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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 03-03-2016 - 08-03-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Ewa Gomulska, Urszula Głowińska. Badaniem objęto 66 uczniów (ankieta), 76 rodziców

(ankieta i wywiad grupowy) i 82 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny

z dyrektorem placówki, grupowy, obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych

został sporządzony raport.

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

Raport, do którego lektury Państwa zapraszamy, dotyczy ewaluacji zewnętrznej problemowej przeprowadzonej

w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego w Siemianowicach

Śląskich. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje o szkole. Zawarte w niniejszym tekście tezy i dane

znajdują potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań.

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Siemianowicach Śląskich powstała na terenie

osiedla im. J. Tuwima w latach 1965 – 1967, do użytku została oddana 4 września 1967 r. Od roku szkolnego

1999/2000 szkoła funkcjonuje z oddziałami integracyjnymi, w których naukę pobierać mogą również uczniowie

z różnymi dysfunkcjami. Obecnie szkoła razem z Gimnazjum nr 8 Integracyjnym tworzy Zespół Szkól

Integracyjnych i jest jedyną taką szkołą na terenie Siemianowic Śląskich. Jest położona w bardzo dogodnym

punkcie komunikacyjnym w południowo-wschodniej części osiedla Tuwima, na ogrodzonym terenie,

z funkcjonującym monitoringiem wizyjnym.

Uczniowie niepełnosprawni są dowożeni do szkoły busami, a budynek jest wyposażony we wszelkie

udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (winda, podjazdy, toalety). Zajęcia w klasach

integracyjnych odbywają się ze wsparciem nauczycieli wspomagających, którzy posiadają kwalifikacje z zakresu

pedagogiki specjalnej (surdopedagodzy, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy).

Obecnie szkoła liczy 16 oddziałów, posiada 25 sal lekcyjnych. W szkole funkcjonują: biblioteka, świetlica

i stołówka szkolna. Ponadto jest zatrudniony psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta zajęciowy, nauczyciel

rehabilitant. W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki, gabinet logopedy, rehabilitanta, terapeuty zajęciowego

oraz psychologa. Szkoła zapewnia uczniom codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej, a poza zajęciami lekcyjnymi

opiekę w świetlicy szkolnej od godziny 7:00 do 17:00. Ponadto szkoła posiada bogato wyposażoną bibliotekę

szkolną, dwie sale gimnastyczne, salę do rehabilitacji ruchowej oraz nowe boisko wielofunkcyjne z bieżnią.

Pomocy uczniom potrzebującym wsparcia materialnego udziela zespół do spraw socjalnych oraz funkcjonuje

program socjalny, którego celem jest wspieranie najuboższych uczniów. W ramach jego działalności

organizowane są m.in. coroczne festyny rodzinne. W szkole działa także stowarzyszenie rodziców i nauczycieli

na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych "Lodołamacz".

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami pozarządowymi i  instytucjami

wspierając działanie edukacyjne ukierunkowane na potrzeby dzieci.

W szkole realizowanych jest wiele działań wspierających i rozwijających zainteresowania uczniów. Działają

między innymi "Klub Małych Odkrywców", Szkolny Klub Sportowy, kółko muzyczno – teatralne, kółko

matematyczne, kółko informatyczne, kółko ortograficzne, plastyczne, religijne. W szkole odbywa się wiele

różnorodnych imprez środowiskowych, integracyjnych, kiermaszów. Organizowane są także Bal Karnawałowy

Bajkowych Przyjaciół dla uczniów oraz zaproszonych przedszkolaków, akcje prozdrowotne - "Trzymaj formę" ,

"Zasady odżywiania", "Profilaktyka chorób żywienia", "Śniadanie daje moc" , akcje rekreacyjne - "Bieg jesieni",

"Szkolne zawody pływackie" "Mikołajkowe zawody pływackie". Biblioteka szkolna organizuje akcje czytelnicze

"Książkowe przeboje" oraz "Domek dla książek". Uczniowie szkoły chętnie uczestniczą w rywalizacji klas "Super

Klasa".

Uczniowie szkoły i nauczyciele wspólnie z rodzicami uczniów aktywnie uczestniczą w wielu różnorodnych,



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W SIEMIANOWICACH
ŚLĄSKICH 5/29

      

wysoko ocenianych imprezach i uroczystościach środowiskowych, a szkoła jest organizatorem życia kulturalnego

dla mieszkańców dzielnicy.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W
SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Patron Władysław Broniewski

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Siemianowice Śląskie

Ulica Lipowa

Numer 3

Kod pocztowy 41-100

Urząd pocztowy Siemianowice Śląskie

Telefon 0322200223

Fax 0322200224

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

Regon 00072658200000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 282

Oddziały 16

Nauczyciele pełnozatrudnieni 43.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.50

Średnia liczba uczących się w oddziale 17.63

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 6.56

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

1. Realizacja przez szkołę podstawy programowej umożliwia uczniom nabycie kompetencji kluczowych,

niezbędnych do kontynuowania nauki w następnym etapie edukacyjnym.

2. Szkoła, realizując zadania dydaktyczne i wychowawcze, otacza wsparciem uczniów i ich rodziców.

Podejmowane działania są przez nich dostrzegane i doceniane, zwłaszcza specjalistyczna pomoc dla uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz indywidualizacja procesu edukacyjnego.

