Babica

Ulica Babica

Numer 82 a

Kod pocztowy 34-103

Urząd pocztowy Witanowice

Telefon 0338737324

Fax

Www www.spbabica.iap.pl

Regon 07003449600000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 54

Oddziały 6

Nauczyciele pełnozatrudnieni 7.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 4.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2.30

Średnia liczba uczących się w oddziale 9

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 7.71

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat wadowicki

Gmina Wadowice

Typ gminy gmina miejsko-wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

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 B

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)

Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne
osoby (B)

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi C

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)
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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. Planowane, monitorowane i doskonalone procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający

uczeniu się.

2. W procesie lekcyjnym rzadko wprowadza się metodyczne rozwiązania nowatorskie.

3. Wdrażanie wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczynia się do wzrostu

efektów kształcenia.

4. Nauczyciele kształtują kluczowe kompetencje przydatne uczniom na kolejnym etapie edukacyjnym

i rynku pracy.

5. Nauczyciele stwarzają warunki do aktywności na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych, dzięki czemu

uczniowie chętnie podejmują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju.

6. W zarządzanie skoncentrowane na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się włączani są uczniowie, rodzice

i wszyscy pracownicy Szkoły.

7. Szeroka i adekwatna współpraca z wieloma podmiotami i instytucjami środowiska lokalnego wpływa

na pozytywny wizerunek Szkoły w społeczności lokalnej.
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Wyniki ewaluacji

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:

Planowanie procesów edukacyjnych i stosowanie adekwatnych do potrzeb uczniów metod pracy

służy rozwojowi Szkoły. Nauczyciele kształtują umiejętność uczenia się poprzez stosowanie

właściwej atmosfery, stawienie celów i oczekiwań, wspieranie w sytuacjach trudnych oraz

informowanie o postępach i trudnościach. Nawiązują do wydarzeń w Polsce i na świecie, ukazują

praktyczne zastosowanie wiedzy, rzadziej podczas procesu lekcyjnego stosują korelację

międzyprzedmiotową. Uczniowie mają wpływ na organizację i przebieg procesu uczenia się oraz

uczą się od siebie nawzajem. Stosowane rozwiązania nowatorskie podawane przez nauczycieli

i Dyrektora należą do typowych i powszechnie stosowanych.

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

Większość ankietowanych uczniów deklaruje, że w dniu badania współpracowali z innymi  (Wykres 1j).

Wskazują, że lubią się uczyć na lekcjach (Wykres 2j), nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia (Wykres

3j), potrafią ich zainteresować tematem lekcji (Wykres 4j) oraz uczą tak, że chce się uczyć (Wykres 5j).

W rozmowach podają, że obserwowane lekcje nie różnią się od pozostałych z danego przedmiotu. Na lekcjach

podobały się im metody nauczania, zastosowane środki dydaktyczne i nowe treści. Nauczyciele w rozmowach

poobserwacyjnych informują, że stosują metody, które integrują i aktywizują, odpowiednio dobierają dla okresu

rozwojowego dziecka i zróżnicowania grupy, oraz są atrakcyjne i adekwatne do zdobywanych wiadomości

i umiejętności. Uczniowie klas młodszych mówią, że w Szkole mogą robić to, co ich interesuje. Chcieliby nowego
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placu zabaw, nowoczesnych środków dydaktycznych, więcej kwiatów i kolorów na ścianach oraz większej liczby

uczniów w klasach. Są zadowoleni, gdy jest plastyka, matematyka czy religia oraz gdy są zabierani na plac

zabaw. Nie lubią sprawdzianów z języka angielskiego i gdy nauczycielki krzyczą.

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Ponad połowa ankietowanych uczniów podaje, że w dniu badania na większości lekcji ktoś pomógł im

zastanowić się, czego się nauczyli (Wykres 1j), chociaż co trzeci podaje, iż dzieje się to sporadycznie. Nie boją

się popełniać błędów (Wykres 2j), deklarują, że nauczyciele mówią im, jak powtórzyć ważne treści lekcji,

zapamiętywać nowe informacje i znajdować najważniejsze oraz robić przydatne notatki (Wykres 1w).

Obserwacje zajęć wykazują, że nauczyciele często stwarzają sytuacje, w których uczniowie mogą podsumować

lekcję, rozwiązywać problemy poznawcze oraz podejmować indywidualne decyzje dotyczące uczenia się.

Nauczyciele kształtują również umiejętność uczenia się, m.in. poprzez: wdrażanie do samodzielnej i grupowej

pracy, logicznego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków, rozumienia czytanego tekstu; zadawanie

pytań, praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy, wprowadzanie różnych środków dydaktycznych i metod

pracy oraz kształtowanie postaw. Uczniowie klas młodszych wskazują, że rozmawiają z nauczycielami o tym,

czego nauczyli się w Szkole.
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Wykres 1j Wykres 2j

 

Wykres 1w



Szkoła Podstawowa w Babicy 13/47

      

Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

Uczniowie podają, że od większości nauczycieli otrzymują wskazówki, które pomogłają im się uczyć (Wykres

1j). Nauczyciele wysłuchują ich, gdy mają potrzebę z nimi porozmawiać (Wykres 2j), upewniają się, czy

zrozumieli to, o czym była mowa na lekcji (Wykres 3j). Uczniowie informują, że odnoszą się do siebie przyjaźnie

