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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

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

wymagań państwa.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

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

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

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

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

wymagania na pięciu poziomach:

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

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

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

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

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

Badanie zostało zrealizowane w dniach 25-04-2014 - 08-05-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Dorota Słońska-Halczak, Aniela Kasiniak. Badaniem objęto 43 uczniów (ankieta

i wywiad grupowy), 34 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 11 nauczycieli (ankieta i wywiad

grupowy).Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem Szkoły, grupowy z przedstawicielem samorządu

lokalnego i partnerów Szkoły,grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji i analizę

dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary

działania Szkoły.
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Obraz szkoły

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie prowadzona jest przez Gminę Krościenko

nad Dunajcem. Początki działalności Szkoły sięgają połowy dziewiętnastego wieku, w 2009 roku świętowała 160

rocznicę swojego istnienia. Obecnie, w budynku oddanym do użytku w 1964 roku, uczy się 109 dzieci w 6

oddziałach. Obiekt szkolny jest sukcesywnie remontowany i rozbudowywany. Uczniowie korzystają z kolorowo

urządzonych sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, boiska sportowego, a najmłodsi z placu zabaw. W opinii

wszystkich grup respondentów, uczniowie w Szkole czują się bezpieczne, a prowadzone różnorodne działania

wychowawcze i profilaktyczne we współpracy z innymi instytucjami, wpływają na postrzeganie Szkoły, jako

przyjaznej dla dzieci. 

Działania podejmowane na rzecz wzmacniania pozytywnych zachowań przynoszą oczekiwane rezultaty, gdyż

uczniowie stosują się do ustalonych zasad, między innymi poszanowania cudzej własności oraz okazywania

innym szacunku.

W Szkole zwraca się szczególną uwagę na kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych, poszanowania

tradycji, tolerancji, odpowiedzialności oraz koleżeństwa. Ważną rolę pełnią działania rozwijające

zainteresowania uczniów i przygotowujące ich do udziału w konkursach, przeglądach i zawodach sportowych,

gdzie osiągają liczne sukcesy. 

Nauczyciele, realizując procesy edukacyjne uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej, jednakże w mniejszym stopniu wykorzystują różnorodne metody i formy pracy oraz wiedzę

z innych przedmiotów w procesie uczenia. 

Bardzo ważnym elementem procesu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły jest kultywowanie tradycji

regionalnych i realizowanie programu zespołu regionalnego "Trzy Korony", w którym zaangażowani są wszyscy

uczniowie Szkoły. Uczniowie podkreślają, że śpiewając i tańcząc, poznają żywą tradycję regionu pienińskiego,

a udział w licznych uroczystościach środowiskowych i w przeglądach artystycznych kształtuje postawę

wzajemnej współpracy oraz odwagi w prezentowaniu własnych umiejętności artystycznych. 
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa w Grywałdzie
Patron Bohaterów Warszawy

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Grywałd

Ulica Szkolna

Numer 29

Kod pocztowy 34-450

Urząd pocztowy Krościenko nad Dunajcem

Telefon 182623823

Fax 182623823

Www www.sp-grywald.vns.pl

Regon 49067238100000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 109

Oddziały 6

Nauczyciele pełnozatrudnieni 9.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 5.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 18.17

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 12.11

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat nowotarski

Gmina Krościenko nad Dunajcem

Typ gminy gmina wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się C

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują
różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału (D)

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D)

Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D)

Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania (D)

Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach (D)

Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich
indywidualny rozwój (D)

Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej
wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej
funkcjonować w społeczności lokalnej (B)

Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni
za własny rozwój (B)

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B)

W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B)

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej C

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego (D)

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji
(D)

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

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

Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B)

Respektowane są normy społeczne B

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne (D)

Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu
uczniowskiego (D)

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

W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb (B)

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B)
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Wnioski

1. Organizacja zajęć oraz stosowane przez nauczycieli na lekcjach metody i formy pracy w małym stopniu

umożliwiają uczniom rozwiązywanie problemów, angażowanie się wszystkich na zajęciach oraz

wzajemnej współpracy. 

2. Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się, opartą na wzajemnym szacunku

i życzliwości.

3. Działający w Szkole zespół regionalny "Trzy Korony" zapewnia wszystkim uczniom rozwój umiejętności

artystycznych, kształtuje poczucie przynależności regionalnej, daje możliwość prezentowania uzdolnień

oraz promuje Szkołę.

4. Realizowane przez Szkołę nowatorskie działania dotyczące krzewienia kultury i tradycji regionalnych,

cenione są przez partnerów, rodziców i uczniów.

5. Podejmowane przez nauczycieli działania mające na celu stwarzanie uczniom możliwości udziału

w inicjatywach na rzecz lokalnego środowiska lokalnego, przyczyniają się do rozwoju ich

samodzielności, umiejętności i zdolności oraz postawy odpowiedzialności.

6. Prowadzona diagnoza wstępna oraz wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów służy osiąganiu

przez uczniów sukcesów w konkursach i zawodach sportowych, jednak nie zawsze przyczynia się

do wzrostu efektów kształcenia mierzonych wynikiem sprawdzianu.

7. Szkoła podejmuje wieloaspektowe działania wychowawcze i profilaktyczne, które przyczyniają się

do kształtowania wśród uczniów pożądanych społecznie postaw, a także pozwalają na zapewnienie im

poczucia bezpieczeństwa.

8. Inicjatywy rodziców dotyczące wychowania ich dzieci są uwzględniane przez Szkołę i  służą

ujednoliceniu działań wychowawczych oraz uzyskaniu zamierzonych efektów pracy z dzieckiem. 

9. Szkoła uczestniczy w działaniach propagujących wartość rodziny, szacunek wobec tradycji regionu oraz

postawy patriotyczne oraz stwarza uczniom możliwość uczestnictwa w różnorodnych akcjach

charytatywnych, przez co kształtowana jest ich wrażliwość na potrzeby innych.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane,

przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana i

kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody

pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i

brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o

postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. 

