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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 18-05-2015 - 28-05-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Barbara Gancarczyk, Halina Musiał. Badaniem objęto 140 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 70 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 22 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z Dyrektorem Szkoły, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego

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

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

działania Szkoły.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OS - Arkusz obserwacji szkoły

OZ - Arkusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji 

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego

WUPO - Scenariusz wywiadu z uczniami po obserwacji

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

Nauczyciele stosują różnorodne metody pracy dostosowane do potrzeb uczniów. Tworzą sprzyjającą atmosferę,

formułują cele i  oczekiwania oraz motywują i informują o postępach. W organizacji procesów edukacyjnych

widoczne jest powiązanie różnych źródeł wiedzy. Stosowane są nowatorskie rozwiązania. Uczniowie mają wpływ

na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się, jednak z ich deklaracji wynika, że rzadko uczą się

od siebie nawzajem i nie wykonują zadań wymyślonych przez siebie.

Zarządzanie Gimnazjum koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu, uczeniu się oraz sprzyja indywidualnej

i zespołowej pracy nauczycieli, doskonaleniu zawodowemu i podejmowaniu prorozwojowych i nowatorskich

rozwiązań. Podejmowana jest szeroka współpraca z podmiotami i instytucjami środowiska lokalnego. W proces

podejmowania decyzji włączani są uczniowie i wszyscy pracownicy, a w mniejszym stopniu – rodzice.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Gimnazjum nr 1 w Stryszawie
Patron im. Tadeusza Kościuszki

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Stryszawa

Ulica Stryszawa

Numer 400A

Kod pocztowy 34-205

Urząd pocztowy Stryszawa

Telefon 338747008

Fax 338747008

Www

Regon 35795360500000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 205

Oddziały 9

Nauczyciele pełnozatrudnieni 18.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 6.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2.75

Średnia liczba uczących się w oddziale 22.78

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 11.39

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat suski

Gmina Stryszawa

Typ gminy gmina wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się C

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

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D)

Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D)

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

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

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

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

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

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B)

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

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 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)

Uczniowie są aktywni C

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą (D)

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych
aktywności (D)

Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki
oraz angażują w nie inne osoby (B)

Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne
osoby (B)

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi C

Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz
zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków (D)

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu
zawodowemu (D)

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami (D)

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące rozwojowi szkoły lub placówki (D)
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Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i
eksperymentów (B)

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki
oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki (B)

Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne
odpowiednie do jej potrzeb (B)
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Wnioski

1. Nauczyciele tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się, formułują cele i oczekiwania, motywują

do aktywnego uczenia się, co powoduje, że uczniowie maja wpływ na sposób organizowania i przebieg

procesu uczenia się przy wykorzystaniu różnych dziedzin wiedzy.

2. W Gimnazjum stosowane są nowatorskie rozwiązania odpowiadające na potrzeby uczniów i służące ich

rozwojowi.

3. Z deklaracji gimnazjalistów wynika, że rzadko uczą się od siebie nawzajem i nie wykonują zadań

wykonanych przez siebie.

4. Nauczyciele prowadzą systematyczną analizę ilościową i jakościową wyników egzaminu gimnazjalnego

oraz wyników na wejściu, formułują adekwatne wnioski i podejmują działania w obszarach

sprawiających uczniom trudności edukacyjne, co przekłada się na poprawę efektywności kształcenia.

5. Uczniowie włączają się w realizację różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju i rozwoju Szkoły,

rzadziej są pomysłodawcami działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

6. Skoncentrowane na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się zarządzanie prowadzi do podejmowania

prorozwojowych działań, rozwiązań nowatorskich i szerokiej współpracy z podmiotami i instytucjami

środowiska lokalnego.

7. W proces zarządzania Szkołą włączani są nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i uczniowie,

natomiast w mniejszym stopniu - rodzice.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Stan oczekiwany:

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

zorganizowane, przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na

uczeniu się jest zaplanowana i kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko

uczenia się powinno być atrakcyjne, metody pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy

pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i brania odpowiedzialności za

proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o postępie, jaki się

dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. 

Poziom spełnienia wymagania: C

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Planowanie procesów edukacyjnych służy rozwojowi uczniów. Nauczyciele kształtują u uczniów

umiejętność uczenia się i tworzą sprzyjającą atmosferę. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele

i oczekiwania, są motywowani do aktywnego uczenia się i informowani o postępach w nauce.

