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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 21-04-2016 - 25-04-2016 przez zespół wizytatorów ds.

ewaluacji, w skład którego weszli: Magdalena Paciorek i Jolanta Gońda. Badaniem objęto 35 uczniów

(ankieta), 40 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) oraz 15 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, obserwacje lekcji i przeanalizowano

dokumentację. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje

podstawowe obszary działania szkoły w zakresie trzech wymagań.

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

 "Dobra szkoła – to przede wszystkim mądra szkoła. Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani

w niej ludzie – zarówno wierzący jak i nie wierzący poczują, że są związani z najpiękniejszym zadaniem;

cierpliwego i pełnego spokoju mądrości ukazywania ludziom jak być człowiekiem naprawdę". K. Wojtyła

Słowa św. Jana Pawła II to drogowskaz dla codziennej pracy szkoły, postrzegania młodego człowieka

i kreowania jego przyszłości. W codziennej pracy dopełnia je Konwencja Praw Dziecka "(…) Dzieci są bezbronne,

słabe i zależne; są również dociekliwe, ruchliwe i pełne nadziei. Należy im zapewnić, wspólnym i zgodnym

wysiłkiem, życie radosne i spokojne, aby mogły się, bawić i dorastać, rozszerzać swoje perspektywy i zdobywać

doświadczenia (…)."

Początki szkoły sięgają 1869 roku, kiedy to oddano do użytku pierwszy budynek szkoły. Dziś siedziba szkoły

mieści się w budynku, który powstał w 1975 roku w wyniku starań społeczeństwa Orzecha, władz gminy oraz

organizacji społecznych. Obecny wygląd szkoły to efekt przeprowadzonej termomodernizacji, dzięki czemu

zyskała ona nowy kolorowy wygląd, a przestrzeń wokół szkoły stała się miła i przyjazna dzieciom. Przy szkole

znajduje się boisko do rozgrywek sportowych, teren rekreacyjny oraz plac zabaw, gdzie lokalna społeczność

chętnie spędza czas, również po południu. Szkoła posiada dobre wyposażenie w pomoce dydaktyczne.

Pomieszczenia szkolne są czyste i jasne. W szkole jest pracownia komputerowa, świetlica, biblioteka, gabinet

pedagoga, gabinet higienistki oraz sala gimnastyczna.

Szkoła dba się o to, żeby każde dziecko mogło doświadczać radosnego i twórczego wzrastania nie tylko poprzez

naukę, ale i zabawę, realizując myśl Glenna Domana "Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej

zabawy, tym więcej nauki".  Atmosferze życzliwości i partnerstwa sprzyja to, że szkoła jest niewielka

i kameralna. W szkole dba się o to, by była ona efektywna w nauczaniu i wychowaniu, bezpieczna, rozwijająca

i przygotowująca do życia, otwarta, demokratyczna, twórcza, zaangażowana w życie społeczności lokalnej,

współpracująca z podmiotami służącymi rozwojowi dzieci, placówką z klimatem, bazującą na pozytywnych

relacjach między całą społecznością szkolną, zakorzeniona w tradycji i otwarta na nowoczesność – placówka

z własnym obliczem. Dzięki temu szkoła w środowisku pełni rolę nie tylko edukacyjną, ale jest swoistym

centrum kultury.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RODZINY WIECZORKÓW
W ORZECHU

Patron Rodzina Wieczorków

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Orzech

Ulica Brzechwy

Numer 8

Kod pocztowy 42-622

Urząd pocztowy Swierklaniec

Telefon 322843318

Fax 322843318

Www www.sporzech.republika.pl

Regon 00119898400000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 131

Oddziały 7

Nauczyciele pełnozatrudnieni 9.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 7.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 4.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 18.71

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 14.56

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat tarnogórski

Gmina Świerklaniec

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.Szkoła diagnozuje osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Wyniki, prowadzonych diagnoz, wykorzystywane są do planowania procesów edukacyjnych i wychowawczych

uwzględniających możliwości i potrzeby uczących się. 

2.W procesie lekcyjnym uwzględniane są zalecane dla danego przedmiotu warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej. Nauczyciele podczas zajęć lekcyjnych umożliwiają uczniom kształtowanie umiejętności

kluczowych.

3. W szkole, w wyniku prowadzonego monitorowania i analizy nabywania przez uczniów wiadomości

i umiejętności określonych w podstawie programowej, wdrażane są wnioski. Wnioski te są skuteczne

i przekładają się na wzrost efektów kształcenia oraz sukcesy edukacyjne uczniów.

4.W szkole, w sposób systemowy, rozpoznawane są możliwości i potrzeby uczniów. Oferta edukacyjna szkoły

uwzględnia te potrzeby. Szkoła pomaga uczniom pokonywać trudności w uczeniu się i wspiera ich rozwój,

a rodzicom służy radą i wsparciem.

5. W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i ewaluacji wewnętrznej, a wnioski są podstawą do planowania

i podejmowania działań. Skuteczność wdrażanych działań potwierdzają wyniki monitorowania, które ma

charakter systemowy.

6.Prawie wszyscy nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych, co skutkuje wprowadzaniem pozytywnych

zmian mających na celu utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, promowanie zdrowego trybu życia

i rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole diagnozowane są osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Diagnoza ma

charakter celowy, a podjęte działania świadczą o ich adekwatności do wyników diagnoz.

Nauczyciele kształtują u uczniów kluczowe umiejętności opisane w podstawie programowej oraz

wykorzystują w swojej pracy zalecane warunki i sposoby jej realizacji. Nabyte wiadomości

i umiejętności uczniowie wykorzystują do wykonywania różnorodnych zadań i rozwiązywania

problemów. Ich wyniki są monitorowane i analizowane z uwzględnieniem posiadanych możliwości

rozwojowych. Uczniowie osiągają różnorodne sukcesy, które są efektem wdrażanych wniosków

z monitorowania i analizowania ich dokonań.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Celowym działaniem szkoły jest przeprowadzanie diagnozy osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu

edukacyjnego. Wyniki tych diagnoz przekładają się na sposób realizacji podstawy programowej; są

podstawą planowania i wdrażania adekwatnych działań.