3. Nauczyciele w szkole analizują osiągnięcia uczniów, a wdrażane wnioski z prowadzonego monitorowania tych

osiągnieć przyczyniają się do powolnej poprawy efektów kształcenia, a także osiągania przez absolwentów

szkoły sukcesów w następnym etapie edukacyjnym.

4. Dokonywane przez szkołę rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów

umożliwia zorganizowanie różnych form wsparcia i pomocy, w szczególności zajęć rozwijających

zainteresowania, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych.

5. Dzięki właściwie prowadzonym działaniom edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczym, zaangażowaniu

nauczycieli, przyjaznej atmosferze szkoła jest bardzo dobrze postrzegana w środowisku lokalnym. Uczniowie

szkoły i nauczyciele wspólnie z rodzicami uczniów aktywnie uczestniczą w wielu różnorodnych, wysoko

ocenianych uroczystościach środowiskowych oraz podejmują wspólne inicjatywy i działania na rzecz

niepełnosprawnych dzieci w ramach stowarzyszenia "Lodołamacz".
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Realizacja podstawy programowej odbywa się w szkole z uwzględnieniem osiągnięć uczniów

z poprzedniego etapu edukacyjnego. Uczniowie w szkole wykonują różnorodne zadania i rozwiązują

problemy, a do ich wykonania wykorzystują wiadomości i umiejętności określone w  podstawie

programowej. Nauczyciele umożliwiają uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji oraz tworzą

sytuacje umożliwiające uczniom kształtowanie umiejętności, które są opisane w podstawie

programowej.  Nauczyciele w szkole systematycznie monitorują nabywanie przez uczniów wiedzy

i umiejętności, a także formułują i wdrażają wnioski z  tych analiz.  Podejmowane przez szkołę

działania  przyczyniają się do  powolnego wzrostu wyników ich kształcenia i osiągania różnorodnych

sukcesów edukacyjnych.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w szkole z uwzględnieniem osiągnięć uczniów

z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli w szkole realizowane są działania dydaktyczno-wychowawcze uwzględniające

analizy osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. W szkole prowadzone są analizy diagnoz

uczniów otrzymanych z przedszkoli oraz arkuszy gotowości szkolnej dzieci. Ponadto dokonuje się analizy opinii

oraz orzeczeń wydawanych przez poradnie. Nauczyciele przeprowadzają między innymi diagnozy

Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów, w klasach IV - diagnozy wstępne z poszczególnych

przedmiotów (język polski, matematyka, historia, przyroda, język angielski). Na ich podstawie przeprowadza się

kwalifikację do grup językowych.

Wśród podejmowanych działań respondenci wymienili także:

- dostosowanie rozkładów materiału nauczania na kolejny rok nauczania z uwzględnieniem działań

doskonalących wybrane umiejętności,

- dobór adekwatnych metod i form pracy,

- indywidualizację procesu nauczania uczniów,

- opracowanie i ewaluacje Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych oraz prowadzonych

działań dla uczniów posiadających opinie poradni,

- zaproponowanie uczniom udziału w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, rozwijających zainteresowania

oraz w  zajęciach specjalistycznych,
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- skierowanie uczniów na badania specjalistyczne oraz na konsultacje do poradni psychologiczno-

pedagogicznej,

- prowadzenie pedagogizacji rodziców m.in. pod kątem udziału ich dzieci w egzaminach zewnętrznych,

- współpracę nauczycieli w ramach zespołów uczących w danych oddziałach oraz w obrębie zespołów

samokształceniowych nad podniesieniem efektywności procesu kształcenia,

- skierowanie uczniów, u których stwierdzono taką potrzebę, na zajęcia z psychologiem, pedagogiem

i terapeutą zatrudnionymi w szkole,

- systematyczne i konsekwentne stosowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania,

- opracowanie i realizacja Programu Działań Naprawczych (lata 2012/13- 2014/15 oraz na  rok szkolny

2015/16),

- prowadzenie stałej i systematycznej współpracy z rodzicami uczniów i zaznajamianie ich z wymaganiami

edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, systemami oceniania oraz z istotnymi kwestiami dotyczącymi

egzaminu zewnętrznego.

Ankietowani uczniowie klas piątych wśród swoich sukcesów wymieniali osiągnięcia i dobre oceny

z poszczególnych przedmiotów, sukcesy w zawodach sportowych, pochwały i uznanie nauczycieli, znajomość

z kolegami.

Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Uczniowie w szkole wykonują różnorodne zadania i rozwiązują problemy, a do ich wykonania

wykorzystują wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Nauczyciele, realizując zadania dydaktyczne umożliwiają uczniom zdobywanie wiedzy z różnorodnych dziedzin i 

tworzą sytuacje, w których uczniowie rozwiązują problemy poznawcze. Obserwowane zajęcia pokazały,

że zadania wykonywane przez uczniów na lekcji pozwalają im na: zapamiętywanie faktów, definicji,

demonstrowanie nabytej wiedzy, przywoływanie z pamięci pojęć, faktów, poznanych terminów i  metod,

zastosowanie nabytych umiejętności i pojęć, wyjaśnianie własnymi słowami omawianych pojęć, porównywanie

i wnioskowanie na bazie zapamiętywanych informacji, stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych, rozumowanie,

używanie dowodów, argumentowanie na podstawie analizy faktów, rozwiązywanie problemów.

