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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 24-10-2014 - 31-10-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Alicja Siedlecka, Monika Żur. Badaniem objęto 26 uczniów (ankieta i wywiad grupowy),

 29 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki,  a

także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport,

który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Arkusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

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

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 szkoły

Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II wchodzi w skład Zespołu Szkół w Suścu. Wraz z gimnazjum

użytkują piętrowy budynek z halą sportową. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Susiec. 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Suścu umożliwiają uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji,

uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej ustalone dla danego przedmiotu.

W szkole diagnozuje się osiągnięcia uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Wdraża się wnioski

z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów, co  przyczynia się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania

różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów.

Nauczyciele współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. W wyniku ich

wspólnych ustaleń z innymi nauczycielami zmianie uległa organizacja udzielanej uczniom pomocy

psychologiczno-pedagogicznej. Poszerzono także ofertę zajęć pozalekcyjnych, uwzględniając potrzeby dzieci

zdolnych oraz z dysfunkcjami. Nauczyciele prowadzą ewaluację własnej pracy, wspólnie rozwiązują problemy,

doskonalą metody i formy współpracy.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Suścu
Patron Jan Paweł II

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Susiec

Ulica Tomaszowska

Numer 53

Kod pocztowy 22-672

Urząd pocztowy Susiec

Telefon (84)6654811

Fax

Www sekretariat@zspsusiec.pl

Regon 00055931600000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 158

Oddziały 8

Nauczyciele pełnozatrudnieni 15.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 19.75

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 10.53

Województwo LUBELSKIE

Powiat tomaszowski

Gmina Susiec

Typ gminy gmina wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B

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

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

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

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

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

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych B

Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu
procesów edukacyjnych (D)

Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja,
analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami (D)

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy (B)

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy (B)



Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Suścu 7/20

      

Wnioski

1. Warunki lokalowe, wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne oraz organizacja przestrzeni

w salach lekcyjnych umożliwiają nauczycielom realizację treści podstawy programowej

z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów ich realizacji, ustalonych dla

nauczanego przedmiotu.

2. Nauczyciele podejmują działania dydaktyczne i wychowawcze wynikające z monitorowania

i diagnozowania osiągnięć uczniów, co sprzyja doskonaleniu procesu edukacyjnego,

przekłada się na poprawę wyników szkoły ze sprawdzianu zewnętrznego. 

3. Współpraca wszystkich nauczycieli w organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

jest powszechna, a organizacja pracy szkoły sprzyja wzajemnej wymianie opinii, planowaniu

działań oraz egzekwowaniu ustaleń.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Stan oczekiwany:

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do

nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice

powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one

nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o

osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Nauczyciele diagnozują osiągnięcia uczniów. Umożliwiają im kształtowanie kluczowych

kompetencji, uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej ustalone

dla danego przedmiotu, monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów.

Podejmowane w szkole działania przyczyniają się do osiągania przez nich sukcesów, m.in.

w konkursach historycznych (np. o żołnierzach AK), przyrodniczych, religijnych,  plastycznych.

Osiągnięcia edukacyjne uczniów mierzone wynikami sprawdzianów zewnętrznych pokazują,

że realizowane działania są skuteczne. 

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Analizowane źródła (wypowiedzi dyrektora oraz zapisy dokumentacji szkolnej) wskazują,

że w szkole diagnozuje się osiągnięcia uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej .

Zdaniem dyrektora na początku roku szkolnego uczniowie klasy IV poddawani są wstępnej diagnozie z trzech

przedmiotów wiodących (język polski, język angielski, matematyka). Zadania, które rozwiązują uczniowie,

sprawdzają ich wiadomości w standardach: czytanie, pisanie, rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce

oraz korzystanie z informacji. Następnie wyniki uzyskane przez uczniów ze sprawdzianu diagnozującego

porównywane są z wynikami OBUT oraz OPERON. W ocenie dyrektora określenie potencjału uczniów oraz

wskazanie poziomu opanowania umiejętności pozwala na wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie pracy

z uczniami przez nauczycieli uczących w danym oddziale. Uczniowie, którzy uzyskali słaby wynik są zobowiązani

do udziału w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z przedmiotów wiodących w ramach realizacji godzin

z art. 42 Karty Nauczyciela. Rodzicom uczniów, u których zauważono różne dysfunkcje proponowane są badania
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w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim. Natomiast uczniom zdolnym proponowane

są zajęcia rozwijające ich zainteresowania i pasje. Analiza dokumentacji szkoły (protokoły rady pedagogicznej,

dokumentacja zespołów nauczycielskich) wskazuje na wdrażanie formułowanych wniosków.

