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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

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

wymagań państwa.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

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

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

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

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

wymagania na pięciu poziomach:

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

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

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

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

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

Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-10-2013 - 12-11-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Grażyna Pietruszewska, Aneta Jarmuż. Badaniem objęto uczniów (ankieta i wywiad

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

wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów

szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji.

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

szkoły.
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Obraz szkoły

Raport, do którego lektury Państwa zapraszamy, dotyczy wyników ewaluacji zewnętrznej

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku. Poniżej

znajdą Państwo najważniejsze, płynące z badań, informacje o szkole dotyczące

organizacji procesów edukacyjnych prowadzonych w szkole, nabywania przez uczniów

wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej oraz respektowania

norm społecznych.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza funkcjonuje w zabytkowym, zmodernizowanym budynku,

na trzech kondygnacjach. Położona jest przy ulicy w pobliżu ruchliwego, ale zabezpieczonego sygnalizacją

świetlną skrzyżowania. Na boisku szkolnym trwa budowa hali sportowej, w związku z czym zajęcia wychowania

fizycznego są realizowane w innej, miejskiej hali, do której uczniowie są dowożeni autokarem. Dzieci mają

do dyspozycji niewielkie sale lekcyjne (ich liczba powoduje organizację pracy oddziałów klas I-III na dwie

zmiany) oraz nowocześnie i estetycznie wyposażone sale lekcyjne, w tym także kąciki relaksacyjne

do prowadzenia edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie czują się bezpiecznie na lekcjach i podczas przerw, dzięki

działaniom podejmowanym przez szkołę oraz panującej atmosferze "przyjaznego towarzyszenia w rozwoju

dziecka". Nauczyciele stosują w pracy z uczniami metody sprzyjające uczeniu się uczniów, wielu z nich rodzice

określają jako nauczycieli z pasją, którą potrafią zainteresować dzieci. Realizują kilka innowacji pedagogicznych,

prowadzą wieloletnie, systematyczne działania atrakcyjne dla młodzieży: redakcję szkolnej gazety, klasy

artystyczne, koła teatralne, konkursy przedmiotowe i środowiskowe. Proponują pracę w zespołach, projekty,

różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania i pomoc w opanowaniu trudniejszych umiejętności podstawy

programowej. Modyfikują system motywowania do uczenia się, współdziałając z rodzicami oraz środowiskiem

lokalnym. Prowadzi to do osiągania przez uczniów wysokich wyników w nauce oraz innych indywidualnych

sukcesów. W działaniach szkoły uwzględnia się na szeroką skalę dzielenie się odpowiedzialnością oraz zadaniami

z uczniami i ich rodzicami. Dzieci decydują o niektórych działaniach szkoły, same zgłaszają propozycje zmian

lub nowe pomysły i są przekonane o tym, że ich głos jest poważnie rozpatrywany przez nauczycieli oraz brany

pod uwagę. Prężnie działający samorząd uczniowski inicjuje działania i realizuje je. Szkoła włącza również

rodziców i uczniów wraz z nauczycielami do analizowania skuteczności podejmowanych działań wychowawczych

oraz do ich modyfikowania. 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem, który zawiera więcej szczegółowych danych

o szkole i jej pracy.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w
Turku

Patron Henryk Sienkiewicz

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Turek

Ulica 3 Maja

Numer 29

Kod pocztowy 62-700

Urząd pocztowy Turek

Telefon 0632784790

Fax 0632784790

Www www.sp1.turek.net.pl

Regon 00102379900000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 508

Oddziały 25

Nauczyciele pełnozatrudnieni 40.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 4.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.94

Średnia liczba uczących się w oddziale 20.32

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 12.7

Województwo WIELKOPOLSKIE

Powiat turecki

Gmina Turek

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się B

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

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D)

Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D)

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

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

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

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

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

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B)

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

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B

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

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

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

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

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

Respektowane są normy społeczne B

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

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

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

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

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B)
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Wnioski

1. Wskazywanie uczniom celu kształcenia oraz udzielanie informacji zwrotnej dotyczącej efektów ich

pracy, wpływa na zadowolenie uczniów i chęć do nauki, a także daje możliwość świadomego

uczestnictwa w tym procesie.

2. Nauczyciele w procesie lekcyjnym w większości stosują metody sprzyjające rozwojowi wśród uczniów

inicjatyw, myślenia problemowego, samodzielności i poszukiwania przez dzieci sposobów rozwiązywania

problemów.

3. Organizując zajęcia edukacyjne umożliwia się uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i ich

wykorzystanie w procesie wzajemnego uczenia się od siebie.

4. Zespół nauczycieli uczących w jednym oddziale wspólnie organizuje proces edukacyjny dla uczniów,

co sprzyja indywidualizacji pracy i rozwojowi każdego dziecka. 

5. Wychowanie dzieci prowadzone jest w sposób systematyczny, celowy i systemowy, z aktywnym

udziałem wszystkich dorosłych (rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i partnerów

szkoły) oraz uczniów. Oparte jest na demokratycznych zasadach równości wszystkich podmiotów w nim

uczestniczących, co w efekcie prowadzi to do kształtowania uczniów aktywnych, wyrażających swoje

opinie i poglądy oraz otwartych na ofertę szkoły, a także świadomie ją zmieniającą.

6. Szkoła zapewnia swoim uczniom nabycie umiejętności uczenia się i wysoki poziom nauczania

dzięki powszechnym stosowaniu przez nauczycieli metod pracy sprzyjających samodzielności uczniów

oraz prowadzonym od kilku lat systematycznym działaniom o charakterze nowatorskim.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

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

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

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

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

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

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

Poziom spełnienia wymagania: B

W szkole dominuje atmosfera szacunku i zrozumienia, a wzajemne relacje uczniów oraz nauczycieli

sprzyjają uczeniu się. Nauczyciele planują procesy edukacyjne uwzględniając potrzeby dzieci,

stosują metody pracy dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań, motywują również uczniów

udzielając informacji zwrotnej dotyczącej efektów pracy, co w efekcie daje im poczucie

odpowiedzialności za własny rozwój. Uczniowie mają również możliwość uczenia się od siebie

nawzajem, wpływania na sposób organizowania i przebieg tego procesu podczas lekcji oraz

powiązania treści realizowanych na zajęciach z aktualnymi wydarzeniami, a także różnych dziedzin

wiedzy i jej wykorzystanie.  

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

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

oddziału

Nauczyciele planują procesy edukacyjne uwzględniając potrzeby dzieci oraz stosując metody pracy

dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań.