W opinii uczniów na lekcjach wykorzystują oni wiadomości, które zdobyli wcześniej (wykres 1j).
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Wykres 1j

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Realizując podstawę programową nauczyciele umożliwiają uczniom kształtowanie  kluczowych

kompetencji oraz uwzględniają zalecane warunki i sposób jej realizacji. Nauczyciele tworzą sytuacje

umożliwiające uczniom kształtowanie umiejętności, które są opisane w podstawie programowej.

Podczas obserwowanych zajęć uwzględniane były zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.

Lekcje odbywały się w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Nauczyciele kształtowali umiejętność czytania,

myślenia matematycznego, myślenia naukowego, umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w

języku obcym, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji oraz umiejętność uczenia się.

Ponadto obserwowane lekcje pokazały, że nauczyciele stosowali różnicowanie zadań, wykorzystywali

różnorodne pomoce dydaktyczne (przygotowane pomoce i karty pracy, podręczniki), korzystali ze sprzętu

audiowizualnego i mediów elektronicznych, posługiwali się metodami aktywizującymi. Uczniowie pracowali

w zespołach, wykorzystywali sprzęt komputerowy i technologie informacyjne, a  treści nauczania przekazywane

były w sposób korelujący wiedzę i umiejętności z różnych przedmiotów.

W badaniu ankietowym nauczyciele poinformowali, jak często na prowadzonych przez siebie zajęciach stosują:

- czytanie oraz umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów (wykres 1j);

- myślenie naukowe i umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych

dotyczących przyrody i społeczeństwa (wykres 2j);

- myślenie matematyczne wraz z  umiejętnością wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz
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formułowania sadów opartych na rozumowaniu matematycznym (wykres 3j);

- umiejętność pracy zespołowej (wykres 4j);

- umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (wykres 5j);

- umiejętność uczenia się (wykres 6j).

Nauczyciele poinformowali również, że dają uczniom możliwość samodzielnych obserwacji działań oraz

swobodnych wypowiedzi. Monitorują na bieżąco i analizują osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego

możliwości rozwojowe, wykorzystują nowoczesne metody pracy, rozbudzają potencjał intelektualno-poznawczy

uczniów, kształtują prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny, propagują zdrowy styl życia, kształtują

poczucie tożsamości regionalnej i narodowej z otwarciem na kultury świata, rozwijają poczucie

współodpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych oraz dbają o utrzymywanie dobrej atmosfery

na lekcji sprzyjającej procesowi uczenia się. Ponadto nauczyciele podali, że dopuszczają różne metody

poprawnych rozwiązań zadań, wyrabiają nawyk łamania barier w mówieniu w języku obcym, wspólnie

z nauczycielem wspomagającym udzielają wsparcia i pomocy wszystkim uczniom z dysfunkcjami.

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Obszar badania:  W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

Nauczyciele w szkole systematycznie monitorują nabywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności,

a także formułują i wdrażają wnioski z tych analiz.

Zdaniem nauczycieli, realizując w szkole zadania dydaktyczno-wychowawcze systematycznie monitorują oni

nabywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów. Przeprowadzone obserwacje zajęć oraz ankiety nauczycieli

potwierdziły, że nauczyciele sprawdzają, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania i czy właściwie zrozumieli

omawiane kwestie, zadają pytania, stwarzają uczniom możliwość zadawania pytań. Ponadto stosują ocenianie

bieżące, podsumowujące, elementy oceniania kształtującego, wykorzystują różne narzędzia diagnostyczne,

zbierają informacje zwrotne od uczniów, posługują się indywidualną dokumentacją każdego ucznia, zwracają

uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania ucznia, które były nieprawidłowe.

Ponadto nauczyciele prowadzą obserwacje uczniów, podejmują rozmowy z rodzicami w celu zwiększania

efektywności podejmowanych wspólnie działań, analizują wyniki uczniów podczas spotkań zespołów

nauczycielskich.

Realizowane zadania skutkują podejmowaniem różnorodnych działań, wśród których respondenci wymieniali

między innymi:

- dostosowanie metod i form pracy do predyspozycji i możliwości uczniów,

- modyfikacje planów wynikowych,

- stopniowanie trudności w realizowanych zadaniach,

- wskazanie możliwości wyrównywania braków i oferty zajęć wyrównawczych,

- motywowanie uczniów i zachęcanie do samodzielnej nauki,

- indywidualizacja kształcenia,

- organizacja spotkań z rodzicami,

- przedstawianie uczniom i rodzicom możliwości pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- zachęcanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach i zawodach sportowych,

- udzielanie codziennego wsparcia dla wszystkich potrzebujących uczniów,

- stała współpraca w zespołach nauczycielskich.

W wymaganiu "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

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

działaniach szkoły/placówki:
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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.

Podejmowane przez szkołę działania w oparciu o wnioski z monitorowania i analizowania osiągnieć

uczniów przyczyniają się do powolnego wzrostu wyników ich kształcenia i osiągania różnorodnych

sukcesów edukacyjnych.

Analiza dokumentacji szkoły pokazuje, że wyniki sprawdzianu w kolejnych latach w skali staninowej kształtują

się następująco: 2013 – stanin (3) niski (język polski + matematyka), 2014 – (3) niski (język polski +

matematyka), 2015 – (3) niski (język polski + matematyka), (4) niżej średni (język angielski).