W szkole, między innymi, poprzez rozmowy z nauczycielami z poprzedniego etapu edukacyjnego, z rodzicami

i uczniami, testy, analizę dokumentacji uczniowskiej oraz obserwacje, prowadzone są diagnozy osiągnięć

uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego (Tab. 1). Wyniki prowadzonych diagnoz wpływają na realizację

podstawy programowej. Nauczyciele: modyfikują metody i formy pracy, tworzą celową ofertę zajęć

pozalekcyjnych, prowadzą zajęcia integracyjne, indywidualizują pracę z uczniami, prowadzą pedagogizację

rodziców (Tab. 2,3). Działania podejmowane w wyniku prowadzonych diagnoz sprawiają, że uczniowie mają

poczucie sukcesu, co badani uczniowie potwierdzają w ankietach (Wykres 1o).
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Wykres 1o
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób w szkole prowadzi się diagnozy osiągnięć z poprzedniego etapu edukacyjnego,

dotyczące wiadomości i umiejętności nowych uczniów? [WN] (10347)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wywiad z nauczycielami z poprzedniego etapu

edukacyjnego

2 rozmowy z rodzicami

3 test dojrzałości szkolnej

4 analiza dokumentacji (...) analiza opinii, kart zgłoszenia do szkoły, do

świetlicy, analiza prac dzieci, diagnoza logopedy (...)

analiza ocen opisowych po klasie III (...)

5 rozmowy z uczniami

6 testy na wejściu

7 obserwacja (...) jeszcze w warunkach przedszkolnych, odwiedziny

przedszkolaków w szkole (...) bieżąca obserwacja (...)
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę podać przykład podejmowanych działań dydaktycznych lub wychowawczych

wynikających z analiz osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Które z nich były Pana/i zdaniem

skuteczne? Co o tym świadczy? [WD] (7659)

Tab.2

Numer Analiza

1 Dydaktyczne: 1. Modyfikacja form i metod nauczania

(wydłużenie czasu, praca małymi kroczkami, pochwały) -

uczniowie odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości.

2. Organizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych i

rozwijających zainteresowania dla uczniów - uczniowie

chętnie uczestniczą w zajęciach, nastąpiła poprawa

umiejętności czytania, pisania, liczenia, uczniowie mają

lepsze oceny, odnoszą sukcesy w konkursach szkolnych i

międzyszkolnych. 3. Modyfikacja planów wynikowych -

ćwiczenie umiejętności wymagających poprawy, 4.

Indywidualizacja pracy z uczniem na lekcji, pomoc

koleżeńska - poprawa wyników nauczania. 5.

Dostosowanie form i metod pracy do potrzeb uczniów z

opinią PPP. 6. Dostosowanie oferty konkursów do

zainteresowań i możliwości uczniów - uczniowie chętnie

uczestniczą w konkursach, osiągają sukcesy. 7.

Świadomy dobór wychowawców (po III klasie

wychowawstwo obejmuje nauczyciel o podobnym stylu

pracy). Wychowawcze: 1. Indywidualna opieka nad

uczniami z problemami w funkcjonowaniu społecznym

(otyłość, integracja z grupą). 2. Kierowanie uczniów

nadpobudliwych do PPP, podejmowanie działań

wynikających z opinii PPP (wykorzystanie energii dziecka

w pracach na rzecz klasy, udział w dodatkowych

zajęciach ruchowych w świetlicy, usadzenie w pierwszej

ławce, rozmowy z uczniami, objęcie opieką pedagoga i

logopedy). 3. Modyfikacja planów wychowawczych -

dostosowanie do potrzeb zespołu klasowego, 4.

Spotkania uczniowie, rodzice i pedagog - spisanie

kontraktu. 5 .Spotkania z autorami książek, konkursy

czytelnicze, lekcje biblioteczne w Gminnej Bibliotece

Publicznej - poprawa czytelnictwa. 6. Cykl spotkań z

przedstawicielami PPP - warsztaty dotyczące

problematyki integracji klasowej.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 modyfikacja metod i form ptracy

2 organizacja zajęć pozalekcyjnych

3 zajęcia integracyjne z wychowawcą

4 indywidualizacja

5 modyfikacja planów wynikowych

6 pomoc materialna

7 organziowanie warsztatów profilaktycznych

8 edukacja rodziców (...) zachęcanie rodziców do kontaktu ze specjalistami.

Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Dzięki różnorodności zadań wykonywanych przez uczniów, uczniowie nabywają wiadomości

i umiejętności określone w podstawie programowej oraz wykorzystują je podczas wykonywania

zadań i rozwiązywania problemów.

Na  obserwowanych lekcjach stosowane były zadania z różnych poziomów wiedzy. Na wszystkich lekcjach

uczniowie mieli możliwość zapamiętywania faktów, definicji, wykonywania powtarzalnych procedur. Na

większości zajęć wykorzystywali nabyte umiejętności i pojęcia; na niektórych, obserwowanych lekcjach,

rozwiązywali problemy, dokonywali uogólnień, argumentowali (Tab. 1). Ankietowani uczniowie potwierdzili,

że na lekcjach mogą wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętności do wykonywania różnorodnych zadań

i rozwiązywania problemów (Wykres 1j).
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Zadania wykonywane przez uczniów na lekcji pozwalają im na: [OZ] (10390)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zapamiętywanie faktów, definicji, wykonywanie powtarzalnych procedur

(np. demonstrowanie nabytej wiedzy, przywoływanie z pamięci pojęć,

faktów, terminów, metod, modeli),

6 / 0 100 / 0

2 zastosowanie umiejętności i pojęć (np. wyjaśnianie własnymi słowami

omawianych pojęć, porównywanie i wnioskowanie na bazie

zapamiętywanych informacji, stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych),

5 / 1 83.3 / 16.7

3 rozumowanie, używanie dowodów, argumentowanie na podstawie analizy

faktów (np. rozwiązywanie problemów, dokonywanie uogólnień,

rozwiązywanie problemów),

2 / 4 33.3 / 66.7

4 złożone rozumowanie, dokonywanie 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).

0 / 6 0 / 100
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Procesy edukacyjne są spójne z najważniejszymi umiejętnościami oraz z zalecanymi warunkami

i sposobami realizacji podstawy programowej.

Nauczyciele w ankietach wskazali, że na lekcjach kształcą umiejętności: czytania, pracy zespołowej,

komunikowania się w języku ojczystym i uczenia się (Wykres 1j, 2j, 3j, 4j), znajduje to potwierdzenie

w obserwowanych lekcjach (Tab. 1). Wśród innych kształtowanych umiejętności  nauczyciele wymienili:

myślenie naukowe,  myślenie matematyczne, wyszukiwanie i selekcjonowanie oraz krytyczną analizę informacji.

Najrzadziej kształtowana jest umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno -

komunikacyjnymi (Wykres 5j, 6j, 7j, 8j,). W procesie lekcyjnym uwzględniane są zalecane warunki i sposoby

realizacji podstawy programowej, na co wskazują nauczyciele i co można było zaobserwować w trakcie zajęć

(Tab. 2, 3, 4).