Poziom spełnienia wymagania: C

Organizacja procesów edukacyjnych służy rozwojowi uczniów, odpowiada ich potrzebom

i zainteresowaniom. Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się między

innymi poprzez stwarzanie uczniom możliwości samodzielnego rozwiązywania zadań oraz

organizowanie pracy w zespole. Prowadzone przez nauczycieli działania, w tym przyjazna

i życzliwa atmosfera na zajęciach sprzyja uczeniu się uczniów oraz umożliwia im

wykorzystanie zasobów lokalnego środowiska w tym procesie. Jednakże, w mniejszym

stopniu uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia,

w szczególności wykorzystanie różnych dziedzin wiedzy. Prowadzenie dla wszystkich

uczniów zajęć regionalnych, w tym zespołu "Trzy Korony" jest nowatorskim rozwiązaniem

służącym rozwojowi uczniów i oczekiwanym przez środowisko lokalne. 

Obszar badania:  Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi

uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i

oddziału

Procesy edukacyjne są dostosowane do potrzeb uczniów i służą ich rozwojowi. Uczniowie wskazują,

że nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia (rys. 1j), potrafią zainteresować tematem lekcji (rys. 2j), a to

zachęca ich do nauki (rys. 3j). Uczniowie współpracują z innymi uczniami na zajęciach, jednakże sytuacje takie

nie mają na lekcjach charakteru powszechnego (rys. 4j). W opinii zarówno uczniów, jak i nauczycieli sposób

prowadzenia większości obserwowanych zajęć nie różnił się od innych lekcji z danego przedmiotu. Uczniowie

uczestniczący w zajęciach dodatkowych podkreślili, że chętnie uczestniczą w zajęciach zespołu regionalnego

"Trzy Korony", ponieważ w sposób praktyczny poznają tradycje regionalne, wszyscy uczniowie współpracują ze

sobą i są zaangażowani śpiewając i tańcząc. Ponadto, uczniowie informują, że podoba im się na lekcjach miła
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atmosfera oraz ciekawe zadania i pomoce dydaktyczne wykorzystane na zajęciach. Uczniowie edukacji

wczesnoszkolnej zwrócili uwagę, że dla niektórych duża ilość zadań, które rozwiązywali sprawiała im trudności.

Obserwacje zajęć pozwalają stwierdzić, że nauczyciele umożliwili uczniom pracę w grupach, a najczęściej

wykorzystywali metodę pogadanki i wykładu oraz obserwację, pokaz i metodę działań praktycznych w celu

zaangażowania uczniów oraz kształtowania umiejętności autoprezentacji. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej

mogą rozwijać swoje zainteresowania plastyczne, muzyczne, jak również zainteresowania komputerowe,

polonistyczne i przyrodnicze oraz mogą uczestniczyć w konkursach i zajęciach kółka szachowego. Podkreślają,

że są oni zadowoleni, gdy pracują w grupach, bawią się, śpiewają i wyjeżdżają na zawody. Dzieci oczekują, aby

częściej wychodziły na spacery i na plac zabaw, a nauczyciele organizowali dla nich więcej konkursów. 

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

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Uczniowie twierdzą, że nauczyciele wyjaśniają im, jak się uczyć (rys. 1j), pomagają zastanowić się, czego się

nauczyli (rys. 2j), co wpływa na to, że potrafią się uczyć (rys. 3j). Najmłodsi uczniowie informują,

że rozmawiają z nauczycielami o tym, czego nauczyli się ostatnio w szkole i wskazują zagadnienia, które

ostatnio poznali. Zdaniem nauczycieli, uczniowie potrafią się uczyć samodzielnie (rys. 4j). Obserwacje zajęć

pozwalają stwierdzić, że nauczyciele tworzą uczniom sytuacje, w których mogą wyrażać swoje opinie;

podejmować indywidualne decyzje dotyczące ich uczenia się oraz rozwiązywać problemy poznawcze, jednakże

w połowie dotyczyło to większości uczniów lub całej klasy. Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia

się poprzez wykorzystanie pomocy dydaktycznych, stwarzanie uczniom możliwości samodzielnego

rozwiązywania zadań; organizowanie pracy grupowej i w zespole, dzięki czemu uczniowie uczą się od siebie

nawzajem i korygują swoje błędy. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

Zdaniem rodziców, nauczyciele dbają o dobre relacje między uczniami (rys. 1j), wszystkich uczniów traktują

równie dobrze (rys. 2j) oraz szanują uczniów (rys. 3j), a efektem tego jest to, że ich dzieci chętnie chodzą

do szkoły (rys. 4j). W opinii uczniów, większość czasu na lekcjach wykorzystują na uczenie się (rys. 5j),

a pomagają im we właściwym zrozumieniu zagadnień omawianych na lekcji (rys. 6j), przekazują im wskazówki,

które pomagają się uczyć (rys. 7j), rozmawiają z nimi, gdy mają taką potrzebę (rys. 8j) oraz traktują równie

dobrze wszystkich uczniów. Uczniowie - jak sami wskazują - odnoszą się do siebie przyjaźnie i pomagają sobie

nawzajem (rys. 9j), a w szkole nie zdarzają się sytuacje, podczas których uczniowie są lekceważeni przez

innych (rys. 10). Najmłodsi uczniowie podkreślają, że lubią szkołę, ponieważ poznają tutaj nowych kolegów,

uczą się o ciekawych zjawiskach oraz bawią się i śpiewają, jak również mogą wyjeżdżać na zawody i wycieczki.

Obserwacja zajęć wykazała, że uczniowie są zdyscyplinowani i wykonują polecenia nauczyciela, w każdej

sytuacji wzajemna relacja między nauczycielem i uczniami jest życzliwa. Nauczyciele przyjmują opinie

i inicjatywy uczniów podczas zajęć, chwalą ich za wykonane zadanie oraz dają możliwość wykorzystania

popełnionych błędów. 

