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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. 

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

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

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra

Edukacji Narodowej  z dnia 6.08.2015 r. Szkoła może spełniać wymagania na poziomie podstawowym

i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 10-03-2016 - 15-03-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Ewa Gomulska, Urszula Głowińska. Badaniem objęto 59 uczniów (ankieta ), 51 rodziców

(ankieta i wywiad grupowy) i 66 nauczycieli (ankieta, wywiad z zespołem nauczycieli uczących w jednym

oddziale i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki,  a także obserwacje

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

realizację następujących wymagań:

● uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

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

● szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianuoraz innych

badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Akusz 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

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

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

Gimnazjum nr 8 Integracyjne, wchodzące w skład Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich,

powstało w roku 2005. Budynek Zespołu Szkół Integracyjnych wzniesiono na terenie osiedla im. J. Tuwima.

Obiekt został zaprojektowany jako typowa szkoła-pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Szkoła, otoczona

rozległym terenem zielonym, jest położona w dogodnym punkcie komunikacyjnym. Budynek jest chroniony

systemem monitoringu wizyjnego i alarmem antywłamaniowym. Szkoła liczy 6 oddziałów, w których naukę

pobiera 104 uczniów. W Gimnazjum z klasami integracyjnymi uczniowie zdrowi uczą się wspólnie

z rówieśnikami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Korzystają oni z biblioteki, świetlicy, pracowni

informatycznej z dostępem do Internetu, szkolnej stołówki, sali do rehabilitacji ruchowej, gabinetów

pielęgniarki, psychologa i pedagoga szkolnego, logopedy, rehabilitanta i terapeuty, dwóch sal gimnastycznych,

nowego wielofunkcyjnego boiska z bieżnią. Szkoła wyposażona jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych

ruchowo, w windę oraz pomieszczenia sanitarne przystosowane dla niepełnosprawnych uczniów. Wysoko

wykwalifikowana i życzliwa kadra pedagogiczna traktuje uczniów podmiotowo i dba o dobrą atmosferę w szkole.

Koncepcja pracy Gimnazjum zakłada dążenie do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju

uczniów, w tym rozwoju ich zainteresowań i talentów artystycznych, sportowych oraz w  różnych dziedzinach

wiedzy. W ofercie edukacyjnej szkoła proponuje gimnazjalistom zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji,

zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym, zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, specjalistyczne

z surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem oraz naukę języków obcych - angielskiego,

francuskiego i niemieckiego. W każdym oddziale integracyjnym pracuje dwóch nauczycieli - nauczyciel wiodący

i wspomagający, który posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.

Rodzice uczniów we współpracy z nauczycielami powołali stowarzyszenie "Lodołamacz". Celem stowarzyszenia

jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi. "Lodołamacz" prowadzi działalność pożytku publicznego w  zakresie inicjowania i wspierania

działań edukacyjnych, związanych z  wypoczynkiem oraz upowszechnianiem kultury fizycznej i  sportu.

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów Zespołu

Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich, współpracując z  krajowymi, zagranicznymi

i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i  innymi instytucjami.

Gimnazjum współpracuje z licznymi instytucjami środowiska lokalnego, m.in. z Miejską Biblioteką Publiczną,

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, specjalistami udzielającymi pomocy dzieciom poza szkołą oraz

z Wydziałem Pielęgniarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uczniowie (także

niepełnosprawni) biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz w zawodach

i olimpiadach sportowych miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich, osiągając znaczące sukcesy w różnych

dziedzinach.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Gimnazjum nr 8 Integracyjne
Patron

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Siemianowice Śląskie

Ulica Lipowa

Numer 3

Kod pocztowy 41-100

Urząd pocztowy Siemianowice Śląskie

Telefon 322200223

Fax 322200224

Www zsi.siemianowice.pl; fotozsi.pl; zsi-bip.siemiano

Regon 24020102000002

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 104

Oddziały 6

Nauczyciele pełnozatrudnieni 20.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.83

Średnia liczba uczących się w oddziale 17.33

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 5.2

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat Siemianowice Śląskie

Gmina Siemianowice Śląskie

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

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Poziom podstawowy:

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

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

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

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

Poziom wysoki:

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

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

Poziom podstawowy:

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

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

Poziom wysoki:

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

Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej.

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

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

Poziom podstawowy:

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

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

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.
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Wnioski

● Nauczyciele gimnazjum, realizując podstawę programową, uwzględniają zalecane warunki i sposoby jej

realizacji oraz osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Prowadzą diagnozy, monitorują

i analizują osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości rozwojowych.

● Prowadzone analizy wyników egzaminów gimnazjalnych oraz innych badań zewnętrznych służą

do podejmowania działań zmierzających do podnoszenia efektów kształcenia oraz jakości pracy szkoły.

● Monitorując i analizując osiągnięcia uczniów oraz wdrażając wnioski z przeprowadzanych analiz,

nauczyciele uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne uczniów. Zdaniem rodziców, wsparcie, które

otrzymują ich dzieci w szkole od nauczycieli i wychowawców, jest adekwatne do oczekiwań zarówno

ich, jak i ich dzieci.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Gimnazjaliści nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Nauczyciele, realizując

podstawę programową, uwzględniają osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego oraz

wykorzystują zalecane warunki i sposoby jej realizacji. Ponadto monitorują i analizują osiągnięcia każdego

ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe. Formułowane na podstawie prowadzonych w szkole badań

wnioski są wdrażane w postaci konkretnych działań, które przekładają się na wzrost efektów uczenia się. Wyniki

analizy osiągnięć, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają wysoką

skuteczność podejmowanych działań edukacyjnych. 