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Przeprowadzona ewaluacja dowodzi, iż szkoła realizuje podstawę programową kształcenia

ogólnego, uwzględniając przy tym zalecane warunki i sposoby jej realizacji.  Badanie ankietowe

nauczycieli wskazuje, iż kształtują podczas zajęć: umiejętność czytania, rozumienia, wykorzystywania

i przetwarzania tekstów, myślenie naukowe (umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach

empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa), myślenie matematyczne (umiejętność wykorzystania

narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu

matematycznym), umiejętności: pracy zespołowej, odkrywania swoich zainteresowań, uczenia się,

komunikowania się w języku ojczystym. 7 z 15 nauczycieli na mniej niż połowie zajęć kształtuje umiejętność

posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno komunikacyjnymi. Ponadto, większość

ankietowanych deklaruje, że mobilizuje uczniów do generowania własnych pomysłów, rozwiązań,

obserwowania, mierzenia, prowadzenia doświadczeń, organizuje pozalekcyjne formy nauki, przygotowuje

uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, prowadzi uczenie się dzieci poprzez zabawę, wykorzystuje

media edukacyjne, uczy wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Podczas wszystkich obserwowanych

zajęć odnotowano, że nauczyciele kształtują umiejętności opisane w podstawie programowej dla danego etapu

kształcenia, uwzględniają zalecane warunki i sposoby jej realizacji.

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

Zgromadzone dane wskazują, że w szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,

uwzględniając przy tym jego możliwości rozwojowe. Nauczyciele (ankieta) wskazali sposoby

monitorowania osiągnięć uczniów (wykres 1 w) oraz podali sposoby wykorzystania w swojej pracy wniosków

z analizy osiągnięć uczniów (tabela 1). Warto dodać, że podczas wszystkich obserwowanych zajęć nauczyciele

w różnorodny sposób monitorowali nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia ( tabela 2).
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób wykorzystuje Pan/i w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów? [AN]

(7596)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 15

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 modyfikacja kryteriów oceniania

2 modyfikacja zakresu wprowadzanego materiału

3 modyfikacja warsztatu pracy

4 indywidualizacja nauczania

5 kładę nacisk na ćwiczenie strategii rozwiązywania testów

i zadań egzaminacyjnych

6 modyfikuję dotychczasowe metody pracy i/lub metody

wychowawcze

7 zwiększam nacisk na rozwiązywanie zadań praktycznych

(wykorzystanie przez uczniów wiedzy w praktyce)

8 zwiększam rolę aktywizacji uczniów (motywuję do

zwiększenia indywidualnego zaangażowania uczniów)

9 zwracam większą uwagę na zagadnienia, które sprawiają

uczniom trudność

10 monitorowanie osiągnięć uczniów, np. sprawdziany,

kartkówki

11 przygotowywanie uczniów do konkursów

12 organizacja wyjść i wycieczek

 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  W jaki sposób nauczyciel monitoruje nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia

podczas lekcji? Proszę zaznaczyć wszystkie zachowania nauczyciela, które wystąpiły na tej lekcji. [OZ] (6884)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6

Tab.2

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli 6 / 0 100 / 0

2 sprawdza, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania 6 / 0 100 / 0

3 zadaje pytania 6 / 0 100 / 0

4 prosi uczniów o podsumowanie 6 / 0 100 / 0

5 wykorzystuje techniki badawcze 3 / 3 50 / 50

6 pyta uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy 0 / 6 0 / 100

7 stwarza uczniom możliwość zadania pytania 6 / 0 100 / 0

8 inne, jakie? 0 / 6 0 / 100
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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

Przeprowadzona ewaluacja dowodzi, że szkoła wdraża wnioski z monitorowania i analizowania

osiągnięć uczniów, co sukcesywnie przyczynia się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania

różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów.  Zarówno wypowiedzi dyrektora i nauczycieli, jak też

zapisy dokumentacji szkolnej wskazują, że szkoła podejmuje celowe działania, wynikające z monitorowania

wiedzy i umiejętności uczniów oraz analizy ich osiągnięć. Dyrektor wskazał przykłady wdrażanych wniosków

z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów jest to, m.in.:

● organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających problemy z nauką,