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 2 / 4 33.3 / 66.7

3 myślenie naukowe 1 / 5 16.7 / 83.3

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

zarówno w mowie, jak i piśmie

6 / 0 100 / 0

5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i

korzystania z informacji

1 / 5 16.7 / 83.3

6 umiejętność uczenia się 5 / 1 83.3 / 16.7

7 umiejętność pracy zespołowej 6 / 0 100 / 0

8 umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy

informacji

3 / 3 50 / 50
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Opisz, jak na lekcji uwzględniane są zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej. [OZ] (7563)

Tab.2

Numer Analiza

1 Lekcje odbywają się w klasach wyposażonych w

adekwatne pomoce dydaktyczne. Uczniowie pracują

indywidualnie i grupowo z wykorzystaniem podręcznika,

kart pracy, sprzętu audiowizualnego i tablicy

interaktywnej. Uczą się poprzez zabawę i doświadczenie.

Nauczyciele odwołują się do doświadczeń z życia

codziennego.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

podczas tej lekcji? [WNPO] (7650)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 praca w grupach

2 metody aktywne (...) metoda "burzy mózgów", mapa skojarzeń, technika

mówiącej ściany (...)

3 wykorzystanie technologii ITI

4 pomoce audiowizualne

5 odniesienia do życia codziennego/doświadczeń uczniów

6 atmosfera życzliwiści

7 praca z podręcznikiem

8 adekwatne pomoce dydaktyczne

9 celowe rozmieszczenie uczniów w klasie
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

systematycznie? [WNPO] (7392)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 mobilizowanie uczniów do generowania własnych

pomysłów, rozwiązań

2 organizowanie pozalekcyjnych form nauki

3 przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie

informacyjnym

4 uczenie się dzieci poprzez zabawę

5 wykorzystanie mediów edukacyjnych

6 wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce

7 zadbanie o infrastrukturę (uczenie się i zapewnie

bezpieczeństwa)

8 elementy OK

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.

Monitorowanie i diagnozowanie osiągnięć uczniów oraz wdrażanie wniosków z tych analiz jest

w szkole działaniem powszechnym.

Nauczyciele najczęściej poprzez sprawdzanie, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania, zadawanie pytań,

stwarzanie możliwości zadania pytania, sprawdzanie czy uczniowie właściwie zrozumieli omawiane kwestie

monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów (Wykres 1w, Tab. 1). Wnioski z monitorowania

są wykorzystywane przez nauczycieli, między innymi, do: modyfikacji metod i form nauczania, zwiększenia

konsultacji z rodzicami, zwiększenia roli aktywizacji uczniów, modyfikacji zakresu wprowadzanego materiału,

indywidualizacji pracy z uczniami (Wykres 1o, Tab. 2).
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Wykres 1o
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Wykres 1w
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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.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 Sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli. 5 / 1 83.3 / 16.7

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

3 Zadaje pytania. 6 / 0 100 / 0

4 Prosi uczniów o podsumowanie. 3 / 3 50 / 50

5 Wykorzystuje techniki badawcze. 1 / 5 16.7 / 83.3

6 Pyta uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy. 1 / 5 16.7 / 83.3

7 Stwarza uczniom możliwość zadania pytania. 6 / 0 100 / 0

8 Inne, jakie? 0 / 6 0 / 100

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób wykorzystują Państwo w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów?

[WNO] (9904)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 motywowanie uczniów do pracy

2 ukierunkowywanie pracy uczniów

3 informacja zwrotna dla uczniów i rodziców

4 indywidualizacja pracy

5 modyfikacja form i metod pracy

W wymaganiu "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

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

działaniach szkoły/placówki:
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Obszar badania: Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych.

Działania podejmowane w szkole, w wyniku wdrożonych wniosków, są skuteczne.

W wyniku działań podjętych na podstawie wdrożonych wniosków uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne;

chętniej i z dobrym efektem uczestniczą w konkursach i zajęciach pozalekcyjnych, poprawiła się ich sprawność

matematyczna oraz  świadomość prozdrowotna, nie występuje drugoroczność (Tab.1). Sukcesy edukacyjne

uczniów znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach sprawdzianu. W ostatnich trzech latach poprawie uległy

wyniki w standardach: czytanie, pisanie, wykorzystywanie wiedzy w praktyce, a wyniki uczniów, w poprzednich

latach, mieszczące się w staninie 6 - wyżej średnim, w roku szkolnym 2014/2015 mieszczą się w stninie 9 -

najwyższym (Tab. 2, 3, 4). 

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 aktywność konkursowa

2 wyniki w konkursach

3 brak drugoroczności

4 aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych

5 aktywność prospołeczna

6 rozwój świadomości prozdrowotnej (...) uczniowie potrafią pływać, udzielać pierwszej

pomocy (...)

7 popraw sprawności matematycznych

8 motywacja (...) wzrost motywacji do nauki, np. dziecko bez

motywacji do nauki, z problemami wychowawczymi

obecnie chodzi na zajęcia zgłasza się do czytania, robi

postępy w nauce.

9 sukcesy dydaktyczne

10 integracja klasowa
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy w świetle wyników egzaminów lub sprawdzianów w ostatnich trzech latach jest widoczny

wzrost efektów kształcenia? W jakich obszarach można to zauważyć? [WN] (10629)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 czytanie

2 pisanie

3 wykorzystanie wiedzy w praktyce

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie są wyniki egzaminów lub sprawdzianów w ostatnich trzech latach? Jakie są zmiany

(proszę przedstawić uogólniony opis trendów, np. zmiany staninów, w zależności od typu szkoły trzyletniego

wskaźnika EWD)? [ADZ] (9759)

Tab.3

Numer Analiza

1 W roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 wynik szkoły

mieścił się w staninie 6 - wyżej średni. Przy czym średni

wynik szkoły był wyższy niż wynik w gminie i powiecie.

W roku szkolnym 2014/2015 wynik szkoły mieścił się w

staninie 9 - najwyższy i był zdecydowanie wyższy od

średniego wyniku w gminie i powiecie.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy w świetle tych danych jest widoczny wzrost efektów kształcenia? W jakich obszarach

można to zauważyć? [ADZ] (7494)

Tab.4

Numer Analiza

1 Stały wysoki poziom szkoły w zakresie: korzystanie z

informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce. Poprawie

uległa umiejętność/standard: pisanie i czytanie. Wzrost

wyników spowodowany jest: zwiększeniem ilości metod

aktywnych, prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych,

zadawaniu i egzekwowaniu wykonywania zadań

domowych, motywowaniu uczniów do nauki poprzez

bogatą ofertę kółek z uwzględnieniem potrzeb uczniów,

indywidualizację pracy.
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła, w sposób systemowy, rozpoznaje możliwości, potrzeby oraz sytuację społeczną każdego

ucznia. Tworzona oferta zajęć i  wdrażane działania są adekwatne do potrzeb i oczekiwań uczniów

oraz rodziców. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uruchamiane są zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające ich możliwości. Szeroka oferta

zajęć jest dla uczniów interesująca; pomaga rozwijać ich zainteresowania i zdolności. Szkoła

wspiera uczniów w trudnych dla nich sytuacjach, a rodzicom służy radą i wsparciem.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W szkole, w sposób systemowy, rozpoznaje się możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się oraz

sytuację społeczną każdego ucznia.