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Nauczyciele gimnazjum, realizując podstawę programową, uwzględniają umiejętności i wiadomości uczniów

z poprzedniego etapu edukacyjnego, które diagnozują, stosując różne metody i formy badań. W szkole

prowadzi się diagnozy osiągnięć z poprzedniego etapu edukacyjnego poprzez:

- wywiady z rodzicami na początku nauki w gimnazjum (szczególnie z rodzicami uczniów o specjalnych

potrzebach edukacyjnych, posiadających orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych),

- rozmowy z wychowawcami z poprzedniego etapu edukacyjnego,

- rozmowy z pedagogiem szkolnym i psychologiem zatrudnionymi w Zespole Szkół Integracyjnych, którzy znają

uczniów i ich problemy również z poprzedniego etapu edukacyjnego,

- wstępne diagnozy ze wszystkich przedmiotów nauczania w klasie I,

- diagnozy poziomu osiągnięć uczniów z języków obcych nowożytnych w związku z tworzeniem grup o różnym

poziomie zaawansowania,

- ankietowanie uczniów dotyczące oczekiwań związanych z danym przedmiotem nauczania,

- testy wytrzymałościowe z wychowania fizycznego.

Na podstawie przeprowadzonych analiz osiągnięć uczniów z poprzednich etapów edukacyjnych podjęto

następujące działania dydaktyczne i wychowawcze:

- dostosowano rozkłady materiału nauczania na kolejny rok szkolny z uwzględnieniem działań doskonalących

wybrane umiejętności;

- zastosowano adekwatne metody i formy pracy;

- indywidualizowano proces nauczania dla każdego z uczniów;

- opracowano bądź dokonano ewaluacji obecnie funkcjonujących indywidualnych programów

edukacyjno-terapeutycznych oraz dostosowań dla uczniów posiadających opinie poradni
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psychologiczno-pedagogicznych,

- zaproponowano uczniom udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania oraz

zajęciach specjalistycznych,

- skierowano uczniów na badania specjalistyczne oraz na konsultacje do poradni

psychologiczno-pedagogicznych,

- prowadzono pedagogizację rodziców, m.in. pod kątem pomocy dzieciom w osiągnięciu sukcesu podczas

egzaminów zewnętrznych.

Ponadto nauczyciele w ramach zespołów uczących w danych oddziałach oraz w obrębie zespołów

samokształceniowych współpracowali w celu podniesienia efektywności procesu kształcenia. Uczniowie,

co do których stwierdzono taką potrzebę, zostali skierowani na zajęcia z psychologiem, pedagogiem i terapeutą

zatrudnionymi w szkole. Systematycznie i konsekwentnie stosowano zasady zawarte w Przedmiotowych

Systemach Oceniania opartych o Szkolny System Oceniania, prowadzono ocenianie bieżące i sumujące oraz

elementy oceniania kształtującego. Stworzono Program Działań Naprawczych wraz z planem ewaluacji

w przewidzianym terminie. Systematycznie w czasie spotkań z rodzicami (oraz na każdym pierwszym spotkaniu

w danym roku szkolnym) zaznajamiano ich z zasadami oceniania bieżącego, wymaganiami edukacyjnymi

z poszczególnych przedmiotów oraz z istotnymi kwestiami dotyczącymi egzaminów zewnętrznych. Ogół

wymienionych działań przyczynił się do podniesienia efektywności procesu edukacyjnego. Potwierdzają to

wyniki klasyfikacji, sukcesy odnoszone przez gimnazjalistów w licznych konkursach na szczeblu szkoły, miasta

i województwa oraz dalsze losy edukacyjne absolwentów szkoły, którzy osiągają wysokie wyniki na następnym

etapie edukacyjnym, ale też czynnie uczestniczą w życiu społecznym (wolontariaty, udział w imprezach

miejskich) a także politycznym poprzez pełnienie funkcji kierowniczych w Młodzieżowej Radzie Miasta

Siemianowice Śląskie.

Nauczyciele wymienili działania wynikające z diagnoz, co ilustruje Tab. 1.

Ankietowani uczniowie klas drugich wymienili, z  których swoich osiągnięć w szkole są szczególnie zadowoleni,

co ilustruje Tab. 2 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę wymienić działania wynikające z diagnoz. [WNO] (10599)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 - dokonywanie szczegółowej analizy mocnych i słabych

stron zidentyfikowanych wśród objętych diagnozą

uczniów oraz tworzymy rekomendacje służące poprawie

wyników nauczania (w ramach zespołów

przedmiotowych),

2 - tworzenie kół zainteresowań dla uczniów zdolnych,

3 - motywowanie do pracy, wskazywanie przydatność

zdobywanej wiedzy w dalszym życiu,

4 - motywowanie uczniów zdolnych do udziału w

konkursach szkolnych i międzyszkolnych,

5 - modyfikowanie planów wynikowych w celu wyrównania

braków edukacyjnych (np. zwiększenie liczby godzin

przeznaczonych na kształtowanie określonych

umiejętności, w przypadku których odnotowano

deficyty),

6 - uaktualnianie wiedzy dotyczącej przepisów

oświatowych, udział w szkoleniach, konferencjach,

samodoskonalenie,

7 - rozwiązywanie różnych rodzajów zadań typu

egzaminacyjnego w czasie lekcji oraz podczas zajęć

wyrównawczych,

8 - proponowanie zadań na przeprowadzanie

rozumowania, argumentacji (np. w zadaniach typu

„udowodnij, że”),

9 - intensyfikowanie ilości zadań utrwalających oraz

ćwiczeń związanych z prędkością, skalą, itp.,

10 - zwiększenie liczby ćwiczeń wymagających od ucznia

analizowania tabel, diagramów i wykorzystywania wiedzy

w praktyce.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Z których swoich osiągnięć w szkole jesteś szczególnie zadowolony/a? [AMS] (7065)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 29