(Wykres 4j) i pomagają sobie w nauce (Wykres 5j). Wskazują także, iż nauczyciele sprawiedliwie odnoszą się

do wszystkich uczniów (Wykres 6j). Większość ankietowanych uczniów uważa, że nie są wyśmiewani przez

innych uczniów czy nauczycieli (Wykres 7j-8j), ale co piąty wskazuje, że rówieśnicy wyśmiewają ich, a czterech

odczuwa to ze strony nauczycieli. Zdaniem rodziców nauczyciele dbają o dobre relacje między ich dzieckiem

a innymi uczniami, szanują i traktują wszystkich równo (Wykres 9-11j). Obserwacje zajęć wykazują,

że w każdej sytuacji wzajemna relacja między nauczycielem a uczniami jest życzliwa. Dla opinii i inicjatyw

uczniów nauczyciele wyrażają akceptację, rzadziej wykorzystują je do pracy na lekcji. Uczniowie mają

możliwość wykorzystania popełnionych błędów do uczenia się. Atmosfera uczenia się jest kształtowana poprzez

życzliwy ton, nakierowany na ucznia, zwracanie się po imieniu oraz wprowadzanie elementów skupienia

i zaciekawienia. Zdaniem pracowników niepedagogicznych atmosfera w Szkole jest przyjazna i rodzinna, zespół

pracowników jest zgrany i wspólnie podejmuje inicjatywy i przedsięwzięcia. Uczniowie klas młodszych podają,

że bardzo lubią Szkołę.

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

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

Wykres 9j Wykres 10j
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Wykres 11j

Obszar badania:  Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec

nich oczekiwania

Ankietowani uczniowie wiedzą, dlaczego czegoś się uczą na lekcjach (Wykres 1j-2j). Obserwacje zajęć

wykazują, że mogą poznać cele lekcji. Nauczyciele przedstawiają cele słownie i zadają pytania sprawdzając

stopień ich realizacji, rzadko jednak uświadamiają uczniom wymagania i kryteria lekcji.
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Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania:  Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w

trudnych sytuacjach

Zdaniem rodziców większość nauczycieli chwali ich dzieci częściej niż krytykuje oraz wierzy w ich możliwości

(Wykres 1j-2j). Obserwacje zajęć wykazują, że nauczyciele motywują uczniów do angażowania się w proces

uczenia się. Uczniowie podają, że w uczeniu się pomagają im: nowe, ciekawe treści lekcji, wskazówki

nauczyciela, środki dydaktyczne i metody pracy. Uczniowie klas młodszych wskazują, że nauczyciele pomagają

im zrozumieć trudniejsze kwestie, są cierpliwi, tłumaczą kilkakrotnie prosząc ucznia do tablicy, rozmawiają

z nimi o postępach w nauce oraz służą im pomocą, gdy zgłaszają się do nich z problemem.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Uczniowie podają, że nauczyciele przestrzegają ustalonych zasad oceniania (Wykres 1j). Gdy są oceniani

postanawiają, że się poprawią, wiedzą, co poprawić i mają ochotę się uczyć (Wykres 1w). Nauczyciele informują

ich, co będą brać pod uwagę oceniając zadanie, które mają wykonać (Wykres 2j), większość rozmawia z nimi

o postępach w nauce (Wykres 3j). Nie wszyscy uczący mówią jednak, jak mają radzić sobie z trudnościami

w nauce (Wykres 4j). Nauczyciele dostrzegają to, co robią dobrze (Wykres 5j), a gdy  uczniowie zgłaszają się

do nich z problemem, uzyskują wystarczającą pomoc (Wykres 6j). Są oceniani według jasnych dla nich zasad

(Wykres 7j). Zdaniem rodziców to, jak nauczyciele oceniają ich dziecko, zachęca je do uczenia się (Wykres 8j).

Obserwacje zajęć wykazują, że nauczyciele zwracają uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania ucznia,

które są prawidłowe lub nieprawidłowe, udzielają uczniom informacji zwrotnej dotyczącej efektów ich pracy -

korygują popełniane błędy, naprowadzają na właściwe rozwiązania, chwalą i pomagają podczas pojawiających

się trudności oraz wskazują elementy, które wymagają poprawy.

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

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

 

Wykres 1w
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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

Uczniowie podają, że w dniu badania nauczyciele rzadko nawiązywali do tego, czego uczą się na innych

przedmiotach (Wykres 1j), ale w szerszym badaniu informują, iż dzieje się to częściej niż na połowie lekcji

(Wykres 2j). Wskazują, że  na większości przedmiotów uczący nawiązują do aktualnych wydarzeń w Polsce i na

świecie (Wykres 3j), uważają, że to, czego uczą się w Szkole przydaje się im w życiu (Wykres 4j). Obserwacje

zajęć wykazują, że uczniowie mają możliwość odwoływania się do innych, niż szkolne, doświadczeń - wiedzy

przedmiotowej i z innych przedmiotów oraz doświadczeń pozaszkolnych. Odbywa się to poprzez nawiązywanie

do własnych doświadczeń życiowych, wiedzy z życia codziennego, filmów, historii, muzyki, telewizji i Internetu.