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

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

Wykres 9j Wykres 10j
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Obszar badania:  Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec

nich oczekiwania

Uczniowie na wszystkich zajęciach w dniu przeprowadzonego badania wiedzieli, co było celem lekcji (rys. 1j),

w zdecydowanej większości mieli informacje w jakim celu poznają zagadnienia będące tematem zajęć (rys. 2j)

oraz nauczyciele wyjaśniali im, jakie mają wobec nich oczekiwania na lekcjach (rys. 3j). Nauczyciele na wstępie

zajęć przedstawiają im cele oraz upewniają się, czy uczniowie zrozumieli zagadnienia związane z tematem

zajęć. W tym celu zapisują temat na tablicy, wyjaśniają pojęcia związane z tematem oraz

przypominają/powtarzają wiadomości poznane przez uczniów na poprzednich zajęciach.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

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

trudnych sytuacjach

W opinii rodziców nauczyciele wierzą w możliwości ich dzieci (rys. 1j) oraz większość nauczycieli chwali ich

dziecko częściej niż krytykuje (rys. 2j). Natomiast uczniowie deklarują, że lubią się uczyć na lekcjach (rys. 3j),

a nauczyciele udzielają im pomocy w sytuacjach wymagających wsparcia (rys. 4j) oraz pomagają im się uczyć,

między innymi poprzez udzielanie im wskazówek, jasne i zrozumiałe tłumaczenie zagadnień, organizowanie

pracy w grupach oraz wykorzystywanie różnorodnych pomocy dydaktycznych na zajęciach.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Nauczyciele prowadzą różnorodne działania, aby informacja zwrotna o postępach w nauce oraz sposób

oceniania pomagały uczniom uczyć się. Uczniowie twierdzą, że nauczyciele prawie na wszystkich zajęciach

oceniają ich według ustalonych i jasnych zasad (rys. 1j), informują, co będą brać pod uwagę oceniając zadanie

(rys. 2j), dostrzegają to, co uczniowie robią dobrze (rys. 3j) oraz pomagają im przezwyciężać trudności w nauce

(rys. 4j) i rozmawiają z uczniami o ich postępach w nauce (rys. 5j) oraz o tym, co wpłynęło na ich sukcesy (rys.

6j). Zdaniem uczniów, pomoc jaką uzyskują od nauczycieli jest wystarczająca rys. 8j), a więcej niż połowa

z nich jest zadowolona, ale tylko 1/3 wie w takiej sytuacji, co ma poprawić i ma ochotę się uczyć (rys. 1w).

Ponadto, rodzice wskazują, że sposób oceniania uczniów stosowany w szkole przez nauczycieli zachęca ich

dzieci do uczenia się (rys. 7j). Obserwacje zajęć pozwalają stwierdzić, że nauczyciele zwracają uwagę na te

elementy odpowiedzi lub działania ucznia, które były prawidłowe lub nieprawidłowe, a uzyskane informacje

ukierunkowują pracę uczniów w celu uzyskania lepszego wyniku, pomagają im w korygowaniu błędów oraz

motywują do podejmowania prób samodzielnego rozwiązywania kolejnych zadań. Jednakże, tylko na połowie

obserwowanych zajęć, nauczyciele udzielali uczniom zwrotnej informacji dotyczącej efektów ich pracy. 

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

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

 

Wykres 1w
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Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych

dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom

zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej

Uczniowie wskazują, że to czego uczą się w Szkole jest im przydatne w życiu (rys. 1j), mają możliwość

korzystania z tego, czego nauczyli się na innych przedmiotach lub poza szkołą (rys. 2j) oraz nauczyciele

wykorzystują na lekcjach zagadnienia z innych przedmiotów. Jednakże prawie 1/4 ankietowanych uczniów nie

potwierdza takich sytuacji (rys. 3j). Obserwacje zajęć pozwalają stwierdzić, że uczniowie mają możliwość

najczęściej odwołania się do wiedzy przedmiotowej i innych przedmiotów oraz doświadczeń pozaszkolnych,

w szczególności do tradycji związanych z regionem w którym mieszkają. Ponadto, nauczyciele odwołują się

do umiejętności i wiedzy nabytej przez uczniów na wcześniejszych lekcjach oraz informacji z najbliższego ich

otoczenia, jak również doświadczeń uzyskanych na występach i pokazach artystycznych. Nauczyciele uczący

w jednym oddziale wymieniają przykłady działań prowadzonych wspólnie z nauczycielami w tym zakresie,

między innymi organizowanie wycieczek, przedstawień i akademii; przygotowanie przez uczniów prezentacji

na temat swojej Małej Ojczyzny oraz ulotek reklamujących walory regionu pienińskiego z odwołaniem się

do tradycji rodzinnych i regionalnych. Ponadto, uświadamiają oni uczniom wpływ ćwiczeń fizycznych na zdrowie

oraz umożliwiają udział w Rajdzie Szlakami Partyzantów, w zajęciach dydaktycznych na terenie Pienińskiego

Parku Narodowego i zajęciach prowadzonych przez aktorów, jak również organizują spotkania z twórcami

ludowymi i zajęcia z pierwszej pomocy oraz przygotowują wspólne zabawy uczniów z dziećmi z Ośrodka

Rewalidacyjno-Wychowawczego w Krościenku n.D i spotkań podopiecznymi Przytuliska Świętego Alberta

w Grywałdzie. 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

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

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój

Zdaniem nauczycieli, dają oni uczniom najczęściej możliwość wyboru terminów testów, sprawdzianów (rys. 1j),

zajęć dodatkowych (rys. 2j), w mniejszym stopniu sposobu oceniania (rys. 3j) oraz wyboru tematyki lekcji (rys.

4j), metod pracy (5j). Jak twierdzą uczniowie, nauczyciele zachęcają ich do wymyślania i realizowania własnych

pomysłów (rys. 6j), a największy wpływ na lekcji mają na omawiane treści oraz atmosferę w klasie (rys. 1w).

Natomiast ich wyniki w nauce zależą przede wszystkim od ich zaangażowania i czasu, jaki poświęcają na naukę

oraz pracy nauczycieli (rys. 2w). Obserwacje zajęć wykazały, że nauczyciele rozmawiali z uczniami, w jaki

sposób będzie przebiegać lekcja, stwarzali im możliwość zastanowienia się, czego nauczyli się na lekcji oraz

wyrażania swoich opinii poprzez wybór nazwy grupy, kolejności wykonywania zadań oraz tekstów przyśpiewek

i układów tanecznych.  Jednakże nie na wszystkich zajęciach uczniowie zostali poinformowani o sposobie

prowadzenia zajęć oraz mieli możliwości zastanowienia się, czego nauczyli się na zajęciach. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j Wykres 6j

 

Wykres 1w
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Wykres 2w

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

W Szkole prowadzone są działania, by umożliwić uczniom uczenie się od siebie nawzajem. Większość uczniów

wskazuje, że pracują w grupach lub parach na większości i na wszystkich zajęciach (rys. 1j), rzadziej natomiast

wykonują zadania wymyślone przez siebie lub innych uczniów (rys. 2j). Obserwacje zajęć pozwalają stwierdzić,

