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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 15-03-2016 - 18-03-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Urszula Pelczar i Mirosław Mańkowski. Badaniem objęto 57 uczniów (ankiety), 76

rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 17 nauczycieli (ankieta i wywiady grupowe). Przeprowadzono wywiad

indywidualny z dyrektorem szkoły, a także obserwacje lekcji i analizę danych zastanych. Na podstawie

zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Akusz obserwacji zajęć

APOEW - Ankieta badająca przebieg ewaluacji [ankieta poewaluacyjna]

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

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WUPO - Scenariusz wywiadu z uczniami po obserwacji

WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale
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Obraz placówki

Raport przedstawiony poniżej dotyczy zewnętrznej ewaluacji problemowej przeprowadzonej

w Gimnazjum im. doc. dra inż. Jana Wyżykowskiego w Haczowie, zawiera dane zebrane podczas

badań i ocenę stopnia spełniania przez szkołę wymagań.

Szkoła jest prowadzona przez Gminę Haczów. Aktualnie uczęszcza do niej 126 uczniów z gminy Haczów

i Rymanów, którzy uczą się w 6 oddziałach. W szkole pracuje 17 nauczycieli i 2 pracowników

niepedagogicznych. Nauczyciele dbają o swój rozwój zawodowy zdobywając nowe kwalifikacje i umiejętności.

W codziennej pracy zwracają szczególną uwagę na wszechstronny rozwój uczniów. Dążą do tego, aby uczniowie

byli aktywni, twórczy, tolerancyjni oraz dobrze przygotowani do następnego etapu kształcenia, korzystania

z różnych źródeł informacji i zasobów technicznych, wyboru dalszej ścieżki kształcenia i zawodu oraz

funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym.

Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. Wiele wydarzeń środowiskowych i kulturalnych

odbywa się z inicjatywy bądź przy współudziale szkoły. Placówka współpracuje z instytucjami lokalnymi:

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzozowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Haczowie,

Ochotniczą Strażą Pożarną w  Haczowie, Komisariatem Policji w Haczowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury

w Haczowie, Sanepidem w Brzozowie, PTTK w Krośnie, Gminną Biblioteką w Haczowie, Kołem Gospodyń

Wiejskich w Haczowie, Hospicjum w Brzozowie oraz KGHM – Polska Miedź w Lubinie.

Uczniowie korzystają z ulegającej sukcesywnej poprawie bazy szkoły: pracowni komputerowej, sali

gimnastycznej, siłowni, biblioteki, sklepiku uczniowskiego i kina szkolnego. Placówka zapewnia różnorodną

ofertę zajęć pozalekcyjnych: zajęć sportowych, kół zainteresowań (fizyczne, polonistyczne, chemiczne,

geograficzne, historyczne), Szkolnego Koła Charytatywnego "Dzieci Dzieciom", zajęć wzmacniających

przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego oraz zajęć dla gimnazjalistów mających trudności w nauce.

Uczniowie osiągają sukcesy w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych (11 tytułów laureatów i 24 tytuły

finalistów), innych konkursach edukacyjnych, artystycznych i sportowych na szczeblu od gminnego po

ogólnopolski.

Szkoła prowadzi działania służące kształtowaniu właściwych postaw zgodnych z ogólnie przyjętymi wartościami

i normami, promuje zdrowy styl życia, dba o szeroko pojęte bezpieczeństwo ucznia, wspólnie z wszystkimi

podmiotami placówka podejmuje działania proekologiczne, charytatywne i patriotyczne. W szkole realizowane

są projekty i programy wychowawczo-profilaktyczne "Znajdź właściwe rozwiązanie", "Trzymaj formę", "Potrafię,

Wiem, Znam – Radę Sobie Dam", "Śladami Jana Wyżykowskiego – odkrywcy polskiej miedzi" oraz coroczne

konkursy czytelnicze, ortograficzne, plastyczne, przeciwpożarowe i rajdy rowerowe. Uczniowie dbają o lokalne

miejsca pamięci.

Efekty pracy gimnazjum są prezentowane na gazetkach ściennych, stronie internetowej gimnazjum, w prasie

lokalnej i regionalnej oraz publikacji o najnowszych dziejach Haczowa pt. "Wiedzą, jak należy żyć, aby było

dobrze i im samym, i Polsce"

Szczegółowe informacje dotyczące placówki znajdą Państwo w dokumencie "Raport z ewaluacji

problemowej – Gimnazjum im. doc. dra inż. Jana Wyżykowskiego w Haczowie". Zapraszamy

do lektury.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki GIMNAZJUM W HACZOWIE
Patron doc.dr inż. Jan Wyżykowski

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Haczów

Ulica Haczów

Numer 593

Kod pocztowy 36-213

Urząd pocztowy Haczów

Telefon 134391954

Fax

Www www.ghaczow.republika.pl

Regon 37047879800000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 126

Oddziały 6

Nauczyciele pełnozatrudnieni 9.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 8.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 4.33

Średnia liczba uczących się w oddziale 21

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 14

Województwo PODKARPACKIE

Powiat brzozowski

Gmina Haczów

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. Udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej i wspieranie rozwoju uczniów słabszych i mocniejszych

(doceniane przez rodziców), oraz stosowanie różnorodnych metod i form nauczania dostosowanych

do klasy skutkuje zaangażowaniem gimnazjalistów podczas zajęć edukacyjnych i ich dobrą

współpracą z nauczycielami.

2. Nauczyciele motywująco i z szacunkiem traktują uczniów, systematycznie wykorzystują zalecane

warunki i sposoby realizacji podstawy programowej oraz kształtują ważne umiejętności, także w we

współpracy z instytucjami lokalnymi i ogólnopolskimi.

3. Działania prowadzone w wyniku diagnoz wstępnych w klasie I, innych testów diagnostycznych,

próbnych i właściwych egzaminów oraz ewaluacji wewnętrznej skutecznie wpływają na wzrost

wyników egzaminu gimnazjalnego, osiąganie sukcesów przez uczniów i ich zadowolenie z osiągnięć

szkolnych.

4. Szkoła prowadzi diagnozy potrzeb uczniów, wykorzystując wyniki do planowania i realizowania

działań wspierających w pokonywaniu trudności i rozwoju ich uzdolnień, uwzględniając

indywidualną sytuację każdego ucznia oraz oczekiwania rodziców.