Organizacji procesów edukacyjnych sprzyja powiązanie różnych dziedzin wiedzy, co pomaga lepiej

zrozumieć świat i funkcjonować w społeczności lokalnej. Gimnazjaliści mają wpływ na sposób

organizowania i przebieg procesu uczenia się.  Z ich deklaracji wynika jednak, że rzadko uczą się

od siebie nawzajem i nie wykonują zadań wymyślonych przez siebie. W Szkole stosowane są

nowatorskie rozwiązania.

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

Gimnazjaliści podają, że w dniu badania nie na wszystkich lekcjach lubili się uczyć (Wykres 1j), ale chętnie

współdziałali z innym uczniami  i byli zaangażowani (Wykres 2j - 3j). W odniesieniu do całości funkcjonowania

Szkoły deklarują, że nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia (Wykres 4j), ale nie potrafią zainteresować

tematem lekcji i nie uczą tak, że chce się uczyć (Wykres 5j-6j). Obserwowane zajęcia uważają za typowe.

Najbardziej podobały się im doświadczenia, filmy i zastosowane pomoce dydaktyczne. Z rozmów

poobserwacyjnych wynika, że uczący stosowali dane metody pracy, aby łatwiej przyswoić treści, ułatwić uczenie

wielokanałowe, przez odkrywanie i działanie, pobudzać aktywność i zainteresowania oraz uczyć współpracy. 
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Uczniowie podają, że w dniu badania nikt nie pomógł im zastanowić się, czego się nauczyli, ale nie bali się

popełniać błędów (Wykres 1j-2j). W odniesieniu do całości pracy Szkoły deklarują, że nauczyciele mówią im, jak

powtarzać ważne treści lekcji, zapamiętywać nowe informacje, robić przydatne notatki oraz znajdować

najważniejsze informacje (Wykres 1w). Obserwacje zajęć wykazują, że uczący stwarzają większości uczniów

sytuacje, w których mogą podejmować indywidualne decyzje dotyczące uczenia się, mają możliwość

podsumowania lekcji w aspekcie tego, czego się nauczyli, a tworzone sytuacje powodują, że uczniowie

rozwiązując problem uczą się. Mają także możliwość wykorzystywania popełnianych błędów do uczenia się.

Umiejętność uczenia się kształtowana jest poprzez wdrażanie do logicznego myślenia i samodzielnego

formułowania wniosków z obserwacji, zadawanie pytań, wprowadzanie zróżnicowanych metod pracy i środków

dydaktycznych, pomoc podczas doświadczeń, wspólne konstruowanie notatki, stosowanie korelacji

międzyprzedmiotowej, a także jednostkowo naukę sposobów uczenia się słówek z języka obcego.
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Wykres 1j Wykres 2j

 

Wykres 1w
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Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

Gimnazjaliści deklarują, że w dniu badania rzadko dostawali od nauczyciela wskazówkę, która pomogła im się

uczyć i nie zawsze zostali wysłuchani, gdy mieli potrzebę porozmawiać (Wykres 1j - 2j). Co trzeci deklaruje,

że nie miał takiej potrzeby. W odniesieniu do całości funkcjonowania Szkoły uczniowie podają, że nauczyciele

upewniają się, czy zrozumieli to, o czym była mowa na lekcji (Wykres 3j). Uczniowie odnoszą się do siebie

przeważnie przyjaźnie, jednak co czwarty wskazuje, że dotyczy to połowy lub jeszcze mniejszej liczby zajęć

(Wykres 4j). Wskazują, że pomagają sobie w nauce (Wykres 5j), a nauczyciele sprawiedliwie odnoszą się

do wszystkich uczniów (Wykres 6j). Uczniowie w zasadzie nie są wyśmiewani przez innych uczniów, jednak

co trzeci wskazuje, że takie sytuacje mają jednak miejsce (Wykres 7j). Wyśmiewanie uczniów przez nauczycieli

nie występuje, ale pojawiają się incydentalne wskazania sugerujące, że nie wszyscy uczniowie tak odczuwają 

