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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 07-04-2016 - 12-04-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Mariola Karwan, Jolanta Małek-Kot i Iwona Szymańska. Badaniem objęto 51 uczniów

(ankieta), 48 rodziców (ankieta) i 11 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad

indywidualny z dyrektorem placówki i wybranymi rodzicami, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę

danych zastanych. Na podstawie zebranych informacji został sporządzony raport, który obejmuje następujące

wymagania: "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej",  "Szkoła

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

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 w Lubiatowie jest wiejską szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Gmina Złotoryja.

Bazę szkoły, zlokalizowaną w zabytkowym pałacu położonym wśród zieleni, tworzy 6 sal dydaktycznych,

świetlica szkolna zapewniająca opiekę w godzinach funkcjonowania szkoły, biblioteka z 2926 woluminami oraz

blok żywieniowy. Możliwości korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnej stwarza sala komputerowa

wraz z dostępem do Internetu, która została wyposażona w 15 komputerów stacjonarnych i 3 przenośne.

W procesie edukacyjnym nauczyciele wykorzystują mobilny zestaw multimedialny i dwie tablice interaktywne.

Rozwojowi aktywności fizycznej sprzyja dostęp do nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego "Orlik", a także

zlokalizowane na terenie posesji szkoły boisko asfaltowe z bramkami do piłki ręcznej i możliwością

wykorzystania do piłki siatkowej i tenisa ziemnego.

Młodzieży oferowane są zajęcia pozalekcyjne, w tym wyrównujące szanse edukacyjne oraz rozwijające

zainteresowania i uzdolnienia, do których m.in. należą zajęcia: wokalne, sportowe, polonistyczne, chemiczne

i biologiczne. W ramach wspierania uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole organizowane

są dla młodzieży i ich rodziców konsultacje pedagogiczne i psychologiczne. Realizację procesu edukacyjnego

urozmaicają wdrażane programy, np. "Z młodym pokoleniem na stadiony" czy "Trzymaj Formę", wyjazdy

i wycieczki o charakterze edukacyjnym oraz liczne konkursy. Przeprowadzane są zajęcia profilaktyczno –

wychowawcze, a także kampanie społeczne, np. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" czy "Mądra szkoła czyta dzieciom".

Grono pedagogiczne współdziała w planowaniu, organizowaniu, a także modyfikowaniu i realizowaniu procesów

edukacyjnych. W sposób celowy diagnozuje osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, a także

preferowane style uczenia się i inteligencję wieloraką wg Howarda Gardnera. Nauczyciele wykorzystują wnioski

z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego, ewaluacji wewnętrznej oraz badań prowadzonych przez zewnętrzne

instytucje do pracy z młodzieżą. Wdrażane rekomendacje przyczyniają się do poprawy wyników kształcenia,

co obrazują wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2013 - 2015 w zakresie języka polskiego, matematyki,

przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego. Analiza rezultatów egzaminów wykazała ich wzrost w sali

staninowej z wyników plasujących się w strefie staninów niskich (w 2013r., poza historią i wiedzą

o społeczeństwie - stanin 5) do średnich (w latach 2014 i 2015). Temu procesowi służą również wdrażane

wnioski wynikające z przeprowadzanych we współpracy z zewnętrznymi partnerami diagnoz edukacyjnych -

projekt "Lepsza Szkoła - Sesje z Plusem" z matematyki czy egzaminy próbne we współpracy w Wydawnictwem

Pedagogicznym OPERON. Nie wszyscy nauczyciele prowadzą działania uwzględniające indywidualizację procesu

edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki GIMNAZJUM W LUBIATOWIE
Patron

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Lubiatów

Ulica

Numer 37

Kod pocztowy 59-500

Urząd pocztowy ZŁOTORYJA

Telefon 768781491

Fax 768781491

Www

Regon 39093391000000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 57

Oddziały 3

Nauczyciele pełnozatrudnieni 3.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 11.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 4.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 19

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 19

Województwo DOLNOŚLĄSKIE

Powiat złotoryjski

Gmina Złotoryja

Typ gminy gmina wiejska
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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. Działania podejmowane przez szkołę w zakresie wdrażania wniosków z monitorowania i analizowania

osiągnięć uczniów przyczyniają się do poprawy efektów kształcenia obrazowanych wynikami egzaminu

gimnazjalnego, w szczególności z języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego.

Przesunęły się one na przestrzeni trzech ostatnich lat ze strefy staninów niskich do średnich i w niej się

utrzymują.

2. Grono pedagogiczne w sposób systemowy rozpoznaje możliwości edukacyjne uczniów, lecz nie wszyscy

nauczyciele prowadzą działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu

do każdego ucznia.

3. Nauczyciele znają wyniki badań i analiz zewnętrznych, które wykorzystują w planowaniu i realizowaniu

procesu edukacyjnego.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W gimnazjum, z wykorzystaniem narzędzi badawczych opracowanych przez nauczycieli, w sposób

celowy diagnozuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, a także

preferowane style uczenia się i inteligencję wieloraką wg Howarda Gardnera. Wyniki analiz opisuje

się, a wnioski sformułowane na ich podstawie uwzględnia się w planowaniu pracy nauczycieli, jak

również w ocenie stopnia realizacji podstawy programowej. Monitorowanie osiągnięć uczniów,

formułowanie i wdrażanie wniosków z tego procesu przyczynia się do nabywania wiadomości

i umiejętności przez młodzież oraz odnoszenia sukcesów podczas konkursów i zawodów różnych

szczebli. O skuteczności podejmowanych działań świadczy m.in. poprawa wyników egzaminu

gimnazjalnego w skali staninowej z języka polskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych

i języka angielskiego w latach 2013, 2014 oraz ich utrzymanie w strefie staninów średnich w roku

2015 (stanin 4 i 5). 

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

W szkole, z wykorzystaniem narzędzi badawczych opracowanych przez nauczycieli, w sposób

celowy diagnozuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, a także

preferowane style uczenia się i inteligencję wieloraką wg Howarda Gardnera. Wyniki analiz opisuje

się, a wnioski sformułowane na ich podstawie uwzględnia się w planowaniu pracy nauczycieli, jak

również w ocenie stopnia realizacji podstawy programowej w zakresie nabywania wiadomości

i umiejętności przez gimnazjalistów.