Zdaniem większości ankietowanych uczniów nauczyciele potrafią zainteresować ich tematem lekcji (Rys.

1j), zrozumiale tłumaczą zagadnienia (Rys. 2j), a sposób nauczania w szkole motywuje ich do nauki (Rys. 3j).

Dodatkowo w opinii dzieci nauczyciele najczęściej organizują lekcje w sposób umożliwiający im współpracę ze

sobą, a co trzeci uczeń uważa, że dzieje się tak na połowie zajęć lub rzadziej (Rys. 4j). Wszyscy nauczyciele

podczas obserwowanych zajęć dobierali zastosowane metody do realizacji założonych celów, stosując

najczęściej ćwiczenia praktyczne i pracę w grupach. Ponadto uczniowie w wywiadzie poinformowali, że podobają

im się najbardziej lekcje, podczas których rozwiązują ciekawe zadania oraz problemy. Czują się zadowoleni, gdy

pracują w grupach, ponieważ uczą się wtedy więcej niż zwykle, a nauczyciele spełniają prośby uczniów oraz

wykorzystują ich pomysły na lekcji. Ponadto uczniowie odczuwają dumę i przeżywają sukces gdy otrzymują
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ocenę lub pochwałę za poradzenie sobie z trudnym zadaniem lub pracę domową, gdyż nauczyciele stosują różne

formy nagradzania dzieci. Nauczyciele prowadzą również zajęcia dodatkowe, na których dzieci mogą rozwijać

swoje zainteresowania, w szkole działa wiele kół, np. teatralne, plastyczne, historyczne, przyrodnicze,

matematyczne, czy redakcja gazetki szkolnej.   

Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j Rys. 4j
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Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Nauczyciele stwarzają na zajęciach sytuacje kształtujące u uczniów umiejętność uczenia się.

Na wszystkich obserwowanych lekcjach (6) nauczyciele umożliwiali uczniom wyrażanie swojej opinii, duża grupa

lub większość dzieci skorzystała na zajęciach (5/6) z tej możliwości oraz brała udział w ich podsumowaniu

(5/6). Dodatkowo nauczyciele na obserwowanych lekcjach tworzyli sytuacje sprzyjające poszukiwaniu przez

uczniów różnych rozwiązań udzielając wskazówek, umożliwiając korzystanie ze źródeł informacji, proponując

pracę grupową oraz odwołanie się do wiedzy wcześniej nabytej i jej praktycznego zastosowania. Na większości

zajęć (5/6) uczniowie mogli podejmować indywidualne decyzje dotyczące ich uczenia się, a nauczyciele

kształtowali tę umiejętność stwarzając sytuacje, w których sami poszukiwali odpowiedzi, korzystali z wiedzy

w działaniu, rozwiązywali zadania problemowe, eksperymentowali i dochodzili do wspólnych ustaleń.

Zdecydowana większość ankietowanych uczniów deklaruje, że wie jak się uczyć (Rys. 1j), co potwierdziła

również większość nauczyciel w ankietach, wskazując na samodzielność dzieci w tym zakresie. Ponadto,

zdaniem uczniów nauczyciele wyjaśniają jak się uczyć (Rys. 2j), a dzięki ćwiczeniom praktycznym i pracy

w grupach szybciej przyswajają wiedzę oraz pomagają sobie. Jednak podzielone są ich opinie na temat pomocy

nauczycieli w zastanowieniu się nad tym, czego nauczyli się w szkole (Rys. 3j).

Rys. 1j Rys. 2j
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Rys. 3j

Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

W szkole dominuje atmosfera szacunku oraz zrozumienia, a wzajemne relacje uczniów i nauczycieli

sprzyjają uczeniu się.

Z obserwowanych zajęć (5/6) wynika, że uczniowie zwracają się do siebie przyjaźnie w każdej lub w większości

sytuacji i podobnie wzajemne relacje między nauczycielem i uczniami oparte są na życzliwości. Wszyscy

nauczyciele przyjmują opinie oraz wyrażają akceptację dla inicjatyw uczniów, a połowa z nich wykorzystuje je

dodatkowo do dalszej pracy na lekcji. Uczniowie w ankietach wyrazili opinię, że większość czasu na lekcjach

wykorzystują na uczenie się (Rys. 1j). Na obserwowanych zajęciach nauczyciele tworzyli atmosferę uczenia się

zaciekawiając uczniów proponowanymi zadaniami praktycznymi i doświadczeniami, zadając pytania otwarte,

akceptując wypowiedzi, podejmując dialog z uczniami i oczekuje od nich poszukiwania rozwiązań. Niekiedy

jednak wyręczali uczniów w niektórych czynnościach organizacyjnych. Dodatkowo dzieci w ankietach wskazały,

że otrzymują wskazówki od większości nauczycieli, które pomagają im się uczyć (Rys. 2j), jednak blisko

co trzeci uczeń uważa, że dotyczy to około połowy lub mniejszej ilości nauczycieli. Uczniowie i ich rodzice

w ankietach pozytywnie ocenili atmosferę panującą w szkole. Dzieci wskazały na równe traktowanie ich przez

nauczycieli (Rys. 3j), co potwierdziła również większość rodziców. Dodatkowo poinformowali oni, że dzieci

chętnie chodzą do szkoły, a nauczyciele szanują je oraz dbają o to, aby miały dobre relacje z kolegami. Również

uczniowie wyrazili w większości pozytywne opinie na temat przyjaznego odnoszenia się do siebie (Rys. 4j) oraz

wzajemnej pomocy koleżeńskiej w nauce (Rys. 5j). Natomiast co trzeci uczeń wskazał, że niektórzy z nich są

lekceważeni przez innych kolegów (Rys. 6j). Ponadto, zdaniem pracowników niepedagogicznych tworzą oni wraz

z nauczycielami, dyrektorem i rodzicami atmosferę sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa uczniów. Pomagają też

młodszym dzieciom w czynnościach samoobsługowych, np. w ubieraniu się, wiązaniu butów i korzystaniu

z szatni w bezpieczny sposób. Opiekują się zwłaszcza uczniami klas pierwszych oraz wszystkimi dziećmi
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na początku roku szkolnego, o czym poinformowali także rodzice i nauczyciele podczas wywiadów. Według nich

zdobywają zaufanie dzieci dzielących się z dorosłymi swoimi sukcesami i zmartwieniami czy wrażeniami

z uroczystości. Uczniowie klas szóstych w ankiecie wskazali na zaufanie do nauczycieli zwracając się do nich

z potrzebą rozmowy, a co czwarty uczeń nie deklaruje takiej potrzeby (Rys. 7j).

Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j Rys. 4j
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Rys. 5j Rys. 6j

Rys. 7j
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Obszar badania:  Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec

nich oczekiwania

Uczniowie znają cele stawiane im na lekcjach oraz oczekiwania wobec nich formułowane.

Podczas większości obserwowanych zajęć (5/6) nauczyciele przedstawiali cele lekcji. Odbywało się to poprzez

podanie tematu lekcji, rzadziej jako cele do osiągnięcia dla ucznia. Większość ankietowanych szóstoklasistów

wskazywała, że została w dniu badania poinformowana o celach na wszystkich lub większości zajęć (Rys. 1j).

Ponadto, nauczyciele wyjaśniają uczniom dlaczego uczą się czegoś oraz jakich działań oczekują od nich

na lekcjach, o czym poinformowały dzieci w ankietach (Rys. 2j).

Rys. 1j Rys. 2j

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

trudnych sytuacjach

Większość nauczycieli motywuje dzieci do aktywnego uczenia się i wspiera w sytuacjach trudnych,

dzięki czemu uczniowie lubią uczyć się.

Uczniowie w rozmowie po obserwacji zajęć wypowiadali się, że nauczyciele motywują ich do nauki stosując

najczęściej pracę w grupach oraz metodę ćwiczeń praktycznych. W ankietach poinformowali, że podczas lekcji

pomaga im wsparcie nauczyciela (Rys. 1j). Również ankietowani rodzice uważają, że nauczyciele w większości

częściej chwalą dziecko niż krytykują (Rys. 2j) oraz wierzą w możliwości ich dzieci (Rys. 3j). Dodatkowo,

zdaniem uczniów, nie ma w szkole zajęć bardziej trudnych niż inne, a "jeśli ktoś nie rozumie lekcji albo czegoś

nie potrafi, to nauczyciel tłumaczy jeszcze raz lub w inny sposób". Uczniowie podali również, że mogą korzystać

z pomocy na zajęciach dodatkowych oraz oceniać swoje zainteresowanie lekcją zaznaczając w klasie

na przygotowanej planszy, czy lekcja się podobała. W opinii nauczycieli, dzięki informacji zwrotnej, jaką

otrzymują uczniowie, w większości są zmotywowani do pracy (Rys. 4j), dzięki czemu sami zadeklarowali,
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że lubią uczyć się na lekcji (Rys. 5j). 

Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j Rys. 4j



Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku 16/41

      

Rys. 5j

Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Nauczyciele udzielają uczniom informacji zwrotnej dotyczącej efektów ich pracy, przestrzegają

ustalonych zasad oceniania, rozmawiają o ich źródłach sukcesu i trudnościach, dzięki czemu

uczniowie czują się zadowoleni oraz wiedzą jak się uczyć.

Podczas wszystkich obserwowanych zajęć nauczyciele w większości sytuacji lub w każdej dawali uczniom

informację o efektach ich pracy. Informacja zwrotna w formie pochwał i oceny trafności wykonanego zadania

oraz podejmowanie dialogu powodowało zaangażowanie uczniów w pracę na lekcji. Zdaniem większości

ankietowanych uczniów nauczyciele zazwyczaj oceniają ich według ustalonych i jasnych dla nich zasad (Rys. 1j)

oraz uzasadniają każdy stawiany stopień (Rys. 2j). W efekcie uczniowie odczuwają zadowolenie, wiedzą co mają

poprawić i są zmotywowani do dalszej pracy (Rys. 1w). Również według większości ankietowanych uczniów

nauczyciele rozmawiają z nimi o postępach w nauce i dzięki temu wiedzą jak się uczyć (Rys. 3j) oraz o tym

co wpłynęło na ich trudności (Rys. 4j), a także sukcesy osiągane przez uczniów w nauce (Rys. 5j).
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Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j Rys. 4j
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Rys. 5j

 

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

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

zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej

Uczniowie mają możliwość powiązania treści realizowanych na lekcjach z aktualnymi wydarzeniami,

wykorzystania zdobytej wiedzy z różnych dziedzin oraz nauczanych przedmiotów podczas

organizowanych zajęć i wycieczek.

Zdaniem wszystkich ankietowanych uczniów, to czego uczą się w szkole jest przydatne w ich codziennym życiu

(Rys. 1j). Uczniowie w ankietach wskazali, że w większości maja możliwość korzystania z wiedzy zdobytej

na innych lekcjach i zajęciach, a średnio, co czwarty z nich uważa, że dzieje się tak jedynie na połowie lekcji

lub rzadziej (Rys. 2j). Podczas wszystkich obserwowanych lekcji dzieci miały możliwość korzystania

z doświadczeń pozaszkolnych, a dodatkowo na niektórych z wiedzy zdobytej wcześniej z tych samych zajęć

lub odwołania się do wiedzy z innych przedmiotów. Na obserwowanych lekcjach uczniowie korzystali

z doświadczeń zdobytych wcześniej podczas wycieczek, wspólnym udziale w akcjach oraz w domu rodzinnym.

Ponadto nawiązywali do wiedzy i umiejętności ponadprzedmiotowych, m.in. wyszukiwali znaczenia wyrazów

obcych w słownikach, czytali teksty popularnonaukowe i posługiwali się mapą. Zdaniem zespołu nauczycieli

uczących w jednym oddziale podejmowanymi wspólnie działaniami międzyprzedmiotowymi są prowadzone

przez nauczycieli lekcje mające na celu przybliżenie treści związanych z poznaniem celów, m.in.

z organizowanych wycieczek i festynów. Nauczyciele wspólnie realizują również projekty, m.in. literacko –

przyrodniczo- historycznego związane z wyjazdami do rodzinnych miejscowości polskich poetów i pisarzy oraz

programy z zakresu edukacji prozdrowotnej. Nauczyciele podczas lekcji łączą również dziedziny wiedzy -

historię ze sztuką i informatyką, np. omawiając mitologię grecką i przygotowując prace plastyczne oraz

prezentację multimedialną. A na języku obcym przybliżają uczniom wiedzę o obcym kraju, kulturę i muzykę.