Nauczyciele deklarują, że dbają o to, aby pokazać uczniom związki między tym, co dzieje się na lekcji,

a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie poprzez lekcje w terenie dotyczące

osoby Jana Pawła II, zajęcia o zwyczajach panujących w innych krajach, tworzenie projektów o wynalazkach,

szkolne uroczystości rocznicowe, korzystanie z zasobów Internetu, quiz o krajach Unii Europejskiej oraz naukę

postaw społecznych - otwartości, szacunku i tolerancji. Realizowane są działania międzyprzedmiotowe.

W rozmowach poobserwacyjnych nauczyciele wskazują, że planując lekcje uwzględniają zagadnienia poruszane

na innych przedmiotach.

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

Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój

Nauczyciele raz lub kilka razy w półroczu dają uczniom możliwość wyboru terminu testów czy sprawdzianów,

zajęć pozalekcyjnych, tematyki lekcji, metod pracy, rzadziej - sposobu oceniania. Uczniowie podają, że w dniu

badania mieli wpływ na to, czego się uczyli, sposób jaki pracowali na lekcji i atmosferę w klasie (Wykres 1w).

Ich osiągnięcia najbardziej zależą od zaangażowania, czasu, jaki poświęcają na naukę, wsparcia nauczycieli,

obecności na lekcjach, uzdolnień, pracy nauczycieli, pomocy kolegów i rodziców (Wykres 2w). Większość

nauczycieli zachęca ich do realizowania własnych pomysłów (Wykres1j), ale sami uczniowie uważają, iż bardzo

rzadko zgłaszają pomysły dotyczące tego, jak chcieliby pracować (wykres 2j). Obserwacje zajęć wykazują,

że nauczyciele w większości przypadków rozmawiają z uczniami, w jaki sposób będzie przebiegać lekcja.

Umożliwiają im wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się poprzez możliwość wyboru

zadań i zadawania pytań, dopowiadania, losowanie kart pracy, grup, instrumentów muzycznych, podawanie

adekwatnych przykładów z własnego życia, dokonywanie oceny koleżeńskiej, wpływ na tempo pracy oraz

prowadzenia elementów lekcji.
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Wykres 1j Wykres 2j

 

Wykres 1w
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Wykres 2w
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Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Uczniowie informują, że pracują w grupach lub parach na większości przedmiotów, chociaż co piąty wskazuje tę

formę pracy na mniej niż połowie lekcji (Wykres 1j). Podają, że w dniu badania także mogli uczyć się w grupach

lub parach  (Wykres 2j). Uczniowie rzadko wykonują zadania wymyślone przez siebie lub innych uczniów. Co

trzeci ankietowany uczeń wskazuje na swoją aktywność w wykonywaniu zadań wymyślonych przez siebie

lub rówieśników na większości lekcji, ale co piąty nie jest aktywny w tym obszarze na żadnych zajęciach

(Wykres 3j). Nauczyciele podają, że stosują następujące sposoby wykorzystujące wzajemne uczenie się

uczniów: pracę w grupach i parach, dramę, gry dydaktyczne, ocenę i pomoc koleżeńską, prezentację własnej

twórczości oraz eksperymenty i doświadczenia. Obserwacje zajęć wykazują, że nauczyciele stwarzają

możliwość, aby uczniowie mogli uczyć się od siebie nawzajem. Uczniowie słuchają wzajemnie swoich

wypowiedzi, współpracują, dokonują oceny koleżeńskiej, korygują błędy, pomagają sobie nawzajem,

uzupełniają wypowiedzi, dyskutują czy prowadzą fragment zajęć.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

Obszar badania:  W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące

rozwojowi uczniów

Zdaniem Dyrektora zdecydowana większość nauczycieli angażuje się w działania nowatorskie. Uczący

wymieniają następujące nowe rozwiązania, które mają wpływ na rozwój uczniów: zakup tablicy interaktywnej,

korzystanie z multibooków (nabywanie nowych umiejętności przydatnych na kolejnych etapach edukacyjnych),

stosowanie kompasów, mikroskopów i stacji meteorologicznej (dokonywanie doświadczeń i eksperymentów),

zajęcia z pływania dla klas III i jazdy na nartach dla klas III - IV (osiąganie nowych umiejętności, sukcesów

sportowych i rozwój aktywności fizycznej), lekcje w terenie - warsztatowe, muzealne i biblioteczne (poznanie

nowych wiadomości, umiejętności, miejsc i wzorców do naśladowania oraz poznanie aktywnych form spędzania

czasu wolnego), konkursy (nauka poprzez zabawę i zdrowa rywalizacja) oraz prenumeratę czasopisma