że na większości lekcji nauczyciele stwarzają uczniom możliwości, aby uczniowie mogli uczyć się od siebie

nawzajem poprzez organizowanie wzajemnej pomocy uczniom, ocenianie prac innych, słuchanie wypowiedzi

kolegów i korygowanie ich błędów oraz obserwowanie tańca i słuchanie piosenek w wykonaniu innych uczniów

w celu doskonalenia swoich umiejętności artystycznych. Nauczyciele – jak twierdzą - w tym celu stosują

najczęściej na zajęciach z uczniami formę pracy w grupach i w parach; tworzą sytuacje, kiedy uczniowie

dyskutują i wspólnie rozwiązują problemy oraz stawiają uczniom pytania i motywują do odpowiedzi. Ponadto,

organizują zespołowe wykonywanie przez uczniów różnorodnych prac i występów artystycznych i umożliwiają

prezentowanie wykonanych zadań na forum klasy, szkoły i poza szkołą oraz przeprowadzają doświadczenia

z udziałem uczniów i organizują pomoc koleżeńską. 
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Wykres 1j Wykres 2j

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

rozwojowi uczniów

W Szkole prowadzone są działania nowatorskie, które realizowane są zgodnie z potrzebami uczniów w celu

rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień artystycznych. Jako przykład Dyrektor i partnerzy podają prowadzenie

działań w zakresie kultury i kultywowania tradycji regionalnej, w szczególności prowadzenie zespołu

regionalnego "Trzy Korony", w ramach którego wszyscy uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach w ilości

4 godzin tygodniowo, prowadzonych przez nauczyciela muzyki. Zajęcia prowadzone są w oparciu o opracowany

program własny, wpisany do szkolnego zestawu programów nauczania, który określa między innymi

przewidywane osiągnięcia uczniów oraz sposób ewaluacji realizowanego programu. Celem zajęć jest

rozbudzanie zainteresowań uczniów tradycjami i folklorem regionu, kształtowanie poczucia tożsamości

regionalnej, uświadomienie własnych korzeni w powiązaniu ze wspólnotą rodzinną, lokalną, rozwijanie

aktywności związanej z uczestnictwem w życiu lokalnej społeczności, dostarczanie radości ze wspólnego

śpiewania i tańczenia oraz możliwości wykazania się własnymi umiejętnościami, jak również kształtowanie

obowiązkowości, systematyczności, współodpowiedzialności, współpracy w grupie, wzmocnienie wiary we

własne możliwości i stwarzanie każdemu uczniowi możliwości osiągania sukcesów. Uczniowie uczestniczący

w zajęciach dodatkowych podkreślili, że chętnie uczestniczą w zajęciach zespołu regionalnego, ponieważ

w sposób praktyczny poznają tradycje regionalne, wszyscy uczniowie są zaangażowani śpiewając i tańcząc, cały

czas ze sobą współpracują i biorą odpowiedzialność na sukcesy indywidualne i całego zespołu. Zajęcia

regionalne dostarczają im dużo radości, zabawy, dzięki temu stają się odważni, śmiali w prezentowaniu swoich

umiejętności. Ponadto, mają satysfakcję, że przekazują wartości regionalne innym osobom, a ich rodzice są

zadowoleni z tego co robią. Zdaniem partnerów, uczniowie uczestniczą w żywej kulturze regionalnej, zapoznają

się z tradycjami regionalnymi, które kultywują na dalszych etapach kształcenia oraz w życiu dorosłym, odnoszą
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sukcesy na konkursach i przeglądach artystycznych. Uczniowie w tradycyjnych strojach regionalnych

uświetniają swoimi występami uroczystości szkolne, parafialne, gminne, środowiskowe. Biorą udział w różnych

występach, festynach, imprezach gminnych, powiatowych, ogólnopolskich oraz prezentowali swoje umiejętności

w nagraniu radiowym w Poznaniu. Absolwenci Szkoły kontynuują swoje zainteresowania i umiejętności

artystyczne w gminnym zespole regionalnym „Pieniny – Krościenko”, utworzyli kapelę góralską „Braciskowie”,

śpiewają w scholii parafialnej, ubierają się w stroje regionalne podczas uroczystości parafialnych

i środowiskowych, gminnych; samodzielnie w środowisku lokalnym podejmują inicjatywy i realizują działania

o charakterze regionalnym, między innymi przygotowują jasełka góralskie dla społeczności lokalnej oraz biorą

udział w przeglądach grup kolędniczych. Natomiast uczniowi, którzy kontynuują naukę w Gimnazjum

w Krościenku biorą udział w realizowanych projektach unijnych o tematyce regionalnej. Ponadto, zespół „Trzy

Korony’ promuje Szkołę, miejscowość i gminę na forum ogólnopolskim i międzynarodowym. Wszyscy

nauczyciele twierdzą, że prowadzone działania, między innymi wpływają na zaangażowanie oraz rozwijanie

zainteresowań i uzdolnień uczniów w wyższym stopniu niż tradycyjne rozwiązania, kształtowanie umiejętności

współpracy i odpowiedzialności, wzbogacają ofertę Szkoły oraz są formą zagospodarowania uczniom wolnego

czasu. 
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Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej

rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać

kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności

monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Poziom spełnienia wymagania: C

Uwzględnianie przez nauczycieli przy realizacji podstawy programowej zalecanych warunków

i sposobów jej realizacji oraz osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego sprzyja

efektywności pracy z uczniem również w zakresie kształtowania przydatnych umiejętności i postaw

społecznie pożądanych. Szkoła osiąga lepsze wyniki w konkursach, zawodach sportowych,

natomiast wynik sprawdzianu utrzymuje się na poziomie średnim. 

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego są diagnozowane w klasie pierwszej i czwartej.