Zdaniem nauczycieli w szkole dba się o pokazywanie uczniom również związków między tym, co dzieje się

na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie, m.in. odwołując się

do wydarzeń lokalnych związanych z Festiwalem Mehofferowskim w Turku, aktualnej wiedzy o odbywających się

w Polsce wydarzeniach. Szkoła włącza się również w akcje ogólnopolskie oraz podtrzymuje tradycje regionalne

miasta uczestnicząc w warsztatach tkactwa i koronkarstwa, obchodach świąt i akcjach charytatywnych.
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Rys. 1j Rys. 2j

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

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. 

Nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia

się podczas lekcji, co w efekcie daje im poczucie się odpowiedzialności za własny rozwój.

Podczas obserwowanych zajęć (5/6) uczniowie mieli możliwość wpływania na sposób organizowania i przebieg

procesu uczenia się. Nauczyciele pozwalali na podejmowanie uczniom decyzji o sposobie udziału w lekcji, chęci

pracy w grupie oraz poszukiwanie rozwiązań według pomysłu uczniów akceptując je. W ankietach dzieci

zadeklarowały również, że zazwyczaj maja wpływ na sposób uczenia się na lekcji (Rys. 1w) oraz, że nauczyciele

zachęcają ich do wymyślania i realizowania własnych pomysłów (Rys. 1j). Wszyscy uczący w ankietach podali,

że uczniowie zazwyczaj mają możliwość wpływania na wybór metod pracy na lekcji, sposób oceniania, temat

testów i sprawdzianów, a także zajęć pozalekcyjnych. Na większości obserwowanych zajęć nauczyciele (4/6)

dawali uczniom możliwość zastanowienia się, czego nauczycieli się na lekcji. W efekcie podejmowanych w szkole

działań uczniowie czują się odpowiedzialni za swój rozwój, wskazując w ankietach na swój udział

w uzyskiwanych wynikach w nauce (Rys. 2w).
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Rys. 1j

 

Rys.1w
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Rys.2w

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Uczniowie mają możliwość uczenia się od siebie nawzajem oraz współpracują ze sobą.

Podczas wszystkich obserwowanych zajęć nauczyciele stwarzali sytuacje lub stosowali metody, które umożliwiły

uczniom uczenie się od siebie oraz wzajemną pomoc stosując metodę pytań problemowych, pracy zespołowej,

wspólnego poszukiwania rozwiązań. Uczniowie podczas lekcji mieli możliwość rozmawiania ze sobą i z

nauczycielem oraz swobodnego wyrażania opinii. W większości dzieci zachowywały się swobodnie, angażowały

się w sposób spokojny, otwarty zgłaszając zapytania, wątpliwości i propozycje rozwiązań oraz biorąc udział

w dyskusji. Zastosowanie metody pracy zespołowej, oceny koleżeńskiej, działań praktycznych oraz przeżywanie

poprzez wiązanie informacji ze zdobytym w domu doświadczeniem spowodowało chętne dzielenie się uczniów

doświadczeniami, a także przyjmowanie informacji od kolegów. Sami uczniowie w ankietach zadeklarowali,

że mają możliwość podczas zajęć wykonywania zadań wymyślonych przez siebie lub innych uczniów, dzieje się

tak jednak zazwyczaj na połowie lekcji (Rys. 1j). Natomiast na większości z nich mogą pracować w parach

lub w grupach (Rys. 2j). Dodatkowo nauczyciele w ankietach potwierdzili wykorzystywanie na lekcjach różnych
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sposobów wzajemnego uczenia się uczniów.

Rys. 1j Rys. 2j

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

rozwojowi uczniów

W szkole zgodnie z potrzebami rozwojowymi uczniów stosowane są nowatorskie rozwiązania

programowe.

Zdaniem dyrektora oraz nauczycieli wyrażonym w ankietach w szkole realizowane są nowatorskie rozwiązania,

wprowadzane jako innowacje pedagogiczne o charakterze artystycznym, są to m.in.:

● klasa o rozszerzonym programie z edukacji plastyczno-fotograficznej: „Pstrykam, klikam i maluję” dla

uczniów klas I-III ;

● klasa o rozszerzonym programie z edukacji teatralnej, plastycznej i muzycznej: „Mały artysta” dla

uczniów klas I-III;

● klasa o rozszerzonym programie z edukacji teatralnej, plastycznej i muzycznej: „Zabawy ze sztuką”

dla uczniów klas I-III ;

● „Bawimy się w teatr?” – program koła teatralnego dla uczniów klas IV –VI .

W szkole realizowana jest również w śród uczniów II klasy innowacja pedagogiczna „EDUSCIENCE -

Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych

z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii” oraz dla chętnych uczniów klas II-VI innowacja w formie

projektu „Matematyk Innego Wymiaru – organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci

i Młodzieży”.Dodatkowo, w szkole z inicjatywy nauczycieli realizowane są projekty edukacyjne wykorzystujące

nowoczesne metody nauczania oraz atrakcyjne formy pracy. Podejmowane są przedsięwzięcia o zasięgu
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lokalnym z wykorzystaniem technologii infomacyjno- komunikacyjnej, jak prowadzenie bloga oraz szkolne

konkursy oparte o nowe pomysły organizacyjne aktywizujące uczniów szkoły. Ponadto nauczyciele oraz dyrektor

wskazali na celowość podejmowanych w szkole działań, uzasadniając ich nowatorski charakter (Rys. 1o).

 

Rys.1o

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej

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

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

monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego.
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Poziom spełnienia wymagania: B

Podstawa programowa jest realizowana przez nauczycieli z uwzględnieniem osiągnięć

dzieci na wcześniejszych etapach edukacyjnych zgodnie z zalecanymi sposobami

i warunkami oraz wypracowanymi w szkole własnymi standardami jej realizacji

definiowanymi w szkole jako "przyjazne towarzyszenie uczniowi w budowaniu spójnej

wizji świata i uporządkowanego systemu wartości". Powszechne jest monitorowanie

osiągnięć grup uczniów o podobnych potrzebach, uwzględniające ich możliwości

rozwojowe, analizowanie ich oraz uwzględnianie wyników w pracy z dziećmi. Prowadzi to

do indywidualizacji prowadzonego procesu edukacyjnego (wymagań, tempa, metod i form

pracy) lub jego modyfikowania oraz do prowadzenia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce. Ponadto w szkole

podejmowane są od wielu lat działania nietypowe i nowatorskie, rozwijające twórczość

oraz kreatywność uczniów, motywujące dzieci do uczenia się, a także osiągania wysokich

wyników. Działania te są prowadzone przez nauczycieli posiadających pasje i potrafiących

je wykorzystywać w procesie nauczania, co przynosi efekt osiągania wysokich wyników

podczas sprawdzianu klas VI oraz pozytywną motywację uczniów do uczenia się. Szkoła

od lat uzyskuje dobre wyniki w zewnętrznych egzaminach, a w ostatnich dwóch latach

szkolnych wyniki wzrosły z poziomu wyżej średniego w roku szkolnym 2010/2011

do poziomu wysokiego w latach 2011/2012 i 2012/2013. Środowisko lokalne i rodzice

oraz uczniowie dostrzegają związek osiąganych przez dzieci sukcesów z działaniami

podejmowanymi przez nauczycieli, dyrektora oraz organ prowadzący. 