5. Nauczyciele interesują się wynikami badań zewnętrznych, formułują wnioski, które wykorzystują

do doskonalenia procesu nauczania w gimnazjum oraz podnoszenia własnych kompetencji.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła realizuje podstawę programową uwzględniając możliwości i osiągnięcia uczniów

z wcześniejszej edukacji zbadane w prowadzonej diagnozie wstępnej (gimnazjaliści są zadowoleni

ze swoich osiągnięć w szkole). Uczniowie wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności programowe

w wykonywaniu różnorodnych zadań i rozwiązywaniu problemów, w tym praktycznych. Nauczyciele

realizują podstawę programową kształtując systematycznie wszystkie ważne umiejętności,

z wykorzystaniem różnorodnych zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Monitorowanie

i analizowanie osiągnięć uczniów jest powszechne i wykorzystywane adekwatnie do wniosków m.

in. w celu wspierania rozwoju słabszych i mocniejszych uczniów oraz dostosowywania do nich

metod i form pracy. Działania szkoły wynikające z wniosków z analizy osiągnięć uczniów

przyczyniają się do poprawy wyników egzaminu gimnazjalnego oraz uczniowskich sukcesów

edukacyjnych, artystycznych i sportowych.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Szkoła realizuje podstawę programową uwzględniając możliwości i osiągnięcia uczniów

z wcześniejszej edukacji zbadane w prowadzonej diagnozie wstępnej. Gimnazjaliści są zadowoleni

ze swoich osiągnięć w szkole.

W szkole prowadzone są celowe diagnozy wstępne osiągnięć uczniów klasy I z poprzedniego etapu

edukacyjnego (źródło – WN, WD), głównie takie jak:

• analiza wyników w sprawdzianie po klasie szóstej oraz ocen i osiągnięć na świadectwach ukończenia szkoły

podstawowej,

• testy diagnozujące „na wejściu” z języka polskiego, matematyki i historii, badające poziom wiedzy

i umiejętności,

• testy wstępne z języka angielskiego i języka niemieckiego, badające poziom zaawansowania,

• bieżące obserwacje pracy uczniów podczas zajęć, rozmowy z uczniami o zainteresowaniach i sukcesach,

• analiza dokumentów wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i inne poradnie specjalistyczne,

wymiana informacji z nauczycielami uczącymi w szkole podstawowej, rozmowy z rodzicami.

Działania szkoły są adekwatne do wyników diagnoz możliwości i osiągnięć uczniów oraz wpływają na realizację

podstawy programowej (źródło – WD, WNO), należą do nich głównie:

• doskonalenie umiejętności, które słabiej wypadły w diagnozie wstępnej (zwiększenie liczby godzin

powtórzeniowych, przeprowadzanie kolejnych testów diagnostycznych z OKE i wydawnictw edukacyjnych,
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wdrażanie elementów oceniania kształtującego),

• modyfikowanie i dostosowywanie planów dydaktycznych, aktywizujących metod i form pracy do możliwości

uczniów, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, różnicowanie formy pracy domowej,

• stosowanie indywidualizacji pracy (dostosowanie wymagań i pomocy edukacyjnych do możliwości uczniów),

prowadzenie indywidualnych konsultacji z uczniami i spotkań z rodzicami na temat postępów uczniów,

• organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla słabszych uczniów, rozwijających zdolności i uzdolnienia

dla mocniejszych m. in. koło matematyczne, historyczne, polonistyczne (dostosowanie oferty zajęć

pozalekcyjnych do potrzeb uczniów), również zajęć integrujących nowe zespoły klasowe.

Wszyscy uczniowie są zadowoleni ze swoich osiągnięć w szkole, głównie edukacyjnych, artystycznych

i sportowych, a także innych (m. in. w akcjach charytatywnych, znajdywanie kolegów i przyjaciół) (Wykres 1o,

źródło - AMS).

 

Wykres 1o

Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Uczniowie wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności programowe w wykonywaniu różnorodnych

zadań i rozwiązywaniu problemów, w tym praktycznych.

W obserwowanych zajęciach edukacyjnych (wszystkich lub większości) uczniowie wykonywali różnorodne

zadania, w których wykorzystywali wiadomości i umiejętności programowe, pozwalające im na (źródło - OZ):

• zapamiętywanie faktów, definicji, wykonywanie powtarzalnych procedur (m. in. demonstrowanie nabytej

wiedzy, sprawności i umiejętności, przywoływanie z pamięci pojęć i faktów),

• zastosowanie umiejętności i pojęć (m. in. wyjaśnianie własnymi słowami omawianych pojęć, stosowanie

wiedzy, sprawności i umiejętności w sytuacjach typowych),

• rozumowanie, używanie dowodów, argumentowanie na podstawie analizy faktów (m. in. rozwiązywanie



GIMNAZJUM W HACZOWIE 10/32

      

problemów, w tym np. geometrycznych, gimnastycznych),

• złożone rozumowanie, dokonywanie analizy struktury ze wskazaniem na związki pomiędzy jej poszczególnymi

elementami (m. in. stosowanie wiedzy, sprawności i umiejętności w sytuacjach nietypowych).

We wszystkich obserwowanych zajęciach nauczyciele tworzyli sytuacje, w których uczniowie rozwiązują

problemy poznawcze (źródło - OZ).

Według znacznej większości uczniów wykorzystują oni na lekcjach (wszystkich lub większości) to, czego

nauczyli się wcześniej (Wykres 1j, źródło - AMS).

Wykres 1j

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Nauczyciele realizują podstawę programową kształtując systematycznie wszystkie ważne

umiejętności, z wykorzystaniem różnorodnych zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. 

Na wszystkich zajęciach lub ich większości nauczyciele (wszyscy lub większość) kształtują wszystkie ważne

umiejętności (źródło – AN, OZ): komunikowania się w języku ojczystym, uczenia się, czytania (rozumienia,

wykorzystywania i  przetwarzania tekstów) (Wykres 1j), wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy

informacji (Wykres 2j), myślenia naukowego (Wykres 3j), pracy zespołowej (Wykres 4j), w tym nieco mniej

systematycznie – umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi

(Wykres 5j) i myślenia matematycznego (Wykres 6j).

Nauczyciele systematycznie stosują różnorodne zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy programowej,

w tym dotyczące (źródło - WNPO).

• stwarzania atmosfery sprzyjającej rzetelności samooceny gimnazjalistów i efektywności ich pracy podczas

zajęć,

• mobilizowania uczniów do tworzenia własnych pomysłów i rozwiązań,

• dostosowania zajęć i wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów (różnicowanie stopnia
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trudności zadań),

• kształtowania ważnych sprawności i umiejętności programowych, pożądanych postaw i nawyków,

• zwiększania szans edukacyjnych uczniów mających trudności w nauce, rozbudzania i rozwijania zainteresowań

uczniów (organizowanie zajęć pozalekcyjnych),

• przeprowadzania obserwacji i doświadczeń przyrodniczych,

• organizowania podziału na grupy według zaawansowania na zajęciach języków obcych,

• wykorzystania pomocy i wyposażenia edukacyjnego (m. in. komputer, odtwarzacz CD, tablica interaktywna,

komputer, projektor multimedialny, mikroskopy, sprzęt sportowy).

Zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy programowej były stosowane we wszystkich obserwowanych

zajęciach (źródło – OZ, WNPO).

Wykres 1j Wykres 2j



GIMNAZJUM W HACZOWIE 12/32

      

Wykres 3j Wykres 4j

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

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

Monitorowanie i analizowanie osiągnięć uczniów jest powszechne i wykorzystywane adekwatnie

do wniosków m. in. w celu wspierania rozwoju słabszych i mocniejszych uczniów oraz

dostosowywania do nich metod i form pracy. 

Wszyscy nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia uczniów, stosując najczęściej (Wykres 1w, źródło - AN):

ocenianie bieżące, podsumowujące i kształtujące, zadawanie pytań i stwarzanie możliwości ich zadawania,

sprawdzanie właściwego zrozumienia omawianych kwestii i sposobu wykonywania zadań, proszenie

o podsumowanie ćwiczeń, zbieranie od uczniów informacji zwrotnych, wykorzystanie różnych narzędzi

diagnostycznych, a rzadziej – przez posługiwanie się indywidualną dokumentacją każdego ucznia. Nauczyciele

podają też inne stosowane sposoby monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów (źródło – AN, WNO), m. in.

takie jak: obserwacje uczniów w sytuacjach dydaktycznych, analizy prac wykonanych przez uczniów, wyników

testów na wejściu, egzaminów zewnętrznych, porównywanie osiągnięć gimnazjalistów i uzyskiwanych ocen

szkolnych, wyników konkursów i zawodów sportowych, informacji od rodziców i  nauczycieli, przeglądanie

szkolnej strony internetowej i informacji prasowych.

Podczas obserwowanych zajęć edukacyjnych bieżące monitorowanie osiągnięć uczniów było dokonywane przez

wszystkich nauczycieli (źródło - OZ), najczęściej przez: sprawdzanie wykonania zadań i zrozumienia

omawianych zagadnień, zadawanie pytań i stwarzanie uczniom możliwości ich zadawania, pytanie uczniów,

co sądzą o sposobie przekazywania wiedzy, rzadziej - przez proszenie uczniów o podsumowanie zajęć oraz

wykorzystanie technik badawczych.

Wszyscy nauczyciele wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć uczniów (źródło – AN, WNO, najczęściej do:

• modyfikowania metod, form i środków nauczania, planów dydaktycznych oraz ich dostosowania do potrzeb,

możliwości i zdolności uczniów,

• dokonywania zmian w sposobie nauczania ukierunkowanych na doskonalenie słabiej opanowanych

umiejętności (więcej powtórek i czasu na trudniejsze zagadnienia i ćwiczenia, stopniowanie trudności ćwiczeń

i zadań, dostosowanie tempa pracy do możliwości uczniów, nacisk na rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych,

ćwiczenie technik rozwiązywania testów),

• motywowania uczniów do uzyskiwania lepszych wyników w nauce, samokształcenia i udziału w konkursach,

• organizowania zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabszych i mocniejszych (organizowania pomocy

edukacyjnej),

• przygotowania uczniów do konkursów, wykorzystania ich wiedzy podczas zajęć,

• dobierania zróżnicowanych grup tak, by uczniowie uczyli się od siebie wzajemnie.
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Wykres 1w
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W wymaganiu "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

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

działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych.

Działania szkoły wynikające z wniosków z analizy osiągnięć uczniów przyczyniają się do poprawy

wyników egzaminu gimnazjalnego oraz uczniowskich sukcesów edukacyjnych, artystycznych

i sportowych.

O skuteczności działań szkoły w latach 2013-2015, wynikających z analiz osiągnięć uczniów (źródło – ADZ, WN)

świadczą głównie:

• wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2013-2015 w ogólnopolskiej skali staninowej od 1 do 9 punktów

(gdzie 1 oznacza stanin najniższy, a stanin – stanin najwyższy), wśród których najczęściej występują stanin

wysoki (7) lub bardzo wysoki (8), odpowiednio z języka polskiego (6, 5, 8), historii i wiedzy o społeczeństwie

(8, 7, 8), matematyki (7, 6, 8), przedmiotów przyrodniczych (7, 8, 7), języka angielskiego (5, 5, 6) (gdzie 5

oznacza stanin średni, a 6 – stanin wyżej średni),

• wzrost stanina szkoły w egzaminie gimnazjalnym w latach 2014-2015, odpowiednio z języka polskiego (5, 8),

historii i wiedzy o społeczeństwie (7, 8), matematyki (6, 8), języka angielskiego (5, 6), oraz w latach

2013-20154 - z przedmiotów przyrodniczych (7, 8),

• wzrost w latach 2014-2015 wyników średnich większości badanych w egzaminie umiejętności (głównie

z historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki),

• sukcesy uczniów odnoszone w latach 2013-2015, m. in. w wojewódzkich konkursach przedmiotowych

(biologia, chemia, historia, język niemiecki, awans do etapu rejonowego z matematyki), Ogólnopolskiej

Olimpiadzie Wiedzy o Wielkich Polakach, Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym PANGEA, Krośnieńskim

Dyktandzie Ortograficznym, powiatowych i rejonowych konkursach historycznych („Polska Piastów”), wiedzy

o Unii Europejskiej, wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, języka angielskiego, matematycznych, konkursach

piosenki (międzywojewódzki konkurs ,,Na nutę kantyczek”, Gminny Konkurs Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej,

powiatowy konkurs „Nie takie stare jak świat”, wojewódzki festiwal „Piosenki w meloniku”), powiatowych

i gminnych konkursach plastycznych, a także sukcesy sportowe lekkoatletyczne (wojewódzkie i powiatowe),

w piłce ręcznej i koszykówce (powiatowe, rejonowe) i piłce nożnej (gminne),

• dostawanie się wszystkich uczniów do szkół ponadgimnazjalnych (w pierwszym wyborze),

• chętne podejmowanie nowych wyzwań i zadań przez gimnazjalistów.