"Odkrywcy" (rozwój zainteresowań). Jednak podawane rozwiązania nowatorskie należą do typowych

i praktykowanych w wielu szkołach.
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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 diagnozuje się potrzeby edukacyjne każdego ucznia uwzględniając ich osiągnięcia

z pierwszego etapu edukacyjnego. Nauczyciele świadomie i celowo stosują zalecane sposoby

i warunki realizacji podstawy programowej. Kształtują umiejętności kluczowe wynikające

z podstawy programowej oraz przydatne na następnych etapach edukacyjnych, m.in. takie jak:

wytrwałość w dążeniu do celu, radzenie sobie z pokonywaniem trudności, znajomość efektywnych

metod uczenia się, otwartość na nowinki techniczne, dobra organizacja i planowanie pracy,

znajomość form i sposobów rekreacji i odpoczynku, a także właściwe nawyki żywieniowe. Dzieci

doskonalą umiejętności społeczne, sportowe i artystyczne. Nauczyciele na bieżąco monitorują

osiągnięcia wszystkich uczniów, formułują i wdrażają wnioski, co przyczynia się do wzrostu efektów

kształcenia.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

W Szkole realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu

edukacyjnego. Nauczyciele dokonują diagnozy wiadomości i umiejętności  na podstawie Ogólnopolskiego

Badania Umiejętności Trzecioklasistów. Ponadto dokonują wewnętrznej diagnozy na zakończenie klasy III oraz

prowadzą na początku klasy czwartej przedmiotowe analizy wiedzy i umiejętności, często w oparciu o testy

z wydawnictw. Na podstawie przeprowadzonych badań formułują i wdrażają wnioski do pracy na kolejnym

etapie edukacyjnym. Dotyczą one m.in.: kształtowania pisma, doskonalenia czytania ze zrozumieniem i liczenia

pamięciowego, wykorzystania potencjału uczniów poprzez zachęcanie do udziału w konkursach

przedmiotowych. Nauczyciele stosują różnorodne ćwiczenia doskonalące sprawność rachunkową, codziennie

utrwalają tabliczkę mnożenia, wykorzystują gry i zabawy dydaktyczne, zachęcają uczniów do wybierania

własnych, dogodnych dla nich sposobów obliczeń, pokazują różne sposoby obliczeń. Kształtują także

umiejętność uważnego czytania treści zadań i wybierania informacji koniecznych do rozwiązania problemu,

stwarzają okazje do manipulowania różnymi figurami geometrycznymi, stosują zagadki geometryczne, działania

na konkretach oraz ćwiczą różne sposoby zapisywania informacji. 
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Nauczyciele deklarują, że kształtują kluczowe kompetencje w zakresie: komunikowania się w języku ojczystym

(wykres 1j), uczenia się (Wykres 2j), czytania - rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów (Wykres

3j), myślenia matematycznego, w tym wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz

formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym (wykres 4j), odkrywania swoich zainteresowań

(Wykres 5j), pracy zespołowej (Wykres 6j), myślenia naukowego opartego na umiejętności formułowania

wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa (Wykres 7j).

W mniejszym stopniu kształtują umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi (Wykres 8j). Nauczyciele znają podstawę programową kształcenia ogólnego

oraz stosują zalecane warunki i sposoby jej realizacji (Wykres 1o), co jest widoczne podczas obserwowanych

lekcji. Rozwijają ciekawość świata, otwartość na świat muzyki, motywują uczniów do aktywnego poznawania

rzeczywistości, uczenia się i komunikowania, w tym także samokształcenia i samodzielnego docierania

do informacji. Wprowadzają ucznia w tradycję i sferę wartości oraz kształtują postawę ciekawości, tolerancji

i otwartości wobec innych kultur, wychowują do aktywności i odpowiedzialności w życiu zbiorowym. Uczący

wykorzystują pasję poznawczą dzieci, ich chęć do zabawy i gotowość do współpracy. Rozbudzają i wspierają

zainteresowania muzyczne. Stosują różnorodne instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania, nagrywania,

komputer z dostępem do Internetu. Wdrażają do aktywności fizycznej i sportów całego życia. Sale lekcyjne dla

młodszych uczniów składają się z części edukacyjnej i rekreacyjnej. Nauczanie odbywa się w małych zespołach

rówieśniczych. 

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 1o

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

Podczas monitorowania osiągnięć uczniów nauczyciele stosują ocenianie bieżące i podsumowujące, sprawdzają

w jaki sposób uczniowie wykonują zadania i upewniają się czy właściwie zrozumieli omawiane kwestie,

wykorzystują różne narzędzia diagnostyczne, zadają pytania i stwarzają uczniom możliwość zadawania pytań

oraz pozyskują informacje zwrotne od uczniów (Wykres 1w). Deklarują także stosowanie oceniania

kształtującego, jednak działania takie nie wystąpiły na żadnej z obserwowanych lekcji. Wnioski z monitorowania

osiągnięć uczniów wykorzystują do zwiększenia aktywizacji oraz indywidualizacji nauczania. Uczący zwracają

większą uwagę na zagadnienia, które sprawiają uczniom trudność, modyfikują dotychczasowe metody pracy

i rozmawiają z rodzicami (Wykres 1o). Ponadto angażują uczniów do udziału w konkursach i zajęciach

dodatkowych, umożliwiają im wpływanie na tok lekcji, proponują dodatkowe zadania, monitorują udział uczniów
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w akcjach społecznych i uroczystościach oraz wyniki uzyskane w konkursach, zawodach sportowych. 