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

W szkole realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów

z poprzedniego etapu edukacyjnego, diagnozując umiejętności zdobyte w przedszkolu

i klasach I-III. Adekwatnie do uzyskanych informacji ustala się sposób pracy z uczniami

danego oddziału, metody pracy na lekcji, wymagania edukacyjne oraz planuje pracę. 

Z informacji udzielonych przez dyrektora i nauczycieli podczas wywiadów oraz z analizy dokumentacji szkolnej

wynika, że nauczyciele prowadzą indywidualne diagnozy umiejętności uczniów klas I, a następnie na II etapie

edukacyjnym uczniów klas IV oraz analizy testu trzecioklasistów. Zdobyte informacje wykorzystują

do dostosowania metod nauczania oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów. Na

podstawie tych diagnoz organizują dla uczniów z trudnościami w nauce zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

a dla szczególnie uzdolnionych zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania. Diagnozy umiejętności uczniów

klas IV prowadzone są we wrześniu każdego roku szkolnego i dotyczą języka polskiego, angielskiego,

matematyki, historii oraz przyrody. Ponadto do planowania pracy na tym etapie edukacyjnym oraz wyławiania
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talentów sportowych i artystycznych wykorzystuje się prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego

obserwacje zajęć ruchowych, plastycznych, a także imprez i uroczystości klas I-III, o czym poinformowali

nauczyciele oddziału klasy V c uczestniczący w wywiadzie. 

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Podstawa programowa jest realizowana przez większość nauczycieli z wykorzystaniem zalecanych

sposobów i warunków oraz wypracowanych dodatkowo w szkole własnych standardów, określanych

jako "przyjazne towarzyszenie uczniowi w budowaniu spójnej wizji świata i uporządkowanego

systemu wartości".

Większość ankietowanych nauczycieli na wszystkich zajęciach daje uczniom możliwość komunikowania się

w języku ojczystym, odkrywania zainteresowań i uczenia się oraz kształtowania umiejętności rozumienia,

wykorzystywania i przetwarzania tekstów. Stwarzają także warunki do formułowania wniosków, ale tylko

nieliczni robią to na wszystkich zajęciach. Powszechną praktyką większości nauczycieli jest stwarzanie uczniom

warunków do wnioskowania na większości lub połowie powadzonych zajęć. Podobnie często kształtują myślenie

matematyczne, umiejętność pracy zespołowej oraz posługiwanie się technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi. Podstawa programowa realizowanych zajęć według ankietowanych nauczycieli

jest realizowana w warunkach "przyjaznego towarzyszenia uczniowi w budowaniu spójnej wizji świata

i uporządkowanego systemu wartości - wychowania do aktywności i odpowiedzialności w życiu zbiorowym". Co

najmniej na połowie prowadzonych zajęć większość nauczycieli dodatkowo stosuje wypracowane sposoby

i warunki realizacji podstawy programowej nauczanego przedmiotu. Są to: stosowanie metod umożliwiających

uczniom poszukiwanie rozwiązań, dyskutowanie o opiniach i poglądach oraz prowadzenie dyskusji (burza

mózgów, drama, pikniki naukowe, praktycznego działania, eksperymentowanie, zespołowe wykonywanie zadań

i projektów), na co zwrócili także uwagę uczniowie klas IV-VI oraz rodzice podczas wywiadów. Większość

nauczycieli przywiązuje także wagę do infrastruktury zapewniającej możliwość uczenia się i bezpieczeństwo,

co obserwowano również podczas wszystkich zajęć oraz do mobilizowania uczniów do generowania własnych

rozwiązań i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Mniejsze znaczenie nauczyciele

przywiązują do wykorzystania mediów edukacyjnych, przygotowania informatycznego i uczenia się poprzez

zabawę (Rys. 1o).
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Rys.1o

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

W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia uczniów i możliwości rozwojowe, a wyniki

uwzględnia się w pracy. Najczęściej wykorzystuje się je do indywidualizacji

lub modyfikowania prowadzonego procesu edukacji (wymagań, tempa, metod i form

pracy) oraz do planowania i modyfikowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla

uczniów zdolnych, a także z trudnościami w nauce.

Monitorowanie osiągnięć każdego z uczniów nauczyciele prowadzą przede wszystkim na lekcjach i innych

zajęciach poprzez stwarzanie możliwości stawiania pytań (wszyscy nauczyciele), zadawanie pytań oraz

sprawdzanie, czy właściwie zrozumieli omawiane kwestie, o czym poinformowała także większość

ankietowanych uczniów (Rys. 1j) oraz na co wskazują obserwacje lekcji (5 z 6). Ponadto, powszechne jest

zbieranie od uczniów informacji zwrotnych i wykorzystanie do modyfikowania procesu edukacyjnego. W wyniku

analiz osiągnięć nie formułuje się jednoznacznych wniosków, lecz rekomendacje do pracy z uczniem. Natomiast

obserwacje prowadzonych zajęć, analiza danych zastanych oraz wywiad z dyrektorem i nauczycielami oraz

uczniami klas IV-VI wskazują na stosowanie metod pracy adekwatnych do zdiagnozowanych osiągnięć, a także

możliwości uczniów, zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych. Nauczyciele je modyfikują w zależności

od obserwowanych u dzieci potrzeb, zwiększają rolę aktywizacji uczniów w procesie uczenia się (konkursy,

zachęty, pomoc) i intensyfikują pracę nad realizacją zagadnień sprawiającym uczniom trudność. Natomiast
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co trzeci nauczyciel modyfikuje zakres materiału i warsztat pracy, a niemal co szósty zwiększa intensywność

kontaktów z rodzicami, o czym poinformowali także w ankiecie (Rys. 1o)

Rys. 1j

 

Rys.1o



Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku 29/41

      

Obszar badania:  Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych

Wyniki analiz osiągnięć uczniów potwierdzają skuteczność działań prowadzonych

w szkole i sprzyjających uczeniu się. Są one różnorodne, systematyczne, prowadzone

przez nauczycieli we współdziałaniu ze środowiskiem lokalnym. Dzięki temu uczniowie

osiągają wysokie wyniki w nauce i na sprawdzianie klas VI, a także odnoszą różnorodne,

indywidualne sukcesy. 