Wypowiedź dyrektora, informacje przekazane przez nauczycieli i analiza danych zastanych, wskazują, iż

w szkole przeprowadza się diagnozy wstępne w klasie I z: języka polskiego, matematyki (Projekt "Lepsza

Szkoła" - Sesje z Plusem), informatyki, języka obcego, historii, fizyki, chemii, biologii, geografii, zajęć

artystycznych i muzyki (w formie obserwacji dydaktycznej) oraz wychowania fizycznego (test sprawności

fizycznej wg Zuchory, ankieta dotycząca zainteresowań sportowych młodzieży). Badania realizowane są

w oparciu o testy przygotowywane przez nauczycieli i instytucje zewnętrzne. Następnie nauczyciele opracowują

rezultaty przeprowadzonych diagnoz wraz z wnioskami do pracy. Prezentują wyniki i rekomendacje na zebraniu

rady pedagogicznej. Wyniki diagnozy wstępnej i sprawdzianu zewnętrznego w kasie VI stanowią podstawę

do opracowania przez zespoły przedmiotowe (humanistyczny, matematyczno - przyrodniczy) planu pracy

na dany rok szkolny oraz do opracowywania planów wynikowych przez nauczycieli poszczególnych



GIMNAZJUM W LUBIATOWIE 9/32

      

przedmiotów. I tak, na podstawie analizy danych zastanych i informacji udzielonej przez nauczycieli uczących

w jednym oddziale wynika, że w zakresie przeprowadzanych diagnoz w klasie I w roku szkolnym 2015/16,

sformułowano, m.in. wnioski:

● geografia: "Wprowadzić od pierwszych lekcji czytanie ze zrozumieniem, stosować ćwiczenia z czytania

map o różnej treści, systematycznie zapoznawać uczniów, z terminologią geograficzną, materiał

zrealizowany systematycznie utrwalać i nawiązywać do tematów na innych lekcjach";

● biologia: "Doskonalić umiejętności: poszukiwania, wykorzystania i tworzenia informacji oraz

rozumienia i interpretowania pojęć biologicznych";

● historia: "Doskonalić wykorzystywanie informacji w sytuacjach typowych oraz pracę z różnymi

tekstami kultury, źródłowymi";

● matematyka: "Powtórzyć - obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu, rozwiązywanie zadań

tekstowych dotyczących prędkości i czasu, rozwiązywanie zadań związanych z polem trapezu".

Grono pedagogiczne w celu wdrożenia powyższych wniosków, m.in: w planach wynikowych uwzględniło większą

liczbę ćwiczeń doskonalących umiejętności, które wypadły słabo na diagnozie wstępnej, dostosowało

organizację lekcji, metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. W szkole zorganizowano zajęcia

dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, konsultacje indywidualne i koła zainteresowań

mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Ponadto w oddziale klasy I podejmuje się działania

obejmujące analizę świadectw i rezultatów sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI, jak również uczniowie

diagnozowani są w kierunku preferowanych stylów uczenia się oraz określenia inteligencji wielorakiej wg

Howarda Gardnera.

Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Gimnazjaliści nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

i wykorzystują je podczas wykonywania różnorodnych zadań i rozwiązywania problemów. 

Przeprowadzone obserwacje lekcji wykazały, że uczniowie ze zróżnicowaną częstotliwością wykonują zadania

z różnych poziomów wiedzy (zgodnie z taksonomią Blooma), które pozwalają im na:

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

wiedzy, przywoływanie z pamięci pojęć, faktów, terminów, metod, modeli) -  6 z 6,

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

porównywanie i wnioskowanie na bazie zapamiętywanych informacji, stosowanie wiedzy w sytuacjach

typowych) - 5 z 6,

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

problemów, dokonywanie uogólnień) - 3 z 6.

Podczas obserwowanych lekcji nie wystąpiły sytuacje dydaktyczne wymagające od ucznia złożonego

rozumowania, dokonywania analizy struktury ze wskazaniem na związki pomiędzy jej poszczególnymi

elementami (np. stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych, budowanie teorii, formułowanie

sądów i opinii wraz z uzasadnieniem). Uzyskany wynik ankietowy pierwszo i drugoklasistów pozwala
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na stwierdzenie, iż młodzież na lekcjach wykorzystuje wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętności (na wszystkich

i większości lekcji - 25 z 30, wyk.1j).

Wykres 1j

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Obserwacja zajęć wykazała, że realizacja procesów edukacyjnych jest spójna ze sformułowanymi

w podstawie programowej warunkami kształcenia i sposobami jej realizacji. Natomiast

częstotliwość kształcenia przez nauczycieli umiejętności opisanych w podstawie programowej dla

III etapu edukacyjnego jest zróżnicowana.

Wszyscy ankietowani nauczyciele zdeklarowali, że doskonalą u swoich uczniów kluczowe kompetencje.

Z największą intensywnością (na wszystkich i większości lekcji) kształcą umiejętności: uczenia się;

 wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji oraz komunikowania się w języku

ojczystym (wykresy 1j - 3j). W zróżnicowany sposób doskonalone są kompetencje: czytania, pracy zespołowej,

myślenia naukowego - umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych

dotyczących przyrody i społeczeństwa (wykresy 4j - 6j). Natomiast najrzadziej grono pedagogiczne kształci

umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi, a także myślenia

matematycznego (wykresy 7j i 8j). Zróżnicowaną częstotliwość kształcenia umiejętności, opisanych

w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego wykazały również obserwowane zajęcia, co ilustruje

tabela nr 1. Należy zauważyć, że na żadnej obserwowanej lekcji nie były kształcone umiejętności myślenia

matematycznego w kontekście wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania

sądów opartych na rozumowaniu matematycznym. Natomiast wszystkie obserwowane zajęcia (6 z 6) wykazały

spójność procesów edukacyjnych z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej -
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nauczyciele zgodnie ze specyfiką nauczanego przedmiotu czy prowadzonych zajęć wykorzystywali te elementy,

które były zgodne z realizowanymi celami lekcji. I tak, np. podczas lekcji historii nauczyciel zadbał o to, aby

lekcja miała charakter poznawczy i wychowawczy. Uczniowie uczyli się o dokonaniach Mieszka I. Poznali

okoliczności budowy państwa polskiego oraz chrztu Polski. Poznali znaczenie przyjęcia chrześcijaństwa

i okoliczności obchodów 1000 lecia chrztu Polski. Na zajęciach zostały wykorzystane materiały ikonograficzne

i teksty źródłowe. Gimnazjaliści ćwiczyli porządkowanie wydarzeń w czasie, wyszukiwali informacje z tekstu,

a także analizowali mapę przedstawiającą państwo Piastów, posługiwali się drzewem genealogicznym.