 

Wykres 1o
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Wykres 1w
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Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych

Podejmowane w Szkole działania mają wpływ na osiąganie przez uczniów wysokich wyników na sprawdzianach

zewnętrznych oraz osiąganie różnorodnych sukcesów edukacyjnych. Uczniowie uzyskują wysokie wyniki

klasyfikacji rocznej i końcowej, wzrasta liczba uczniów, którzy otrzymują świadectwo z wyróżnieniem. Ponadto

osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych, np. I miejsce w 35. Ogólnopolskim

Biegu Powsinogi, bardzo wysokie lokaty w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach

Przełajowych,  wysokie lokaty w Finale Igrzysk 2014/2015 Powiatu Wadowickiego w Pływaniu oraz w Finale

Wojewódzkim w Pływaniu w Chrzanowie, I i III miejsce w konkursie plastycznym "Mój kolega z Afryki"

organizowanym przez Publiczną Katolicką Szkolę Podstawową na Kopcu, III miejsce w XIV międzyszkolnym

konkursie plastyczno-literackim "Mały Świadek Miłosierdzia", udział w etapie rejonowym Małopolskiego

Konkursu Matematycznego. Uczniowie wskazują, że zadowoleni są z wyników w nauce, możliwości rozwijania

swoich talentów i zainteresowań w Szkole oraz osiągnięć w konkursach przedmiotowych, sportowych

i artystycznych (Wykres 1o). Dyrektor informuje, że wdrażanie wniosków z nadzoru wpływa na jakość procesu

edukacyjnego. Uczniowie uczą się wzajemnie, wspólnie poprawiają błędy, mobilizują się do działania, biorą

udział w programach np. "Odblaskowa szkoła". Każdy uczeń doświadcza sukcesu szkolnego. Nauczyciele stosują

pochwały i dostrzegają wysiłek uczniów, co wzmacnia ich wiarę we własne siły oraz korzystają  tablicy

interaktywnej. Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują nagrody książkowe i dyplomy, a rodzice listy

gratulacyjne. Na korytarzach szkolnych wyeksponowane są dyplomy uzyskiwane przez uczniów. Najlepsi

uczniowie są nominowani do pocztu sztandarowego. Wyniki sprawdzianu zewnętrznego w klasie szóstej

wzrastają i wynoszą odpowiednio: w 2012 r. stanin wysoki (7), w 2013  – stanin wyżej średni (6), w 2014

stanin bardzo wysoki (8). Widoczny jest wzrost stopnia opanowania umiejętności we wszystkich standardach.

Najwyższy w standardach korzystanie z informacji, rozumowanie oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce. 
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Wykres 1o

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

pracy

Szkoła rozwija u uczniów wiele umiejętności przydatnych na kolejnym etapie kształcenia lub na rynku pracy,

m.in: czytanie ze zrozumieniem, sprawność rachunkową, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,

umiejętność selekcji informacji, wytrwałość w dążeniu do celu, radzenie sobie z pokonywaniem trudności oraz

niezrażanie się pierwszymi porażkami czy niepowodzeniami. Kształtuje ponadto znajomość efektywnych metod

uczenia się, umiejętność współpracy, otwartość na wszelkie nowinki techniczne, dobra organizacja i planowanie

pracy, znajomość form i sposobów rekreacji i odpoczynku oraz właściwe nawyki żywieniowe. Dzieci doskonalą

umiejętności społeczne, sportowe i artystyczne. Efektywność podejmowanych działań uczący weryfikują

podczas rozmów z dziećmi, rodzicami i absolwentami oraz śledzą karierę byłych uczniów.
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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: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Uczniowie angażują się w zajęcia prowadzone w Szkole oraz inicjują działania na rzecz własnego

rozwoju i rozwoju Szkoły. Aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych na rzecz społeczności

lokalnej. Nauczyciele zachęcają wszystkich uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności:

udziału w konkursach, imprezach, akcjach, zajęciach dodatkowych, przedstawieniach i festynach.

Obszar badania:  Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i

chętnie w nich uczestniczą

Ankietowani uczniowie deklarują, że na zajęciach aktywnie słuchają (Wykres 1j) i notują (Wykres 2j).

Większość wskazuje, że pracuje samodzielnie (Wykres 3j) i jest zaangażowana podczas większości zajęć

(Wykres 4j). Połowa z nich na większości lekcji zadaje pytania (Wykres 5j), rzadziej biorą udział w dyskusji

i pomagają innym się uczyć (Wykres 6j, 7j). Dwóch na pięciu deklaruje, że dyskutuje i pomaga innym uczyć się

na większości lekcji, co trzeci na mniej niż połowie zajęć, a co czwarty na żadnych zajęciach. Podczas

obserwowanych zajęć uczniowie są zaangażowani, aktywni i chętnie współpracują z nauczycielem.
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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

Nauczyciele aktywizują uczniów stwarzając sytuacje, które zachęcają ich do podejmowania różnorodnych

aktywności. Używają adekwatnych i interesujących metod i form pracy. Organizują zajęcia rozwijające

zainteresowania (koło dziennikarskie, matematyczne, SKS, zajęcia karate, zajęcia taneczne), zajęcia

przygotowujące do konkursów i sprawdzianów oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, w tym logopedyczne,

a ponadto wycieczki, rajdy, pokazy filmowe, dyskoteki, festyny czy przedstawienia. Każdy uczeń Szkoły

korzysta z wybranych przez siebie form aktywności. Uważają, że zajęcia dodatkowe są bardzo ciekawe.

Ankietowani uczniowie informują, że prawie wszyscy nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia (Wykres 1j).