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 wyniki w nauce/ dobre oceny

2 osiągnięcia sportowe

3 sukcesy artystyczne

4 nieotrzymanie żadnej negatywnej uwagi

5 dobre zachowania w szkole

6 zmobilizowanie się do nauki jakiegoś przedmiotu

7 nie mam takich osiągnięć

8 uzyskane oceny; osiągnięcia w konkursach i zawodach

sportowych; poprawa relacji z nauczycielami; relacje z

rówieśnikami; realizacja własnych zamierzeń i

pomysłów; poszerzenie wiadomości i umiejetności

9 udział w życiu szkoły.

10 nie wiem

11 jestem zadowolony, że się tu dostałem

Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Podczas obserwacji zajęć zauważono, że nauczyciele tworzą sytuacje, w trakcie których uczniowie rozwiązują

problemy poznawcze, a zadania wykonywane przez nich na lekcji pozwalają im na:

- zapamiętywanie faktów, definicji, wykonywanie powtarzalnych procedur (np. demonstrowanie nabytej wiedzy,

przywoływanie z pamięci pojęć, faktów, terminów, metod, modeli) - 100%,

- zastosowanie umiejętności i pojęć (np. wyjaśnianie własnymi słowami omawianych pojęć, porównywanie

i wnioskowanie na bazie zapamiętywanych informacji, stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych) - 100%,

- rozumowanie, używanie dowodów, argumentowanie na podstawie analizy faktów (np. rozwiązywanie

problemów, dokonywanie uogólnień) - 66,7%.

Dzięki działaniom nauczycieli uczniowie (jak wynika z przeprowadzonego badania ankietowego), nabywają

wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, a na lekcjach wykorzystują to, czego nauczyli

się wcześniej. (wykres 1j).
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Wykres 1j

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Nauczyciele gimnazjum umożliwiają uczniom kształtowanie najważniejszych umiejętności opisanych

w podstawie programowej. Procesy edukacyjne są spójne z podstawą programową oraz zalecanymi warunkami

i sposobami jej realizacji. Spośród najważniejszych umiejętności, opisanych w podstawie programowej dla

danego etapu kształcenia, nauczyciele podczas obserwowanych zajęć najczęściej kształtowali: umiejętność

wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, myślenie naukowe, umiejętność uczenia się,

czytania  oraz pracy zespołowej. Stosowali również zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy

programowej.

Nauczyciele zadeklarowali w ankiecie, że na większości zajęć kształtują umiejętności kluczowe, tj.:

- czytanie - umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów,

- myślenie naukowe - umiejętność formułowania wniosków opartych na  obserwacjach empirycznych

dotyczących przyrody i społeczeństwa,

- myślenie matematyczne - umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz

formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym,

- umiejętność uczenia się,

- umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

- umiejętność komunikowania się w języku ojczystym,

- umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji - (zob. wykresy 1 -8j).

Po obserwowanych lekcjach podczas wywiadów nauczyciele wymienili, które z zalecanych sposobów i warunków

realizacji podstawy programowej wykorzystują systematycznie, co ilustruje 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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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej wykorzystuje Pan/i

systematycznie? [WNPO] (7392)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 wykorzystanie mediów edukacyjnych

2 metody aktywizujące,

3 metody samokształceniowe,

4 krytyczny odbiór różnego rodzaju komunikatów,

5 łączenie treści literacko-kulturowych i dotyczących nauki

o języku,

6 nauka w zespole uczniów o zróżnicowanym poziomie

umiejętności,

7 wykorzystanie pomocy dydaktycznych,

8 utrzymywanie dobrej atmosfery na lekcji sprzyjającej

procesowi uczenia się,

9 nauka i utrwalanie nowych pojęć poprzez ich

powtarzanie,

10 wspieranie rozwoju uczniów,

11 wdrażanie uczniów do współpracy i wzajemnej pomocy,

12 kształtowanie empatii, wrażliwości, szacunku,

13 interdyscyplinarność,

14 znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych

procesów biologicznych,

15 poszukiwanie i wykorzystanie informacji,

16 rozumowanie i argumentacja,

17 znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka.

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.

Przeprowadzone badania pokazują, że w szkole diagnozuje się i monitoruje osiągnięcia uczniów. Dokonuje się

analizy wyników diagnoz ustnych i pisemnych, formułuje wnioski, które są wdrażane na poszczególnych

przedmiotach nauczania i podczas zajęć pozalekcyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w nauczycielskich planach

dydaktycznych. Obserwacja zajęć oraz wyniki ankiety dla nauczycieli pozwalają stwierdzić, że w szkole

monitoruje się nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności najczęściej poprzez ocenianie bieżące,

sumujące, zadawanie pytań, sprawdzanie czy uczniowie prawidłowo wykonują zadania i rozumieją omawiane

kwestie. Nauczyciele stwarzają uczniom możliwość zadawania pytań i stosują metody problemowe, służące

rozwijaniu myślenia naukowego. Wszyscy nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów (Wykres 1w)

i wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć uczniów do podejmowania różnorodnych działań, np. organizowania

zajęć wyrównujących braki edukacyjne lub rozwijających zainteresowania, modyfikacji metod pracy stosownie

do potrzeb i możliwości uczniów.
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Wykres 1w
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W wymaganiu "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

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

działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych.