Natomiast podczas zajęć języków obcych nauczyciele zastosowali metody i formy pracy umożliwiające

skuteczne porozumiewanie się w języku obcym, w mowie i w piśmie. 

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

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

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Które z najważniejszych umiejętności, opisanych w podstawie programowej dla danego etapu

kształcenia, były kształtowane u uczniów podczas lekcji? [OZ] (10391)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 czytanie 6 / 0 100 / 0

2 myślenie matematyczne 0 / 6 0 / 100

3 myślenie naukowe 2 / 4 33.3 / 66.7

4 umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym,

zarówno w mowie, jak i piśmie

5 / 1 83.3 / 16.7

5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i

korzystania z informacji

3 / 3 50 / 50

6 umiejętność uczenia się 3 / 3 50 / 50

7 umiejętność pracy zespołowej 3 / 3 50 / 50

8 umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy

informacji

4 / 2 66.7 / 33.3
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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 powszechnie monitorują i dokonują analizy osiągnięć uczniów. Wnioski z tych działań

wykorzystywane są do planowania i modyfikowania planów wynikowych i bieżącej pracy

dydaktycznej, w której zwraca się szczególną uwagę na doskonalenie umiejętności, które sprawiły

uczniom trudności w testach diagnozujących. 

W szkole monitorowane są osiągnięcia uczniów, co obrazowały wszystkie (6 z 6) obserwowane zajęcia oraz

ankietowe wskazania grona pedagogicznego. W tym celu nauczyciele najczęściej zadają pytania, zbierają

informacje zwrotne od uczniów, stwarzają gimnazjalistom możliwości do zadawania pytań, a także sprawdzają

czy właściwie zrozumieli omawiane kwestie i w jaki sposób wykonali zadania (wyk.1w), co miało również

miejsce w czasie obserwowanych zajęć. Należy zwrócić uwagę, iż podczas obserwacji lekcji jeden nauczyciel

wykorzystał techniki badawcze, a żaden nie zapytał uczniów, co sądzą o ich sposobie przekazywania wiedzy.

Grono pedagogiczne zadeklarowało, iż w różnorodny sposób wykorzystuje wnioski z analiz osiągnięć uczniów,

w szczególności zwracając uwagę na modyfikowanie planów wynikowych i organizowanie zajęć pozalekcyjnych

adekwatnych do potrzeb młodzieży, co ilustruje wykres 1o. 

 

Wykres 1o
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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.

W szkole podejmowane są działania mające na celu realizację sformułowanych wniosków

wynikających z analizowania osiągnięć uczniów. Skuteczność wdrażanych przedsięwzięć obrazują

wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2013 - 2015 w zakresie języka polskiego, matematyki,

przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego. Analiza rezultatów egzaminów wykazała ich

poprawę w skali staninowej - z wyników plasujących się w strefie staninów niskich do średnich.

Uczniowie odnoszą sukcesy w zawodach sportowych oraz konkursach, a wspiera ich w tym szeroka

oferta zajęć pozalekcyjnych.

Zarówno wypowiedź dyrektora, nauczycieli, jak i analiza danych zastanych wskazują, że działania podejmowane

przez szkołę w zakresie wdrażania wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się

do poprawy efektów kształcenia obrazowanych wynikami egzaminu gimnazjalnego, w szczególności w części

humanistycznej, przyrodniczej i języków obcych. Na przestrzeni trzech ostatnich lat wykazują one wzrost,

ponieważ przesunęły się ze strefy staninów niskich do średnich i utrzymują się na tym poziomie, co ilustrują

poniższe dane:

● języki polski  (lata: 2013 - stanin 2 -  bardzo niski;  2014, 2015 - stanin 4 - niżej średni);

● przedmioty przyrodnicze (2013 - stanin 3 - niski; 2014, 2015 - stanin 5 - średni);

● język angielski (2013 - stanin 3 - niski; 2014, 2015 - stanin 4 -  niżej średni);

● matematyka (2013, 2014 - stanin 3 - niski; 2015 - stanin 4 - niżej średni).

Należy podkreślić, że wyniki egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie na przestrzeni trzech ostatnich lat

utrzymują się w strefie staninów średnich (2013 - stanin 5 - średni; 2014 - stanin 4 - niżej średni; 2015 -

stanin 5 - średni), są niższe niż w województwie dolnośląskim, ale wyższe niż w gminie. Reasumując należy

stwierdzić, że średnie wyniki szkoły (w %) w dwóch ostatnich latach ze wszystkich przedmiotów

egzaminacyjnych, w tym języków obcych na poziomie podstawowym, znajdują się w strefie staninów średnich

(4 i 5). Nastąpiła poprawa wyników z egzaminu gimnazjalnego w porównaniu z wynikami w gminie,

ale rezultaty są poniżej średniej województwa. W roku 2013 z historii szkoła osiągnęła wynik (55%) powyżej

średniej w gminie (54%), ale poniżej średniej wojewódzkiej (57%). Pozostałe rezultaty plasowały się poniżej

średniej gminy i województwa. W latach 2014 i 2015 z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,

przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego, szkoła osiągnęła wynik na poziomie i powyżej średniej

w gminie, ale poniżej średniej wojewódzkiej. W roku 2014 tylko z matematyki rezultat gimnazjum był poniżej

średniej gminy i województwa. W roku 2015 był po raz pierwszy wyższy niż w gminie, ale niższy niż

w województwie. W 2015r. egzamin z języka niemieckiego pisało 6 uczniów i uzyskało rezultat poniżej średniej
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gminy i województwa. Powyższe informacje obrazują dane wyrażone w procentach w zestawieniu dotyczącym

wyników uzyskanych przez szkołę, gminę i województwo:

● język polski - rok 2013: 47.8., 54.0, 60.1; rok 2014: 63.1, 59.8, 65.6; 2015 - 58.9, 52.5, 61.2;

● historia i wiedza o społeczeństwie  - rok 2013: 55.0, 54.2, 56.7; rok 2014: 56.5, 56.5, 57.7; rok

2015 - 61.8, 61.7, 63.2;

● matematyka - rok 2013: 37.9, 43.0, 46.3; rok 2014: 36.2, 41.5, 45.7; rok 2015 - 40.6, 39.1, 46.8;

● przedmioty przyrodnicze - rok 2013: 51.9, 54.6, 58.1; rok 2014: 49.3, 48.9, 50.9; rok 2015 - 47.7,

42.5, 49.0;

● język angielski (poziom podstawowy) - rok 2013: 47.1, 51.8, 62.0;  rok 2014: 58.1, 53.8,  66.3; rok

2015 - 60.1, 52.8, 66.6; 

● język niemiecki (poziom podstawowy) -  rok 2014: 53.0, 56.8, 54.0; rok 2015 - 48.0, 50.6, 55.4. 

Niewielką efektywność nauczania obrazuje Edukacyjna Wartość Dodana w latach 2012 - 2015, która w zakresie

przedmiotów humanistycznych i matematyczno - przyrodniczych przesunęła się z poniżej przeciętnej (wartości

ujemnej) do przeciętnej. Warto zaznaczyć, że w obrębie tych bloków przedmiotowych wskaźnik ten osiąga

wartość dodatnią z języka polskiego, historii i przyrody. Wzrostu efektywności nauczania nie można

zaobserwować z matematyki. Systematyczne działania realizowane przez szkołę przyczyniły się także

do poprawy wyników klasyfikacji, frekwencji oraz sukcesów uczniów w konkursach i zawodach sportowych,

co zostało przedstawione w tabeli nr 1.   
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie sukcesy edukacyjne uczniów wynikają Państwa zdaniem z wdrożonych wniosków z

monitorowania i analizowania ich osiągnięć? [WN] (10782)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 osiąganie coraz wyższych wyników w nauce większa liczba promocji z wyróżnieniem (2011/12 - 6,

2012/13 - 10, 2013/14 -10, 2014/15 -11), coraz

mniejsza liczba osób powtarzających klasę (2011/12 - 4,

2012/13 - 2, 2013/14 - 2, 2014/15 - 1)

2 przyznanie tytułu "Złoty Absolwent Roku" w roku 2014 - jedna osoba, w roku 2015 - 2 osoby (od

roku szkolnego 2014/15)

3 przyznanie większej liczbie gimnazjalistów Stypendium

Wójta Gminy za wysokie wyniki w nauce lub w sporcie

w 2014 roku - 8 osób, w roku 2015 - 12 osób

4 wysokie lokaty uczniów w konkursach przedmiotowych i

zawodach sportowych na szczeblu gminnym,

powiatowym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim

w roku szkolnym 2014/15 i 2015/16

np.: I i II Powiatowy Konkurs Historyczny (1 i 2

miejsce), Konkurs Wiedzy o Bitwie nad Kaczawą, II

Powiatowy Konkurs Matematyczny (3 miejsce),

Powiatowy Konkurs Mitologiczny (2 miejsce), Powiatowy

Konkurs Ortograficzny (1 miejsce), Powiatowy Konkurs

Wiedzy o Życiu i Twórczości Jana Matejki (2 miejsce),

Powiatowy Konkurs Recytatorski "Pegazik" (2 miejsce -

2015/2016), Konkurs Wiedzy o KGHM i Regionie (półfinał

regionalny), Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (4

miejsce - 2014/15), Wojewódzki Drużynowy Turniej

Tenisa Stołowego (chłopcy 3 miejsce, dziewczęta - 4

miejsce – 2014/15), Dolnośląski Konkurs Pieśni i

Piosenki Patriotycznej (wyróżnienie), Powiatowy Turniej

Koszykówki Chłopców (3 miejsce)
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele w sposób systemowy rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe

uczniów oraz ich indywidualną sytuację. W oparciu o rozpoznane potrzeby organizują zajęcia

dydaktyczno - wyrównawcze, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia młodzieży, udzielają

wsparcia psychologiczno - pedagogicznego oraz materialnego. Nie wszyscy nauczyciele prowadzą

działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.

W opinii zdecydowanej większości młodzieży i jej rodziców wsparcie jakie otrzymują od grona

pedagogicznego jest zgodne z ich oczekiwaniami. 

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Nauczyciele w różnorodny sposób rozpoznają możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe

i sytuację społeczną młodzieży, wśród których istotną rolę odgrywają diagnozy osiągnięć uczniów

po II etapie edukacyjnym oraz badania preferencji sensorycznych i inteligencji wielorakiej

wszystkich uczniów.

W celu rozpoznania potrzeb i możliwości podopiecznych nauczyciele przeprowadzają diagnozy wstępne,

analizują osiągnięcia uczniów po II etapie edukacyjnym, zapoznają się z opiniami poradni psychologiczno -

pedagogicznej, obejmują wszystkich uczniów badaniami preferencji sensorycznych i inteligencji wielorakiej wg

Howarda Gardnera. Istotne w tym zakresie są również rozmowy z nauczycielami, rodzicami oraz bieżąca

obserwacja pedagogiczna. Szkoła w tym celu wykorzystuje techniki badawcze - ankiety, wywiady środowiskowe

i diagnozy psychologiczne ucznia. Na systemowy charakter tych działań wskazuje cykliczność prowadzonych

badań, na podstawie których określa się potrzeby poznawcze, społeczne i emocjonalne młodzieży (tabela nr 1).