(Wykres 8j). Zdaniem rodziców nauczyciele dbają o dobre relacje między ich dzieckiem a innymi uczniami,

szanują i traktują wszystkich równie dobrze (Wykres 9-11j). Obserwacje zajęć wykazują, że wzajemne relacje

między nauczycielem i uczniami w każdej sytuacji są życzliwe. Nauczyciele przyjmują opinie i inicjatywy

uczniów wyrażając akceptację i wykorzystując je do pracy na lekcji. Uczniowie mają możliwość wykorzystania

popełnionych błędów do uczenia się. Na przeważającej liczbie obserwowanych lekcji ton prowadzenia jest

życzliwy, nakierowany na ucznia, co powoduje widoczną atmosferę skupienia i zaciekawienia. Gimnazjaliści

odpowiadają na pytania, wykonują polecenia i biorą aktywny udział w lekcji. Pracownicy niepedagogiczni

podają, że atmosfera w Szkole jest przyjazna, problemy rozwiązywane są na bieżąco. Każdy pracownik wpływa

na kształtowanie atmosfery w Szkole.

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

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

Wykres 9j Wykres 10j
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Wykres 11j

Obszar badania:  Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec

nich oczekiwania

Ankietowani uczniowie deklarują, że wiedzą, czego mają się nauczyć i dlaczego czegoś się uczą (Wykres 1j i 2j).

Na większości obserwowanych lekcji uczniowie poznali cele oraz wymagania i kryteria lekcji poprzez

przedstawienie słowne przez nauczyciela, czasem przy pomocy uczniów.



Gimnazjum nr 1 w Stryszawie 17/50

      

Wykres 1j Wykres 2j

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

trudnych sytuacjach

Gimnazjaliści deklarują, że to, co robili na lekcjach w dniu na badania nie było ciekawe i nie dostali wskazówki,

która pomogła im się uczyć (Wykres 1j - 2j). W odniesieniu do całości funkcjonowania Szkoły podają,

że nauczyciele rozmawiają z nimi o postępach w nauce (Wykres 3j). Zdaniem ponad połowy rodziców

nauczyciele chwalą ich dziecko częściej niż krytykują. Co czwarty podaje, że dotyczy to połowy lub mniejszej

ilości uczących (Wykres 1j). Wskazują, że nauczyciele wierzą w możliwości ich dziecka (Wykres 2j). Obserwacje

zajęć wykazują, że uczący motywują większość uczniów do angażowania się w proces uczenia się. Gimnazjaliści

w rozmowach poobserwacyjnych podają, że w czasie lekcji pomagały im się uczyć środki dydaktyczne

i zastosowane metody pracy.  
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j



Gimnazjum nr 1 w Stryszawie 19/50

      

Wykres 5j

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

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Gimnazjaliści deklarują, że w dniu badania nauczyciele przestrzegali ustalonych zasad oceniania (Wykres 1j).

Gdy są oceniani, postanawiają, że się poprawią, mają ochotę się uczyć, a co szósty nie chce się dalej uczyć

(Wykres 1w). W odniesieniu do całości funkcjonowania Szkoły uczniowie podają, że nauczyciele informują ich,

co będą brać pod uwagę oceniając zadanie, które mają wykonać (Wykres 2j). Rozmawiają z nimi o postępach

w nauce i o tym, jak radzić sobie z trudnościami w nauce (Wykres 3j - 4j). Dostrzegają to, co robią dobrze

(Wykres 5j). Gdy zgłaszają się z problemem zwykle uzyskują od nauczycieli wystarczającą pomoc, jednak

co trzeci podaje, że dotyczy to połowy lub mniejszej ilości uczących (Wykres 6j). Uznają, że są oceniani według

jasnych dla nich zasad (Wykres 7j). Zdaniem rodziców to, jak oceniają nauczyciele ich dziecko, zachęca je

do uczenia się (Wykres 8j). Obserwacje zajęć wykazują, że nauczyciele zwracają uwagę na te elementy

odpowiedzi lub działania ucznia, które były prawidłowe lub nieprawidłowe. Uczniowie otrzymują informację

zwrotną dotyczącą efektów ich pracy poprzez uzasadnianie ocen z odpowiedzi ustnej, korygowanie popełnianych

błędów i naprowadzanie na właściwe rozwiązania. 



Gimnazjum nr 1 w Stryszawie 20/50

      

Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 1w

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

Ponad połowa gimnazjalistów podaje, że w dniu badania nauczyciele nawiązywali do tego, czego uczą się

na innych przedmiotach. Co czwarty wskazuje, że dzieje się to na połowie lekcji lub rzadziej (Wykres 1j).