Jak wynika z analizy danych zastanych, w szkole można zauważyć na przestrzeni ostatnich trzech lat

(2013-2015) stały poziom efektów kształcenia z pewnymi tendencjami wzrostowymi. Wyniki egzaminu

w kolejnych latach w skali staninowej kształtują się następująco:

rok szkolny 2012/2013 – (4) niżej średni (matematyka), (5) średni (historia i wiedza o społeczeństwie,

przedmioty przyrodnicze, język angielski), (7) wysoki (język polski);

rok szkolny 2013/2014 – (5) średni (matematyka, język angielski), (6) wyżej średni (historia i wiedza

o społeczeństwie, przedmioty przyrodnicze), (7) wysoki  (język  polski);

rok szkolny 2014/2015 – (5) średni (język polski, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie, przedmioty

przyrodnicze, język angielski).

Do roku 2014 dało się zauważyć trend wzrostowy efektów kształcenia mierzony w skali staninowej. Rok 2015

pokazał spadek w skali staninowej do stanina 5. Jest to, zdaniem dyrektora i nauczycieli, spowodowane

zmniejszeniem liczby oddziałów klasowych (niż demograficzny). W mniejszej liczbie oddziałów znalazła się

większa liczba młodzieży z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkoła

zareagowała na to programem naprawczym, w którym zawarto szereg skoordynowanych działań mających

na celu wzrost wyników kształcenia i w efekcie wzrost wyników egzaminów gimnazjalnych.

Z analizy wskaźników 3-letnich Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) wynika, że:

Historia i wiedza o społeczeństwie: średnio uczeń uzyskał na egzaminie gimnazjalnym o 0,2 pkt więcej, niż to

zakładano po jego wyniku uzyskanym na sprawdzianie zewnętrznym.

Język polski: średnio uczeń uzyskał na egzaminie gimnazjalnym o 3,7 pkt więcej, niż to zakładano po jego

wyniku uzyskanym na sprawdzianie zewnętrznym po szóstej klasie.

Przedmioty przyrodnicze: średnio uczeń gimnazjum na egzaminie o 0,7 pkt więcej, niż to zakładano po jego

wyniku uzyskanym na sprawdzianie.

Matematyka: średnio uczeń uzyskał na egzaminie gimnazjalnym o 0,4 pkt mniej, niż to zakładano, sądząc po

wyniku uzyskanym na sprawdzianie zewnętrzym.

Nie zaobserwowano znaczącego wzrostu efektów kształcenia (w ciągu ostatnich trzech lat szkoła utrzymuje się

na poziomie staninu piątego), natomiast daje się zauważyć tendencje wzrostowe w następujących standardach:

czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce. Średnie wyniki

szkoły z każdej części egzaminu mieszczą się w staninie 5 - średnim. Dostrzegalna jest tendencja wzrostowa

wyników uzyskiwanych przez uczniów (matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie, język angielski).

Utrzymują się dość wysokie wyniki egzaminu z zakresu języka polskiego - średnie wyniki szkoły z każdej części

egzaminu są wyższe niż w mieście. Średnie wyniki szkoły z każdej części egzaminu są porównywalne

do wyników wojewódzkich (takie same lub różnica nie przekracza 2 - 3 punktów procentowych). Uczniowie ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na podstawie orzeczeń rozwiązują dostosowane arkusze egzaminacyjne
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i uzyskują wyniki na wysokim poziomie. Wzrost efektów kształcenia można zaobserwować w następujących

obszarach:

• tworzenie dłuższej formy wypowiedzi,

• odbiór tekstu,

• wykorzystanie i tworzenie informacji (przetwarzanie informacji tekstowych, liczbowych, graficznych),

• wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji (wykonywanie obliczeń na liczbach wymiernych w kontekście

praktycznym, odczytywanie i interpretowanie informacji przedstawionych za pomocą wykresów funkcji).

Z wdrożonych wniosków z monitorowania i analizowania postępów uczniów wynikają liczne sukcesy

gimnazjalistów w konkursach przedmiotowych, literackich i artystycznych oraz w turniejach i zawodach

sportowych, na przykład:

- Wojewódzki Konkurs Wiedzy Historycznej – "August Hlond - salezjanin, biskup katowicki, prymas Polski” –

finalista,

- Miejski Konkurs "Powstania Śląskie. Śladami powstańców śląskich” – II miejsce,

- Dyktando z języka angielskiego (zasięg miejski) – II miejsce,

- Konkurs piosenki niemieckiej (zasięg miejski) – II miejsce,

- Samorząd Terytorialny i Siemianowice Śląskie (zasięg miejski) – II miejsce,

- Stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej dla ucznia trenującego taniec towarzyski,

- II Międzynarodowy Turniej pod Wawelem w akrobatyce sportowej, skokach na ścieżce i trampolinie – Kraków

2014  – I miejsce.

Za sukcesy edukacyjne gimnazjalistów nauczyciele uznali także:

- udział w zajęciach dodatkowych, rozwijanie zainteresowań, umiejętności, talentów,

- udział i współorganizacja uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,

- wysokie średnie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasyfikacji śródrocznej i rocznej,

- frekwencja uczniów na zajęciach,

- udział uczniów niepełnosprawnych w licznych konkursach i zawodach sportowych,

- osiąganie przez uczniów szkoły wysokich wyników w nauce na kolejnym etapie edukacyjnym.

Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów z orzeczeniami i opiniami poradni

psychologiczno-pedagogicznych, potwierdzają skuteczność podejmowanych przez szkołę działań

dydaktyczno-wychowawczych.
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele gimnazjum, jak wynika z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego, rozpoznają

możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną uczniów. Rozpoznane

potrzeby są podstawą do organizowania dla uczniów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

specjalistycznych, rewalidacyjnych, a także rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz

indywidualizowania procesu dydaktycznego. Szkoła dokłada wszelkich starań, by udzielić uczniom

pomocy w przezwyciężaniu trudności związanych z ich sytuacją społeczno-ekonomiczną,

na co zwrócili uwagę ankietowani rodzice gimnazjalistów, którzy w znaczącej większości przychylają

się do opinii, że otrzymują wszechstronne wsparcie ze strony szkoły, jeśli go potrzebują.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby oraz sytuację społeczną każdego ucznia. W Gimnazjum nr 8

zostało rozpoznanych 18 uczniów jako potrzebujących specjalistycznego wsparcia. Są to uczniowie z opiniami

i orzeczeniami ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne oraz gimnazjaliści rozpoznani przez szkolny zespół

do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako uczniowie zaniedbani środowiskowo, z rodzin

niewydolnych opiekuńczo, mający problemy z nauką oraz dostosowaniem się do norm społecznych,

opuszczający sporo zajęć. Nauczyciele, jak wynika z wywiadu, wykorzystują do rozpoznawania indywidualnej

sytuacji uczniów różne metody: prowadzą analizę wyników nauczania, frekwencji, testów (np. sprawnościowych

i wytrzymałościowych, inteligencji wielorakich, badających sposoby uczenia się), analizują opinie, orzeczenia

poradni, stan zdrowia uczniów, obserwują ich podczas zajęć, przerw międzylekcyjnych, wycieczek, spotkań

nieformalnych, przeprowadzają badania ankietowe, analizują wytwory prac uczniów (np. pisemne formy

wypowiedzi, twórczość plastyczną), przeprowadzają wywiady, rozmowy z rodzicami na temat uczniów,

utrzymują z nimi stały kontakt telefoniczny, wymieniają informacje z innymi nauczycielami oraz

przedstawicielami innych instytucji, takich jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.

Dyrektor szkoły i nauczyciele podali, że gimnazjaliści otrzymują wsparcie ze względu na specjalne potrzeby

edukacyjne, tj. niepełnosprawność ruchową, specyficzne trudności w uczeniu się, przewlekłe choroby, trudności

w  nauce. Dla uczniów wykazujących zainteresowania i uzdolnienia, zorganizowano pozalekcyjne zajęcia

dodatkowe i rozwijające.

Rodzice w badaniu ankietowym poinformowali, że nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach ich dziecka

(Wykres 1j).
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Wykres 1j

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia.

Szkoła podejmuje działania adekwatne do rozpoznanych potrzeb i sytuacji uczniów. Oferta edukacyjna tworzona

jest m.in. w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych i analizie

dokumentacji szkolnej, z uwzględnieniem sugestii i oczekiwań uczniów oraz ich rodziców, w oparciu

o możliwości finansowe placówki, przygotowanie merytoryczne i pasje nauczycieli organizujących zajęcia.

Rozpoznane potrzeby pozwoliły nauczycielom na sformułowanie wniosków i wykorzystanie ich do wzbogacania

i modyfikacji działań w celu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez np:

- organizację nauczania indywidualnego, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych,

rozwijających zainteresowania, pomocy koleżeńskiej,

- organizację indywidualnych konsultacji dla uczniów i ich rodziców w ramach pomocy

psychologiczno-pedagogicznej,

- współpracę z instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci i młodzieży (np. MOPS, PPP-P),

- prowadzenie podczas zajęć indywidualizacji nauczania oraz interdyscyplinarnego sposobu przedstawiania

omawianych treści,

- angażowanie uczniów, także z orzeczoną niepełnosprawnością, do udziału w konkursach, projektach,

zawodach sportowych,

- podejmowanie działań integracyjnych oraz profilaktyki antydyskryminacyjnej w ramach imprez klasowych,

uroczystości, wycieczek, imprez środowiskowych (np. kiermaszów, pikników, festynu),
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- wprowadzanie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ułatwień technicznych podczas nauki oraz

wyeliminowanie barier architektonicznych (budowa podjazdu, instalacja windy).

Tworząc ofertę edukacyjną, szkoła kieruje się diagnozami poradni psychologiczno-pedagogicznych, wnioskami

zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wnioskami wychowawców i rodziców. Ofertę tworzy

się pod kątem diagnozy ucznia, jego potrzeb i oczekiwań. Istotne są propozycje i oczekiwania oraz sukcesy

uczniów, warunki ekonomiczne szkoły (np. baza lokalowa), możliwości dydaktyczne szkoły i środowisko lokalne,

w którym funkcjonuje szkoła. W ofercie uwzględnia się specjalne potrzeby uczniów z deficytami i uczniów

ujawniających różne uzdolnienia.

W badaniu ankietowym rodzice wyrazili opinię, w jakim stopniu zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb

ich dziecka, co ilustruje Wykres 1j.

Uczniowie klas drugich w badaniu ankietowym wypowiedzieli się na temat zajęć pozalekcyjnych w sposób, który

ilustruje Wykres 2j.

Wykres 1j Wykres 2j
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W wymaganiu "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich

indywidualnej sytuacji " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.