Wyniki ogólnopolskich badań edukacyjnej wartości dodanej dla szkoły (EWD), mierzone w latach 2014-2015

świadczą o:

• ponadprzeciętnej efektywności nauczania w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki oraz

przedmiotów przyrodniczych,

• przeciętnej efektywności nauczania w zakresie języka polskiego.
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Gimnazjum rozpoznaje możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz

czynniki środowiskowe młodzieży, co potwierdzają ankietowani rodzice. Działania wspierające,

podejmowane przez szkołę, są adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów, uwzględniają

indywidualizację procesu nauczania w odniesieniu do każdego ucznia i stwarzają możliwość

osiągania przez dzieci indywidualnych sukcesów edukacyjnych. Placówka uwzględnia w swojej

pracy sytuację społeczno- ekonomiczną młodzieży i podejmuje różnorodne działania wspierające

uczniów i rodziców, borykających się z licznymi problemami materialnymi, zdrowotnymi

i społecznymi. Udziela uczniom wparcia odpowiadającego ich potrzebom oraz oczekiwaniom

rodziców.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Szkoła rozpoznaje sposoby uczenia się, możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz

czynniki środowiskowe uczniów, potwierdzają to ankietowani rodzice. 

Zdaniem dyrektora, co roku w szkole, odbywa się rozpoznanie potrzeb i możliwości uczniów, powiązane z ich

rozwojem psychofizycznym, sytuacją społeczną i materialną. Rozpoznania dokonują nauczyciele zespołu

wychowawczego (pedagog wraz z wychowawcami) oraz nauczyciele zespołów przedmiotowych poprzez:

obserwację dzieci, analizę dokumentacji uczniowskiej, w tym: opinii i orzeczeń PPP, informacji otrzymanych

z GOPS i bezpośrednich rozmów z rodzicami. W ten sposób zostało rozpoznanych 81 uczniów potrzebujących

wsparcia, w tym: 33 uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, 3 –  zostało zakwalifikowanych

do kształcenia specjalnego, 3 uczniów - do nauczania indywidualnego,  jedno dziecko posiada kryzysową

sytuację w rodzinie, dwoje dzieci wychowuje się w rodzinie zastępczej, rodziny dziewięciu uczniów posiadają

trudną sytuację materialną. Dla wszystkich potrzebujących uczniów uruchomiono w szkole programy wsparcia,

m.in.: szkolny program wspierania uczniów zdolnych, program zajęć wspierających rozwój uczniów

z trudnościami edukacyjnymi oraz została zorganizowana dla uczniów pomoc psychologiczno-pedagogiczna

(źródło – AD).

Nauczyciele (źródło - WNO) rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów w danej klasie

poprzez obserwacje uczniów w szkole i poza szkołą, rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami,

analizę wyników sprawdzianów po szóstej klasie, testów diagnostycznych przeprowadzanych „na wejściu”

z różnych przedmiotów, analizę orzeczeń i opinii PPP oraz dokumentacji szkolnej (m.in. świadectwa uczniów

z SP, dyplomy, oceny, osiągnięcia w konkursach i orzeczenia lekarskie). Nauczyciele wymieniają się

wiadomościami o dzieciach z nauczycielami Szkoły Podstawowej, a także między sobą w szkole, np. nauczyciele

zespołu klasowego, wychowawczego, zespołów przedmiotowych - informacjami zaobserwowanymi podczas

wycieczek, zawodów, konkursów, organizowanych imprez oraz pozyskiwanymi informacjami na temat stanu
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zdrowia dzieci. Nauczyciele wskazują najważniejsze potrzeby rozwojowe - poznawcze, emocjonalne i społeczne

- swoich uczniów (Tab.1). Zdaniem ankietowanych rodziców - nauczyciele rozmawiają z nimi - kilka razy w roku

(50/69) i przynajmniej raz w roku (15/69) - o możliwościach i potrzebach ich dziecka (Wykres 1j). Większość

rodziców (63/69) twierdzi, że nauczyciele rozmawiają z nimi o  możliwości rozwoju ich dziecka (Wykres 2j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

uczniów? [WNO] (7779)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 POTRZEBY POZNAWCZE potrzeby dotyczące zdobywania wiedzy i informacji

(zgodnie z preferencjami - wzrokowcy, słuchowcy,

kinestetycy), rozwijania własnych zainteresowań,

sprawdzania się (udziału w konkursach, zawodach),

ciekawości i wrażliwości, samorealizacji, poznawania

własnej ojczyzny, gospodarowania czasem.

2 POTRZEBY EMOCJONALNE potrzeby wynikające z okresu dojrzewania, aprobaty,

akceptacji, poczucia własnej wartości, bycia potrzebnym,

uznania, zdrowej rywalizacji, wiary w siebie, potrzeba

samoakceptacji, potrzeba bezpieczeństwa,

przynależności uczuciowej, miłości.

3 POTRZEBY SPOŁECZNE odzwierciedlają one fakt zależności człowieka od innych

ludzi, potrzeba przynależności do grupy, akceptacji,

dowartościowania, potrzeba uznania i szacunku, miłości,

radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wsparcia

materialnego, realizowania własnych potrzeb, szansy do

nauki, pomocy innym (wolontariat), potrzeba

współzawodnictwa.

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.

Podejmowane w szkole działania wspierające, są adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów. 

W szkole uruchomiono metody wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, takie jak:

organizacja zajęć rewalidacyjnych dostosowanych do rozpoznanych potrzeb uczniów niepełnosprawnych; zajęcia

rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze dla uczniów

z trudnościami w nauce i specjalistyczne dla uczniów potrzebujących specjalnego wsparcia w rozwoju; zajęcia

z doradztwa zawodowego oraz indywidualne zajęcia z pedagogiem. Uczniom, ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi, przystępującymi do egzaminu gimnazjalnego, nauczyciele dostosowują warunki i sposoby

przeprowadzania egzaminu. Dla uczniów zdolnych i zainteresowanych organizowane są konkursy szkolne.