Deklarują, że nawiązywanie do tego, czego uczą się na innych przedmiotach ma miejsce na większości zajęć

(Wykres 2j). Uczący odwołują się do aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie (Wykres 3j). Podają, że to,

czego uczą się w Szkole przydaje się im w życiu (Wykres 4j). Obserwacje zajęć wykazują, że uczniowie mają

możliwość nawiązywania do innych, niż szkolne, doświadczeń, a w szczególności - doświadczeń pozaszkolnych,

wiedzy przedmiotowej i z innych przedmiotów. Ma to miejsce za pośrednictwem filmów edukacyjnych, telewizji

i Internetu, wcześniejszej wiedzy przedmiotowej, doświadczeń z pobytu w różnych częściach świata.

Nauczyciele podają, że w tym zakresie biorą udział z uczniami w różnego rodzaju uroczystościach, Dniu

Patriotyzmu, Festwialu Gier Logicznych, Festiwali Biologicznym, akacjach charytatywnych, zajęciach

w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie, wyjazdach na "Noc naukowców" czy w ramach szkolnej izby

regionalnej. Realizują działania międzyprzedmiotowe na wycieczkach, rajdach, podczas tzw. żywych lekcji

i odwiedzania wystaw. Nauczyciele w rozmowach poobserwacyjnych wskazali, że planując lekcje uwzględniali

zagadnienia poruszane na innych przedmiotach.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój

Zdaniem nauczycieli uczniowie mają wpływ na metody pracy, zajęcia pozalekcyjne, terminy testów

i sprawdzianów, sposób oceniania i tematykę lekcji. Uczniowie podają, że w dniu badania mieli wpływ ma

atmosferę w klasie, sposób, w jaki pracowali na lekcji i to, czego się uczyli (Wykres 1w). Ich zdaniem

osiągnięcia zależą od ich zaangażowania, czasu, jaki poświęcają na naukę, ich uzdolnień, obecności na lekcjach,

wsparcia nauczyciela, szczęścia lub pecha i pracy nauczycieli (Wykres 2w). Według ponad połowy nauczyciele

zachęcają ich do realizowania własnych pomysłów. Co trzeci podaje jednak, że dotyczy to połowy lub mniejszej

ilości uczących (Wykres 1j). Obserwacje zajęć wykazują, że nauczyciele rozmawiają z gimnazjalistami, w jaki

sposób będzie przebiegać lekcja i jak będą realizowane cele. Umożliwiają uczniom wpływanie na sposób

organizowania i przebieg procesu uczenia się poprzez angażowanie podczas wykonywania doświadczeń, pomoc

podczas ustalania oceny, wspólne ustalanie przebiegu zajęć na zasadzie analogii do podobnych oraz podawanie

własnych przykładów odzwierciadlających omawiane zagadnienia i dokonywanie podsumowania lekcji.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 1w
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Wykres 2w
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Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Nauczyciele stosują na lekcjach sposoby wykorzystujących wzajemnie uczenie się uczniów: pracę w parach

i grupach, metodę projektu edukacyjnego, pomoc koleżeńską, prezentacje multimedialne, dyskusję, dramę,

metody aktywizujące czy wykonywanie gazetek ściennych. Gimnazjaliści podają, że w dniu badania nie

pracowali w grupach lub parach (Wykres 1j), ale ponad połowa wskazuje, że na co dzień pracują tą metodą

(Wykres 2j). Podają, że nie wykonują zadań wymyślonych przez siebie lub innych uczniów (Wykres 3j).

Obserwacje zajęć wykazują, że nauczyciele stwarzają możliwość, aby uczniowie mogli uczyć się od siebie

nawzajem: pracują w grupach lub parach, słuchają wzajemnie swoich wypowiedzi, jednostkowo korygują swoje

błędy.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

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

rozwojowi uczniów

Nauczyciele podają podjęte w tym lub poprzednim roku działania nowatorskie: wykorzystanie multimediów

w nauczaniu, projekty unijne ("Samemu zrozumieć świat", "Las bliżej nas", o malarzu Władysławie Froncie),