Zarówno nauczyciele i dyrektor podczas wywiadów, partnerzy szkoły, przedstawiciel organu prowadzącego oraz

rodzice, a także sami uczniowie klas IV-VI, zgodnie wymienili długą listę różnorodnych działań podejmowanych

od lat w szkole. Każda z grup respondentów ze swojej strony wskazała ponadto na konkretne efekty tych

działań, zauważane także przez uczniów, którzy wskazali, że odnoszą sukcesy w konkursach i zawodach

sportowych oraz w nauce. Działania, które skutecznie przyczyniły się do wzrostu wyników oraz osiągania przez

uczniów indywidualnych oraz zespołowych sukcesów w konkursach przedmiotowych, wiedzowych, artystycznych

- na poziomie Wielkopolski i kraju to m.in.:

● realizowanie zgłoszonych w organie nadzoru pedagogicznego kilku innowacji pedagogicznych;

● szkolny konkurs na klasę z najwyższymi wynikami w nauce - tytuł "Sowa z klasą";

● czytelny system oceniania;

● współzawodnictwo w konkursach przedmiotowych i wiedzowych;

● stosowanie systemu, wyrównywania braków i niwelowania trudności w formie zajęć

wyrównawczo-dydaktycznych lub bieżącego objaśniania treści, prowadzonego okresowo oraz według

potrzeb uczniów;

● modyfikowanie zakresu materiału i warsztatu pracy odpowiednio do możliwości, a także potrzeb

grupy, metod, zwłaszcza stosowanie metody projektów; 

● działania nauczycieli z pasjami i zainteresowaniami (projekty i wieloletnie zaangażowanie

(m.in. redakcja gazetki szkolnej, prowadzenie Teatru "Szpilka" i "Mini Szpilka", nietypowych kół

zainteresowań: regionalnego, decoupage, dziennikarskiego, muzycznego);

● Projekty z EFS np. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania.

O skuteczności działań podejmowanych w szkole świadczą wyniki sprawdzianu klas VI: szkoła uzyskiwała wyniki

wyżej średnie (6 stanin), a od dwóch lat, tj. w roku szkolnym 2011/2012 nastąpił wzrost do staninu wysokiego

(7), utrzymany także w roku 2012/2013 oraz z wzrastającą tendencją rozwojową szkoły. Uczniowie odnoszą też

sukcesy artystyczne, literackie i teatralne, w konkursach wiedzowych, a także zawodach sportowych. Posiadają

umiejętności ponadprzedmiotowe, jak poszukiwanie rozwiązań, radzenie sobie z trudnościami,

współzawodnictwo, wypowiadanie poglądów, proponowanie zmian, otwarte kontakty z rówieśnikami i dorosłymi

oraz posługiwanie się technologią informacyjno- komunikacyjną w celu uczenia się.
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Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku

pracy

Zdaniem partnerów szkoły, rodziców oraz nauczycieli i dyrektora, absolwenci szkoły

odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia dzięki nabyciu ważnych umiejętności

ponad przedmiotowych, a także kluczowych, kształtowanych w placówce.

Nauczyciele i dyrektor w wywiadzie wskazali, że szkoła rozwija kompetencje przydatne uczniom na kolejnym

etapie kształcenia oraz w dalszym życiu młodego człowieka, jak umiejętność rozumienia, wykorzystywania

i przetwarzania tekstów, myślenia matematycznego i naukowego, formułowania wniosków opartych

na obserwacjach. Ponadto uczniowie są wyposażeni w umiejętność pracy w grupie, komunikowania się w języku

ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie, wykorzystywania informacji z różnych źródeł

na zajęciach z różnych przedmiotów,  także dbania o zdrowie własne i innych.Nauczyciele podczas wywiadu

wskazali dodatkowo, m.in. na nabycie przez uczniów umiejętności teatralnych, pisania własnego tekstu,

a także dziennikarsko-organizacyjne - redagowanie gazetki, prowadzenie bloga.

Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

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

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

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

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

także klimatu sprzyjającego uczeniu się. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Uczniowie angażują się w organizację różnorodnych przedsięwzięć i działań poprzez pracę

w samorządzie uczniowskim, współorganizację imprez i uroczystości szkolnych oraz

klasowych, wspólnie je realizują, także biorą w nich udział. Zasady postępowania

i współżycia w szkole są nie tylko uzgodnione, przestrzegane przez uczniów, ale również

przez nich proponowane. Uczniowie oraz rodzice dostrzegają, że w tym zakresie ściśle

współpracują ze sobą wszyscy nauczyciele wraz z pracownikami niepedagogicznymi

i rodzicami, a relacje wzajemne są oparte na wzajemnym szacunku oraz zaufaniu.

W szkole systematycznie analizuje się podejmowane działania wychowawcze prowadząc

badania ankietowe i ewaluację programu wychowawczego, analizując pracę

wychowawców oddziałów. W wyniku analiz określane są potrzeby wychowawcze

zgłaszane przez rodziców, uczniów i nauczycieli oraz wprowadzane są odpowiednie

modyfikacje działań. Taki system wychowawczy sprawia, że uczniowie czują się w szkole

bezpiecznie, a także mają poczucie szanowania ich zdania i wpływania na to, co dzieje się

w ich szkole.
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Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i

psychiczne

Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, co świadczy o skuteczności działań podejmowanych przez

nauczycieli i dyrektora. 