W poszczególnych standardach daje się jednak zauważyć powolny wzrost wyników. Dotyczy to następujących

standardów:  czytanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce. W standardzie

pisanie poziom wyników obniżył się. Analiza średniego wyniku uzyskanego przez uczniów szkoły

na sprawdzianie szóstoklasistów pokazuje stopniową tendencję zwyżkową (2013 - 49,66%, 2014 - 54,58%,

2015 - 59,47). Z informacji dyrektora wynika także, że wśród uczniów z rocznika 2002 i wcześniejszych wiele

dzieci pochodzi z trudnego środowiska i jest objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz

wspomaganych jest zajęciami wyrównawczymi. Działania te przyczyniają się mocno do rozwiązywania

problemów wychowawczych i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z informacji nauczycieli wynika,

że w szkole wszyscy potrzebujący uczniowie otrzymują pomoc i wsparcie oraz realizują programy działań

naprawczych służących podniesieniu efektów kształcenia.

Zdaniem nauczycieli ogół wymienionych działań przyczynił się do podniesienia efektywności procesu kształcenia.

Potwierdzają to wyniki klasyfikacji, sukcesy odnoszone przez uczniów w licznych konkursach na szczeblu szkoły,

miasta i województwa, dalsze losy edukacyjne absolwentów SP nr 20, którzy nie tylko osiągają wysokie wyniki

w szkołach następnego etapu edukacyjnego, ale też czynnie uczestniczą w życiu społecznym (wolontariaty,

udział w imprezach miejskich).

Ponadto respondenci poinformowali o licznych sukcesach uczniów odnoszonych w różnorodnych konkursach

i zawodach sportowych. Wśród tych konkursów wymienić można na przykład:

- Wojewódzki konkurs „Antologia poezji dziecięcej”,

- Wojewódzki międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa lub Noworoczna”,

- Konkurs języka angielskiego „Great Britain Past and Prezent” (zasięg rejonowy),

- Międzyszkolny konkurs recytatorski dla uczniów z autyzmem,

- Konkurs literacki „Bajka Poczytajka na bis” w ramach VIII Polsko-Czeskiego Festiwalu Bajek (zasięg

międzynarodowy),

- Konkurs plastyczny „Ahoj” w ramach VIII Polsko-Czeskiego Festiwalu Bajek (zasięg międzynarodowy),

- XV Festiwal Kulturalny Oddziałów Integracyjnych „Nie jesteś sam” (zasięg wojewódzki),

- Międzyświetlicowy konkurs plastyczny origami,

- XXV Dyktando dla Uczniów Siemianowickich Szkół Podstawowych,

- Mistrzostwa Czech w akrobatyce sportowej,

- Międzynarodowy Turniej pod Wawelem w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Ścieżce i Trampolinie,

- XI Mistrzostwa Zagłębia Drużyn Młodzieżowych,

- Mistrzostwa UKS Pałac Młodzieży w szachach,
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- Rejonowe Zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców,

- XVI Paraspartakiada Śląska i Zagłębia,

- Trójmecz Pływacki Katowice – Opole – Racibórz.
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole rozpoznawane są potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne uczniów.

Nauczyciele analizują sytuację społeczną uczniów i ich warunki uczenia się.  Realizowane

i prowadzone w szkole zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych, a także specjalistyczne dla

uczniów wymagających pomocy i  wsparcia wynikają z wcześniejszego rozpoznania ich

predyspozycji oraz  opierają się na indywidualizacji procesu edukacyjnego.  Szkoła pomaga

przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej, a  wsparcie i pomoc

otrzymywane w szkole odpowiada potrzebom dzieci.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W szkole rozpoznawane są potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne uczniów.

Nauczyciele analizują sytuację społeczną uczniów i ich warunki uczenia się.

Zdaniem dyrektora, nauczycieli i rodziców w szkole rozpoznaje się potrzeby rozwojowe i możliwości

psychofizyczne uczniów. Nauczyciele zapoznają się z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno –

pedagogicznej, rozmawiają z poprzednimi wychowawcami klas. Obecnie realizowane są 44 indywidualne

programy edukacyjno-terapeutyczne. Systematycznie i na bieżąco nauczyciele dokonują obserwacji uczniów,

przeprowadzają rozmowy z uczniami i rodzicami uczniów, dokonują analiz testów, sprawdzianów, wytworów

prac uczniów, a także dodatkowej dokumentacji dostarczonej przez rodziców. Systematycznie współpracują ze

specjalistami: psychologiem, pedagogiem szkolnym, terapeutą, logopedą, rehabilitantem, pielęgniarką szkolną

i  kuratorem sądowym. Uczniowie potrzebujący wsparcia, to uczniowie z orzeczeniami i opiniami poradni ze

względu na specjalne potrzeby edukacyjne, rozpoznani także przez szkolny zespół ds. pomocy

psychologiczno-pedagogicznej jako zaniedbani wychowawczo, z rodzin niewydolnych opiekuńczo, mający

problemy z nauką oraz dostosowaniem się do norm społecznych oraz opuszczający wiele zajęć lekcyjnych.

Podejmowane działania służą zabezpieczeniu potrzeb społecznych, w tym właściwych relacji z rówieśnikami,

wzmacnianiu poczucia akceptacji, uznania, szacunku, promocji właściwych wzorców do naśladowania. Ponadto

służą rozwijaniu zainteresowań, zdolności, pokonywaniu trudności, a także zapewnieniu poczucia

bezpieczeństwa, wzmacnianiu własnej wartości, umożliwieniu odnoszenia sukcesu, rozwijaniu empatii

i wrażliwości społecznej, kształtowaniu umiejętności radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Ankietowani rodzice

potwierdzili prowadzenie rozmów z nimi na temat możliwości i potrzeb ich dzieci (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.