żywe lekcje przedmiotowe, wyjazdy na wykłady na wyższe uczelnie i na "Noc naukowców" do Krakowa, święto

regionalne z prezentacją izby regionalnej i tańce regionalne. Wskazują w tym zakresie także na miting

lekkoatletyczny, utworzenie minisiłowni, wyjazdy na mecze międzypaństwowe, festiwal gier logicznych, piknik

rodzinny, dzień języków obcych, warsztaty profilaktyczne, organizację przedstawień dla przedszkolaków oraz

korzystanie z oferty Babiogórskiego Parku Narodowego. Powyższe rozwiązania wpływają na rozwój

zainteresowań i talentów uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych, zagospodarowanie czasu wolnego,

podnoszenie samooceny, naukę występów publicznych i umiejętności społecznych i wzajemnej pomocy oraz

podnoszą sprawność fizyczną i promują zdrowy styl życia. Przygotowują ponadto do dalszej edukacji, kształtują

postawy prospołeczne, lokalny patriotyzm, budują pozytywny wizerunek Szkoły, wzbogacają bazę oraz

umożliwiają integrację ze środowiskiem lokalnym poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi i dostęp do kultury.

Odpowiadają na szereg potrzeb rozwojowych uczniów np. poznawczych, emocjonalnych, społecznych,

akceptacji, bezpieczeństwa, rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego.
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Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Stan oczekiwany:

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do

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

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

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

osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele systematycznie diagnozują, monitorują i analizują osiągnięcia uczniów oraz rozpoznają

ich potencjał edukacyjny. Formułują adekwatne wnioski i na tej podstawie planują i podejmują 

działania dydaktyczno-wychowawcze.  Podczas planowania uwzględniają wyniki diagnozy osiągnięć

z poprzedniego etapu edukacyjnego .  Stwarzają uczniom warunki do prezentowania osiągnięć

sportowych, artystycznych i przedmiotowych. Kształtują umiejętności kluczowe wynikające

z podstawy programowej oraz przydatne na następnych etapach edukacyjnych,  dbają o integrację

treści dydaktycznych i wychowawczych.  Podejmowane działania przyczyniają się poprawy

efektywności kształcenia. Uczniowie odnoszą różnorodne sukcesy na miarę swoich możliwości.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Nauczyciele Gimnazjum dokonując diagnozy na wejściu szczegółowo analizują wyniki edukacyjne uczniów

odnotowane na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej, wyniki sprawdzianu zewnętrznego, dane

udostępnione przez właściwą Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz opinie i orzeczenia wydawane przez

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, udostępnione przez rodziców. Na początku roku szkolnego uczący

w klasach pierwszych przeprowadzają własne diagnozy wiedzy i umiejętności każdego ucznia oraz prowadzą

rozmowy z rodzicami. W tych działaniach wspiera nauczycieli pedagog szkolny, który pozyskuje informacje

o sytuacji rodzinnej  uczniów. Na monitorowanie i analizowanie osiągnięć składają się też testy diagnostyczne

wskazujące poziom znajomości języka obcego, ocenianie bieżące i sumujące, obserwacje oraz sukcesy uczniów

w różnorodnych zawodach, turniejach i konkursach. Dyrektor wskazuje, iż prowadzone badania i diagnozy

pozwalają określić potencjał uczniów "na wejściu", badać przyrost ich wiadomości i umiejętności oraz

podejmować nauczycielom optymalne decyzje dotyczące metod i form pracy stosowanych podczas realizacji

podstawy programowej. Podczas zajęć nauczyciele dbają o realizację wszystkich treści i celów ujętych

w podstawie programowej oraz wyposażają uczniów w umiejętności kluczowe.
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Nauczyciele znają podstawę programową kształcenia ogólnego oraz stosują zalecane warunki i sposoby jej

realizacji (Wykres 1o), co jest widoczne podczas obserwowanych zajęć. Z deklaracji uczących wynika,

że w Szkole kształtowane są kluczowe kompetencje w zakresie: komunikowania się w języku ojczystym

(Wykres 1j), uczenia się (Wykres 2j), odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji

(Wykres 3j) oraz pracy zespołowej (Wykres 4j). Uczący doskonalą również myślenie naukowe, umiejętność

czytania ze zrozumieniem, przetwarzania tekstów oraz wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym,

a także formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym (Wykres 5j -7j). Co trzeci uczący

podaje, że  doskonali umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi na wszystkich zajęciach, a co drugi na większości zajęć (Wykres 8j).