Większość ankietowanych uczniów podała, że czuje się bezpiecznie na lekcjach (Rys. 1j), na przerwach (Rys. 2j)

oraz na terenie szkoły po zajęciach lekcyjnych (Rys. 3j). Większość uczniów nie spotkała się także

z przypadkami przemocy pozasłownej tj. zniszczenia rzeczy i kradzieży, choć pojedynczy uczniowie wskazali

na te, sporadyczne zdarzenia (Rys. 1w oraz Rys. 2w). Podobnie bardzo sporadycznie zdarzyło się wymuszanie

zakupów lub oddawanie rzeczy (Rys. 3w). Większość ankietowanych uczniów nie doświadczyła ani razu

przemocy słownej, ale część z nich przyznała, że byli przezywani lub koledzy obrażali ich i używali wobec nich

nieprzyjemnych przezwisk, inni uczniowie robili im dowcipy, które odbierali jako nieprzyjemne. Sporadycznie

zdarzyło się, że uczniowie byli jednorazowo ofiarami przemocy za pomocą Internetu lub telefonu lub przemocy

fizycznej, która zdarzyła się w formie w bójki z innymi uczniami (Rys. 5w), ale część ankietowanych podało,

że zostało pobitych (Rys. 6w) lub czuli się celowo wykluczeni z grupy (Rys. 7w) lub wyzywani (rys. 8w).W

wywiadzie partnerzy szkoły, przedstawiciel organu prowadzącego oraz rodzice i pracownicy niepedagogiczni

natomiast zgodnie podali, że szkoła zapewnia bezpieczeństwo fizyczne oraz psychiczne, dzięki współdziałaniu

szkoły z wieloma instytucjami, a także podejmowanym działaniom. Zdaniem partnerów szkoła nie tylko

korzysta z oferty innych instytucji, ale sama proponuje nowe inicjatywy, które są przez te instytucje

prowadzone i  wchodzą do tradycji środowiskowej. 

Rys. 1j Rys. 2j
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Rys. 3j

 

Rys.1w
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Rys.2w
 

Rys.3w
 



Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku 34/41

      

Rys.4w
 

Rys.5w
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Rys.6w
 

Rys.7w
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Rys.8w

Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego

Dzieci angażują się w pracę w samorządzie uczniowskim, współorganizują różnorodne

przedsięwzięcia, imprezy i uroczystości szkolne i klasowe, w tym według zgłoszonych

propozycji.  Podczas wywiadu uczniowie podali, że samorząd uczniowski organizuje w szkole imprezy oraz

realizuje pomysły i propozycje uczniowskie, w których wszyscy biorą udział. Podoba się im zwłaszcza pomysł

na nietypowe spędzanie przerw szkolnych na sportowo lub muzycznie, sprawowanie opieki nad młodszymi

kolegami podczas dyżurów z nauczycielami oraz możliwość zgłaszania własnych propozycji w "Banku

pomysłów", tj. skrzyneczki, do której można zgłosić na piśmie pomysł, rozpatrywany następnie przez samorząd

i nauczycieli. Dodatkowo podczas ankiety wymienili różne przedsięwzięcia samorządu uczniowskiego,

najczęściej udział w imprezach i uroczystościach  oraz ich organizację (Rys. 1w). W wywiadzie dzieci wymieniły

ponadto inne działania tego organu,w których brały udział, np. akcje "muzyczne przerwy", "sportowe przerwy",

"nakrętka", zdrowe śniadania przyjęcia klasowe, loterie fantowe) i tzw. "szczęśliwy numerek", o czym także

poinformowali nauczyciele uczestniczący w wywiadzie, zwracając uwagę na organizowane z inicjatywy uczniów

liczne działania charytatywne (np. „Pomóż i Ty – zbiórka funduszy i pomoc finansowa w leczeniu dziecka

z gminy Golina) i akcji, np. sprzątanie okolic szkoły i parku, „Tydzień bez samochodu”. Współpracę w szkole

kształtują również akcje „Samorządy mają głos” – czyli wybory do władz samorządu uczniowskiego, zgodnie ze

standardami wypracowanymi przez „Koalicję na rzecz samorządów uczniowskich”. Kandydaci zamieszczają

na platformie Centrum Edukacji Obywatelskiej swoją ofertę. Współpraca polega na rozpisaniu działań,

planowaniu ich oraz organizacji w szkole wyborów nowego samorządu zgodnie z przyjętymi zasadami.

Z inicjatywy uczniów zorganizowano również kiermasze podręczników używanych, ucząc się gospodarowania

i myślenia ekonomicznego oraz loterię fantową na potrzeby samych uczniów (zakup jogurtów). Wyrazem

kreowania samorządności w szkole jest redagowanie gazetki szkolnej „Kleks” (zespół redakcyjny tworzy 13 osób

działających przy bibliotece szkolnej) popularyzujące czytelnictwo wśród uczniów oraz rozwijające umiejętności

redaktorsko-dziennikarskie, włączające również przystępujących do redakcji młodszych kolegów. Teatr „Szpilka”

i „Szpilka Mini”, który uczy odpowiedzialności za wspólne dzieło, kreatywności, a uczniowie szkoły prowadzą
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część artystyczną na uroczystościach szkolnych oraz wspólnie planują ich harmonogram.

 

Rys.1w

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

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

członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu

Zasady postępowania i współżycia w szkole są nie tylko uzgodnione oraz przestrzegane

przez uczniów, ale także przez nich proponowane.  Uczniowie, rodzice dostrzegają,

że w tym zakresie ściśle współpracują ze sobą wszyscy nauczyciele wraz z pracownikami

niepedagogicznymi oraz rodzicami, a relacje między nimi są oparte na wzajemnym

szacunku i zaufaniu.

Nauczyciele przypominają i wyjaśniają uczniom, nie tylko jak, ale także dlaczego należy zachować się

w przyjęty w szkole sposób, o czym zgodnie poinformowali zarówno uczniowie, jak ich rodzice, a także

pracownicy niepedagogiczni i sami nauczyciele uczestniczący w wywiadach. Jeśli ktoś nie zachowuje się

odpowiednio, to na lekcji wychowawczej nauczyciel wyjaśnia, pyta dlaczego tak się zachował. Uczniowie wiedzą,

że ich wychowawcy kontaktują się z innymi nauczycielami i wszyscy tłumaczą im, jak mają się zachowywać. Co

tydzień oceniają zachowanie i przy tej okazji rozmawiają także o tym, jak należy postępować. Większość

uczniów czuje, że ma wpływ na obowiązujące zasady zachowania, choć kilkoro z nich uważa inaczej (Rys. 1j).

Natomiast niemal wszyscy ankietowani rodzice przyznali, że wpływają na to, jakich zachowań oczekuje się

od ich dzieci (Rys. 3j) oraz na zasady obowiązujące w klasie ich dziecka (Rys. 2j). Proces wychowania poprzez

osobisty przykład nauczyciela zaobserwowano podczas wszystkich obserwowanych zajęć. Nauczyciele stworzyli

atmosferę wzajemnego szacunku i zaufania, określali jasno nie tylko zasady pracy, lecz zasady współpracy

i czuwali, aby ich konsekwentnie przestrzegać. Organizowali odpowiednio przestrzeń i czas oraz dbali
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o podtrzymanie atmosfery pracy nad poszukiwaniem rozwiązań, przypominali także zasady bezpieczeństwa.