W przypadku klasy pierwszej, przeprowadzany jest na początku roku szkolnego test diagnozujący umiejętności

uczniów. Ponadto, uwzględniane są również wyniki diagnozy gotowości szkolnej. Nauczyciel prowadzi również

rozmowy z nauczycielem prowadzącym w poprzednim roku szkolnym zajęcia w oddziale przedszkolnym

na temat uczniów, ich zachowania i efektów pracy dydaktycznej. Wyniki diagnozy służą między innymi

indywidualizacji pracy z uczniem oraz organizacji zajęć wyrównawczych i rozwijających. Diagnoza w klasie

czwartej jest prowadzona na podstawie analizy wyników testu Ogólnopolskiego Badania Umiejętności

Trzecioklasisty oraz Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem; badania techniki

czytania przeprowadzanych w klasie trzeciej oraz testów przeprowadzanych na początku klasy IV z wybranych

przedmiotów np. języka polskiego, matematyki, przyrody, wychowania fizycznego. Ponadto, prowadzone są

rozmowy nauczycieli uczących w klasie IV z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w obecności logopedy

i pedagoga. Szkoła, realizując podstawę programową uwzględnia osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu

edukacyjnego poprzez wykorzystanie wniosków z wstępnych diagnoz do planowania: pracy z uczniami

i organizacji warsztatu pracy w ramach zajęć obowiązkowych i dodatkowych; organizacji pomocy

psychologiczno - pedagogicznej. Ponadto, Dyrektor corocznie przeprowadza między innymi w klasie pierwszej

i czwartej badanie techniki czytania oraz sprawdzian poziomu umiejętności uczniów po klasie I. Wyniki

pozwalają między innymi na ocenę stopnia oraz efektywności wykorzystania wniosków ze wstępnej diagnozy

w pracy z uczniami.
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Nauczyciele deklarują, że na wszystkich zajęciach kształtują umiejętność komunikowania się w języku

ojczystym. Również na wszystkich zajęciach lub większości z nich, umożliwiają uczniom kształtowanie

następujących kluczowych kompetencji: czytania (rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów); pracy

zespołowej; odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; uczenia się. Nauczyciele

deklarują, że kształcą również u uczniów umiejętność myślenia naukowego (umiejętność formułowania

wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa); myślenia

matematycznego (umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania

sądów opartych na rozumowaniu matematycznym); posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi (rys. 1j-3j). Wyniki obserwacji zajęć również wskazują, że nauczyciele

kształtują najważniejsze umiejętności, opisane w podstawie programowej tj. czytanie, myślenie matematyczne,

umiejętność komunikowania się w języku polskim i w języku obcym, umiejętność uczenia się i pracy zespołowej

(tab.1). W procesie lekcyjnym są uwzględniane zalecane warunki i sposoby realizacji ustalone dla danego

przedmiotu nauczania poprzez między innymi stosowanie zalecanych środków dydaktycznych i wyposażenia

sali; stosowanie zalecanych form aktywności, sposobów i metod realizacji treści z podstawy programowej;

zadbanie o infrastrukturę; organizowanie pozalekcyjnych form nauki; wykorzystanie mediów edukacyjnych;

kształcenie postaw ciekawości, tolerancji i otwartości na inne kultury; przygotowanie uczniów do życia

w społeczeństwie informacyjnym; stwarzanie uczniom możliwości pozostawiania części podręczników;

rozwijanie zainteresowań; ustalenie podziału treści nauczania dla poszczególnych klas według wskazań

określonych w zalecanych warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej. 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
 

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? (9788)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 czytanie 5 / 1 83.3 / 16.7

2 myślenie matematyczne 1 / 5 16.7 / 83.3

3 myślenie naukowe 0 / 6 0 / 100

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

zarówno w mowie, jak i piśmie

4 / 2 66.7 / 33.3

5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i

korzystania z informacji

0 / 6 0 / 100

6 umiejętność uczenia się 6 / 0 100 / 0

7 umiejętność pracy zespołowej 3 / 3 50 / 50

8 inne, jakie? 1 / 5 16.7 / 83.3
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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 monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów poprzez stosowanie oceniania

bieżącego; podsumowującego (np. poprzez przeprowadzanie klasówek, testów, sprawdzianów, analizę wyników

konkursów, olimpiad); posługiwanie się indywidualną dokumentacją każdego ucznia; sprawdzanie, w jaki

sposób uczniowie wykonują zadania oraz czy właściwie zrozumieli omawiane kwestie; zadawanie pytań;

stwarzanie uczniom możliwości podsumowania lekcji oraz zadawania pytań; gromadzenie informacji zwrotnej

od uczniów; korzystanie z indywidualnej dokumentacji dotyczącej ucznia (tab. 1). Obserwacje zajęć wykazały,

że nauczyciele monitorują nabywanie wiedzy i umiejętności poprzez sprawdzanie, w jaki sposób uczniowie

wykonują zadania (3 z 6); zadawanie pytań (5 z 6) oraz stwarzanie uczniom możliwości ich zadania (4 z 6);

jednak tylko podczas dwóch obserwowanych zajęć uczniowie mogli podsumować lekcję. Monitorowanie

osiągnięć uczniów - jak wykazały obserwacje zajęć - dokonuje się poprzez zadawanie pytań i upewnianie się,

czy uczniowie zrozumieli omawiane treści; ocenę aktywności uczniów; przeprowadzanie w klasie edukacji

wczesnoszkolnej co miesiąc testu opublikowanego na portalu WSiP i dokonywanie analizy jego

wyników. Nauczyciele wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć uczniów głównie do modyfikacji warsztatu

pracy; metod pracy; indywidualizacji nauczania; planowania i realizacji pomocy psychologiczno -

pedagogicznej; motywowania uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych i konkursach; angażowania uczniów

do zajęć oraz do udzielania pomocy koleżeńskiej; zwracania większej uwagi na zagadnienia, które sprawiają

uczniom trudności oraz do modyfikacji planów nauczania.  