Z przeprowadzonych obserwacji zajęć wynika, że nauczyciele indywidualizują proces edukacyjny, np.:

- różnicują stopień trudności zadań i ćwiczeń,

- zadają dodatkowe pytania,

- poświęcają więcej uwagi tym zagadnieniom, które sprawiają uczniom trudności (dodatkowe wyjaśnianie

zadania lub polecenia),

- nauczyciel wspomagający bezpośrednio udziela uczniom niezbędnej indywidualnej pomocy,

- stwarzają uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. na wózku inwalidzkim) odpowiednie warunki

do nauki.

Uczniowie klas drugich w badaniu ankietowym poinformowali, że w szkole mogą uczestniczyć we wszystkich

zajęciach, w których chcą brać udział, co ilustruje Wykres 1j. Poinformowali także, że nauczyciele rozmawiają

z nimi, jak radzić sobie z trudnościami w nauce (Wykres 2j) oraz że nauczyciele upewniają się, czy uczniowie

zrozumieli to, o czym była mowa na lekcji (Wykres 3j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

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

społecznej.

W opinii rodziców szkoła bierze pod uwagę sytuację społeczno - ekonomiczną rodzin uczniów, wyznanie, stan

zdrowia. Udziela pomocy i wsparcia zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Zdaniem rodziców w szkole nie ma

dyskryminacji, uczniowie przychodzący do Gimnazjum nr 8 w Siemianowicach Śląskich z innych szkół

podstawowych szybko się asymilują (dzięki dobrej współpracy z nauczycielami na etapie szkoły podstawowej,

co jest ułatwione dzięki funkcjonowaniu w Zespole Szkół). Uczniowie mogą korzystać ze wsparcia materialnego

(np. dofinansowanie do wycieczek i wyjazdów, świąteczne paczki żywnościowe, doraźna pomoc rzeczowa).

Podkreślają, że wsparcie materialne udzielane jest taktownie i dyskretnie, koledzy nie wiedzą o dofinansowaniu,

więc dzieci nie czują się gorsze. Szkoła uczy tolerancji, uczniowie uczestniczą w konkursach i imprezach

sportowych dla niepełnosprawnych, angażują się w wolontariat, akcje społeczne i charytatywne. Rodzice są

zadowoleni z poziomu nauczania w gimnazjum oraz z bezpieczeństwa, jakie szkoła zapewnia uczniom. Mocne

strony szkoły, ich zdaniem, to także przystosowania architektoniczne dla uczniów niepełnosprawnych, mała

liczba uczniów, stołówka i dobra kuchnia.

Z rozmowy z nauczycielami wynika, że wykorzystywane są przez nich informacje dotyczące sytuacji społecznej

uczniów w celu przezwyciężania trudności w uczeniu się i wspieraniu ich rozwoju. Przykłady działań w tym

zakresie wymienione zostały w Tab. 1. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W szkole uczą się różne dzieci ze względu na sytuację społeczno- ekonomiczną ich rodzin,

wyznanie, stan zdrowia, itp. Czy szkoła bierze to zróżnicowanie pod uwagę, a jeśli tak to w jaki sposób? [WR]

(10428)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 W szkole jest zatrudniony psycholog, rehabilitant,

nauczyciele wspierający.

2 Uczniowie korzystają z zajęć terapeutycznych i

rehabilitacyjnych.

3 Organizowanych jest wiele kiermaszów i festynów

integracyjnych dla lokalnego środowiska.

4 Odbywają się różnorodne konkursy dla uczniów

niepełnosprawnych.

5 Gimnazjaliści maja możliwość prezentacji swoich

uzdolnień.

6 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są

właściwie traktowani zarówno przez nauczycieli, jak i

rówieśników.

7 Nauczyciele wnikliwie obserwują uczniów i reagują na

problemy. Są dostępni dla rodziców, wspomagają ich w

problemach wychowawczych, kierują do specjalistów,

organizują różne formy pomocy (m.in. poprzez zbiórki

darów rzeczowych i akcje charytatywne).

8 Rodzice otrzymują informacje, kiedy mogą uzyskać

dofinansowanie.

9 Stowarzyszenie "Lodołamacz" działa na rzecz uczniów.

Współpracują w nim rodzice i nauczyciele.

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

odpowiada ich potrzebom.

Większość gimnazjalistów oraz ich rodziców uważa, że otrzymywane wsparcie odpowiada potrzebom uczniów.

Zdaniem ankietowanych rodziców nauczyciele uczący ich dziecko, służą radą i wsparciem w sytuacjach trudnych

dla dziecka (co ilustruje Wykres 1j), a wychowawcy służą radą i wsparciem w sytuacjach trudnych (Wykres 2j ).

W badaniu ankietowym "Mój dzień" trzecioklasiści podali, że w ich przekonaniu nauczyciele wierzą w możliwości

uczniów (Wykres 3j) i  mówią im, że mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy (Wykres 4j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań

zewnętrznych i wewnętrznych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele prowadzą analizy efektów kształcenia, wykorzystując informacje pozyskane w oparciu

o wyniki egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania

wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania w celu

podniesienia jakości procesów edukacyjnych. Działania te są monitorowane i analizowane, a w razie

potrzeb – modyfikowane. W szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (innych niż wyniki

egzaminów zewnętrznych) i prowadzi badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb szkoły.

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.