Realizowane i prowadzone w szkole zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych, a także

specjalistyczne dla uczniów wymagających pomocy i wsparcia wynikają z wcześniejszego

rozpoznania ich potrzeb oraz możliwości.

W opinii dyrektora, nauczycieli oraz rodziców szkoła kieruje się zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi

uczniów i wspieraniem ich w osiągnięciu zakładanych celów zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Działania

realizowane w szkole opierają się na diagnozach poradni psychologiczno-pedagogicznej, wnioskach zespołu ds

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wnioskach zgłaszanych przez wychowawców i rodziców uczniów. Ofertę

tworzy się pod kątem diagnozy ucznia, jego potrzeb i oczekiwań. Szkoła uwzględnia również propozycje

i oczekiwania rodziców, sukcesy dydaktyczne uczniów, warunki ekonomiczne szkoły, w tym warunki i bazę

lokalową szkoły, możliwości dydaktyczne szkoły i środowisko lokalne, w którym funkcjonuje szkoła. W ofercie

zajęć dodatkowych uwzględnia się potrzeby uczniów z deficytami oraz uczniów zdolnych. W prowadzonych

zajęciach nauczyciele zwracają szczególną uwagę na to, aby uczeń był samodzielny, zaradny, komunikatywny,

uczciwy, prawy, prawdomówny, odpowiedzialny, obowiązkowy, taktowny, szanujący innych, dbający o zdrowie

i bezpieczeństwo. Zajęcia dydaktyczne odbywają się ze wsparciem nauczyciela wspomagającego.

W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia ze specjalistami
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(psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta zajęciowy, rehabilitant), ponadto zajęcia przedmiotowe, sportowe,

artystyczne, zajęcia przygotowujące do sprawdzianu. Systematycznie i na bieżąco prowadzone są konsultacje

ze specjalistami z poradni zewnętrznych. Organizowane są również spotkania z rodzicami uczniów mające

na celu ich wsparcie i pomoc w wychowaniu dzieci. Nauczyciele organizują także wsparcie rzeczowe dla rodzin

o niskim statusie materialnym oraz współpracują w tym zakresie ze stowarzyszeniem "Lodołamacz". Ponadto

warunki lokalowe szkoły dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (winda, toalety,

stołówka).

Powyższe informacje potwierdziły obserwacje zajęć, które pokazały także stałe monitorowanie pracy uczniów

na lekcji (ze zwróceniem szczególnej uwagi na uczniów z dysfunkcjami), opiekę i wsparcie nauczyciela

wspomagającego, udzielanie dodatkowych wskazówek zgodnie z potrzebami uczniów, chwalenie za postępy,

różnicowanie zadań pod względem ich trudności oraz ilości, wydłużanie czasu na wykonanie zadań, dodatkowe

polecenia, dostosowanie tempa pracy do możliwości uczniów, naprowadzanie na właściwy tok pracy. Ponadto

nauczyciele stosują odpowiedni dobór grup (dobór uczniów o zróżnicowanym poziomie), stosowanie materiałów

wizualnych, różne formy utrwalania wiedzy i słownictwa, pochwały po udzieleniu poprawnych odpowiedzi,

poprawianie pomyłek w sposób pozwalający na uniknięcie poczucia porażki ze strony ucznia, wydłużony czas

wykonywania zadań, zadawanie dodatkowych pytań, przydzielanie zadań zgodnie z możliwościami ich

wykonania przez uczniów. Dzięki realizowanym programom i działaniom uczniowie otrzymują wsparcie, są

dowartościowani i pozytywnie wzmocnieni, a dzięki odpowiednim metodom i formom pracy mogą aktywnie

uczestniczyć w życiu szkoły oraz wzajemnie się integrować.

Uczniowie zdolni biorą udział w zajęciach kółek zainteresowań, prezentują swoje talenty podczas imprez

szkolnych i środowiskowych. Wszyscy wspólnie uczestniczą w  organizowanych wyjściach, na przykład

do Siemianowickiego Centrum Kultury i Chorzowskiego Centrum Kultury na przedstawienia teatralne,

do Multikina w Katowicach, do Planetarium w Chorzowie, Nadleśnictwa w Siewierzu, Laboratorium

Bioróżnorodności w Parku Śląskim w Chorzowie i wielu innych obiektów służących edukacji.

Ankietowani rodzice (62/71) uznali, że zajęcia pozalekcyjne w szkole są dostosowane do potrzeb ich dzieci

(wykres 2j). Uczniowie wypełniający ankietę „Moja szkoła” w większości podali, że zajęcia pozalekcyjne

odpowiadają ich zainteresowaniom (wykres 1j).
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Wykres 1j Wykres 2j

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.

Prowadzone w szkole działania są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów oraz opierają się

na indywidualizacji procesu edukacyjnego.

Nauczyciele szkoły, co pokazały obserwowane zajęcia, dostosowują prowadzone lekcje do potrzeb i możliwości

poszczególnych uczniów, szczególnie uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej

w klasach integracyjnych. Stosują zasadę stopniowania trudności, dostosowują czas pracy, udzielają

dodatkowych wyjaśnień i wskazówek, wykorzystują nowoczesne środki dydaktyczne. Nauczyciele dostosowują

stopień trudności zadawanych pytań do możliwości uczniów, dokonują odpowiedniego podziału uczniów

na grupy. Podczas zajęć uczniowie mają wsparcie nauczyciela wspomagającego.