Nauczyciele rozwijają ciekawość świata, stosują metody aktywizujące, prowadzą doświadczenia i eksperymenty

wykorzystując substancje z życia codziennego. Organizują wycieczki terenowe i tematyczne. Doskonalą

skuteczność porozumiewania się w języku obcym w mowie i piśmie. Kształtują postawę ciekawości, tolerancji

i otwartości wobec innych kultur. Zaznajamiają uczniów za pośrednictwem tekstów kultury z różnymi postawami

moralnymi i skłaniają do refleksji nad konsekwencjami dokonywanych wyborów i uwrażliwiają uczniów

na uniwersalne wartości. Kształtują wykonywanie prostych obliczeń i zamianę jednostek oraz wyrabiają

intuicyjne rozumienie zjawisk fizycznych i poprawne posługiwanie się nimi. Szkoła organizuje zajęcia

zwiększające szanse edukacyjne dla uczniów mających trudności w nauce oraz dla uczniów szczególne

uzdolnionych (Tab. 1). 

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

podczas tej lekcji? [WNPO] (7650)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 obserwacja, badanie, dociekanie, odkrywanie zależności

2 wykorzystanie metod aktywizujących

3 prowadzenie zajęć w odpowiednio wyposażonej sali

4 skuteczne porozumienie się w języku obcym w mowie i

piśmie

5 kształtowanie postawy ciekawości wobec innych kultur

6 zaznajamianie ucznia za pośrednictwem tekstów kultury

z różnymi postawami moralnymi i skłanianie do refleksji

nad konsekwencjami dokonywanych wyborów

7 uwrażliwienie ucznia na uniwersalne wartości

8 kształcenie sprawności posługiwania się różnymi

gatunkami wypowiedzi ustnej i pisemnej

9 kształtowanie samodzielności w docieraniu do informacji,

krytycznego podejścia i selekcji informacji

10 wyciąganie wniosków

11 stopniowanie trudności zadań

12 kształtowanie wykonywania prostych obliczeń i zamiany

jednostek

13 wyrabianie intuicyjnego rozumienia zjawisk fizycznych i

poprawne posługiwanie się nimi

Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,

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

Nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów wykorzystując różne narzędzia diagnostyczne. Sprawdzają jak

uczniowie wykonują zadania, czy właściwie zrozumieli omawiane kwestie, zadają pytania i stwarzają uczniom

możliwość zadawania pytań, proszą ich o podsumowanie ćwiczenia. Stosują również ocenianie bieżące,

podsumowujące oraz elementy oceniania kształtującego (Wykres 1w). Posługują się indywidualną

dokumentacją ucznia, przeprowadzają testy diagnozujące na początku roku szkolnego, a także stosują analizę

porównawczą wyników edukacyjnych i frekwencji między klasami. Wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów

wykorzystują do modyfikacji warsztatu pracy,  zakresu wprowadzanego materiału, również do sprawdzenia

efektywności swojej pracy. Zwiększają rolę aktywizacji uczniów, zachęcają do udziału w konkursach

przedmiotowych oraz akcjach społecznych profilaktycznych i ekologicznych. Stwarzają warunki

do prezentowania osiągnięć sportowych, artystycznych i przedmiotowych. Ponadto dbają o integrację treści

dydaktycznych i wychowawczych, stosują metody aktywizujące, w tym umożliwiające uczniom

eksperymentowanie i doświadczanie, organizują zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dla uczniów mających

trudności w nauce oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych, wykorzystują podczas zajęć różnorodne pomoce
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dydaktyczne, stosują multimedia, organizują zajęcia pozaszkolne, konsultują się z rodzicami, zwracają uwagę

na zagadnienia, które sprawiają uczniom trudność, a także indywidualizują nauczanie (Wykres 1o). 

 

Wykres 1o
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Wykres 1w
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Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych

Działania wynikające z wniosków z monitorowania to m.in.: modyfikacja planu pracy szkoły, diagnozowanie

i rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, planowanie form terapii,

modyfikowanie pracy w zespołach, poszerzanie form współpracy z rodzicami, adekwatne doskonalenie

zawodowe, stosowanie aktywnych form i metod pracy, promocja Szkoły. Podejmowane działania sprawiły,

że nauczyciele na bieżąco monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów, mobilizują ich

do wykorzystania wiedzy w praktyce np. poprzez realizację projektów, uczą z wykorzystaniem mediów

edukacyjnych, przedstawiają uczniom szeroką ofertę konkursów i zawodów sportowych oraz organizują

pozalekcyjne formy nauki np. pomoc koleżeńską, różnorodne koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze.