Z informacji pozyskanych od dyrektora i nauczycieli wynika, że najważniejszym wnioskiem związanym

z procesem uczenia się, który sformułowano na podstawie analizy wyników egzaminów zewnętrznych, jest

położenie szczególnego nacisku na wszystkich zajęciach edukacyjnych na zagadnienia, które najsłabiej wypadły

na egzaminie gimnazjalnym, co ma być prowadzone poprzez, m.in. :

- zwiększenie liczby godzin zajęć edukacyjnych przygotowujących do egzaminów zewnętrznych z matematyki,

przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego,

- zwiększenie liczby ćwiczeń i zadań związanych z zagadnieniami, które sprawiają uczniom trudności,

- przeprowadzanie diagnoz poziomu wiedzy i umiejętności uczniów klas I-III, ze szczególnym  uwzględnieniem

tych umiejętności, w których uczniowie uzyskali niskie wyniki,

- organizowanie wycieczek edukacyjnych.

Rada pedagogiczna po uzgodnieniu i zaplanowaniu wdraża działania związane z realizacją wniosków

wynikających z ewaluacji wewnętrznej i analizy wyników egzaminu gimnazjalnego. Nauczyciele dostosowują

materiał, formy i metody pracy do możliwości uczniów, stwarzają sytuacje wymagające samodzielnego

rozwiązywania problemów, motywują do czytania lektur, zwracają uwagę na świadomość ortograficzną

i interpunkcyjną, korygowanie błędów językowych, organizują zajęcia dla uczniów zdolnych i mających

trudności, ściśle współpracują z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, rodzicami uczniów.

Powyższe działania są modyfikowane w trakcie ich realizacji w kolejnym roku szkolnym.

W wyniku analizy wyników egzaminu zewnętrznego opracowano i wdrożono program „Działania zmierzające

do poprawy poziomu nauczania”, mający służyć poprawie efektów kształcenia, poprzez np.:

- prowadzenie zajęć wyrównawczych oraz przygotowujących do egzaminu,

- stwarzanie większych możliwości rozwijania zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych.
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Analiza wyników egzaminu dokonywana jest w oparciu o:

• odniesienie do lat poprzednich,

• pozycję szkoły na skali staninowej w kolejnych latach,

• wskaźniki statystyczne,

• wyniki uczniów w zakresie wymagań ogólnych,

• wyniki uczniów z podziałem na przedmioty,

• wykorzystanie wniosków z analizy Edukacyjnej Wartości Dodanej (wskaźniki trzyletnie i roczne, efektywność

nauczania a potencjał uczniów).

Z wynikami prowadzonych analiz i płynącymi z nich wnioskami zapoznaje się radę pedagogiczną oraz rodziców.

Nauczyciele uczący w jednym oddziale wymienili wnioski związane z procesem uczenia się sformułowane

na podstawie analizy wyników egzaminów zewnętrznych, co ilustruje Tab. 1. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę wymienić wnioski związane z procesem uczenia się sformułowane na podstawie analizy

wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. [WNO] (10444)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 - zwiększenie ilości ćwiczeń rozwijających umiejętności z

zakresu gramatyki,

2 - intensyfikacja w kształceniu oraz utrwalaniu

świadomości ortograficznej i interpunkcyjnej poprzez

różnicowanie zadań (w izolacji i w kontekście dłuższej

wypowiedzi pisemnej),

3 - korygowanie niewłaściwych nawyków

odbiorczo-interpretacyjnych związanych z

charakterystyką i oceną postaci literackiej,

4 - utrwalanie mocnych stron odnotowanych w

monitoringu edukacji polonistycznej,

5 - możliwość poznawania kultury krajów anglojęzycznych

w trakcie warsztatów językowych prowadzonych z

wykorzystaniem zasobów biblioteki amerykańskiej oraz

brytyjskiej w Katowicach,

6 - spotkania z anglojęzycznymi studentami,

7 - czytanie przez uczniów lektur w j. angielskim (tzw.

"readersów", dostosowanych do poziomu nauki),

referowanie ich w j.ang. oraz prezentowanie w formie

plakatu,

8 - zintensyfikowanie ćwiczeń gramatycznych oraz

leksykalnych,

9 - integrowanie obszarów leksykalnych oraz

gramatycznych w celu ciągłego utrwalania poznanych

zagadnień,

10 - utrwalanie oraz rozwijanie mocnych stron wynikających

z analizy wyników egzaminów zewnętrznych,

11 - indywidualizacja pracy (m.in. poprzez zróżnicowanie

stopnia trudności zadań/ćwiczeń i tempa pracy).
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Obszar badania: Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i egzaminów

zewnętrznych oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę lub

placówkę monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Monitoring realizacji działań wynikających z osiągniętych wyników egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji

wewnętrznej dokonuje się poprzez:

- kontrolę dokumentacji nauczycieli (dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych i e-dziennika, rozkłady

materiału i plany wynikowe, karty monitorowania ilości zrealizowanych godzin podstawy programowej

z poszczególnych przedmiotów nauczania, karty osiągnięć uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych),

- kontrolę systematyczności oceniania, rytmiczności realizacji programów i dokonywania  wpisów

w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET),

- analizę sprawozdań z pracy nauczycieli,

- analizę wyników wewnętrznych egzaminów próbnych oraz egzaminów zewnętrznych,

- analizę dokumentacji zewnętrznej lekarskiej, pochodzącej ze specjalistycznych instytucji i ośrodków zdrowia;

- obserwacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, rozmowy z nauczycielami;

- udział w spotkaniach Rady Rodziców, analizę protokołów ze spotkań z rodzicami;

- analizę sprawozdań z pracy zespołów samokształceniowych.