Nauczyciele, między innymi, dzięki testom na wejściu, prowadzonym ankietom i wywiadom, obserwacjom,

analizie dokumentacji (Tab. 1, Wykres 1j) rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów.

Celowość prowadzonych działań skutkuje rozpoznaniem potrzeb rozwojowych uczniów: poznawczych,

społecznych, emocjonalnych (Tab. 2, 3). W szkole uruchomiono programy wsparcia dla uczniów ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi (Tab. 4).
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób rozpoznają Państwo możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów w

tej klasie? [WNO] (7040)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 testy przedmiotowe na wejściu

2 ankiety (...) ankiety dotyczące sytuacji rodzinnej, zainteresowań

i potrzeb (...)

3 wywiad z uczniami i rodzicami

4 wymiana informacji z nauczycielami

5 obserwacja

6 analiza prac uczniowskich

7 analiza bieżących osiągnięć

8 analiza dokumentacji uczniowskiej (...) analiza opinii specjalistów, pedagoga, higienistki,

pracowników Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej,

Ośrodka Pomocy Społecznej, informacje pozyskiwane z

Urzędu Gminy, Zespołu Charytatywnego przy parafii.

 



SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RODZINY WIECZORKÓW W ORZECHU 25/49

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

uczniów? [WNO] (7779)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 potrzeba bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego

2 rozwój zainteresowań

3 ciekawość świata

4 akceptacja w grupie

5 zdrowa rywalizacja

6 potrzeba własnej wartości

7 potrzeba sukcesu

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Ilu uczniów zostało rozpoznanych, jako potrzebujący wsparcia? [AD] (7075)

Tab.3

Numer Analiza

1 Wsparciem objęto 125 uczniów: 13 uczniów z opinią z

poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 68 uczniów nie

posiadających opinii poradni, a wymagających pomocy w

nauce, dla 36 uczniów prowadzone są zajęcia

logopedyczne, 102 dzieci uzdolnionych – koła

zainteresowań: matematyczne, informatyczne,

przyrodnicze, taneczne, muzyczne,

turystyczno-krajoznawcze, sportowe, literackie,

językowe, historyczne, pogłębiające wiedzę z religii, 28

uczniów z klas I-III z wadami postawy objęto

gimnastyką korekcyjną, wsparciem o charakterze

ekonomicznym/socjalnym objęto 3 uczniów,

dożywianiem na terenie szkoły objęto 53 uczniów.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Dla ilu z nich uruchomiono program wspierania ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne?

[AD] (7289)

Tab.4

Numer Analiza

1 Dla 81 uczniów uruchomiono programy wsparcia ze

względu na specjalne potrzeby edukacyjne.
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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.

Działania podejmowane w szkole są adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów.

W wyniku prowadzonych w szkole diagnoz oraz na podstawie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej dotyczącej

rozwoju dzieci na tym etapie edukacyjnym, w szkole podejmowane są różnorodne działania. Dostosowanie

wymagań edukacyjnych, indywidualizacja pracy, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne,

warsztaty tematyczne, pomoc w odrabianiu zadań domowych, monitorowanie postępów uczniów, motywowanie

oraz rozwijanie zainteresowań uczniów, to niektóre z podejmowanych działań (Tab. 1). Nauczyciele, w sposób

celowy, planują i podejmują, w trakcie lekcji, działania adekwatne do rozpoznanych potrzeb (Tab.2). Tworząc

ofertę szkoła uwzględnia możliwości edukacyjne i psychofizyczne uczniów (Tab. 3). Ankietowani uczniowie

i rodzice potwierdzają, że zajęcia pozalekcyjne, proponowane przez szkołę, są dostosowane do potrzeb uczniów

i są dla nich interesujące (Wykres 1j, 2j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania są podejmowane w ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi? [AD] (7958)

Tab.1

Numer Analiza

1 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

oraz możliwości psychofizycznych. Indywidualizacja

pracy z uczniem podczas zajęć lekcyjnych.

Organizowanie zajęć: dydaktyczno–wyrównawczych,

gimnastyki korekcyjnej, rozwijających zainteresowania i

uzdolnienia, przygotowujących do sprawdzianu

szóstoklasisty zajęć specjalistycznych:

korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych. Porady

dla ucznia (np. dotyczące skutecznego uczenia się,

sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami).

Warsztaty dla uczniów prowadzone przez pracowników

Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej. Konsultacje dla

rodziców celem ujednolicenia form pomocy w szkole i w

domu. Zajęcia z pedagogiem np. motywujące do nauki,

uczące skutecznego uczenia się, radzenia sobie w

trudnych sytuacjach. Tworzenie warunków do odrabiania

prac domowych pod okiem nauczycieli np. podczas zajęć

świetlicowych. Zachęcanie uczniów i ich rodziców do

korzystania z pomocy Poradni Pedagogiczno -

Psychologicznej (badania, terapia). Systematyczne

monitorowanie postępów ucznia w nauce. Nagradzanie

uczniów w różnej formie: np. pochwały na apelu.

Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach.

Organizowanie różnorodnych konkursów, projektów.

Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez

organizowanie wycieczek przedmiotowych i

krajoznawczych. Wzbogacanie bazy pomocy

dydaktycznych współpraca z innymi placówkami: PPP,

Policja, Sanepid, OPS, Falochron. Organizowanie pomocy

materialnej.
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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.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 monitorowanie pracy uczniów

2 bieżąca informacja zwrotna

3 celowy dobór do gup (...) celowy przydział zadań do grup.

4 pytania pomocnicze

5 motywacja słowna

6 rozmieszczenie uczniów w klasie

7 dostosowanie metod pracy

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakimi priorytetami kieruje się szkoła, tworząc ofertę? [AD] (7034)

Tab.3

Numer Analiza

1 Potrzeby i możliwości uczniów w tym edukacyjne i

psychofizyczne. Zainteresowania i zdolności uczniów.

Oczekiwania i opinie uczniów i rodziców. Baza szkoły.

Wnioski z badań i analiz losów absolwentów – bierzemy

pod uwagę realizację modelu absolwenta i efektywność

zajęć prowadzonych w ramach oferty dodatkowej, a

także działań wychowawczych i profilaktycznych.

Potencjał nauczycieli. Wnioski z badań wewnętrznych

prowadzonych w szkole. Możliwości wykorzystania

potencjału partnerów szkoły oraz środowiska lokalnego.

Dostęp do projektów unijnych oraz innych projektów i

działań np. ORE, CEO, IBE, MEN. Najnowsze wyniki

badań w psychologii i pedagogice lub w innych

dziedzinach ważnych dla rozwoju 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.