W szkole w roku szkolnym 2015/16 rozpoznano 21 uczniów potrzebujących wsparcia ze względu na trudności

w nauce oraz 38 podopiecznych o potrzebie rozwoju uzdolnień i zainteresowań. Ponadto zdiagnozowano 10

uczniów potrzebujących pomocy materialnej. Ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne dla 12

podopiecznych opracowano i wdrożono programy wspierające (w klasie I - 4, II - 3 i III - 5). Są wśród nich te,

które dotyczą dysleksji rozwojowej, uzdolnień kierunkowych i niepełnosprawności. W ocenie zdecydowanej

większości ankietowanych rodziców (46 z 48) nauczyciele rozmawiają z nimi na tematy dotyczące możliwości

i potrzeb ich dzieci, choć ma to miejsce z różną częstotliwością: przynajmniej kilka razy w roku (32 z 48),

przynajmniej raz w roku (12 z 48), rzadziej niż raz w roku (2 z 48). Dwoje rodziców uważa, że takie rozmowy

nie mają miejsca (wyk.1j). 
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie są najważniejsze potrzeby rozwojowe (społeczne, poznawcze, emocjonalne) Państwa

uczniów? [WNO] (7779)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 bezpieczeństwa

2 akceptacji i zrozumienia siebie związana z poczuciem tożsamości dawana przez

otoczenia, w tym rówieśników, rodziców/opiekunów,

rodzeństwo, przyjaciół i znajomych, kadrę szkolną

3 przynależności do grupy

4 bliskości

5 sukcesu i uznania związana ze szkołą i działaniami pozaszkolnymi ucznia

6 szacunku w stosunku do swojej osoby i swoich bliskich, rodziny

itd.

7 wsparcia zwłaszcza pojawiająca się w sytuacjach trudnych,

kryzysowych, stresujących - wsparcia dawanego przez

rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, rówieśników, kadrę

szkoły

8 własnej wartości w oczach rodziców/opiekunów, rodzeństwa, bliskich,

przyjaciół, rówieśników, nauczycieli

9 rozwoju zgodnie z fazami rozwoju psychofizycznego

10 biologiczna jedzenia, picia, snu, odpoczynku, ruchu
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Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia.

W szkole, adekwatnie do rozpoznanych potrzeb uczniów, organizowane są zajęcia dydaktyczno -

wyrównawcze, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz udzielane jest wsparcie

specjalistyczne.

Tworząc swoją ofertę szkoła kieruje się potrzebami uczniów (dotyczącymi uzupełnienia wiedzy, rozwijania pasji

i zainteresowań), rodziców i środowiska. Wszyscy uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach, które

odbywają się zarówno przed lekcjami, jak i po nich. Są to zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki

(24 gimnazjalistów) i języka polskiego (24), rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, tj. sportowe (57),

wokalne (7), historyczne (8), polonistyczne (7), językowe (12), biologiczne (8), ekologiczne (5), chemiczne (3)

oraz biblijne (6). Młodzież oceniając te zajęcia stwierdziła w większości (23 z 30), iż są one interesujące

(wyk.1j). Dostosowanie zajęć do potrzeb uczniów zauważa również zdecydowana większość ankietowanych

rodziców (40 z 48, wyk.2j). Ponadto w ramach wspierania uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

w szkole organizowane są dla młodzieży i ich rodziców konsultacje z nauczycielami uczącymi oraz konsultacje

pedagogiczne i psychologiczne. Realizowane są projekty edukacyjne, np.: "Ważymy, mierzymy, liczymy - czyli

wiem co i ile jem", "Fizyka w naszych domach", "Z młodym pokoleniem na stadiony" czy "Trzymaj Formę".

Przeprowadzane są zajęcia profilaktyczno - wychowawcze, np.: "Moje metody uczenia się", "Poznaj siebie", "Co

dalej gimnazjalisto?", "Narkotyki? To mnie nie kręci", "Zachowania asertywne" oraz kampanie społeczne, np.

"Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Mądra szkoła czyta dzieciom". Młodzież uczestniczy w: przedstawieniach

profilaktycznych, np. "Nowy", "Klik", "Retusz", licznych konkursach, wyjazdach do teatru i kina oraz

wycieczkach (finansowanie wyjazdów pozaszkolnych dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji

finansowej).  Podejmowane działania wynikające z wniosków płynących z rozpoznanych potrzeb zaprezentowali

również nauczyciele uczący w jednym oddziale. Szczególną uwagę zwrócili na wspieranie uczniów poprzez

dostosowywanie metod i form pracy do zdiagnozowanych preferowanych przez uczniów stylów uczenia się,

a także rodzajów inteligencji wielorakiej posiadanej przez młodzież. I tak, przykładowo, w pracy z uczniami

o preferencjach wzrokowych stosowane są: taśmy wideo, foliogramy, slajdy, filmy edukacyjne, tabele, kolorowe

pisaki i kredy, pokazywane są interesujące kolorowe fotografie. Tworzy się warunki do sporządzania map

pamięci i eksponowania kluczowych słów. Z kolei nauczyciele prowadzący obserwowane zajęcia zwrócili uwagę

na te potrzeby i możliwości podopiecznych, a także działania z nich wynikające, które związane są głównie

z pojawiającymi się zaległościami czy brakami edukacyjnymi, co ilustruje tabela nr 1.
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Wykres 1j Wykres 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Które z Pana/i działań na lekcji wynikały z wcześniejszego rozpoznania potrzeb, możliwości

poszczególnych uczniów? Proszę podać przykłady. [WNPO] (7959)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wynikające z potrzeby utrwalenia określonych zagadnień

czy umiejętności

np. 1) konieczność utrwalenia pojęć teoretyczno -

literackich, umiejętność odróżniania form wypowiedzi

(opis, opowiadanie), 2) określanie dat podstawowych

wydarzeń historycznych, 3) formułowanie

charakterystyki poszczególnych grup zwierząt i

dokonywanie analizy porównawczej ich budowy, 4)

konstruowanie wypowiedzi ustnych

2 realizowanie zaleceń poradni psychologiczno -

pedagogicznej

1) podczas uzupełniania mapy konturowej dwoje

uczniów otrzymało mapki bardziej wyraźne i łatwiejsze

3 ukazanie wyrafinowanego świata muzyki

4 zastosowanie zróżnicowanych metod pracy ze względu

na różne kanały sensoryczne uczniów
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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.

Nie wszyscy nauczyciele podejmują adekwatne działania do potrzeb i możliwości uczniów, a tym

samym indywidualizują proces edukacyjny w odniesieniu do każdego ucznia. 