Podczas jednej z obserwowanych lekcji nauczyciel dodatkowo nawiązywał z uczniami równoprawny dialog,

w sposób spokojny, stabilny i zrównoważony moderował aktywność uczniów, podejmował dyskusję i pozwalał

na poszukiwanie różnych odpowiedzi na jedno pytanie. W  wyniku takiego podejścia nauczycieli, uczniowie

dzielili się zadaniami, wyrażali otwarcie swoje opinie, pracując aktywnie współpracowali ze sobą. Podczas pracy

w grupie z dużą swobodą i aktywnością zabawową wyrażali swoje pomysły.

Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j
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Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje

je w razie potrzeb

W szkole systematycznie analizuje się podejmowane działania wychowawcze prowadząc badania

ankietowe i ewaluację programu wychowawczego, analizując pracę wychowawców oddziałów.

Odpowiednio do potrzeb wychowawczych zgłaszanych przez rodziców, uczniów i nauczycieli oraz

wyników analiz modyfikuje się działania szkoły.

Zdaniem nauczycieli i dyrektora szkoły uczestniczących w wywiadach analizuje się dwa razy w roku sytuację

wychowawczą szkoły (uczniowie sprawiający trudności wychowawcze i potrzebujące pomocy), a na zespole

wychowawczym raz na dwa miesiące omawiane są działania i problemy. Przeprowadzane są ankiety dotyczące

poczucia bezpieczeństwa w szkole, jako ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki, obserwacje,

rozmowy z nauczycielami oraz analizowane są dzienniczki uwag. Dokonywana jest także analiza programów

wychowawców klas – wychowawca opisuje klasy oraz cele wychowawcze na dany rok i prowadzi dzienniczki

wychowawcze. Prowadzone przez nauczycieli i pedagoga analizy dotyczą zachowań i zagrożeń związanych

z brakiem akceptacji (wykluczanie) i agresją słowną. Ponadto dyrektor poinformował w wywiadzie, że raz

w roku prowadzona jest analiza  realizacji "Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego

Szkoły" przez radę rodziców i samorząd uczniowski. W wyniku analiz i  badań określono m.in. problem

nadmiernego korzystania przez uczniów z komputera, co z kolei skutkowało podjęciem odpowiednich

modyfikacji działań, tj. wprowadzono pogadanki profilaktyczne, gazetkę tematyczną, umowy dla rodziców

(między rodzicem, a dzieckiem, gdzie zobowiązują się do pewnych zachowań). Dodatkowo odbyło się spotkanie

z wolontariuszem oraz dodano treści do programu wychowawczego związane z profilaktyką. W wyniku

prowadzonych analiz zaproponowano klasom udział w zajęciach socjoterapeutycznych i integracyjnych

w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w celu poprawy relacje w klasie, co wynikało z obserwacji, a także

wywiadów z wychowawcą i nauczycielami lub zgłoszenia przez uczniów i rodziców takiej potrzeby. Następnie

sprawdzono efekt poprzez obserwację zachowania uczniów i przy okazji wystawiania ocen zachowania. Odbyły

się także zajęcia warsztatowe w bibliotece pedagogicznej na temat konwencji praw dziecka oraz rozmowa

z wychowawcą, o tym jak przebiegło i jakie przyniosło rezultaty. Dyrektor wskazał także na inne modyfikacje

działań wychowawczych:

● w roku szkolnym 2011/2012 zmiany dotyczyły opieki nad dziećmi, których rodzice wyjeżdżają

zarobkowo za granicę;

● w roku szkolnym 2012/2013 zmiany dotyczyły treści z edukacji zdrowotnej;

● w roku szkolnym 2013/2014 zmiany dotyczyły bezpiecznego korzystania ze środków masowego

przekazu.  wprowadzono dyżur psychologa w szkole. Skierowano rodziców i nauczycieli na warsztaty

edukacyjne „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Wzmocniono działania skierowane

na uwrażliwianie dzieci na kulturę słowa (przeprowadzenie konkursu Miss i Mister Grzeczności).
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Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

W modyfikacjach biorą udział wszyscy uczniowie, zgłaszając propozycje zmian i własne pomysły

oraz poprzez pracę w samorządzie uczniowskim. Ponadto rodzice decydują we wszystkich sprawach

dotyczących ich dzieci, na własny wniosek uczestniczą w pracach organizacyjnych, a także 

wraz z wychowawcami współrealizują przedsięwzięcia.

Zarówno dzieci, jak rodzice oraz nauczyciele i dyrektor podczas wywiadów podali wiele przykładów

demokratyzacji procesu wychowania oraz stwarzania warunków uczniom i rodzicom nie tylko

do współdecydowania, ale do modyfikowania podejmowanych działań z poszanowaniem równości głosu każdej

ze stron, w tym także propozycji młodzieży. Uczniowie poinformowali, że na początku roku szkolnego

opracowują z nauczycielami regulaminy zachowania się w klasie, są one znane nie tylko dzieciom

ale i rodzicom. Mogą być one modyfikowane („Przerabiamy regulaminy, które są w szkole o prawach

i obowiązkach, np. w klasie ułożyliśmy sobie własny”). Propozycje zostały wprowadzone w życie, co doceniają

rodzice uznając, że ich dzieci są traktowane w szkole z pełnym szacunkiem, wiedzą że ich zdanie jest ważne

i liczą się z nim dorośli. Podczas wywiadu rodzice poinformowali dodatkowo, że mają możliwość zgłaszania

propozycji, dotyczących zasad postępowania w szkole, w tym dotyczących programu wychowawczego. Dzieci

wraz z wychowawcą ułożyły kodeks honorowy ucznia, a rodzice podpisywali się pod nim. W związku z budową

hali sportowej rodzice zgłaszali propozycję wcześniejszego rozpoczęcia zajęć, co uwzględniono. szkoła w wyniku

badań ankietowych dotyczących zbyt długiego siedzenia dzieci przy komputerze wprowadziła zmiany

w komunikacji między rodzicami i nauczycielami. Rodzice decydują także o wyjazdach np. zieloną szkołę,

planują wspólnie, dokonują wyboru. Na swoją prośbę zostali także przeszkoleni przez nauczycieli jako

opiekunowie grupy. 
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