Podają, że zgłaszają również pomysły dotyczące tego, co robią na lekcji: ponad połowa ankietowanych (62,9%)

wskazuje, iż zgłasza pomysły często, co trzeci rzadko. 

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania:  Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego

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

Uczniowie inicjują działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju Szkoły, włączają się także w realizację

propozycji przygotowanych przez nauczycieli. Jako przykłady swoich inicjatyw podają dyskoteki oraz konkursy

plastyczne, quiz o Europie, konkurs na plastelinowego ludzika. Nauczyciele informują, że uczniowie ponadto

mają duży wpływ na wybór miejsca wycieczek, dekorację klas, tematykę gazetek szkolnych, organizację

wieczorów filmowych, redagowanie szkolnego czasopisma czy organizację kółka szachowego. Uczniowie

informują, że nauczyciele są otwarci na ich pomysły dotyczące tego, co chcieliby robić w Szkole i angażują się

w realizację tych działań. Na terenie Szkoły dostępne są informacje i wytwory uczniowskie dotyczące

działalności Samorządu Uczniowskiego, wyników konkursów i projektów wykonywanych przez uczniów.

Obszar badania:  Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności

lokalnej oraz angażują w nie inne osoby

Uczniowie realizują działania na rzecz społeczności lokalnej. Biorą udział w akcjach charytatywnych. Od

dziewięciu lat wystawiają jasełka dla podopiecznych Domu Pielęgnacyjnego w Wadowicach. Dzieci wspólnie

z rodzicami wykonują ozdoby choinkowe, które wręczają chorym i niepełnosprawnym. Współorganizują zabawy

i imprezy szkolne (Dzień Patrona Szkoły, zdobywanie odznaki Jana Pawła II, wycieczki edukacyjne dla całej

społeczności szkolnej, ogniska szkolne), wraz z nauczycielami i rodzicami biorą udział w imprezach

środowiskowych oraz występach dla  społeczności lokalnej (Jasełka, Dzień Babci, Dzień Dziadka, festyn szkolny)

oraz współdziałają podczas konkursów organizowanych w innych szkołach.
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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: C

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Zarządzanie Szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu

odpowiednich warunków ich realizacji. Sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli

i doskonaleniu zawodowemu. Wszyscy nauczyciele uczestniczą w procesie ewaluacji wewnętrznej.

Na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego podejmuje się działania prorozwojowe.

W proces zarządzania włącza się nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców i uczniów.

Szkoła podejmuje współpracę z wieloma instytucjami i podmiotami świadczącymi wsparcie

zewnętrzne. Pomimo zachęcania do działań nowatorskich i wspierania tych rozwiązań w procesie

lekcyjnych nie występują innowacyjne rozwiązania.

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i

uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków

W Szkole cyklicznie odbywają się spotkania dotyczące rozwiązywania problemów wychowawczych, relacji

z uczniami, współpracy między nauczycielami, nauczania i uczenia się uczniów, organizacji pracy i spraw

administracyjnych. Kilka razy w półroczu organizowane są spotkania dotyczące doskonalenia zawodowego.

Uczący deklarują, że Szkoła  zapewnia im możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy

dydaktycznych. Mają stworzone warunki do pracy własnej (np. przygotowania się do zajęć czy rozwoju

zawodowego). Przestrzeń w salach lekcyjnych (ustawienie stolików i pomocy dydaktycznych) jest

zorganizowana adekwatnie do sposobu prowadzenia zajęć i wykorzystywanych metod. Sale są wyremontowane

i czyste. Znajdują się w nich meble na pomoce dydaktyczne i przybory uczniów. W klasach zamontowane są

telewizory, a w jednej z nich - tablica interaktywna. W salach dla dzieci młodszych wyodrębniona jest część

dywanowa i edukacyjna. Na ścianach wiszą gazetki tematyczne i plansze.W Szkole funkcjonuje zastępcza sala

gimnastyczna. Warunki lokalowe oceniane są jako bardzo dobre. Podział godzin ułożony jest zgodnie z zasadami

bezpieczeństwa i higieny pracy. Lekcje w danym oddziale rozpoczynają się codzienne o tej samej porze (różnica

dotyczy tylko jednej godziny w klasie szóstej). Przedmioty ścisłe ułożone są naprzemienne z humanistycznymi.

Przedmioty artystyczne są na końcowych lekcjach. Nie ma kumulacji tych samych przedmiotów w jednym dniu
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z wyjątkiem j. polskiego, którego liczba godzin jest większa niż 5. Uczniowie mają równomiernie rozłożone

liczby godzin. W planie uwzględniono zajęcia taneczne, które są dla wszystkich chętnych dziewcząt i lekcje

muszą kończyć się we wtorki o tej samej godzinie dla wszystkich. Uczniowie korzystają też z basenu i godziny

w-f muszą być dostosowane do harmonogramu wyjazdów na basen całej gminy. Racjonalnie planowane są

zajęcia, które wymagają sprawności manualnej bądź wysiłku fizycznego. Zajęcia te znajdują się w końcowej

części dnia pracy dziecka. Zajęcia lekcyjne w Szkole rozpoczynają się o godzinie 8.00 i trwają najdłużej

do godziny 14.20. Wszystkie przerwy międzylekcyjne są 10-cio minutowe, jedna jest dłuższa – wynosi 15

minut. 