Nauczyciele i wychowawcy motywują wszystkich uczniów do angażowania się w proces uczenia się, a poprzez

osobisty przykład, kształtują pożądane społecznie postawy. Według informacji potwierdzonych przez

przeważającą większość piątoklasistów, mogą oni uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, na które mają

ochotę (wykres 3j). Ponadto uczniowie podali, że nauczyciele upewniają się, czy zrozumieli to, o czym była

mowa na lekcji (wykres 2j) oraz rozmawiają z nimi, jak radzić sobie z trudnościami w nauce (wykres 1j). 



Wykres 1j Wykres 2j

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

społecznej.

Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej.

W szkole prowadzone są różnorodne działania mające na celu organizację pomocy dla uczniów

i przezwyciężanie trudności wynikających z ich sytuacji społecznej. Działania te organizowane są we współpracy

z radą rodziców, która uczestniczy w organizacji pikników, kiermaszów świątecznych. Fundusze rady rodziców

służą między innymi pomocy materialnej w postaci dofinansowania biletów na wyjścia i wycieczki klasowe,

dożywianie w postaci obiadów i śniadań, zakup przyborów szkolnych, podręczników, paczki świąteczne.

Działania te prowadzone są we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemianowicach

Śląskich.

Szkoła udziela dzieciom potrzebującym wsparcia materialnego pomocy w sposób dyskretny i przeciwdziałający

wszelkim formom wykluczania. Rodzice oraz nauczyciele przygotowują paczki świąteczne dla dzieci z rodzin

będących w trudnej sytuacji materialnej, prowadzą zbiórki odzieży, przygotowują wyprawki na wyjazdy

na "Zieloną szkołę".  Wszyscy uczniowie mają dostęp do bogatej oferty edukacyjnej, wielu zajęć dodatkowych

wyrównujących szanse edukacyjne i rozwijających ich naturalne predyspozycje i uzdolnienia. Ze środków rady

rodziców fundowane są nagrody dla uczniów odnoszących sukcesy w nauce oraz w różnych dziedzinach kultury

i sportu, dofinansowywane są wyjazdy uczniów na konkursy. W ramach wsparcia i pomocy dla rodziców szkoła

organizuje spotkania dla rodziców oraz pozyskuje środki finansowe od sponsorów.

W szkole funkcjonują klasy integracyjne, gdzie wszyscy uczą się wzajemnego szacunku, tolerancji i akceptacji.

Uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, rehabilitanta, terapeuty. Korzystają też

z zajęć w sali terapii. Zdaniem rodziców każde dziecko potrzebujące wsparcia otrzymuje właściwą pomoc

w pełnym zakresie. Nauczyciele i specjaliści współpracują z rodzicami w działaniach, które wynikają z sytuacji

zdrowotnej i rozwojowej dzieci oraz służą zawsze wsparciem i opieką. Nauczyciele są kompetentni i chętni

do pomocy wszystkim uczniom. W szkole działa stowarzyszenie rodziców i nauczycieli „Lodołamacz”, które

prowadzi różnorodne działania wspierające uczniów oraz rodziców.

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

odpowiada ich potrzebom.

Wsparcie i pomoc otrzymywane w szkole odpowiada potrzebom dzieci.

Zdaniem rodziców, nauczyciele w szkole realizują działania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze

z uwzględnieniem potrzeb wszystkich uczniów. W klasach integracyjnych pracują również nauczyciele

wspomagający, którzy na bieżąco udzielają wsparcia i pomocy uczniom. Prowadzone są zajęcia wyrównawcze,

korekcyjno-kompensacyjne i specjalistyczne terapie. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymują

pomoc dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb i wymagań.

W szkole odbywa się wiele różnorodnych zajęć rozwijających i wspierających. Zdaniem uczniów, nauczyciele

wierzą w ich możliwości (wykres 1j, 2j) oraz mówią im, że mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy (wykres

3j). W opinii rodziców, nauczyciele i wychowawcy służą radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla ich dzieci

(wykres 4j, 5j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań

zewnętrznych i wewnętrznych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole dokonuje się analizy wyników sprawdzianu i prowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Analizy

skutkują formułowaniem wniosków i  rekomendacji oraz służą planowaniu i podejmowaniu

różnorodnych działań w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej.  Nauczyciele w szkole znają

wyniki badań zewnętrznych, a ich analizy uwzględniają w podejmowanych działaniach

dydaktyczno-wychowawczych zmierzających do wszechstronnego rozwoju uczniów.

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

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

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania.

W szkole dokonuje się analizy wyników sprawdzianu i prowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Analizy

skutkują formułowaniem wniosków i rekomendacji oraz służą planowaniu i podejmowaniu

różnorodnych działań w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Z analizy dokumentacji szkoły oraz informacji dyrektora i nauczycieli wynika, że systematycznie i na bieżąco

prowadzone są w szkole analizy wyników sprawdzianu oraz wyników ewaluacji wewnętrznej. Wśród

formułowanych wniosków i podejmowanych działań wynikających z prowadzonych analiz respondenci

wymieniali: weryfikację przyczyn dysonansu między opiniami uczniów, ich rodziców i nauczycieli, wzbogacanie

bazy pomocy naukowych z różnych dziedzin, kontynuację rzetelnego diagnozowania efektywności procesu

dydaktycznego, położenie większego nacisku na praktyczne wdrażanie wniosków z analizy postępów uczniów

w celu ustabilizowania poczucia komfortu intelektualnego przed kolejnym etapem edukacji, intensyfikację

i systematyczność prowadzonych badań wewnętrznych, kontynuację podjętych działań diagnostyczno –

ewaluacyjnych, częstsze, zindywidualizowane i bardziej adekwatne modyfikowanie procesu dydaktycznego

w celu zwiększenia jego efektywności.