Nauczyciele podejmują adekwatne działania sprzyjające indywidualizacji w procesie nauczania.

Nauczyciele indywidualizują proces nauczania uwzględniając potrzeby uczniów poprzez: monitorowanie sposobu

wykonywania zadań, motywowanie do pracy, stwarzanie sytuacji samooceny koleżeńskiej, zadając pytania

pomocnicze, różnicując stopień trudności zadań, celowe usadzenie uczniów w ławkach (Tab. 1). Uczniowie

w ankietach potwierdzają, że mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach w szkole, w których chcą uczestniczyć

a nauczyciele rozmawiają z nimi jak radzić sobie z trudnościami w nauce oraz upewniają się, czy zrozumieli to,

o czym była mowa na lekcji (Wykres 1j,2j,3j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jak nauczyciel indywidualizuje proces edukacyjny i jakiej grupy uczniów to dotyczy? [OZ]

(9910)

Tab.1

Numer Analiza

1 Nauczyciele: podchodzą do uczniów, monitorują sposób

wykonywania zadań, motywują słownie, stwarzają

sytuacje samooceny koleżeńskiej, zadają pytania

pomocnicze, celowo rozmieszczają uczniów w ławkach,

celowo dobierają do grup, różnicują stopień

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

społecznej.

Podejmowane w szkole działania są adekwatne do zdiagnozowanej sytuacji

społeczno-ekonomicznej uczniów.

Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, pomoc edukacyjną i materialną, zachęca

do aktywności konkursowej i samopomocy koleżeńskiej (Tab. 1). Rodzice w wywiadzie podkreślili, że szkoła

dostosowuje ofertę wyjść i wycieczek edukacyjnych do możliwości uczniów, zapewnia pomoc materialną,

zapewnia opiekę uczniom nie uczęszczającym na religie, dba o zapewnienie opieki związanej ze stanem zdrowia

uczniów, podejmuje działania integrujące społeczność klasową i szkolną, dostosowuje ofertę zajęć

pozalekcyjnych do potrzeb uczniów (Tab. 2). Działania podejmowane przez szkołę przyczyniają się

do przezwyciężania trudności wynikających ze społecznej sytuacji uczniów. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób wykorzystują Państwo informacje dotyczące sytuacji społecznej uczniów, aby

pomóc im przezwyciężać trudności w uczeniu się i wspierać ich rozwój? [WNO] (10429)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 pomoc edukacyjna (...) pomoc w odrabianiu lekcji (...), organizacja zajęć

dodatkowych (...)

2 zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji

3 pomoc materialna

4 aktywność konkursowa (...) przygotowanie do konkursów i zawodów (...)

5 samopomoc koleżeńska
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

(10428)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 dostosowanie oferty wycieczek do możliwości uczniów

2 pomoc materialna (...) Szkoła dofinansowuje śniadania, obiady, zieloną

szkołę, bilety do kina, bezpłatne badania wzroku, słuchu.

(...)

3 opieka dla uczniów nie uczestniczących w

uroczystościach religijnych

(...) Nie ma dyskryminacji na tle wyznaniowym (...)

4 respektowanie potrzeb zdrowotnych (...) Uczniowie z cukrzycą mają dostosowane menu, a

dzieci są przeszkolone w tym zakresie.

5 podejmowanie działań integracyjnych (...) Nauczyciele podejmują działania w celu integracji

nowych uczniów z klasą. Integracji sprzyjają pikniki

rodzinne, a plac zabaw i boisko są miejscem spotkań po

lekcjach, zajęcia międzyklasowe.

6 dostosowanie zajęć pozalekcyjnych (...) Świetlica szkolna ( skarb) prowadzi zajęcia

taneczne, kółko muzyczne, plastyczne, zajęcia

dodatkowe dla wszystkich chętnych "nawet chłopcy

haftują". W szkole podczas ferii zimowych są

organizowane wyjazdy, każde dziecko może uczestniczyć

w wybranych zajęciach. Nauczyciele wf prowadzą zajęcia

dodatkowe, organizują rajdy rowerowe.

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

odpowiada ich potrzebom.

W powszechnej opinii uczniów i rodziców wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich

potrzebom.

Szkoła wspiera uczniów w trudnych dla nich sytuacjach, pomaga im się uczyć. Nauczyciele wierzą w możliwości

swoich uczniów, co  okazują na większości zajęć lekcyjnych (Wykres 1j,2j), zdaniem 3 z 26 ankietowanych

uczniów, taka sytuacja ma miejsce na mniej, niż połowie zajęć. Zdaniem większości uczniów, nauczyciele mówią

im, że mogą nauczyć się nawet trudnych rzeczy (Wykres 3j), dwoje z ankietowanych uczniów twierdzi, że taka

sytuacja raczej nie ma miejsca.  Rodzice uważają, że w sytuacjach trudnych dla ich dzieci, szkoła służy im radą

i wsparciem (Wykres 4j,5j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań

zewnętrznych i wewnętrznych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Podczas planowania procesów edukacyjnych uwzględniane są wnioski z analizy wyników

sprawdzianu i ewaluacji wewnętrznej. Skuteczność wdrażanych działań potwierdzają wyniki

monitorowania, które w szkole ma charakter systemowy. Znajomość przez nauczycieli wyników

prowadzonych badań zewnętrznych skutkuje wprowadzaniem pozytywnych zmian, mających

na celu utrzymanie wysokiej efektywności kształcenia.

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

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

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania.

W szkole, w sposób systemowy, wykorzystuje się analizy wyników sprawdzianu i ewaluacji

wewnętrznej. Podejmowane działania są adekwatne do wyników tych analiz. 

W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i ewaluacji wewnętrznej. Wyniki tych analiz wykorzystywane są

do formułowania wniosków związanych z procesem uczenia się (Tab. 3,8,9,1,2,4). Nauczyciele planują

i uzgadniają działania dotyczące realizacji wniosków wynikających z prowadzonych analiz wyników sprawdzianu

i ewaluacji wewnętrznej. Ma to miejsce podczas spotkań zespołów klasowych (Tab. 7). W celu utrzymania

wysokiej efektywności kształcenia nauczyciele na wszystkich przedmiotach, przy każdej okazji, doskonalą

umiejętności kluczowe uczniów (Tab. 5). Ponadto, modyfikują metody pracy oraz motywują uczniów do nauki,

między innymi, poprzez promowanie ich osiągnięć (Tab. 6). 



SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RODZINY WIECZORKÓW W ORZECHU 36/49

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić wnioski związane z procesem uczenia się sformułowane w ewaluacji

wewnętrznej (o ile ewaluacja wewnętrzna dotyczyła tego procesu). [AD] (10445)

Tab.1

Numer Analiza

1 Wnioski związane z procesem uczenia się sformułowane

w ewaluacji wewnętrznej: 1.nadal dbać o pozytywny

klimat sprzyjający uczeniu się w szkole i prowadzić

działania kształtujące postawę uczenia się przez całe

życie, 2.kontynuować wszechstronną diagnozę i analizę

wyników sprawdzianów trzecioklasisty, piątoklasisty i

szóstoklasisty, 3.włączyć rodziców w działania

kształtujące postawę uczenia się przez całe życie.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie wnioski formułuje się w wyniku ewaluacji wewnętrznej ? [ADZ] (10448)

Tab.2

Numer Analiza

1 Wnioski: 1.Podjąć działania zmierzające do większego

zaangażowania uczniów w proces nabywania wiadomości

i umiejętności: zwiększyć stopień indywidualizacji pracy

z uczniem, wzmocnić działania promujące osiągnięcia

uczniów wśród społeczności szkolnej i lokalnej,

dostosować metody i formy pracy na lekcjach i zajęciach

pozalekcyjnych do potrzeb uczniów, wzmocnić kontrolę

jakości pracy ucznia na lekcji, wspierać ucznia w

odrabianiu prac domowych. 2.Nadal modyfikować plany

wynikowe, dostosowywać metody i formy pracy oraz

wymagania edukacyjne do możliwości uczniów z

orzeczeniami i opiniami PPP oraz konstruować testy

odpowiadające ich możliwościom. 3.Kontynuować

przeprowadzanie diagnoz wiedzy i umiejętności uczniów:

przedmiotowe badania wyników nauczania w klasach 4,

5, 6, test na wejście dla klasy 1, diagnozy po klasie 3,

przedmiotowe diagnozy opracowywane przez instytucje

zewnętrzne, sprawdziany próbne w kl.6 i 5

przeprowadzać w warunkach identycznych, jak podczas

sprawdzianu zewnętrznego. 4.Formułować i wdrażać

wnioski z analizy osiągnięć uczniów. 5.Modyfikować plan

pracy szkoły uwzględniając wnioski z analizy testów i

sprawdzianów.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy w

praktyce

2 doskonalenie umiejętności pisania

3 doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

4 wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić wnioski związane z procesem uczenia się sformułowane w ewaluacji

wewnętrznej (o ile ewaluacja wewnętrzna dotyczyła tego procesu). [WNO] (10445)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 nadal dbać o dobry klimat, sprzyjający uczeniu się

2 zwiększyć stopień indywidualizacji pracy z uczniem

3 podjąć działania motywujące uczniów do pracy,

podnoszenia wyników

4 wzmocnić kontrolę jakości pracy uczniów na lekcji

5 wspierać uczniów w odrabianiu pracy domowej

6 na bieżąco modyfikować plany wynikowe (...) dostosowywać formy, metody pracy do potrzeb

uczniów.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania i związane z procesem uczenia się zostały podjęte, w tej klasie, na podstawie

wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych w tym lub poprzednim roku? [WNO] (10450)

Tab.5

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zwiększenie ilości rozwiązywanych zadań tekstowych (...) dotyczących wykorzystania wiedzy w praktyce.

2 ćwiczenie obliczeń rachunkowych (...) na wszystkich przedmiotach, przy każdej okazji.

3 doskonalenie czytania ze zrozumieniem (...) na wszystkich przedmiotach.

4 pisanie krótkich wypowiedzi pisemnych
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania związane z procesem uczenia się zostały podjęte, w tej klasie, na podstawie

wniosków z ewaluacji wewnętrznej w tym lub poprzednim roku? [WNO] (10451)

Tab.6

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 promowanie osiągnięć uczniów (...) pochwały, pozytywne wzmacnianie.

2 karty pracy dla wszystkich uczniów

3 kierowanie na zajęcia rozwijające talenty i zdolności

4 zadania na lekcji na ocenę celującą

5 przygotowanie lekcji przez chętnych uczniów

6 pomoc w odrabianiu zadań domowych (...) biblioteka - kącik pracy domowej.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób w szkole uzgadnia się działania dotyczące wniosków wynikających z analizy

egzaminów zewnętrznych, ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej. [WNO] (10685)

Tab.7

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 spotkania Zespołu Klasowego Podczas spotkań Zespołu Klasowego uzgadniane są

działania dotyczące modyfikacji planów wynikowych,

indywidualizacji procesu kształcenia i korelacji

międzyprzedmiotowej.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie wnioski związane z procesem uczenia się formułuje się w wyniku analizy wyników

sprawdzianu i egzaminów? [ADZ] (10447)

Tab.8

Numer Analiza

1 Wnioski do dalszej pracy wynikające z analizy wyników

sprawdzianu: - przeprowadzić analizę wstępną

sprawdzianu z uczniami klasy VI, - przeprowadzić

badanie osiągnięć uczniów w klasach III, IV, V, -

kontynuować ćwiczenia w czytaniu tekstu

popularnonaukowego, literackiego, użytkowego, -ćwiczyć

krótkie wypowiedzi na zadany temat (ustne i pisemne), -

ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem poleceń

do zadań i analizować ich treść na forum klasy, -

regularnie przeprowadzać dyktanda, - przeprowadzać

testy sprawdzające osiągnięcia uczniów na koniec roku

szkolnego i analizować ich wyniki, - podczas lekcji

wymagać od uczniów udzielania odpowiedzi pełnych

(argumentacja, komentarz, opinia, właściwa

terminologia), - zadawać prace domowe mobilizujące

uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, -

doskonalić i kontynuować organizację zajęć dodatkowych

wspomagających ucznia o niskich, średnich i wysokich

predyspozycjach, - stosować podczas pracy z uczniem

metody, formy i środki dydaktyczne nastawione na

współpracę w parach, grupach, uczenie innych, -

podczas lekcji zwracać większą uwagę na pozyskiwanie

informacji zwrotnych od uczniów, - na wszystkich

przedmiotach, przy każdej okazji, pogłębiać umiejętność

wykorzystania obliczeń matematycznych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.9

Numer Analiza

1 Wnioski sformułowane na podstawie analizy wyników

sprawdzianu: 1.przeprowadzić analizę wstępną

sprawdzianu z uczniami klasy VI, 2.kontynuować

ćwiczenia w czytaniu tekstu popularnonaukowego,

literackiego, użytkowego, 3.ćwiczyć umiejętność czytania

ze zrozumieniem poleceń do zadań i analizować ich treść

na forum klasy, 4.ćwiczyć odczytywanie danych z planu

tekstu źródłowego, tabeli, wykresu, planu, mapy,

diagramu oraz ćwiczyć odpowiadanie na proste pytania z

nimi związane, 5.ćwiczyć pisanie tekstów ze

szczególnym uwzględnieniem poprawności językowej,

ortograficznej, interpunkcyjnej, 6.regularnie

przeprowadzać dyktanda, 7.kontynuować ćwiczenia w

zakresie redagowania krótkich form wypowiedzi

pisemnej na podany temat, 8.podczas lekcji wymagać od

uczniów udzielania odpowiedzi pełnych, 9.ćwiczyć

interpretację i przetwarzanie informacji graficznych oraz

interpretację pojęć matematycznych, 10.ćwiczyć

zadania, w których uczeń prowadzi proste rozumowanie,

11.zadawać prace domowe mobilizujące uczniów do

korzystania z różnych źródeł informacji, 12.kontynuować

badania osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach III,

IV i V.