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu

Nauczyciele podejmują różne formy doskonalenia zawodowego: kursy i szkolenia zewnętrzne, konferencje

i seminaria, wizyty obserwacyjne w innych szkołach lub instytucjach, szkolenia internetowe, obserwacje

koleżeńskie zajęć, doskonalenie dzięki indywidualnemu wsparciu, szkolenia zespołów zadaniowych i Rady

Pedagogicznej, niektórzy podejmują studia podyplomowe. Tematyka szkoleń dotyczyła m.in.:ewaluacji

zewnętrznej, oceniania uczniów, obsługi tablicy interaktywnej, ochrony danych osobowych. Uczący deklarują,

że w Szkole zapewniony jest dostęp do odpowiednich zasobów przydatnych dla ich rozwoju zawodowego tj.

literatura, sprzęt i czas. Dyrektor dba o profesjonalną komunikację między nauczycielami oraz inspiruje

do zespołowej pracy. Ponadto kilka razy w miesiącu przypomina o założeniach koncepcji pracy Szkoły,

upowszechnia wiedzę na temat najlepszych praktyk i najnowszych teorii, przydatnych w pracy nauczyciela,

zauważa sukcesy uczących, nagradza ich oraz umożliwia dzielenie się wiedzą przez specjalistów. Nauczyciele

skutecznie motywowani są do indywidualnej i zespołowej pracy poprzez podziękowania, pochwały,

wnioskowanie o nagrody Dyrektora i Burmistrza oraz przyznawanie dodatków motywacyjnych.

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami

Wszyscy uczący deklarują uczestnictwo w działaniach służących realizacji ewaluacji wewnętrznej Szkoły. Na

początku każdego roku szkolnego wybierane są dwa wymagania podlegające analizie. O ich wyborze decydują

wnioski z nadzoru pedagogicznego. Nauczyciele podzieleni są na dwie stałe grupy ewaluacyjne, a co roku inna

osoba kieruje pracą zespołu. Opracowują harmonogram i narzędzia badawcze, dokonują analizy wyników

indywidualnie i w zespołach nauczycielskich oraz sporządzają raport z wnioskami i rekomendacjami do dalszej

pracy. Część wniosków realizowana jest na bieżąco, a pozostałe wnioski i rekomendacje uwzględniane są

w planie nadzoru pedagogicznego na kolejny rok szkolny. Dyrektor zachęca nauczycieli do udziału w ewaluacji

wewnętrznej poprzez uświadamianie, że dobrze zorganizowany i przeprowadzony proces pomaga w poprawie

efektywności nauczania i wychowania, a każdy nauczyciel odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Szkoły.

Zwraca uwagę na rzetelność prowadzonych badań i trafność formułowanych wniosków. Oprócz ankietowania

prowadzone są także rozmowy, wywiady, obserwacje i analizowana jest dokumentacja. Efekty widoczne są

w wysokich wynikach nauczania oraz poprawie bezpieczeństwa i wyposażenia Szkoły.
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Obszar badania:  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki

Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego dotyczą podnoszenia wyników kształcenia i nauczania poprzez

opracowywanie nowych scenariuszy, stosowanie metod aktywizujących, udział w ciekawych szkoleniach,

efektywniejsze wykorzystanie bazy - pracowni komputerowej, tablicy interaktywnej i nowych pomocy

dydaktycznych. Ponadto obejmują rzetelne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, sprawowanie

dyżurów nauczycielskich, zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach sportowych, rozwój ich

talentów i realizację działań wynikających z priorytetów gminy  oraz aktywizowanie uczniów poprzez wspieranie

ich pomysłów, a także nagradzanie wszelkiej aktywności. W Szkole istnieje system wdrażania wniosków.

Najpierw omawiane są na spotkaniu Rady Pedagogicznej, a potem poddawane dyskusji i realizacji. Partnerzy

Szkoły zauważają wiele zmian w ostatnim czasie - plac zabaw, elewację, wysokie wyniki egzaminacyjne,

sukcesy sportowe, uspołecznienie uczniów, troskę o porządek, bezpieczeństwo i właściwe relacje. Uczniów

cechuje odpowiedzialność, odwaga i swoboda w działaniu. Widać dążenie całej kadry pedagogicznej

do rozwiązywania problemów i otwartość na pomoc instytucji zewnętrznych. Pracownicy niepedagogiczni

wskazują, że zrealizowano opiekę świetlicową, wprowadzono zajęcia popołudniowe i zakupiono nowy sprzęt

dydaktyczny.

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich

działań, innowacji i eksperymentów

Wszyscy nauczyciele oceniają wsparcie Dyrektora we wprowadzanych nowatorskich działaniach jako

zdecydowanie pozytywne. Dyrektor podaje, że promuje projekty edukacyjne, udziela wsparcia metodycznego

oraz podkreśla znaczenie i użyteczność nowatorskich rozwiązań. Zachęca do udziału w różnych formach

doskonalenia zawodowego. Dokonuje zakupów adekwatnego sprzętu dydaktycznego oraz pozyskuje fundusze

na ten cel. Nauczyciele w rozmowach poobserwacyjnych wskazali na stosowanie rozwiązań nowatorskich -

wykorzystanie Internetu, metodę odkrywczą i gadającej ściany, pracę w grupach, wykorzystanie TIK oraz

wchodzenie w role przez uczniów, rozszerzanie treści nauczania czy brawa dla uczniów, - które jednak

w dostępnej literaturze metodycznej uznawane są za rozwiązania typowe i standardowe.