W wyniku analizy wyników sprawdzianu w szkole opracowano i wdrożono „Działania zmierzające do poprawy

poziomu nauczania”, które zawierają szereg czynności służących poprawie wyników nauczania. Są to między

innymi:

- prowadzenie zajęć wyrównawczych oraz przygotowujących do sprawdzianu,

- stwarzanie większych możliwości rozwijania zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych,

- analiza wyników sprawdzianu z uwzględnieniem różnorodnych wskaźników statystycznych oraz zapoznanie

z ich wynikami rodziców uczniów,

- określenie w zespołach przedmiotowych słabych i mocnych stron,
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- przeprowadzanie diagnoz wstępnych (wrzesień) w klasach 4 – 6,

- doskonalenie metod nauczania, systematyczne śledzenie i analizowanie skuteczności podejmowanych działań,

- systematyczne i konsekwentne wprowadzanie zmian w pracy dydaktycznej,

- pedagogizacja rodziców, uświadamianie im potrzeby ścisłej współpracy szkoły i domu.

Nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację

społeczną uczniów. Na tej podstawie podejmują różnorodne, dostosowane do specyfiki i potrzeb dzieci działania,

które umożliwiają im osiąganie sukcesu na miarę swoich możliwości. Działania prowadzone w szkole

ukierunkowane są na indywidualizację procesu nauczania zgodnie z potrzebami uczniów. W ramach wspierania

uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzone są liczne działania obejmujące organizację

zajęć dodatkowych oraz odpowiednie dostosowywanie wymagań edukacyjnych.

Ponadto wśród formułowanych rekomendacji nauczyciele wymieniali konieczność prowadzenia konsultacji w 

zakresie badania zainteresowań uczniów i przygotowywanie adekwatnej oferty zajęć dodatkowych, wzmożoną

kontrolę w obszarze sprawiedliwego traktowania każdego ucznia, sumienne, zindywidualizowane działania

wspierające i opiekuńczo - ochronne w stosunku do potrzebujących uczniów, utrzymywanie stałego kontaktu

z rodzicami (konsultacje, maile, zeszyt korespondencji), prowadzenie stałych konsultacji nauczycieli

przedmiotów (np. w ramach zespołów przedmiotowych) służących poprawie wyników nauczania, motywowanie

i zachęcanie uczniów do nauki i powtórek poprzez tworzenie kółek zainteresowań, aktywizowanie i zachęcanie

uczniów do udziału w różnorodnych konkursach i zawodach. Ponadto nauczyciele realizując różnorodne działania

edukacyjne, stosują w praktyce różne formy badania osiągnięć edukacyjnych, ukierunkowane na adekwatne

przygotowanie uczniów do kolejnych etapów kształcenia.

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

Działania podejmowane w szkole wynikające z analiz wyników sprawdzianu oraz formułowanych

wniosków z ewaluacji wewnętrznych są systematycznie monitorowane i w razie potrzeby

modyfikowane.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli, w szkole realizowanych jest wiele różnorodnych działań wynikających

z prowadzonych analiz wyników sprawdzianu i opierających się na wnioskach z ewaluacji wewnętrznej.

Podejmowane zadania służą efektywnemu planowaniu pracy nauczycieli, realizowaniu i wspomaganiu procesu

edukacyjnego i wychowawczego w pracy każdego z pracowników pedagogicznych, dostosowywaniu metod

i form pracy, dokonywaniu doraźnych zmian w wymaganiach edukacyjnych i ich dostosowywanie do możliwości

uczniów, przygotowaniu oferty kół zainteresowań i organizacji zajęć rozwijających, organizacji wspomagania

uczniów z trudnościami oraz przygotowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej i indywidualizacji

nauczania.

Monitoringu prowadzonych działań dokonuje się poprzez systematyczną kontrolę prowadzonej przez nauczycieli

dokumentacji, analizę kart osiągnięć uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ocenę realizacji IPET-ów,

kontrolę systematyczności oceniania, sporządzanie sprawozdań z pracy nauczycieli, analizy wyników próbnych

oraz właściwych egzaminów zewnętrznych, analizy dokumentacji zewnętrznej lekarskiej i pochodzącej z poradni

psychologiczno-pedagogicznej, obserwacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, rozmowy z nauczycielami, udział

w spotkaniach rady rodziców, analizy protokołów spotkań z rodzicami oraz analizy sprawozdań pracy zespołów
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samokształceniowych.

Nauczyciele podali również, że na bieżąco prowadzą systematyczną obserwację funkcjonowania uczniów

w zespołach klasowych, przeprowadzają rozmowy z uczniami, analizują ich aktywność konkursową i oceniają

poprawność wszelkich prac uczniów, a także zbierają informacje zwrotne od uczniów i rodziców.

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 szkole znają wyniki badań zewnętrznych, a ich analizy uwzględniają

w podejmowanych działaniach dydaktyczno-wychowawczych.