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: W jaki sposób monitoruje Pan/i osiągnięcia uczniów? (6887)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 11

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 stosuję ocenianie bieżące (cząstkowe) 9 / 2 81.8 / 18.2

2 stosuję ocenianie podsumowujące (np. przeprowadzam klasówki, testy,

sprawdziany, odnoszę się do wyników konkursów, olimpiad)

9 / 2 81.8 / 18.2

3 stosuję ocenianie kształtujące 5 / 6 45.5 / 54.5

4 posługuję się indywidualną dokumentacją każdego ucznia (karty

diagnozy, portfolio)

9 / 2 81.8 / 18.2

5 inne, jakie? 3 / 8 27.3 / 72.7

6 nie monitoruję 0 / 11 0 / 100

7 sprawdzam, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania 11 / 0 100 / 0

8 sprawdzam, czy uczniowie właściwie zrozumieli omawiane kwestie 11 / 0 100 / 0

9 zadaję pytania 11 / 0 100 / 0

10 proszę uczniów o podsumowanie ćwiczenia 11 / 0 100 / 0

11 wykorzystuję różne narzędzia diagnostyczne 9 / 2 81.8 / 18.2

12 zbieram informacje zwrotne od uczniów 11 / 0 100 / 0

13 stwarzam uczniom możliwość zadawania pytań 11 / 0 100 / 0
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Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie monitorowania osiągnięć uczniów zostały wypracowane następujące wnioski: istnieje potrzeba

prowadzenia wspólnych działań przez nauczycieli zmierzających do podniesienia wyniku sprawdzianu po klasie

VI oraz poziomu opanowania umiejętności matematycznych uczniów, w szczególności I etapu edukacyjnego,

w związku z niskim poziomem umiejętności wykazanych w testach przeprowadzanych przez Dyrektora

na zakończenie nauki uczniów w każdej klasie z uwzględnieniem wyniku sprawdzianu zewnętrznego;

wskazanym jest prowadzenie pracy z uczniem zdolnym poprzez zachęcanie ich do udziału w różnorodnych

konkursach (tematycznych i przedmiotowych). Ponadto, istnieje potrzeba: motywowania uczniów

do efektywniejszej pracy oraz zwiększenia liczby i różnorodności działań mających na celu doskonalenie wśród

uczniów techniki czytania, a także aktywizowania uczniów klas I-III w celu doskonalenia podstawowych

umiejętności uczniów w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej. W wyniku wdrożenia

wniosku z monitorowania osiągnięć uczniów dotyczącego potrzeby zaangażowania większej liczby uczniów

do udziału w konkursach szkolnych oraz zawodach sportowych została zwiększona liczba organizowanych

szkolnych konkursów z siedmiu w roku szkolnym 2012/2013 do dziesięciu w roku szkolnym 2013/2014.

Ponadto, zaangażowano do udziału w konkursach szkolnych około 50 % uczniów, a w konkursach na poziomie

gminy - nastąpił wzrost liczby uczniów biorących w nich udział o 20%. W szkolnych zawodach sportowych

 bierze udział 100% uczniów klas IV-VI, a w rejonowych, gminnych - 60-70% uczniów. W wyniku wdrożenia

wniosku, uczniowie osiągnęli sukcesy w ostatnich dwóch latach szkolnych również w zawodach sportowych np.

I miejsce w Gminnym Turnieju w koszykówce dziewcząt i II miejsce w Gminnym Turnieju w koszykówce i w

Gminnych Zawodach w piłce nożnej chłopców chłopców; V miejsce w wojewódzkich zawodach w piłce ręcznej

dziewcząt; I, II miejsce w powiatowych zawodach sportowych w Ju-Jitsu; I miejsce w gminnym turnieju halowej

piłki dziewcząt w 2013/2014; I miejsce w słowacko-polskich zawodach lekkoatletycznych w rzucie piłeczką

palantową oraz II miejsce w biegu na 800 metrów. Ponadto, prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych

m.in. z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, zapewnienie opieki logopedy, pedagoga oraz

zapewnianie pomocy psychologiczno - pedagogicznej - w ocenie Dyrektora - przyczyniło się do poprawy

wyników na sprawdzianie w zakresie poszczególnych umiejętności w roku 2013 w porównaniu do roku 2012 r.

oraz w porównaniu 2011 r.  i 2013 r. nastąpił wzrost umiejętność w standardzie pisanie (z 61 na 69 %),

wykorzystania wiedzy w praktyce (z 47 na 56 %). Organizacja zajęć  rozwijających uzdolnienia np.  koła

polonistycznego, przyrodniczego, języka angielskiego, szachowego, plastycznego, zajęć gry na instrumentach,

zajęć Uczniowskiego Klubu Sportowego przyczyniło się - jak wskazuje Dyrektor - "do  poprawy stopnia

opanowania umiejętności matematycznych, logicznego myślenia, rozumowania, czytania ze zrozumieniem;

wzrostu średniej ocen z matematyki w klasyfikacji śródrocznej i rocznej w roku szkolnym 2012/2013 (3,23;

3,69), z historii 2,92 na 3,61. Nastąpiła poprawa wyników ze sprawdzianów z matematyki oraz na sprawdzianie

w 2013 roku. Ponadto, w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła zdobyła I miejsce na etapie powiatowym

w konkursie szachowym oraz III miejsce w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, a w roku szkolnym 2012/2013 - I i IV

miejsce. Uczeń w roku szkolnym 2013/2014 zakwalifikował się do etapu rejonowego konkursu przyrodniczego.

 Kilku uczniów osiągnęło bardzo dobry wynik w Konkursie Matematycznym Kangur. Ponadto, uczennica

osiągnęła wyróżnienie w wojewódzkim Konkursie Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja
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Skupnia-Florka. Nagradzanie uczniów na półrocze oraz koniec roku szkolnego dyplomami za 100 % frekwencję

wpływa na regularnie uczęszczanie do szkoły i wysoką frekwencję uczniów szkoły; nastąpił wzrost liczby

uczniów z 100 % (w I okresie 2012/2013 - 10 uczniów, a w I okresie 2013/2014 – 24 uczniów).

Prowadzenie zajęć zespołu regionalnego „Trzy Korony Grywałd” w wymiarze czterech godzin tygodniowo,

podczas których uczniowie mają możliwość nauki tańca, śpiewu i zapoznawania się z tradycją regionalną oraz

chóru szkolnego sprzyja promocji Szkoły w środowisku, pozwala na udział uczniów w wielu imprezach

i uroczystościach pozaszkolnych; osiąganie sukcesów w konkursach np. I miejsce (2012, 2013, 2014)

w konkursie Pieśni Patriotycznej i Partyzanckiej w Ochotnicy Dolnej. Większość uczniów klasy piątej za główne

osiągnięcie w Szkole uważają uzyskane oceny, prawie jedna trzecia uczniów wskazuje na osiągnięcia

w konkursach (wykres 1o). Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne i w zawodach sportowych. Porównując

wyniki ze sprawdzianu z ostatnich trzech lat (2011 r. - 6 stanin; 2012 r. - 5 stanin; 2013 r. - 6 stanin),

wyrażone w skali standardowej dziewiątki, należy uznać, że Szkoła spełnia wymaganie na poziomie średnim. 