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

Szkoła, w sposób systemowy, monitoruje działania podjęte na podstawie wniosków z analiz

sprawdzianu i ewaluacji wewnętrznej. Wnioski z monitorowania są użyteczne; decydują

o kontynuacji, bądź modyfikacji wdrażanych działań.

Wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i ewaluacji wewnętrznej są monitorowane zarówno

na poziomie szkoły, jak i oddziału klasowego. Stałym elementem systemu monitorowania są rozmowy dyrektora

szkoły z nauczycielami, na podstawie których dokonywana jest analiza jakościowa i ilościowa realizowanych

zadań. Pozyskiwane są również informacje zwrotne od uczniów i rodziców. Ponadto, prowadzone są analizy

oceniania, frekwencji uczniów na zajęciach dodatkowych i aktywności konkursowej (Tab. 1,3). Wyniki

monitorowania służą określeniu stopnia skuteczności podejmowanych działań. Na tej podstawie podejmowane

są decyzje o kontynuacji działań skutecznych oraz modyfikacji, czy zaniechaniu tych, które  nie spełniają
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oczekiwań (Tab. 2,4). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób na poziomie szkoły monitoruje się realizacje działań wynikających z analizy

egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej? [WD] (10453)

Tab.1

Numer Analiza

1 Sposoby monitorowania: 1. dyrektor przeprowadza

rozmowy z nauczycielami - analiza jakościowa i ilościowa

realizowanych zadań, 2. rozmowy z uczniami i rodzicami,

3. ankietowanie rodziców i uczniów, 4. analiza ocen

bieżących, 5. sprawdziany próbne i badania wyników, 6.

analiza frekwencji uczniów na zajęciach dodatkowych i

aktywności konkursowej.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jak wykorzystuje się wyniki (wnioski) monitorowania działań podejmowanych na podstawie

analizy egzaminów zewnętrznych, ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej? ? [WD] (10454)

Tab.2

Numer Analiza

1 Podczas spotkań Zespołu Nauczycieli oceniana jest

skuteczność stosowanych form i metod pracy. Wnioski

wykorzystywane są do planowania pracy w następnym

roku szkolnym. Niektóre działania są modyfikowane (np.

już nie na każdej lekcji i nie na wszystkich przedmiotach

ćwiczone są obliczenia zegarowe), niektóre zaniechane,

a inne kontynuowane.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób na poziomie tego oddziału monitorowano w tym lub poprzednim roku działania

podejmowane po analizie egzaminu zewnętrznego oraz ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej? [WNO] (10455)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 pozyskiwanie informacji zwrotnej od uczniów i rodziców

2 analiza wyników oceniania

3 rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami

4 analiza frekwencji na lekcjach i zajęciach dodatkowych

5 analiza wyników konkursów
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jak wykorzystano w tej klasie wyniki monitorowania działań podjętych w wyniku analizy

egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w tym lub poprzednim roku. Proszę

wymienić działania, które zostały zmodyfikowane w tym zaniechane. [WNO] (10690)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 kontynuacja działań skutecznych (...) dalej ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem.

2 działania zmodyfikowane (...) wprowadzać zadania na ocenę celującą tylko na

wybranych przedmiotach.

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.

Znajomość wyników badań zewnętrznych wśród nauczycieli jest powszechna.

Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych (Wykres 1j). Zapoznają się z nimi

podczas posiedzeń rady pedagogicznej, spotkań zespołów przedmiotowych i oddziałowych, gdzie następuje

wymiana informacji oraz dzielenie się wiedzą. Nauczyciele uczestniczą w różnych szkoleniach, a ponadto

indywidualnie analizują wyniki badań przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne (Tab. 1). Najczęściej

wskazywane przez nauczycieli badania zewnętrzne dotyczą: nauczania języka angielskiego, matematyki,

czytelnictwa, problemów otyłości dzieci i młodzieży oraz klimatu szkoły (Wykres 1o). Wnioski wynikające

z badań są wykorzystywane w pracy z uczniami (Tab. 2).
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Wykres 1j

 

Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób nauczyciele poznają wyniki badań zewnętrznych? [AD] (10458)

Tab.1

Numer Analiza

1 Sposoby zapoznawania się nauczycieli z wynikami badań

zewnętrznych to: posiedzenia rady pedagogicznej,

indywidualne konsultacje, wymiana informacji,

nieformalne rozmowy, samodzielna literatura przedmiotu

np. książka lub artykuł naukowy polecony przez innego

nauczyciela, publikacje w mediach, samodzielna analiza

danych, spotkania zespołów samokształceniowych,

zespołów oddziałowych, szkolenia wewnętrzne,

spotkania z ekspertami, specjalistami, portale

społecznościowe, dzielenie się informacjami z

konferencji, narad, przeczytanej literatury, szkolenia

wyjazdowe, konferencje, seminaria.
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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: 15

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 IBE "Język angielski w szkole podstawowej - procesy i

efekty nauczania"

Wnioski: (...) korzystanie z nowoczesnych technologii na

większej ilości zajęć, używanie języka angielskiego w

przeważającej części lekcji ...

2 "Otyłość dzieci i młodzieży oraz jej konsekwencje z

perspektywy różnych specjalizacji"

Wnioski: (...) stwarzać sytuacje wymagające wzmożonej

aktywności fizycznej i promujące zdrowy styl życia,

przeprowadzać pogadanki na temat zdrowego trybu

życia i odżywiania oraz jego wpływu na nasze

funkcjonowanie, zachęcać wszystkie dzieci do aktywnego

udziału w zajęciach organizowanych przez Szkolny Klub

Turystyczny "Wędrowniczek".

3 "Czytelnictwo dzieci i młodzieży" Wnioski: brać pod uwagę preferencje lekturowe uczniów,

wspólnie z dziećmi wybierać lektury do czytania na

lekcjach języka polskiego, zdiagnozować przyczyny

uczniowskiej niechęci i oporu wobec czytania,

indywidualizować podejście do uczniowskich motywacji

czytelniczych - dobierać lektury uwzględniające potrzeby

i zainteresowania obu płci, propagować obyczajowość

domową dotyczącą kontaktu z książką, wzmacniać

szkolne akcje promocyjne skierowane w stronę rodziców

oraz dzieci i młodzieży, również poprzez wykorzystanie

strony internetowej szkoły.