Nauczyciele zachęcają uczniów do udziału w konkursach szkolnych oraz w konkursach organizowanych przez

Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Gimnazjum współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

i instytucjami pomocy społecznej (GOPS) - w kontekście trudnej sytuacji rodzinnej uczniów. Zdaniem

dyrektora (źródło – AD), szkoła w porozumieniu z rodzicami, angażuje uczniów do działalności społecznej,

obejmuje dzieci przewlekle chore wsparciem medycznym, realizuje z uczniami opracowane w szkole
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Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne. Ponadto, tworząc ofertę zajęć pozalekcyjnych, szkoła

kieruje się przede wszystkim holistycznym rozwojem ucznia oraz wyposażeniem go w niezbędną wiedzę

i umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia; tworzeniem warunków umożliwiających uczniom

pozyskiwanie wiedzy i rozwijanie osobistych zainteresowań; podejmowaniem działań wychowawczych

eliminujących zagrożenia i wzmacniających właściwe zachowania uczniów; kształtowaniem postaw

patriotycznych i odpowiedzialności za ojczyznę; kształtowaniem pozytywnego wizerunku placówki w środowisku

lokalnym i zachodzących w niej procesów, a także systematycznym podnoszeniem jakości pracy szkoły

i zapewnieniem wysokiego standardu usług edukacyjnych.W opinii dyrektora, w szkole zidentyfikowano 12

osób, które nie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, stanowi to 10% ogółu uczniów. Wśród nich, 8 osób

uczęszcza do klasy pierwszej, są to uczniowie, którzy dopiero rozpoznają swoje uzdolnienia i predyspozycje oraz

deklarują wybór odpowiednich dla nich zajęć pozalekcyjnych od klasy drugiej. Pozostałe osoby należą do grupy

uczniów z problemami zdrowotnymi, które nie pozwalają im na systematyczne korzystanie z zajęć oferowanych

przez szkołę, w tym jeden uczeń korzysta z nauczania indywidualnego w domu, ze względu na niesprawność

intelektualną w stopniu umiarkowanym (źródło – AD). Nauczyciele (źródło – WNO, WNPO), podczas lekcji,

wykorzystują wnioski z prowadzonego przez siebie rozpoznania potrzeb i możliwości uczniów do:• tworzenia

przyjaznej atmosfery na lekcji,

• stosowania metod aktywizujących, zmuszających uczniów do zaangażowania w proces lekcyjny,

• różnicowania zadań na lekcji, dostosowania ich do indywidualnych możliwości dzieci (m.in. zwracanie uwagi

na różnice pomiędzy wymową a pisownią - dyslektycy),

• motywowania uczniów do rozwijania predyspozycji językowych,

• dostosowania metod, form i tempa pracy do potrzeb i predyspozycji uczniów, w tym uczniów o specjalnych

potrzebach edukacyjnych,

• organizowania pracy w małych grupach,

• zwracania uwagi na błędy i dokonywane postępy podczas wykonywania ćwiczeń,

• dostosowania instrukcji, kart pracy do możliwości percepcyjnych każdego ucznia,

• sprawdzania wykonywania i zrozumienia prezentowanego materiału,

• ćwiczenia zadań, które sprawiają uczniom trudności (z różnych przedmiotów),

• różnicowania pracy domowej (zadanie dla wszystkich - łatwiejsze i dla chętnych - trudniejsze),

• rozwijania zainteresowań uczniów zdolnych i chętnych poprzez udział w kołach zainteresowań,

• zachęcania do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz do udziału w konkursach,

• organizowania pomocy koleżeńskiej i nauczycielskiej uczniom słabszym,

• organizowania zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i motywowanie uczniów do udziału w nich,

• zwalniania uczniów z trudną sytuacją materialną z opłat na ubezpieczenie,

• poszukiwania sponsorów, dopłacania dzieciom do wyjazdów na wycieczki,

• sugerowania rodzicom szukania specjalistycznej pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej.Znaczna

większość uczniów (28/33) uważa, że w szkole są zajęcia pozalekcyjne, które ich interesują (Wykres 1j) (źródło

– AMS). Również w opinii znacznej większości rodziców (64/69) zajęcia pozalekcyjne w szkole są dostosowane

do potrzeb ich dzieci (Wykres 2j) (źródło – AR). 
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Wykres 1j Wykres 2j

W wymaganiu "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich

indywidualnej sytuacji " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.

Działania podejmowane przez nauczycieli, uwzględniają indywidualizację procesu nauczania

w odniesieniu do każdego ucznia i stwarzają możliwość osiągania indywidualnych sukcesów

edukacyjnych.

Na obserwowanych lekcjach (6) nauczyciele, poprzez osobisty przykład, kształtowali pożądane społecznie

postawy i motywowali wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa w procesie uczenia się. Uczący

indywidualizowali proces uczenia poprzez:

• różnicowanie poziomu trudności zadań do możliwości uczniów,

• dostosowanie tempa pracy, pytań i odpowiedzi do potrzeb i możliwości dzieci,

• organizowanie pracy w niewielkich grupach,

• umożliwienie uczniom korzystania z pomocy innych i uczenia się od siebie nawzajem,

• różnicowanie zadania domowego (łatwiejsze dla wszystkich, trudniejsze dla chętnych),

• możliwość otrzymania indywidualnej pomocy podczas lekcji od nauczyciela, wskazówek, wyjaśnień,

• różnicowanie ćwiczeń, dostosowanie do poziomu językowego uczniów,

• sprawdzanie poprawności wykonania zadania (podchodzenie do ławek, przekazywanie informacji zwrotnej),

• chwalenie uczniów za indywidualne dobre pomysły, zaangażowanie na lekcji wychowania fizycznego.
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Działania nauczycieli na obserwowanych lekcjach dostosowane były do potrzeb i możliwości uczniów o różnym

potencjale intelektualnym.

Wszyscy ankietowani uczniowie (33) uważają, że w szkole mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach,

na których chcą być (Wykres 1j) oraz są zdania, że nauczyciele upewniają się, czy zrozumieli, o czym uczyli się

na lekcji (Wykres 2j). Również większość z nich (24/35) twierdzi, że otrzymują od nauczycieli wskazówki

(Wykres 3j), dotyczące tego, jak mają radzić sobie z trudnościami w nauce (źródło – AMS). 

Wykres 1j Wykres 2j

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

społecznej.

Szkoła uwzględnia w swojej pracy sytuację społeczno-ekonomiczną dzieci i podejmuje liczne

działania wspierające uczniów i rodziców w związku z ich problemami materialnymi, zdrowotnymi

i społecznymi.

Nauczyciele (źródło – WNO) wykorzystują informacje dotyczące sytuacji społecznej uczniów do podejmowania

działań, pomagających im przezwyciężyć trudności w uczeniu się i wspierających ich rozwój m.in. poprzez

organizowanie wraz z GOPS dożywiania i pomocy materialnej dla dzieci, dofinansowania do wycieczek, imprez

szkolnych, zachęcania do udziału w konkursach, olimpiadach, projektach (Tab.1).