 

Wykres 1o

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

pracy

W Szkole są realizowane różnorodne działania służące sukcesowi uczniów w następnym etapie edukacyjnym

lub na rynku pracy poprzez między innymi: stwarzanie im możliwości udziału w konkursach i zawodach

sportowych, w wycieczkach, występach, uroczystościach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych oraz korzystania

z tablicy interaktywnej, programów multimedialnych, sprzętu audiowizualnego; organizację imprez

integracyjnych z udziałem m.in. rodziców, dziadków, podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -

Wychowawczego w Krościenku nad Dunajcem; prowadzenie akcji charytatywnych i wymiany z dwiema szkołami

podstawowymi. Dzięki podejmowanym działaniom kształtowane są umiejętności i postawy przydatne

na kolejnym etapie edukacyjnym, do których należy zaliczyć między innymi: umiejętności autoprezentacji,

współpracy w zespole, kreatywności, radzenia sobie ze stresem i w trudnych sytuacjach, rozwijania własnych
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pomysłów, tolerancji, komunikowania się, posługiwania się poprawną polszczyzną i językiem obcym, stosowania

technologii informacyjnej, zdrowej rywalizacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, zdrowego stylu życia,

samooceny oraz obiektywizmu.
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Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.

Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa stanowi

element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o

sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a

także klimatu sprzyjającego uczeniu się. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez podejmowanie różnorodnych działań

o charakterze profilaktycznym i wychowawczym, które również przyczyniają się do kształtowania

u uczniów społecznie pożądanych postaw. Realizacja projektu "Postaw na rodzinę" oraz innych

inicjatyw w tym zakresie stwarza uczniom możliwość udziału w konkursach, imprezach,

pogadankach, propagujących wartość rodziny oraz wpływających na zacieśnienie więzi rodzinnych

oraz wzmocnienie współpracy Szkoły, rodziców i społeczności lokalnej. 

Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i

psychiczne

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo. Uczniowie klasy piątej deklarują, że podczas pobytu w Szkole,

zarówno podczas lekcji oraz przerw, a także podczas przebywania na terenie Szkoły po zajęciach czują się

bezpiecznie zarówno pod względem psychicznym i fizycznym (rys. 1j, 2j, 3j). Ich zdaniem, w Szkole nie

zdarzają się kradzieże, wymuszania, sytuacje obrażania uczniów z użyciem telefonów komórkowych, pobicia,

wykluczenia uczniów z grupy, niszczenia ich własności. Sporadycznie uczniowie używają wobec siebie przezwisk

(rys. 4j). W opinii reprezentantów uczniów klas I-III, w Szkole jet bezpiecznie; jak wskazują "nauczyciele

zwracają uwagę na to, by koledzy nie robili nam przykrości. Zawsze można przyjść do pani i powiedzieć, że ktoś

nas przezywa lub robi przykrość. Pani upomina kolegów, którzy źle postępują". Zdaniem pracowników

niepedagogicznych, partnerów i przedstawiciela organu prowadzącego w Szkole jest bezpiecznie. Jak wskazują,

Szkoła została wyposażona w monitoring zewnętrzny i wewnętrzny; nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami

podczas zajęć w Szkole i poza nią oraz podczas dowozu, a pracownicy niepedagogiczni dozorują wejścia

do Szkoły. Ponadto, został wykonany częściowy remont budynku, w tym remont kuchni; teren wokół Szkoły

został ogrodzony oraz zainstalowano plac zabaw, a przed budynkiem zamontowano próg zwalniający. Jak

informuje przedstawiciel organu prowadzącego, wszyscy pracownicy Szkoły są przeszkoleni w zakresie

udzielania pierwszej pomocy. Dyrektor Szkoły dokonuje przeglądu stanu technicznego budynku, współpracuje

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej między innymi w celu pomocy uczniom i ich rodzinom. Szkoła

współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną między innymi w zakresie udzielania pomocy

psychologiczno - pedagogicznej. Szkoła realizuje program "Bezpieczniej w szkole", który ma na celu poprawę
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bezpieczeństwa uczniów poprzez między innymi prowadzenie pogadanek profilaktycznych; dotyczących

bezpieczeństwa. 

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego

Uczniowie potrafią dzielić się odpowiedzialnością, a w Szkole budowany jest pozytywny klimat dla ich

współpracy. Uczniowie klasy piątej deklarują uczestnictwo w działaniach podejmowanych przez Samorząd

Uczniowski, dotyczących między innymi współorganizacji i uczestnictwa w imprezach (rys. 1w). Dyrektor

i nauczyciele również wskazują na zaangażowanie uczniów i ich współpracę przy organizacji uroczystości,

imprez szkolnych np. Dnia Nauczyciela, ślubowania klasy pierwszej, Święta Niepodległości, Mikołajek, Jasełek,

Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, zabaw karnawałowych i andrzejkowych. Uczniowie

pod kierunkiem nauczyciela przygotowują między innymi program artystyczny, dekoracje, upominki, kartki

okolicznościowe dla zaproszonych gości. Ponadto, współpracują przy organizowaniu dyskotek, przygotowując

np. festiwal wróżb i zabaw. Współorganizują konkursy szkolne np. Konkurs „Klasa z gwiazdką” (na wystój

klasy); Gra w ciemno; Plastyczny konkurs „Janie Pawle II pamiętamy o Tobie”, Konkurs plastyczny „Jak

wyobrażasz sobie Świętego Mikołaja biskupa?”, Konkurs na ozdobę wielkanocną, wspólnie opracowując

regulaminy, plakaty informacyjne, wzory dyplomów, proponując nagrody. Uczniowie współdziałają

przy tworzeniu gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego oraz gazetek klasowych, a także uczestniczą

w akcjach charytatywnych np. Góra Grosza, zbiórka nakrętek, „Choinka dla podopiecznych Przytuliska im.