Ponadto uczący modyfikują rozkłady materiału zwiększając czas na realizację wybranych treści oraz ilość

ćwiczeń na opanowanie umiejętności, które wypadły najsłabiej podczas pisemnych prac kontrolnych oraz

próbnych egzaminów. Zachęcają uczniów do poprawy ocen, organizują ciekawe wycieczki edukacyjne, wyjścia

na wystawy oraz warsztaty. Uczniowie odnoszą sukcesy w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych

i artystycznych. Większość ankietowanych wskazuje, że w Szkole zadowoleni są z wyników w nauce, osiągnięć

sportowych oraz sukcesów w konkursach przedmiotowych i artystycznych, ale co siódmy ankietowany uczeń

uważa, że nie ma osiągnięć z których byłby zadowolony. Wyniki egzaminów zewnętrznych utrzymują się

na poziomie wysokim, wyżej średnim i średnim. W ostatnich trzech latach Gimnazjum najlepsze wyniki osiąga

z historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki i języka niemieckiego - jest to najczęściej poziom wysoki

(stanin 7), nieco niższe z języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego osiągając

najczęściej poziom średni (stanin 5). Efektywność nauczania mierzona trzyletnimi wskaźnikami EWD wskazuje,

że z historii Szkoła osiąga ponadprzeciętne wyniki i wysoką efektywność kształcenia, z języka polskiego

i matematyki przeciętny wynik i ponadprzeciętną efektywność kształcenia, a z przedmiotów przyrodniczych -

przeciętne wyniki i przeciętną efektywność kształcenia. 
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Wykres 1o

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

pracy

Szkoła rozwija u uczniów wiele umiejętności przydatnych na kolejnym etapie kształcenia i rynku pracy. Należą

do nich m.in. umiejętność uczenia się, posługiwanie się technologią informacyjną, znajomość języków obcych,

odpowiedzialność za podejmowane działania, współpraca, punktualność, tolerancja, umiejętność

autoprezentacji, kształtowanie postaw prospołecznych, podejmowanie pracy na rzecz innych, określanie

własnych mocnych i słabych stron oraz budowanie poczucia własnej wartości. Ponadto kształtowane są

wszystkie umiejętności kluczowe ujęte w podstawie programowej, w tym umiejętność poprawnego posługiwania

się językiem ojczystym w mowie i piśmie, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,

wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów i zadań w życiu. W Szkole promowane są także

zasady zdrowego stylu życia oraz dbanie o zdrowie i umiejętność radzenia sobie ze stresem. Podejmowane są

działania umożliwiające uczniom świadome podejmowanie decyzji dotyczących dalszej edukacji i kariery

zawodowej. W celu kształtowania w/w umiejętności podejmowane są liczne działania. Zdaniem nauczycieli 

najbardziej efektywne z nich to: zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i wyrównujące szanse

edukacyjne, projekty edukacyjne w tym językowe, zajęcia integracyjne, konkursy, spotkania z ciekawymi

ludźmi, udział w zawodach sportowych. Gimnazjum stara się pozyskiwać informacje o losach swoich

absolwentów. Nauczyciele podają, że odnoszą oni sukcesy na wyższym etapie kształcenia.
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Wymaganie:

Uczniowie są aktywni

Stan oczekiwany:

Aktywność uczniów i uczennic powinna się wiązać z różnorodnymi działaniami, szczególnie z

procesem ich uczenia się. Ważnym elementem pracy szkoły jest wspieranie uczących się w

podejmowanych przez nich samodzielnych inicjatywach wpływających na ich rozwój oraz rozwój

środowiska. Proces uczenia się jest efektywny wtedy, gdy uczniowie biorą za niego

odpowiedzialność. Rezultatem pracy nauczycieli są postawy uczących się wobec procesu uczenia

się.