W opinii rodziców (źródło – WR) gimnazjum bierze pod uwagę zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne uczniów

i podejmuje szereg konkretnych działań, mających na celu wsparcie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji

m.in.:

• uwzględnia różnice wynikające z uczęszczania do szkoły dzieci z różnych miejscowości,

• dostosowuje wymagania do możliwości uczniów niepełnosprawnych,

• poszukuje sponsorów wycieczek i znajduje ich we współpracy z rodzicami,

• wspomaga finansowo wycieczki klasowe i szkolne przy pomocy Rady Rodziców,

• sprawnie rozwiązuje różne problemy gimnazjalistów, dzięki pracy pedagoga i wychowawców,

• wspomaga słabszych i mocniejszych, organizuje kółka zainteresowań dla wszystkich chętnych uczniów,

• uczy młodzież przedsiębiorczości - mobilizuje (SU) do prowadzenia sklepiku szkolnego,

• przygotowuje młodzież do występów artystycznych podczas uroczystości religijnych i patriotycznych,

• organizuje konsultacje dla uczniów mających trudności z nauką lub powracających po chorobie do szkoły,

• czyni starania, by dostrzec wszystkie pozytywne aspekty edukacyjne i wychowawcze u młodzieży,

• uzyskuje wsparcie Gminy, która nagradza i wyróżnia finansowo najlepsze klasy w szkole,

• organizuje akcje pomocowe dla potrzebujących uczniów (ze szkoły i środowiska lokalnego),

• troszczy się o bezpieczeństwo dzieci, ich rozwój edukacyjny i wychowawczy.

Rodzice doceniają pracę dyrektora, mówiąc  „słowa uznania dla Pani Dyrektor, której należy się szacunek za

wszystko, co robi w tej szkole”. 
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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

1 zwalnianie uczniów z opłat stałych na ubezpieczenie

2 poszukiwanie sponsorów - dopłata uczniom do

wycieczek, do imprez

3 organizacja dożywiania (GOPS)

4 pomoc w skompletowaniu odpowiedniego ubioru dla

uczniów

5 zachęcanie uczniów do udziału w konkursach,

olimpiadach, projektach

6 angażowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły i

środowiska

7 organizowanie wraz z uczniami akcji charytatywnych,

ekologicznych

8 pozyskiwanie środków z GOPS na nagrody, dyplomy,

puchary

9 zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki i

z Internetu

10 organizowanie pomocy materialnej dla uczniów

potrzebujących - współpraca z GOPS w Haczowie

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

odpowiada ich potrzebom.

Szkoła udziela uczniom wsparcia, które odpowiada potrzebom dzieci oraz oczekiwaniom rodziców.

Ankietowani uczniowie (źródło - AMS) wskazali, że nauczyciele wierzą w ich możliwości (27/33) oraz mówią im

(30/33), że stać ich na to, aby nauczyli się nawet trudnych rzeczy (Wykres 1j, 2j). Również w dniu

ankietowania (źródło - AMD), prawie wszyscy nauczyciele (32/33) dali uczniom do zrozumienia, że wierzą w ich

możliwości (Wykres 3j).

Opinię tę potwierdzają ankietowani rodzice (55/69), uznając, że wychowawcy i nauczyciele uczący ich dziecko,

służą im radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla dziecka, kilku rodziców (8/69) twierdzi, że w przypadku

ich dzieci - nie ma takiej potrzeby (Wykres 4j i 5j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j



GIMNAZJUM W HACZOWIE 25/32

      

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:

Dokonywane w szkole analizy wyników egzaminu gimnazjalnego i ewaluacji wewnętrznej są

systemowo wykorzystywane przez nauczycieli do osiągania większej efektywności nauczania

i uczenia się. Działania wynikające z przeprowadzanych analiz są systemowo monitorowane,

analizowane oraz wywołują zmiany w pracy nauczycieli ukierunkowane głównie na skuteczniejszą

pracę z uczniami i ich ciągłe motywowanie. Wyniki badań zewnętrznych są powszechnie znane

przez nauczycieli gimnazjum. Nauczyciele wykorzystują wyniki badań zewnętrznych do planowania

i realizowania działań wspierających rozwój uczniów i szkoły.

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.

Dokonywane w szkole analizy wyników egzaminu gimnazjalnego i ewaluacji wewnętrznej są

systemowo wykorzystywane przez nauczycieli do osiągania większej efektywności nauczania

i uczenia się.

Szkoła analizuje wyniki egzaminu gimnazjalnego i ewaluacji wewnętrznej (ewaluacji zewnętrznej dotychczas

w szkole nie było) (źródło – AD, WNO, ADZ).

Wnioski związane z procesami uczenia, wynikające z analiz wyników egzaminu gimnazjalnego i ewaluacji

wewnętrznej, dotyczą głównie (źródło – ADZ, AD, WNO):

• kształtowania słabiej opanowanych umiejętności programowych objętych egzaminem,

• powtarzania i utrwalania wiadomości programowych z poszczególnych przedmiotów, stosowania

sprawdzianów i prac klasowych uwzględniających nowe typy zadań egzaminacyjnych,

• stosowania różnorodnych metod i form pracy z uczniami, a także samooceny uczniów dotyczącej

uzyskiwanych przez nich wyników,

• wprowadzania elementów oceniania kształtującego do szkolnego systemu oceniania, motywowania uczniów

do systematycznej pracy, pogłębiania wiedzy językowej, udziału w zajęciach dodatkowych,

dydaktyczno-wyrównawczych i indywidualnych, korzystania z różnych źródeł informacji,

• ustalania priorytetów doskonalenia nauczycieli (dotyczących m. in. efektywnych sposobów uczenia się,

wykorzystywania wyników egzaminów do dalszej pracy z uczniem), powołania zespołu nauczycieli do spraw

badania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

• planowania i realizowania procesów edukacyjnych tak, aby sprzyjały rozwojowi uczniów, ich angażowania

w planowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, utrzymywania w szkole atmosfery sprzyjającej uczeniu się,



GIMNAZJUM W HACZOWIE 27/32

      

• mobilizowania nauczycieli do stosowania nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi uczniów.