Świętego brata Alberta w Grywałdzie"; współorganizacja Dnia Dziecka z udziałem podopiecznych Ośrodka

Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczego w Krościenku nad Dunajcem. Uczniowie współpracują również

przy sprawowaniu opieki nad grobami byłych nauczycieli Szkoły. Do efektów podejmowanych działań zaliczyć

należy między innymi: nabywanie przez uczniów umiejętności planowania i organizacji pracy, kształtowania

odpowiedzialności za podejmowane działania, uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, rozwijanie zainteresowań,

samodzielności, aktywności, dyscypliny, umiejętności pracy w zespole oraz korzystania z różnych źródeł

informacji. Ponadto, jak informują nauczyciele, uczniowie w ramach funkcjonującej Ligii Ochrony Przyrody

wykonali przy szkole mały ogród, który nazwali "ostoja dla zwierząt".
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Wykres 1w

Obszar badania:  Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i

przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi

członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu

Rodzice mają duży wpływ na zasady postępowania i współżycia, które obowiązują w Szkole, o czym świadczy

ich opinia wyrażona w ankiecie; wszyscy ankietowani rodzice deklarują wpływ na na to, jakich zachowań

oczekuje się od ich dzieci, a także na zasady zachowania obowiązujące w klasie, do której uczęszcza ich

dziecko. Rodzice uczestniczący w wywiadzie informują, że decydują o organizacji niektórych imprez

i uroczystości, a Rada Rodziców uchwala Program Wychowawczy i Program Profilaktyki. O swoim wpływie

na zasady zachowania obowiązujące w Szkole jest przekonana również większość uczniów klasy piątej (rys. 1j).

Ponadto, uczniowie uczestniczący w wywiadzie wskazują, że nauczyciele często rozmawiają z nimi na temat

zachowania, zwracając ich uwagę między innymi na obowiązek poszanowania drugiego człowieka i cudzej

własności; przestrzegania regulaminów obowiązujących w Szkole; na kulturę słowa i używanie zwrotów

grzecznościowych; dbałość o porządek. Relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są

na wzajemnym szacunku i zaufaniu, o czym świadczą wyniki obserwacji zajęć, które wskazują, że nauczyciele

dbają o przestrzeganie przyjętych w Szkole zasad poprzez między innymi własny przykład; okazywanie

szacunku, życzliwości; przypominanie o obowiązku przestrzegania ustalonych zasad. Ponadto, zdaniem

rodziców wszyscy lub większość nauczycieli, szanuje ich dziecko (rys. 2j). Jak wskazują nauczyciele, w Szkole

zwraca się szczególną uwagę na kształtowanie u uczniów postaw: patriotycznych, poszanowania tradycji,

tolerancji, szacunku do siebie i innych ludzi, wrażliwości na potrzeby innych ludzi (m.in. poprzez udział

w akcjach charytatywnych), odpowiedzialności, koleżeństwa. Ponadto, Szkoła dba o przestrzeganie przez

uczniów obowiązujących norm między innymi punktualności, obowiązkowości, kultury bycia, słowa i ubioru,

systematyczności, prawdomówności oraz poszanowania cudzej własności. Zasady istniejące w Szkole
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obowiązują wszystkich w tym samym stopniu, o czym świadczy opinia większości ankietowanych rodziców,

którzy wskazują, że nauczyciele traktują ich dzieci w równy sposób (rys. 3j).

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz

modyfikuje je w razie potrzeb

W Szkole jest prowadzona analiza działań wychowawczych, jak wskazują nauczyciele w ramach rady

pedagogicznej oraz w ramach zebrań zespołu wychowawców. Ponadto, analizowane są uwagi dotyczące

zachowania uczniów, wyniki ankiet, dotyczących bezpieczeństwa w Szkole, skierowanych do uczniów klas IV-VI

i rodziców; wyniki zachowania uczniów. Analiza jest prowadzona również na podstawie obserwacji zachowań

uczniów; rozmów z rodzicami i uczniami. Analizy dotyczą zachowań ucznia w szkole, poza szkołą oraz zagrożeń

przemocy fizycznej, agresji słownej, fizycznej, poziomu tolerancji wśród uczniów. Wdrożenie wniosków z ww.

analiz przyczyniły się do modyfikacji działań wychowawczych uwzględniających propozycje rodziców w zakresie

między innymi usprawnienia sposobu kontaktu z rodzicami poprzez wprowadzenie obowiązku posiadania przez

ucznia zeszytu korespondencji z rodzicem. Ponadto, nauczyciele zostali zobowiązani do utrzymywania

częstszego kontaktu z rodzicami, w tym telefonicznego. Efektem tego jest poprawa w bieżącym roku szkolnym

zachowania oraz przygotowania się do zajęć przez uczniów. W roku szkolnym 2012/2013 przystąpiono

do kampanii „Postaw na rodzinę”, który pozwolił uczniom na udział w konkursach, imprezach, pogadankach,

propagujących wartość rodziny oraz wpływających na zacieśnienie więzi rodzinnych oraz wzmocnienie

współpracy Szkoły, rodziców i społeczności lokalnej; poprawę relacji rodzic-uczeń-nauczyciel, a także udział

dużej liczby rodziców, społeczności lokalnej w uroczystościach i imprezach szkolnych.

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

Rodzice i uczniowie zgłaszają inicjatywy, pomysły dotyczące działań wychowawczych, które są realizowane

przez Szkołę. Z inicjatywy rodziców został usprawniony kontakt ze Szkołą poprzez wprowadzenie zeszytu

do korespondencji, a także bieżące informowanie o postępach w nauce i zachowaniu poprzez telefoniczne

informowanie na temat postępów w zachowaniu i w nauce uczniów. Ponadto, usprawniono sposób zwalniania

uczniów z zajęć lekcyjnych. Jak informuje Dyrektor, w związku z zadowalającymi diagnozami bezpieczeństwa

uczniów oraz postaw uczniowskich, wzmacniane i rozwijane są dotychczasowe działania wychowawcze. Szkoła

realizuje również inicjatywy uczniowskie dotyczące udziału w akcjach charytatywnych; organizacji wyjazdów,

wycieczek. Uczniom stwarzana jest możliwość opracowania projektu programu wycieczki, a także załatwienia

niektórych spraw związanych z jej organizacją. Nauczyciele uwzględniają również propozycje uczniów

dotyczące: tematów lekcji wychowawczych; rodzaju i tematyki konkursów (np. Konkurs o Janie Pawle II,

Konkurs na ozdobę wielkanocną); organizacji imprez szkolnych np. zabaw andrzejkowych, karnawałowych dla

klas młodszych i starszych, dnia Pluszowego Misia; pierwszego dnia wiosny.
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