Wnioski z monitorowania tych działań wykorzystuje się do planowania, realizowania i wspomagania procesu

edukacyjnego i wychowawczego w pracy każdego z nauczycieli. Na poziomie oddziału monitorowano działania

podejmowane po analizie egzaminu zewnętrznego oraz ewaluacji wewnętrznej poprzez;

- kontrolę poprawności wykonania prac uczniowskich,

- bieżące i podsumowujące ocenianie,

- aktywność gimnazjalistów w konkursach,

- analizę diagnoz wstępnych oraz wyników standaryzowanych testów,

- rozmowy z uczniami na temat form i metod pracy,

- modyfikacje planów pracy.

Wyniki monitorowania wykorzystywane są do modyfikowania realizowanych działań i wprowadzania nowych

rozwiązań, np.:

● formułowanie wniosków do dalszej pracy po egzaminie, testach kompetencji, diagnozach, ewaluacji

wewnętrznej,

● wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły o nowe pomoce dydaktyczne (środki multimedialne,

księgozbiór biblioteczny, sprzęt sportowy),

● zmodyfikowanie kontaktów z rodzicami (np. dziennik elektroniczny i portale społecznościowe),

● zwiększenie częstotliwości i rytmiczności bieżącego oceniania,

● zmodyfikowanie działań w celu popularyzacji czytelnictwa poprzez organizację konkursów

czytelniczych i literackich,

● zmodyfikowanie planów pracy dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej oraz

współpracy ze środowiskiem lokalnym.



Gimnazjum nr 8 Integracyjne 29/31

      

W wymaganiu "Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski

z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych " w odniesieniu do poziomu wysokiego

zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

Nauczyciele w badaniu ankietowym potwierdzili, że znają wyniki badań zewnętrznych (wykres 1j).

W uzasadnieniu wymienili instytucje, których badania znają i wykorzystują ich wyniki w swojej pracy (np.:

Instytut Badań Edukacyjnych, PISA, CKE, OKE, Uniwersytet Melbourne w Australii - badania Hattiego).

Nauczyciele poznają wyniki badań zewnętrznych w czasie posiedzeń rad pedagogicznych i spotkań zespołów

samokształceniowych, podczas których dzielą się swoją wiedzą w zakresie najnowszych badań. Jako przykład

nauczyciele wymienili  Instytutu Badań Edukacyjnych w Melbourne. Z badań dyrektora tej insytucji, Johna

Hattiego wynika, że idealna sytuacja - "Visible Learning" , czyli "widoczne uczenie się" - występuje wówczas,

gdy nauczyciele widzą proces nauczania oczami swoich uczniów i pomagają uczniom stawać się nauczycielami

samych siebie. Dzięki tym badanion nauczyciele poznali czynniki, które mogą mieć największy wpływ

na osiągnięcia ucznia w nauce. Nauczyciele wymienili też BECKER -  pierwsze w Polsce badanie poświęcone

publicznym i prywatnym nakładom na edukację i ich istotnym uwarunkowaniom ekonomicznym, społecznym

i instytucjonalnym.

Wykres 1j
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Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.

Nauczyciele wskazali w ankiecie działania, które podjęli w wyniku refleksji związanej z wynikami badań

zewnętrznych, np.:

●  zwracają uwagę na sposób wypowiadania się i poprawność językową podczas lekcji

i zajęć pozalekcyjnych,

● prowadzą część zajęć metodą nauczania blokowego, ukazując uczniom holistyczny obraz świata,

● motywują uczniów do systematycznej nauki, ucząc efektywnie wykorzystywać czas na pracę i relaks,

● dostosowują metody i formy pracy do indywidualnych możliwości ucznia,

● stosują ćwiczenia na lekcjach oraz zajęciach dodatkowych nakierowane

na doskonalenie poszczególnych umiejętności, które wypadły słabo podczas egzaminów,

● konsultują się z innymi nauczycielami w zakresie wyboru treści nauczania w celu korelacji

międzyprzedmiotowej,

● różnicują pod względem stopnia trudności ćwiczenia, zadania, testy i prace domowe,

● wdrażają do zdrowego i aktywnego stylu życia, przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa,

● prowadzą pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające naturalne uzdolnienia

i zainteresowania gimnazjalistów,

● dostosowują metody i formy pracy do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

● kształtują odporność uczniów na sytuacje stresowe (np. na stres związany z egzaminem

gimnazjalnym),

● wprowadzają korekty do  rozkładów materiału, aby utrwalać treści słabiej opanowane,

● motywują uczniów do samokształcenia, samorozwoju, wdrażają do postawy uczenia się przez całe

życie.

Dyrektor wskazał badania zewnętrzne, które były wykorzystywane w szkole, a zostały przeprowadzone przez,

m.in.: Instytut Badań Edukacyjnych, Becker, Centralną Komisję Egzaminacyjną, Okręgową Komisję

Egzaminacyjną, wydawnictwa (np. Operon, Nowa Era). Dzięki wynikom tych badań określono słabe i mocne

strony pracy szkoły oraz formułowano rekomendacje, np:

- wzmożenie indywidualizacji procesu nauczania,

- opracowanie i wdrożenie "Działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania" służących poprawie wyników

nauczania,

- prowadzenie zajęć wyrównawczych oraz przygotowujących do egzaminu,

- stwarzanie większych możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień podczas zajęć pozalekcyjnych.

Z wynikami wyżej wymienionych badań zapoznano uczniów oraz rodziców. Dyrektor zaplanował nadzór

pedagogiczny (w tym ewaluację wewnętrzną w zakresie wymagania 11 – "Szkoła organizując procesy

edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu raz innych badań zewnętrznych

i wewnętrznych") w celu monitorowania wykorzystywania badań zewnętrznych i kontroli osiąganych dzięki nim

wynikoów.
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