Na podstawie wniosków z analiz wyników egzaminu gimnazjalnego i ewaluacji wewnętrznej zaplanowano

i podjęto następujące główne działania (źródło - WNO):

• stosowanie większej ilości ćwiczeń doskonalących i zadań kształcących słabiej opanowane umiejętności,

technik twórczego rozwiązywania problemów,

• opracowanie i przeprowadzanie wielu testów umiejętności, wykorzystywanie zadań z wcześniejszych

egzaminów gimnazjalnych,

• prowadzenie bieżących obserwacji w zakresach, które wcześniej słabiej wypadły w egzaminach próbnych

i właściwych,

• zwiększenie ilości konkursów szkolnych (np. konkurs ortograficzny) i sprawdzianów diagnostycznych (z

motywowaniem nagrodami), organizowanie zajęć dodatkowych dla słabszych uczniów oraz kół zainteresowań,

• stosowanie w nauczaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczyciele (po warsztatach)

uczyli gimnazjalistów technik uczenia się (w ramach projektu „Potrafię, wiem, znam – radę sobie dam”),

• dostosowanie metod pracy do możliwości klasy (metody aktywne, oparte na doświadczeniu i działaniu,

uczenie efektywne, angażujące jak najwięcej zmysłów, indywidualne i zespołowe formy pracy, uczenie się

uczniów od siebie nawzajem),

• stwarzanie uczniom możliwości wyboru tematyki lekcji, metod pracy, wykorzystywania przynoszonych

do szkoły książek i innych pomocy, kształtowanie zainteresowania tematem zajęć, łączenie zdobytej wiedzy

z ćwiczeniami praktycznymi i w odniesieniu do życia codziennego.

O systemowości wykorzystania analiz wyników egzaminu gimnazjalnego i ewaluacji wewnętrznej świadczy to,

że podjęte na ich podstawie działania są prowadzone corocznie w szkole na podstawie wspólnych ustaleń

na zebraniach Rady Pedagogicznej, z wykorzystaniem zespołów nauczycieli (przedmiotowych i do spraw

ewaluacji wewnętrznej) oraz po konsultacjach z Radą Rodziców (źródło - WNO).

Obszar badania: Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i egzaminów

zewnętrznych oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę lub

placówkę monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Działania wynikające z przeprowadzanych analiz są systemowo monitorowane, analizowane oraz

wywołują zmiany w pracy nauczycieli ukierunkowane głównie na skuteczniejszą pracę z uczniami

i ich ciągłe motywowanie.

Na poziomie szkoły monitoruje się realizację działań wynikających z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego

i ewaluacji wewnętrznej (źródło – WD, WNO), głównie przez:

• prowadzenie obserwacji i hospitacji diagnozujących lekcji i zajęć pozalekcyjnych przez dyrektora,

• prowadzenie bieżących obserwacji uczniów na zajęciach wszystkich przedmiotów, ich postaw i postępów

umiejętności przez nauczycieli, zbieranie informacji zwrotnych od uczniów i rodziców w zakresie dostrzeganych

postępów,

• systematyczne sprawdzanie zeszytów przedmiotowych, monitorowanie stanu czytelnictwa i osiągnięć uczniów

w konkursach,

• przeprowadzanie comiesięcznych testów diagnozujących z przedmiotów egzaminacyjnych, kolejnych próbnych

egzaminów gimnazjalnych i porównywanie ich wyników,

• sprawdzanie udziału uczniów w zajęciach dodatkowych, w tym dydaktyczno-wyrównawczych i indywidualnych

z nauczycielem.

O systemowości monitorowania w szkole świadczą zespołowe i coroczne ustalanie jego zakresu i podziału
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związanych z tym zadań (dyrektor szkoły we współpracy z radą pedagogiczną i zespołami nauczycieli) oraz

analizowanie jego wyników w gronie pedagogicznym. Wyniki te są wykorzystywane do wyznaczania kierunków

i korekt w dalszej pracy szkoły.

Wnioski z monitorowania działań podjętych w wyniku analizy egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji

wewnętrznej są użyteczne i wykorzystywane (źródło – WNO, WD), głównie do:

• zwiększania skuteczności nauczania (stosowanie skuteczniejszych metod nauczania, dobre konstruowanie

zadań i prac domowych, różnicowanie zadań, systematyczna korekta błędów popełnianych w pracach

testowych, efektywne wykorzystanie pomocy dydaktycznych),

• dokonywania ewaluacji planów dydaktycznych, przy wyborze podręczników, wyborze i modyfikacji programów

nauczania sprzyjających efektywnemu uczeniu się,

• wprowadzania elementów oceniania kształtującego do szkolnego systemu oceniania, modyfikowania planów

wynikowych, zwiększania częstotliwości oceniania na lekcjach,

• stosowania w nauczaniu korelacji międzyprzedmiotowych,

• ciągłego mobilizowania gimnazjalistów do samodzielnej i systematycznej pracy, kształtowania własnej

postawy wobec uzyskanych wyników nauczania, udziału w konkursach, budowania poczucia ich własnej

wartości,

• modyfikowania kół zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (zorganizowanie pomocy edukacyjnej

dla potrzebujących uczniów),

• wypracowania efektywnych sposobów informowania uczniów i rodziców o wynikach, ocenach i postępach

w nauce.

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.

Wyniki badań zewnętrznych są powszechnie znane nauczycielom gimnazjum. 

Nauczyciele poznają wyniki badań zewnętrznych tj.: PISA, TALIS, ECCE HOMO XXI lub innych badań - podczas

szkoleń rady pedagogicznej, w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli; konferencji, warsztatów

i szkoleń metodycznych, organizowanych przez PCEN lub inne ośrodki szkoleniowe nauczycieli; podczas

analizowania wyników badań zewnętrznych, dostępnych na przedmiotowych lub tematycznych portalach

internetowych; zapoznawania się z czasopismami i publikacjami popularnonaukowymi w ramach

samodoskonalenia zawodowego (źródło – AD).

Znajomość badań potwierdzają wszyscy (14) ankietowani nauczyciele, wymieniając, najczęściej - poznanie

i analizowanie badań PISA (14/14), AKADEMIA ECCE HOMO XXI (13/14), TALIS (11/14) i inne (Wykres 1o).

Nauczyciele wymieniają również wnioski, wykorzystywane w pracy z uczniami tej szkoły, które dotyczyły m.in.:

• opracowania, do poszczególnych przedmiotów nauczania, testów wiedzy i umiejętności (z wprowadzeniem

typu zadań proponowanych w poznanych badaniach zewnętrznych), 

• zwracania większej uwagi na umiejętności przydatne w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
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edukacyjnych, 

• częstszego korzystania z nowoczesnych technologii oraz urozmaicania form lekcji, 

• zachęcania uczniów do samodzielnego, krytycznego myślenia oraz samodzielnego rozwiązywania zadań, 

• stosowania technik angażujących uczniów (np. pracę w małych grupach, dłuższe projekty), 

• uczenia strategii rozwiązywania problemów, argumentacji, szukania powiązań między faktami i ich

interpretowania, 

• interesowania się tym, co uczniowie mają do powiedzenia (dbania o dobre samopoczucie uczniów), 

• umożliwienia uczniom samodzielnego przeprowadzania doświadczeń oraz obserwacji, 