Działania podejmowane przez grono pedagogiczne podczas obserwowanych lekcji pokazały, że nie

na wszystkich z nich (2 z 6) prowadzone były działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego

w odniesieniu do każdego ucznia. Indywidualizację procesu edukacyjnego wobec wszystkich uczniów można

było zaobserwować podczas 4 z 6 obserwowanych lekcji. W ich trakcie nauczyciele wykorzystywali indywidualne

lub grupowe karty pracy zawierające zadania o zróżnicowanym stopniu trudności, stwarzali warunki uczniom

do wyboru zadań dostosowanych do ich możliwości, zadawali pytania o różnym stopniu trudności. Przydzielali

indywidualne zadania, np. uczeń kinestetyk pełnił rolę asystenta oraz dostosowywali czas pracy do aktualnych

potrzeb i możliwości młodzieży. Zdecydowana większość pierwszoklasistów i drugoklasistów (27 z 30)

stwierdziła, że może uczestniczyć we wszystkich zajęciach, na których chce być. Takiej możliwości nie wskazało

3 z nich (wyk.1j).

Wykres 1j
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Obszar badania: Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji

społecznej.

Szkoła we współpracy z instytucjami zewnętrznym i prywatnymi osobami podejmuje działania

pomagające przezwyciężyć trudności uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji społecznej.

W opinii rodziców i nauczycieli szkoła w swoich oddziaływaniach uwzględnia w codziennej pracy potrzeby

uczniów. Otrzymują oni wsparcie o charakterze dydaktycznym i psychologicznym, ponieważ mogą uczęszczać

na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, koła zainteresowań, a także uczestniczyć w konsultacjach

indywidualnych prowadzonych przez nauczycieli oraz psychologa i pedagoga, co pozwala na wzmacnianie

poczucia własnej wartości i przekłada się na funkcjonowanie młodzieży w środowisku. Identyfikowani są

uczniowie i rodziny wymagające wsparcia, wobec których określany jest program pomocowy. Gimnazjaliści

mający trudną sytuację społeczną mają zapewnione ciepłe posiłki, otrzymują dofinansowanie do wycieczek czy

imprez kulturalno - rozrywkowych. Otrzymują stypendia szkolne z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Złotoryi. Organ prowadzący, lokalne instytucje i osoby prywatne wspomagają szkołę w organizacji dożywiania

czy dofinansowaniu zakupy niezbędnych podręczników czy przyborów szkolnych. Z pomocy socjalnej korzysta

10 uczniów. W celu przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom organizowane są dla uczniów i ich rodziców

zajęcia i spotkania ze specjalistami z zewnątrz (warsztaty, spektakle profilaktyczne). 

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

odpowiada ich potrzebom.

Ankietowani uczniowie z oddziałów klas II i III w większości są przekonani, że grono pedagogiczne

wierzy w ich możliwości oraz wiedzą, że mogą liczyć na pomoc nauczycieli w pokonywaniu

trudności. Podobnego zdania są ich rodzice.

W dniu badania większość trzecioklasistów (13 z 21) wyraziło opinię, że wszyscy (8 z 21) lub większość (5 z 21)

nauczycieli dała im do zrozumienia, że wierzy w ich możliwości. Natomiast reszta zadeklarowała, że dotyczy to

połowy (6 z 21), mniej niż połowy (1 z 21) lub żadnego (1 z 21) nauczyciela (wyk.1j). Zdecydowana większość

pierwszo i drugoklasistów (27 z 30) wskazała, że nauczyciele wierzą w ich możliwości na wszystkich/większości

lekcji (wyk.2j) i mówi, że mogą nauczyć się nawet trudnych rzeczy (28 z 30, wyk.3j). Także w odczuciu

większości rodziców (39 z 44), tych którzy widzą potrzebę otrzymywania wsparcia (44 z 48), jest ono

adekwatne ze strony nauczycieli, ponieważ 34 z 44 rodziców uważa, że nauczyciele uczący ich dzieci zawsze

służyli im radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla ich dziecka. Natomiast 15 z 44 rodziców stwierdziło,

że od czasu do czasu, zdarzało się, że pomimo potrzeby nie otrzymywali wsparcia oraz 5 z 44 rodziców

wskazało, że takiego wsparcia nigdy nie otrzymali. Również w opinii większości rodziców (tych, którzy uważają,

że jest taka potrzeba, tj. 43 z 48), pomoc wychowawców jest zgodna z oczekiwaniami, gdyż 39 z 43 rodziców

orzekło, że takie sytuacje mają miejsce zawsze. Troje respondentów wskazało, że od czasu do czasu, zdarzało

się, że pomimo potrzeby nie otrzymywali takiego wsparcia, a jeden rodzic zadeklarował, że takiego wsparcia

nigdy nie otrzymał.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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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:

Szkoła organizując procesy edukacyjne systematycznie wykorzystuje wnioski z analizy wyników

egzaminu zewnętrznego oraz ewaluacji wewnętrznej. Następnie monitoruje działania podejmowane

na podstawie wskazanych rekomendacji, a wyniki monitorowania wykorzystuje do modyfikowania

realizowanych przedsięwzięć, w szczególności planów wynikowych/ rozkładów materiału i oferty

zajęć pozalekcyjnych. Istotnym aspektem pracy gimnazjum jest powszechne wykorzystanie przez

nauczycieli w bieżącej pracy dydaktyczno - wychowawczej wyników badań wykonywanych

na zlecenie innych niż szkoła instytucji, a niedotyczących uczniów tej szkoły (np. "Raport Biblioteki

Narodowej o stanie czytelnictwa za rok 2014", "Raport dotyczący nauczania języków obcych

w latach 2012 - 2014 w gimnazjum", Raport Instytutu Badań Edukacyjnych - "Badanie podstawy

programowej z historii w gimnazjum").

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

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

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania.

Wnioski z analizy wyników egzaminu zewnętrznego oraz ewaluacji wewnętrznej są systematycznie

wykorzystywane do organizacji i doskonalenia procesów edukacyjnych w gimnazjum.