4 Nauczanie matematyki w szkole podstawowej Wnioski: (...) umożliwić uczniom dochodzenie do

autorskich rozwiązań problemów matematycznych,

położyć większy nacisk na kształcenie rozumowania,

odchodzić od schematycznego prowadzenia lekcji.

5 „Szkoła oczami uczniów: relacje z nauczycielami i

kolegami oraz przemoc szkolna”

Wnioski: budowanie pozytywnych relacji U-U, U-N i R-N

- spisywanie przez wychowawców i nauczycieli

regulaminów klas...

6 „Klimat szkoły i jego znaczenie dla funkcjonowania

uczniów w szkole”

Wnioski: dbać o poprawne relacje między uczniami w

klasach, prowadzić zajęcia w atmosferze zrozumienia dla

ucznia i jego problemów, pomagać w rozwiązywaniu

problemów i sytuacji konfliktowych.
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Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.

Nauczyciele znają i wykorzystują w swojej pracy wyniki badań zewnętrznych.

W wyniku refleksji związanej z wynikami badań zewnętrznych nauczyciele podejmują działania służące między

innymi: uatrakcyjnianiu procesu dydaktycznego, poprawie relacji uczniowskich, promowaniu czytelnictwa oraz

aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia (Tab. 1). Wyniki badań zewnętrznych "Nauczanie matematyki

w szkole podstawowej" są dla nauczycieli inspiracją do uatrakcyjniania lekcji oraz planowania zadań, dzięki

którym uczniowie dochodzą do autorskich rozwiązań problemu matematycznego. Badania HBSC monitorujące

styl życia polskich nastolatków skutkują wprowadzaniem zadań tekstowych o tematyce zdrowego trybu życia,

organizacją wyjazdów promujących aktywność fizyczną. W celu poprawy relacji uczniowskich wykorzystano

pomysły zawarte w publikacji "Szkoła oczami uczniów: relacje z nauczycielami i kolegami oraz przemoc

szkolna". Badania ankietowe uczniów i rodziców dotyczące występowania przemocy w szkole, kontrakty

klasowe, podjęcie działań wychowawczych we współpracy z rodzicami, organizowanie wyjazdów

profilaktyczno-integracyjnych, prowadzenie zajęć warsztatowych dotyczących asertywności, radzenia sobie ze

stresem to przykłady działań zaczerpniętych z publikacji. Pomysły działań promujących czytelnictwo w szkole

zrodziły się po zapoznaniu się z wynikami badań Zofii Zasackiej "Czytelnictwo dzieci i młodzieży" (Tab. 2).    
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Które z badań zewnętrznych były wykorzystywane w szkole w tym lub poprzednim roku

szkolnym? Proszę wymienić te badania. W jaki sposób się je wykorzystuje? [WD] (10640)

Tab.1

Numer Analiza

1 1. "Czytelnictwo dzieci i młodzieży" Zofia Zasacka -

wystawka nowych książek w bibliotece szkolnej w celu

promowania czytelnictwa, przeprowadzenie ankietowania

dot. preferencji czytelniczych uczniów, lekcje

biblioteczne, miesiąc głośnego czytania w każdej klasie,

rodzinny rajd rowerowy z książką, Dzień postaci

literackich połączony z przejściem ulicami Orzecha, w

każdej klasie "Drzewko czytającej sowy" - graficzny

zapis przeczytanych książek, porady dla rodziców (jak

zachęcić dziecko do czytania) na stronie www i podczas

zebrań. 2. badania "Nauczanie matematyki w szkole

podstawowej" - uatrakcyjnienie lekcji poprzez

wykorzystanie TIK (e-learning, e-lekcje), konkursy,

indywidualne karty pracy (o różnym stopniu trudności),

dzięki którym uczniowie dochodzą do autorskich

rozwiązań problemu matematycznego. 3. "Szkoła oczami

uczniów: relacje z nauczycielami i kolegami oraz

przemoc szkolna"- badania ankietowe uczniów i rodziców

dotyczące występowania przemocy w szkole, kontrakty

klasowe, podjęcie działań wychowawczych we

współpracy z rodzicami, organizowanie wyjazdów

profilaktyczno-integracyjnych, zajęcia warsztatowe dot.

asertywności, radzenia sobie ze stresem 4. badania

HBSC monitorujące styl życia polskich nastolatków stały

się inspiracją do wprowadzenia zadań tekstowych o

tematyce zdrowego trybu życia, wyjazdów promujących

aktywność fizyczną (łyżwy), Klub Turystyczny

"Wędrowniczek".
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę podać konkretne działania, które podjął/eła Pan/Pani w wyniku refleksji związanej z

wynikami badań zewnętrznych. [AN] (10461)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 15

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wykorzystywanie prezentacji multimedialnych na

większości zajęć

2 praca z użyciem telefonów komórkowych oraz tabletów (...) do gier dydaktycznych podczas zajęć, do

wyszukiwania informacji, do tłumaczenia

niezrozumiałych zwrotów.

3 omówienie na zajęciach "Piramidy żywieniowej"

4 propagowanie aktywności fizycznej (...) zorganizowałam wycieczki rekreacyjne na

lodowisko, ściankę wspinaczkową a także wycieczkę

pieszą do parku w Świerklańcu połączoną z zajęciami na

rolkach, przygotowałam zestawy ćwiczeń dla uczniów

chętnych wspomagające poprawę wydolności oraz

wzrost sprawności fizycznej, zorganizowałam i

przeprowadziłam projekt szkolny pod hasłem "Na basen

- MARSZ!" - zajęcia na pływalni krytej z elementami

nauki pływania.

5 rozwiązywanie niestandardowych zadań

matematycznych

(...) rozwiązywanie zadań posiadających więcej, niż

jedno rozwiązanie, rozwiązywanie zagadek

matematycznych, krzyżówek sudoku o różnym stopniu

trudności, rozwiązywanie zadań (problemów) w pracy

grupowej.

6 zajęcia w formie e-lekcji

7 konkurs matematyczny "Matematyka wokół nas"

8 indywidualne karty pracy (...) "Trening czyni Mistrza" o różnym stopniu trudności,

które pozwoliły uczniom dochodzenie do autorskich

rozwiązań problemów matematycznych.

9 akcje czytelnicze (...) przeprowadziłam wśród uczniów ankietę na temat

czytelnictwa oraz preferencji czytelniczych,

zorganizowałam Miesiąc Głośnego Czytania w każdej

klasie z wykorzystaniem nowego księgozbioru,

zorganizowałam wyjazd uczniów na spotkanie autorskie

oraz udział dzieci w warsztatach bibliotecznych ... w

każdej klasie zawiesiłam Drzewko Czytającej Sowy...

10 wyjazdy profilaktyczno-integracyjne

11 poszerzenie oferty językowej (...) uczniowie naszej szkoły są motywowani do nauki

języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.
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