● wprowadzenie diagnozy przedmiotowej na początku każdego roku szkolnego i na zakończenie

w oparciu o standaryzowane testy,

● zwiększenie oferty przedmiotowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów, 

● zwiększenie współpracy nauczycieli w ramach pracy zespołów przedmiotowych i klasowych w celu

ułatwienia bieżącego diagnozowania uczniów,

● podkreślanie mocnych stron uczniów, zachęcanie, motywowanie, chwalenie,

● indywidualizacja pracy z uczniem,

● prowadzenie zajęć aktywizującymi metodami w celu uzyskania jak najlepszych wyników,

● wykorzystywanie technologii informacyjnej (prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej),

● tworzenie bazy zadań i gromadzenie arkuszy egzaminacyjnych, które wykorzystywane są na lekcjach

i zajęciach pozalekcyjnych. 

Nauczyciele wymienili sukcesy edukacyjne uczniów klasy piątej związane z podnoszeniem kompetencji

opisanych w podstawie programowej, jest to, m.in.:

● finalista konkursu matematycznego „Szpak”,

● finalista ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego (11 i miejsce w Polsce na ponad 800 uczestników),

● laureat konkursu multimedialnego „Historia mojej miejscowości”,

● I miejsce w okręgowym konkursie historycznym „Wspomnienia o żołnierzach AK i ich powojenne

losy”.

● laureat konkursu ortograficznego „O złote pióro burmistrza Tyszowiec”,

● finalista konkursu „Wiedzy o Biblii i Historii Kościoła”,

● laureaci powiatowego konkursu plastycznego „Bądźmy bezpieczni”,

● I miejsce w plastycznym konkursie bożonarodzeniowym,

● I miejsce w powiatowych mistrzostwach w biegach przełajowych,

● wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie przyrodniczym „ALBUS”,

● wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”.
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Zapisy w dokumentacji szkoły wskazują, że każdego roku szkolnym następuje niewielki wzrost wyniku

sprawdzianu zewnętrznego. W 2011/12 szkoła uzyskała 16,9 – stanin najniższy(1) - 2012/13 – 19,5 – stanin

bardzo niski (2) (od 17,9 do 19,5) - 2013/14 – 23 – stanin niski (3). Zaobserwowano trend wzrostowy, czyli

wzrost staninowy i punktowy. Wzrost procentowy umiejętności w poszczególnych standardach, spadek o 0,1

w standardzie „pisanie”.

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

pracy

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji prowadzą do wniosku, że szkoła podejmuje różnorodne działania

służące przygotowaniu uczniów do kolejnych etapów kształcenia. Z informacji pozyskanych

od dyrektora i nauczycieli (wywiad) wynika, że uczniowie, poza wiadomościami i umiejętnościami

przedmiotowymi, nabywają w szkole kompetencje przydatne w dalszym życiu. Szkoła kształtuje u uczniów

umiejętność czytania jako prostej czynności oraz jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania

i przetwarzania tekstów celem zdobywania wiedzy, uczestnictwa w życiu społeczeństwa; umiejętność

korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym; umiejętność formułowania wniosków

opartych na obserwacjach dotyczących przyrody i społeczeństwa; umiejętność komunikowania się w języku

ojczystym (dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów) i w języku obcym, w mowie, jak i w piśmie;

umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, w celu

wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; umiejętność uczenia się w celu

odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej pracy; umiejętność pracy zespołowej celem

realizacji projektów, współpracy w społeczności szkolnej i w życiu codziennym. Zdaniem nauczycieli szkoła

podejmuje wiele różnorodnych działań służących przygotowaniu uczniów do kolejnego etapu edukacyjnego.

Wymienili, m.in.:

● udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych,

● udział w konkursach matematycznych (Szpak”, Kangur, Zagimak, MiMaK, Olimpiada wiedzy

Matematycznej Archimedes), ekologicznych, przyrodniczych, plastycznych, literackich, językowych,

● organizacja wycieczek, np. przyrodniczych, historycznych,

● udział uczniów w akcji sprzątanie świata, obchodach Dnia Ziemi,

● udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych,

● udział w projekcie „Każde dziecko jest zdolne”,

● udział uczniów w konkursach, turniejach, zawodach sportowych, projektach edukacyjnych.
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Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Stan oczekiwany:

O sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje zdolność do współpracy. Aby jej uczyć,

nauczyciele powinni działać zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy,

prowadząc ewaluację, ucząc się od siebie nawzajem. Służy to podniesieniu jakości procesu uczenia

się uczniów oraz rozwojowi zawodowemu nauczycieli.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

W wyniku ich wspólnych ustaleń z innymi nauczycielami zmianie uległa organizacja udzielanej

uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Poszerzono także ofertę zajęć pozalekcyjnych,

uwzględniając potrzeby dzieci zdolnych oraz z dysfunkcjami. Nauczyciele prowadzą ewaluację

własnej pracy, wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy.