Z informacji uzyskanych od dyrektora, nauczycieli i oglądu danych zastanych wynika, iż na podstawie analizy

rezultatów egzaminu gimnazjalnego oraz ewaluacji wewnętrznej, w szkole formułuje się wnioski związane

z procesami uczenia się. Wśród rekomendacji zawartych w opracowaniu z przeprowadzonego w kwietniu 2015r.

egzaminu zewnętrznego znalazły się następujące wnioski:

● "ćwiczyć wyszukiwanie oraz integrowanie informacji z różnych źródeł oraz jednoczesną pracę z mapą,

źródłem pisanym, tablicą genealogiczną, wykresem, ilustracją", 

● "ćwiczyć umiejętności z zakresu chronologii, umiejętności dostrzegania i analizowania kontekstów

do interpretacji tekstów, zwłaszcza tych wspomagających posługiwania się własną wiedzą", 

● "ćwiczyć umiejętność rozumienia ze słuchu i dokładnie analizować ich treść, powtarzać zagadnienia

gramatyczne, więcej tłumaczyć na języku angielskim różne zagadnienia gramatyczne", 

● "zwracać większą uwagę na rozwijanie umiejętności poprawnego odczytania danych z wykresu, tabeli

i rozwiązywanie zadań w różny sposób sformułowanych", 

● "zwiększyć liczbę ćwiczeń dotyczących czytania ze zrozumieniem oraz analizy i interpretacji tekstu", 
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● "doskonalić umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy", 

● "kontynuować działania z zakresu: pozyskiwania informacji zwrotnej, które partie sprawiają uczniom

trudność; częstego powtarzania materiału, bieżącego sprawdzania nabytej wiedzy, przeprowadzania

i analizowania próbnych egzaminów zewnętrznych [...]".

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego odbywa się dwuetapowo. W zespołach przedmiotowych

humanistycznym i matematyczno - przyrodniczym interpretowane są wyniki z poszczególnych części egzaminu,

następnie prezentowane są w czasie zebrania rady pedagogicznej, podczas którego formułowane są wnioski

do pracy, wykorzystywane przez nauczycieli w konstruowaniu planów wynikowych/rozkładów materiału. Do 15

września każdego roku szkolnego grono pedagogiczne przedstawia dyrektorowi szkoły wskazane plany

do akceptacji, w których uwzględnia sposób realizacji sformułowanych rekomendacji. W ramach sprawowanego

nadzoru - obserwacji lekcji - dyrektor szkoły monitoruje wdrażanie wniosków. Sposoby wdrażania wniosków

z egzaminu gimnazjalnego wymienili nauczyciele uczący w jednym oddziale. Zwrócili uwagę na: 

● przeznaczenie w planie wynikowym większej liczby godzin lekcyjnych i ćwiczeń mających na celu

rozwijanie umiejętności: odczytywania danych z tabel lub z wykresów, analizowania tekstów kultury,

interpretacji obrazów, ilustracji,

● dobieranie ćwiczeń wzbogaconych o odpowiednie środki dydaktyczne tj. filmy, pokazy, mapy, plansze,

tabele, nagrania muzyczne, karty pracy zgodnie z rozpoznanymi preferencjami sensorycznymi

oraz zaplanowanie biegu na orientację z czytaniem mapy,

● zorganizowanie zajęć dodatkowych adekwatnych do potrzeb uczniów, w tym zajęć dydaktyczno -

wyrównawczych z języka polskiego i matematyki,

● przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli, np.: "Jak zwiększyć skuteczność uczenia się matematyki

i nie tylko… Grywalizacja".

Z przeprowadzonego badania wynika, że w szkole przeprowadzana jest również ewaluacja wewnętrzna przez

powoływany co roku dwuosobowy zespół ewaluacyjny. Na radzie pedagogicznej ustalany jest obszar

do badania. Zespół opracowuje harmonogram ewaluacji, jej projekt i narzędzia badawcze. Za przebieg tego

badania odpowiada przewodniczący. Zespół we współpracy z dyrektorem opracowuje wyniki i wnioski

z ewaluacji. I tak, przykładowo, w roku szkolnym 2013/14 stwierdzono, że niewielka grupa młodzieży uczęszcza

na zajęcia dodatkowe, dlatego w kolejnym roku szkolnym 2014/15 podjęto ewaluację w obszarach "Uczniowie

są aktywni" oraz "Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej". Na jej podstawie

sformułowano rekomendacje: "informować i zachęcać uczniów do uczęszczania na koła zainteresowań oraz

umieszczać w dostępnym miejscu informacje o terminach pozalekcyjnych kół zainteresowań", "zwiększyć rolę

opiekuna Samorządu Uczniowskiego w celu większej aktywizacji uczniów w życie szkoły". W celu wdrożenia

wniosków, zdaniem nauczycieli, podjęto następujące działania: 

● opracowano szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, adekwatną do zdiagnozowanych potrzeb uczniów,

pod kątem rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień,

● zaangażowano gimnazjalistów do tworzenia tematyki zajęć pozalekcyjnych, 

● włączano młodzież w prezentowanie efektów swojej pracy na forum środowiska lokalnego, 

● zorganizowano konkurs o Puchar Dyrektora Szkoły "Klasa z Klasą", w którym aktywnie uczestniczą

wszyscy uczniowie. 



GIMNAZJUM W LUBIATOWIE 28/32

      

O skuteczności podejmowanych działań świadczy fakt, że wszyscy gimnazjaliści uczęszczają w roku szkolny

2015/16 na zajęcia pozalekcyjne oferowane w gimnazjum.  

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

Gimnazjum monitoruje działania podejmowane na podstawie wniosków z egzaminu zewnętrznego

i ewaluacji wewnętrznej, a wyniki monitorowania wykorzystuje do modyfikowania realizowanych

przedsięwzięć.

Z informacji udzielonej przez dyrektora wynika, że w szkole w systemowy sposób monitoruje się realizację

działań wynikających z analizy egzaminu zewnętrznego i ewaluacji wewnętrznej. Wśród tych działań znajdują

się, m.in.:

● analizy arkuszy realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów nauczania,

● analizy planów wynikowych/rozkładów materiałów nauczycieli pod kątem rozszerzenia zagadnień

wynikających z zaleceń do pracy,

● obserwacje zajęć pod kątem spójności przeprowadzanych na lekcjach ćwiczeń z wnioskami

sformułowanymi na podstawie analizy egzaminu gimnazjalnego,

● zbieranie opinii poprzez ankietowanie nauczycieli i uczniów (Raport z ewaluacji wewnętrznej:

"Uczniowie są aktywni", "Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej"),

● sprawdzanie systematyczność oceniania bieżącego uczniów, w tym stosowania elementów oceniania

kształtującego,

● analizowanie: sprawozdań z pracy zespołów przedmiotowych, wyników próbnych egzaminów

zewnętrznych i badań wewnętrznych i zewnętrznych.