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

Uczący deklarują, że uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania Szkołą (Wykres 1j) poprzez

zakup środków dydaktycznych, ustalanie harmonogramu imprez i wycieczek, czynności dodatkowych oraz

wybór tematyki szkoleń Rady Pedagogicznej. Zgłaszają swoje propozycje i sugestie. Pracownicy niepedagogiczni

proszeni są o opinie dotyczące sprzętu i środków czystości oraz organizacji imprez szkolnych. Dyrektor

konsultuje z uczniami decyzje dotyczące Szkoły - plan pracy Samorządu Uczniowskiego, wieczory filmowe,

walentynki, dyskoteki szkolne i uroczystości. Uczniowie biorą udział w planowaniu i modyfikowaniu działań

wychowawczych i profilaktycznych, opiniują oceny zachowania i zgłaszają propozycje zakupu książek

do biblioteki szkolnej. Wypowiadają się na temat zajęć pozalekcyjnych, proponują konkursy, wybierają formę

obchodów Święta Wiosny. Mają możliwość, kilka razy w półroczu, wyboru tematyki lekcji, metod pracy, a raz
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lub kilka razy w roku - sposobu oceniania. Większość rodziców deklaruje, że w tym lub poprzednim roku

szkolnym współuczestniczyli w podejmowaniu decyzji dotyczących życia Szkoły (Wykres 2j). Z ich udziałem

organizowane są imprezy szkolne, nawiązano współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich, włączają się w działania

wychowawcze i profilaktyczne, zgłaszają propozycje zajęć dodatkowych oraz pomagają w obchodach różnych

uroczystości.

Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania:  Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb

Zdaniem nauczycieli i rodziców Dyrektor pozyskuje zewnętrzne zasoby służące rozwojowi Szkoły (Wykres 1j -

2j). Zgłasza Szkołę do ciekawych projektów i programów, zaprasza przedstawicieli instytucji na prelekcje,

szkolenia i wywiady oraz uroczystości szkolne, kieruje podziękowania podczas uroczystości i imprez

środowiskowych. Urząd Miejski w Wadowicach wspiera Szkołę w zakresie zadań organu prowadzącego. Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach diagnozuje uczniów i udziela wskazówek do dalszej pracy

z uczniami mającymi trudności edukacyjne. Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Wadowicach umożliwia udział

uczniów w dniach otwartych, konkursach u zawodach sportowych. Zespół Szkół Publicznych w Wysokiej

współorganizuje konkurs "Mały świadek miłosierdzia", konkurs BRD i fotograficzny. Katolicka Szkoła

Podstawowa na Kopcu w Wadowicach organizuje konkursy i spotkania z ciekawymi ludźmi. Corocznie ma

miejsce wymiana doświadczeń podczas zjazdów w Warszawie ze szkołami noszącymi imię ks. Jana

Twardowskiego. Uczniowie odwiedzają Dom Pielęgnacyjny im. Edmunda Wojtyły w Wadowicach

z przedstawieniem jasełkowym i upominkami. Biorą także udział w działaniach charytatywnych w zakresie

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stowarzyszenie AGRADO prowadzi zajęcia profilaktyczne z uczniami.

Szkołę wspierają lokalne firmy spożywcze, przedsiębiorstwa usługowe i Koło Gospodyń Wiejskich w zakresie

poczęstunku na uroczystościach i nagród w konkursach. Agencja Rynku Rolnego umożliwia udział w programie
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"Mleko z klasą" i "Owoce w szkole". Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwia korzystanie z projektów,

darmowych podręczników i poradników metodycznych oraz wyników analiz i badań oświatowych. Akademia

Wychowania Fizycznego w Krakowie umożliwia udział nauczycieli w konferencjach i warsztatach. Uniwersytet

Papieski Jana Pawła II w Krakowie umożliwia podwyższenie kwalifikacji naukowych księdza katechety. MCDN

i Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu - udział w projekcie DiAMEnT oraz

wykorzystanie innowacyjnego programu wspierania uczniów zdolnych klas I-III w zakresie twórczego myślenia.

Parafia św. Mikołaja w Witanowicach współuczestniczy w imprezach szkolnych i środowiskowych oraz wspomaga

finansowo wyjazdy uczniów oraz pomaga materialnie najuboższym. Rada Rodziców współdecyduje o kierunkach

rozwoju Szkoły i pomaga w pozyskiwaniu środków finansowych i organizacji uroczystości i imprez. Szkołę

wspierają także pojedyncze osoby - Sołtys wsi i Radny Gminy Wadowice - podczas uroczystości, prac

porządkowych i zakupu środków dydaktycznych i pozyskiwaniu środków na inwestycje. Ze Szkołą współpracuje

także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach i kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Wadowicach

w zakresie pomocy potrzebującym materialnie i wychowawczo. Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

wspiera w zakresie działań prewencyjnych i profilaktycznych. 

Wykres 1j Wykres 2j
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