Obszar badania:  Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w

organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu

i realizowaniu procesów edukacyjnych.  Nauczyciele są zaangażowani w pracę takich zespołów, jak:

przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy; wychowawczy i profilaktyczny; organizacja imprez dla uczniów,

rodziców lub nauczycieli; ds. ewaluacji wewnętrznej oraz ds. zarządzania szkołą  (wykres 1w). W szkole

funkcjonują ponadto zespoły, m.in. ewaluacji wewnętrznej, nauczycieli kl. IV – VI, nauczycieli edukacji

wczesnoszkolnej, zadaniowe (nadzorujące przebieg sprawdzianu, planowania i organizacji pracy szkoły) oraz

zespół do spraw nadania szkole imienia. W pracę zespołów angażują się wszyscy lub większość

nauczycieli (wykres 1j). Nauczyciele uczący w jednym oddziale wspólnie układają plan pracy zespołu klasowego

klasy Vb, plan uroczystości szkolnych i klasowych (andrzejki, mikołajki, choinka szkolna, szkolny koncert kolęd,

pieśni patriotycznych, pieśni ludowych), apeli, wymieniają się spostrzeżeniami o uczniach po zajęciach,

prowadzą zajęcia dodatkowe (wyrównawcze i rozwijające), organizują uroczystości szkolne, wyjazdy do teatru,

wdrażają wnioski z analiz bieżących osiągnięć uczniów, stosują zalecenia i wskazania znajdujące się w opiniach

PP-P. To także spotkania nauczycieli w celu rozwiązywania bieżących spraw klasowych, organizacja konkursów

(recytatorski, ortograficzny), organizacja imprez szkolnych (nadanie imienia szkole, Dzień Edukacji - według

szkolnego kalendarza imprez), realizacja projektów. Uczestniczą w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych,

dzielą się ze sobą zdobytymi wiadomościami, opracowują analizy wyników sprawdzianów, wyciągają właściwe

wnioski i wdrażają je w planach pracy, wymieniają pomoce dydaktyczne, uwzględniają uwagi nauczycieli

o osiągnięciach i zachowaniu uczniów, stosują korelację międzyprzedmiotową, prowadzą lekcje koleżeńskie

w ramach zespołów przedmiotowych, sprawdziany próbne.
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Dyrektor wypowiedział się, że współpraca nauczycieli w zakresie planowania i realizowania procesów

edukacyjnych w szkole ma często miejsce podczas zebrań rady pedagogicznej czy zespołów przedmiotowych

(dzielenie się wiedzą z odbytych szkoleń czy obserwowanych lekcji koleżeńskich, tworzenia narzędzi

diagnostycznych, analiza wyników diagnoz). Efekty pracy zespołów najczęściej analizuje się

na podsumowujących zebraniach. Omawia się tam realizację planów pracy, na tej podstawie formułowane są

wnioski i modyfikowane plany pracy zespołów. Działania, które się sprawdziły i przyniosły oczekiwany rezultat,

są powtarzane, natomiast te, których nie udało się zrealizować lub też realizacja sprawiła trudności, bądź nie

przyniosły efektu, są zmieniane, doskonalone, poprawiane lub rezygnuje się z nich. Efekty pracy zespołów są

także analizowane na zebraniach Rady Pedagogicznej czy podczas rozmów nauczycieli, np. w czasie przerw. Na

podstawie wniosków z analiz planowane są działania, np. lekcje dla nauczycieli poszczególnych zespołów,

szkolenia wewnętrzne, egzaminy próbne. Nauczyciele wspólnie planują działania w szkole, częściowo opierając

się na analizie efektów pracy zespołów. Zdecydowana większość działań w szkole planowana jest wspólnie przez

nauczycieli. Jako przykład planowania pracy zespołu opartego na analizie efektów tej pracy to analiza wyników

sprawdzianów oraz działania podejmowane na tej podstawie.