Zdaniem dyrektora oraz nauczycieli pracownicy pedagogiczni w szkole znają wyniki badań edukacyjnych.

Nauczyciele zapoznają się z nimi na posiedzeniach rady pedagogicznej i na spotkaniach zespołów

samokształceniowych. Podali także, że dokonują analiz badań i na ich podstawie podejmują różnorodne

działania dydaktyczno-wychowawcze. Wśród badań nauczyciele wymieniali: analizy wyników sprawdzianu

prowadzone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów,

badania prowadzone przez wydawnictwa edukacyjne (np.: Operon, Nowa Era, Gdańskie Wydawnictwo

Edukacyjne), testy rozwoju językowego Instytutu Badań Edukacyjnych. Ponadto nauczyciele zapoznali się także

z przeprowadzonymi w roku 2014 badaniami Beckera „Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków

alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce” oraz w roku 2012

badaniami Hattiego Instytutu Badań Edukacyjnych w Melbourne w zakresie procesów edukacyjnych.

Z informacji nauczycieli wynika, że badania są wykorzystywane między innymi do dostosowania metod pracy

do specyficznych potrzeb uczniów, planowania metod pracy z uczniami przejawiającymi zachowania agresywne,

aspołeczne, do  właściwego motywowania uczniów do pracy, realizacji odpowiedniej liczby ćwiczeń i zadań

z poszczególnych zajęć edukacyjnych, planowania zajęć dodatkowych.

Dzięki opracowaniu Beckera  poznano uwarunkowania środowiskowe edukacji w mieście i poziom nakładów

na siemianowicką edukację (skromna baza technologiczna) oraz trudną historię socjoekonomiczną miasta

skutkującą niskimi zarobkami mieszkańców i korzystaniem z usług opieki społecznej. Skutkuje to między innymi

koniecznością skupienia wysiłków na pracy z uczniami należącymi do środowisk zagrożonych wykluczeniem

społecznym oraz biedą poprzez prowadzenie stałego dialogu z uczniami i ich rodzicami oraz zachęcanie uczniów

do uczestnictwa w oferowanych zajęciach dodatkowych, gdyż praca w mniejszej grupie daje możliwości

lepszego utrwalenia wiadomości i zapewnia wsparcie nauczycieli.
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Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.

Wyniki badan zewnętrznych służą formułowaniu wniosków i podejmowaniu działań zmierzających

do wszechstronnego rozwoju uczniów.

Dyrektor i nauczyciele poinformowali, że w szkole są wykorzystywane efekty badań zewnętrznych. Wśród

działań podejmowanych po zapoznaniu się z wynikami tych badań respondenci wymieniali między innymi

- zapoznanie rady pedagogicznej oraz rodziców z analizą w/w badań zewnętrznych,

- wyłonienie w zespołach przedmiotowych słabych i mocnych stron w zakresie umiejętności uczniów oraz

rekomendacji działań służących poprawie efektów kształcenia,

- przeprowadzanie diagnoz wstępnych w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej,

- przeprowadzanie próbnych sprawdzianów w klasach szóstych

- zaplanowanie nadzoru pedagogicznego ( w tym ewaluacji wewnętrznej),

- doskonalenie metod nauczania, wykorzystywanie tzw. "flashcards" celem utrwalenia pisowni,

usystematyzowania materiału i ułatwienia udzielania odpowiedzi ustnych dzieciom,

- systematyczne śledzenie i analiza skuteczności podejmowanych działań,

- stałe prowadzenie indywidualizacji procesu nauczania,

- opracowanie i wdrożenie „Działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania”,

- prowadzenie zajęć wyrównawczych oraz przygotowujących do sprawdzianu,

- stwarzanie uczniom większych możliwości rozwijania zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych oraz

udostępnianie dodatkowych zadań dla chętnych uczniów na klasowym blogu,

- planowanie pomocy specjalistów dla dzieci mających specjalne potrzeby edukacyjne i współpraca ze

specjalistami (psychologiem i pedagogiem szkolnym) zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych

- modyfikacja planów wynikowych (np. w zakresie liczby godzin lekcyjnych przeznaczonych na realizację

określonego zakresu wiedzy),

- wprowadzanie na realizowanych zajęciach większej ilości zadań problemowych,

- efektywne wykorzystanie pomocy dydaktycznych w pracy z uczniami,

- doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie dysponowania czasem oraz stwarzanie sytuacji do samodzielnej

pracy i czuwanie nad jej przebiegiem,

- dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą, np. wprowadzenie tematów: "Sposoby skutecznego uczenia się",

"Jak rozwijać pamięć i wyobraźnię", "Ćwiczenia na myślenie", a także stosowanie rozrywek umysłowych i  gier

dydaktycznych,

- doskonalenie kontaktów z uczniami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub pochodzących z  trudnego

środowiska rodzinnego, w celu ich wsparcia w  ich indywidualnych staraniach samodzielnego utrwalania

i zdobywania wiedzy,

- zachęcanie uczniów do samodzielnego słuchania piosenek, oglądania filmów i  czytania opowiadań tzw.

„readersów” w języku obcym, w celu rozwijania kompetencji językowych,

- organizacja bezpłatnych warsztatów językowych,

- prowadzenie stałych konsultacji z rodzicami, wspieranie rodziców i wskazywanie im sposobu pracy z dzieckiem

w domu (pedagogizacja).
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