Monitorowanie dotyczy, np.: frekwencji uczniów podczas zajęć lekcyjnych i dodatkowych; osiągnięć

dydaktycznych i wychowawczych uczniów (opracowywane jest zestawienie ocen półrocznych i rocznych, ocen

zachowania); udziału i sukcesów uczniów w konkursach i zawodach sportowych czy zaangażowania

 gimnazjalistów w działania dydaktyczne i społeczne szkoły poprzez organizację całorocznego konkursu o Puchar

Dyrektora Gimnazjum "Klasa z Klasą". 

Wnioski z monitorowania działań prowadzonych w szkole są użyteczne. Służą, m.in. do:

● modyfikacji rozkładów materiałów/planów wynikowych pod kątem kształcenia określonych

umiejętności,

● ponownej analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem realizacji określonych

treści,

● powtarzania zagadnień, w których uczniowie na egzaminie i diagnozie "na wejściu" osiągnęli niskie

wyniki, dostosowywania wymagań do możliwości indywidualnej ucznia, 

● indywidualizacji pracy z uczniem,

● udzielenia celowego wsparcia przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga i psychologa,

● opracowania podczas spotkań zespołów przedmiotowych - planu działań w celu poprawy efektywności

kształcenia, 
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● udziału w różnych formach edukacyjnych: lekcjach teatralnych, filmowych, wycieczkach

tematycznych, rajdach,

● promowania szkoły w środowisku lokalnym,

● zmobilizowania wszystkich uczniów do udziału w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych poprzez ich

organizację przed i po lekcjach.  

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.

Zdecydowana większość nauczycieli zna wyniki zewnętrznych analiz i badań wykonywanych

na zlecenie innych niż szkoła instytucji, a niedotyczących uczniów tej szkoły.

Ankietowani nauczyciele deklarują (9 z 11, wyk.1j), że w tym lub poprzednim roku szkolnym poznali wyniki

badań zewnętrznych. Najczęściej wskazują Raport Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa za rok 2014, który

zawiera następujące wnioski: ''Zalecać czytanie książek podróżniczych, popularno - naukowych, aby rozbudzać

zainteresowania przedmiotem'', ''Zachęcać uczniów do korzystania z internetu dla celów naukowych''. Pozostałe

badanie zewnętrzne, z wynikami których zapoznało się grono pedagogiczne prezentuje tabela nr 1.
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jeżeli tak, proszę wymienić, jakie to badania i jakie wnioski z nich płyną dla pracy z uczniami tej

szkoły? [AN] (10460)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 9

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Raport dotyczący nauczania języków obcych w latach

2012 - 2014 w gimnazjum.

1) Młodzież wiejska ma utrudniony dostęp do osób

dobrze władających językiem obcym.

2 Raport Instytutu Badań Edukacyjnych - "Badanie

podstawy programowej z historii w gimnazjum".

1) Z realizacją wymagań szczegółowych rozwijać

wymagania ogólne oraz stosować w praktyce

wymienione w podstawie programowej warunki i

sposoby realizacji podstawy programowej.

3 Badania poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa. 1) Zwiększająca się liczba uczniów zwalnianych z zajęć

wychowania fizycznego. 2) Następuje spadek zalecanej

przez WHO aktywności fizycznej w czasie wolnym.

4 Literatura oceniająca stan wiedzy o sztuce i kulturze

plastycznej i muzycznej.

1) Rozbudzać zainteresowania kulturą literacką,

teatralną, filmową, muzyczną. 2) Ze względu na znikomą

ilość godzin plastyki i muzyki w szkołach wskazany

udział w kołach muzycznych, festiwalach, konkursach.

5 Badania TNS Polska "Bezpieczeństwo dzieci w

Internecie".

1) Przeprowadzać zajęcia z informatyki i zajęcia

profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa w sieci.
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Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.

Nauczyciele w swoich działaniach wykorzystują wyniki badań zewnętrznych.

Ankietowani nauczyciele i dyrektor wskazali liczne przykłady działań związanych z badaniami zewnętrznymi,

z których zostaną wskazane dwa przykłady. Najwięcej nauczycieli (5 z 11) wykorzystuje w swojej pracy wyniki

Raportu o stanie czytelnictwa za rok 2014, który wskazał na konieczność rozwijania kompetencji czytelniczych,

zarówno dzieci, jak i rodziców. Stąd w szkole podejmowane są działania ukierunkowane na rozbudzanie

zainteresowań kulturą czytelniczą związaną z przedmiotem. W oparciu o fragmenty książek uczniowie wykonują

różnorodne zadania (np. karty pracy wykorzystujące opisy wyprawy Ferdynanda Magellana dookoła świata,

poszukiwanie informacji i opisów dotyczących zabytków kultury w najbliższej okolicy). Podczas lekcji

wykorzystywane są  teksty popularno - naukowe (np. fragmenty książek mówiących o badaniach nad kwasami

nukleinowymi i badaniem jeziora Bajkał przez H. Arctowskiego). Kontynuowany jest udział w kampanii "Cała

Polska czyta dzieciom" oraz "Narodowe czytanie". Kolejnym badaniem zewnętrznym, z wyników którego

korzysta szkoła, są wykonane na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyich i Fundacji Orange badania TNS Polska

"Bezpieczeństwo dzieci w Internecie". Stąd wzmożone działania szkoły w zakresie oddziaływań o charakterze

profilaktycznym. Przeprowadzono prelekcję dla rodziców na temat zagrożeń związanych z Internetem -

"Zagrożenia wieku dorastania", wprowadzono w szkole "Dzień bezpiecznego Internetu", uczniowie i ich rodzice

wzięli udział w przedstawieniu profilaktycznym "Klik" w wykonaniu aktorów z teatru profilaktyki "Maska"

z Krakowa.
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