Wykres 1j
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Wykres 1w

Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

(planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między

nauczycielami

Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja,

realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami.  W wyniku

wspólnych ustaleń z innymi nauczycielami zmianie uległ  kalendarz imprez, uroczystości, konkursów i realizacji

projektów, urozmaicono formy zajęć i materiałów dydaktycznych (w tym interaktywnych), wymiana materiałów

dydaktycznych między nauczycielami, nastąpiły zmiany w programie i planie nauczania (w tym zmiana

podręczników), dostosowano czas posiłku do potrzeb uczniów. Nauczyciele uczący w jednej klasie doskonalą

prowadzony w niej proces edukacyjny poprzez wymianę doświadczeń, korelację

międzyprzedmiotową, modyfikują plany dydaktyczne, wprowadzają elementy oceniania kształtującego.Dyrektor

powiedział, że nad wprowadzaniem zmian w procesach edukacyjnych w szkole pracuje się podczas zebrań rady

pedagogicznej, w nauczycielskich zespołach zadaniowych, a także w trakcie spotkań nieformalnych. Zmiany są

wprowadzane po ustaleniach między wszystkimi nauczycielami. Dyrektor wymienił, m.in.:



● zmodyfikowanie i poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych w oparciu o zdiagnozowanie potrzeb

i oczekiwań uczniów oraz rodziców; 

● podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w wyniku zwiększenia liczby nauczycieli dyżurujących

podczas przerw międzylekcyjnych, przed lekcjami i po skończonych zajęciach; 

● wzbogacenie atrakcyjności form dydaktyczno- wychowawczych: wspierających proces edukacyjny-

wycieczek, wyjazdów na spektakle teatralne, uroczystości szkolnych i środowiskowych; 

● zwiększenie działań na rzecz promocji uczniów i szkoły, prowadzenie kroniki szkolnej, eksponowanie

osiągnięć na korytarzach szkolnych;

● poprawę bazy lokalowej i wyposażenia, co przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności i efektywności

prowadzonych zajęć;

● poprawę efektów kształcenia w oparciu o wnioski z analizy sprawdzianu w klasie szóstej;

● zakwalifikowanie się ucznia klasy szóstej do konkursu przyrodniczego organizowanego przez LKO. 

Wprowadzone zmiany wpływają na rozwój uczniów i odnoszone przez nich sukcesy w konkursach, zawodach

sportowych.

Obszar badania:  Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy

współpracy

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy.  Nauczyciele

korzystają z pomocy innych nauczycieli w sytuacji planowania wycieczek, organizowania konkursów oraz imprez

szkolnych i środowiskowych. Sięgają również po nią, gdy pojawiają się konflikty miedzy uczniami, a także

w trakcie organizacji warsztatu pracy i w ramach korelacji międzyprzedmiotowej. Nauczyciele wspierają się

wzajemnie, m.in. poprzez wymianę doświadczeń i poglądów, konsultacje, doradztwo, lekcje koleżeńskie,

przekazywanie informacji o uczniach i zespołach klasowych oraz planowanie czy opracowywanie

materiałów (wykres 1w). 
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Wykres 1w

Obszar badania:  Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej

pracy

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. Prowadzą ewaluację

własnej pracy (wykres 1j). W ciągu ostatniego roku poddawali ewaluacji przede wszystkim  osiągnięcia uczniów

(czy są na miarę ich możliwości),  plany wynikowe, metody pracy i formy pracy na lekcji, dostosowania

wymagań do potrzeb i możliwości swoich uczniów (opinie PPP), programy nauczania, efektywność stosowanych

metod form pracy na lekcjach, poziom wiedzy uczniów (czy sprawdziany dają informację zwrotną), sposoby

oceniania uczniów (czy są właściwie dostosowane do możliwości uczniów), procesy wychowawcze (skuteczność

motywowania uczniów do nauki). Prowadząc ewaluację własnej pracy współpracują z innymi nauczycielami

(wykres 2j). Współpraca ta polega, m.in. na wspólnym doskonaleniu i wymianie doświadczeń (praca

w zespołach przedmiotowych i oddziałowych itd.), analizie procesów edukacyjnych, konsultacji działań

wychowawczych wobec uczniów trudnych (prowadzenie dodatkowej dokumentacji dla uczniów sprawiających

trudności wychowawcze), doskonaleniu warsztatu pracy, prezentacji własnych osiągnięć w pracy z uczniami,
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przykładach ciekawych rozwiązań edukacyjnych, organizowaniu spotkań z psychologiem dla uczniów oraz ich

rodziców.

Wszyscy nauczyciele oceniają tę współpracę jako zdecydowanie przydatną (wykres 3j).

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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