• zapoznania z nowoczesnymi technikami szybkiego uczenia się, zapamiętywania oraz kojarzenia treści

nauczania, ze znanymi pojęciami i faktami, 

• wyboru odpowiednich form pracy z uczniami, w celu rozwijania umiejętności językowych uczniów (w

szczególności sprawności mówienia - komunikacji interpersonalnej), 

• zachęcania do doskonalenia nauczycieli (szkoleń, warsztatów metodycznych, konferencji), szczególnie

w zakresie pracy z uczniami wymagającymi specjalnej troski i uczniami mającymi trudności w nauce, 

• wspierania rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobiegania problemom zdrowotnym

młodzieży, promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia, zapobieganie nadwadze i otyłości, 

• motywowania uczniów z nadwagą, do udziału w zajęciach wychowania fizycznego, poprzez analizowanie

atrakcyjności, z chęcią uczestnictwa uczniów  w tych zajęciach, 

• poznawania dobrych praktyk, w celu uatrakcyjniania lekcji historii i rozwijania umiejętności historycznych np.

poprzez stosowanie zadań zamkniętych, wprowadzania nowego materiału na lekcji (np. tekstów źródłowych), 

• stosowania analizy porównawczej (badanie ESCL) umiejętności językowych młodzieży, z różnych krajów

europejskich, z młodzieżą ze szkoły i dobierania odpowiednich form pracy, w celu poprawienia kompetencji

językowych uczniów, 

• poznania środowiska rodzinnego uczniów i współpracy z rodzicami oraz instytucjami (źródło – AN). 
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Wykres 1o

Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.

Nauczyciele wykorzystują wyniki badań zewnętrznych do planowania i realizowania działań

wspierających rozwój uczniów i szkoły. 

Na dowód tego wskazują konkretne działania, podejmowane w wyniku refleksji związanej z wynikami tych

badań, m.in.:

• zachęcają uczniów do rozwiązywana zadań problemowych, stosowania nietypowych rozwiązań, uczą

planowania i samodzielnego myślenia, motywują do krytycznego myślenia oraz zachęcają do formułowania

wniosków,

• wykorzystują poznane formy pracy, uczą kojarzenia nowych wiadomości ze znanymi faktami, pojęciami,

obrazami,

• konstruują testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów, z naciskiem na zadania praktyczne (z życia

wzięte), z wykorzystaniem typu zadań, występujących w badaniach PISA,

• porównują wyniki testów i zadań, przeprowadzanych w innych szkołach przez PISA - z wynikami gimnazjum,
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ukazując obraz tej szkoły, na tle innych gimnazjów,

• uczestniczą w szkoleniach i konferencjach, szczególnie w zakresie pracy z uczniami wymagającymi specjalnej

troski, mającymi trudności w nauce oraz pracy z uczniami zdolnymi,

• zwiększają liczbę zadań wymagających argumentowania i uzasadniania swojego rozumowania,

• zwracają uwagę na indywidualne potrzeby uczniów, udzielają pomocy w przezwyciężaniu trudności i wsparcia

na zajęciach pozalekcyjnych,

• rozwijają zdolności u uczniów, poprzez dobór odpowiednich zadań, zwracają szczególną uwagę

na systematyczność pracy,

• zwiększają ilość przeprowadzanych doświadczeń, obserwacji, hodowli i dłuższych projektów, urozmaicają

lekcje różnymi pomocami,

• częściej korzystają z nowoczesnych technologii np. tablicy interaktywnej, angażują uczniów w projekt, pracę

w małych grupach, modyfikują metody i formy pracy na lekcji,

• realizują zajęcia wychowania fizycznego w atrakcyjny sposób, angażując wszystkich uczniów i mobilizując

do ćwiczeń oraz uświadamiając im, następstwa braku ruchu,

• starają się przeciwdziałać otyłości u dzieci, pokazują, jak korygować swoją postawę ciała, prowadzą pogadanki

dotyczące zdrowego stylu życia i ciekawe formy aktywności fizycznych (lekcje z kijami NW, fitness, rajdy

rowerowe, wyjazdy rekreacyjne na lodowisko, na basen),

• wskazują sposoby efektywnego uczenia się, zależnie od indywidualnych preferencji, zachęcają uczniów

do znalezienia najlepszego sposobu uczenia się, 

• porównują wyniki znajomości języków obcych młodzieży europejskiej (ESLC) ze swoimi uczniami, dobierają

ćwiczenia, które uatrakcyjniają zajęcia i zwiększają motywację uczniów do podnoszenia umiejętności

językowych,

• rozwijają kompetencje językowe ze szczególnym uwzględnieniem sprawności mówienia, stosując

rekomendowane formy i narzędzia pracy (BUNJO, BUM),

• dobierają odpowiednie ćwiczenia leksykalne, zachęcają uczniów do tworzenia krótkich filmów, nagrywania

piosenek i clipów (w języku niemieckim); korzystają z portali do nauki języka obcego (kontakt z „żywym

językiem"),

• uczą kojarzenia treści ze znanymi pojęciami i faktami (na lekcjach historii, zajęciach pozalekcyjnych),

• zachęcają uczniów do samokształcenia i podejmowania nowych przedsięwzięć,

• w czasie zajęć, tworzą miłą i przyjazną atmosferę  (źródło – AN).

Dyrektor (źródło – WD) wymienia badania zewnętrzne, wykorzystywane w szkole, w ostatnich dwóch latach:

Akademia ECCE HOMO XXI - podstawy kreatywnego uczenia się "Edukacja na nowe czasy" (o technikach

szybkiego i skutecznego zapamiętywania, szkolenie zewnętrzne dla nauczycieli); PISA (Międzynarodowe

Badania Oceniające Umiejętności Uczniów); TALIS – Międzynarodowe Badania Nauczania i Uczenia się

dotyczące rozwoju zawodowego nauczycieli oraz inne badania (opisywane w czasopismach metodycznych,

na edukacyjnych portalach internetowych oraz poznawane na szkoleniach nauczycieli). Wnioski wynikające

z tych badań, zdaniem dyrektora, służą do podjęcia w szkole następujących działań:

• określenia własnych strategii uczenia się i warunków, w których uczymy się najszybciej i najskuteczniej

(dotyczy Akademia ECCE HOMO XXI);

• konstruowania testów wiedzy i umiejętności uczniów do poszczególnych przedmiotów nauczania,

z wykorzystaniem typu zadań występujących w badaniach PISA;

• umożliwienia nauczycielom uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach i warsztatach metodycznych, z tych

obszarów pracy zawodowej, z których są największe potrzeby, szczególnie w zakresie pracy z uczniami

wymagającymi specjalnej troski i mającymi trudności w nauce (TALIS).
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