Poziom spełnienia wymagania: C

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele stwarzają sytuacje zachęcające uczniów do podejmowania i realizacji różnorodnych

aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju Szkoły. Organizują zajęcia dodatkowe, szczególnie

sportowe, artystyczne oraz przedmiotowe wyrównujące szanse edukacyjne. Uczniowie angażują się

podczas zajęć, często pracują samodzielnie, notują i słuchają, ale sporadycznie biorą udział

w dyskusji oraz  rzadziej są pomysłodawcami inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Obszar badania:  Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i

chętnie w nich uczestniczą

Wyniki badania wskazują, że uczniowie na większości lekcji wiedzą czego się mają nauczyć (Wykres 1j). Ponad

połowa ankietowanych uczniów wskazuje, iż na wszystkich lub na większości zajęć są zaangażowani w proces

edukacji oraz pracują samodzielnie, notują i słuchają (Wykres 2j - 5j).  W dniu badania rzadko jednak zadawali

na lekcjach pytania (Wykres 6j). Rzadko również brali udział w dyskusji i pomagali innym się uczyć  (Wykres 7j,

8j). Obserwacje wszystkich zajęć wykazują, że zdecydowana większość uczniów jest zaangażowana podczas

lekcji.
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Obszar badania:  Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do

podejmowania różnorodnych aktywności

Uczniowie podają, że rozpoznawane są ich potrzeby w zakresie zajęć dodatkowych. W Gimnazjum prowadzone

są różnorodne zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, teatralne, sportowe, artystyczne, religijno-muzyczne,

a także zajęcia przygotowujące do konkursów oraz wyrównujące szanse edukacyjne, np. efektywna nauka

z elementami socjoterapii. Liczba i rodzaj proponowanych zajęć odpowiada potrzebom uczniów. W Szkole

funkcjonuje ponadto koło PCK, Spółdzielnia Uczniowska, klub lekkoatletyczny oraz realizowane są projekty

i programy np. "Małopolska biega", „Rozwiń skrzydła gimnazjalisto”. Z powyższych form korzysta stale około

44% uczniów, większość pozostałych korzysta okazjonalnie, w zależności od potrzeb. Informują, że korzystają

z wypożyczalni gier logicznych, siłowni, sali muzycznej, ponadto współorganizują różne projekty: mitingi

lekkoatletyczne, izba regionalna, noc filmowa, promocyjne pikniki rodzinne, pokazy. Z deklaracji uczniów

wynika, że nauczyciele zrozumiale tłumaczą, ale oni sami rzadko zgłaszają pomysły dotyczące tego, co chcieliby

robić na lekcjach (Wykres 1j, 2j).  

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania:  Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego

rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki oraz angażują w nie inne osoby

Na terenie Szkoły są gazetki tematyczne i okolicznościowe wykonane przez uczniów, prace plastyczne

i projektowe, dyplomy i puchary. Gimnazjaliści zgłaszają pomysły dotyczące tego, co chcieliby robić w Szkole.

Przykładem są propozycje dotyczące miejsc wycieczek i zajęć pozalekcyjnych, turniej piłki ręcznej, wyjazd

na targi edukacyjne, noc filmowa, tablo klasowe, dyskoteki, tematyka i rodzaj zajęć dodatkowych, rodzaj

zawodów podczas mitingu lekkoatletycznego, akcje charytatywne, konkursy talentów oraz spotkania

z ciekawymi ludźmi. Ponadto pomysłem uczniów są okolicznościowe akcje, np. poczta walentynkowa, mikołajki,

dzień chłopaka, dzień kobiet, dzień nauczyciela, żywe lekcje historii, szczęśliwy numerek oraz akcje inicjowane

przez Samorząd Uczniowski, m.in. konkursy szkolne na ozdobę wielkanocną i choinkową, kartkę świąteczną,

wystrój klasy, choinkę. Nie zrealizowane zostały pomysły uczniów dotyczące dnia bez pytania po dyskotece

szkolnej, swobodnego korzystania z telefonów komórkowych na terenie Szkoły, częstszego stosowania

szczęśliwego numerka, czy też dotyczące noszenia kolorowych włosów, fryzur z żelem, makijażu i malowania

paznokci.

Obszar badania:  Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności

lokalnej oraz angażują w nie inne osoby

Uczniowie włączają się w realizację różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju i rozwoju Szkoły, m.in.

w akcje charytatywne i okolicznościowe związane z realizacją planu pracy Szkoły, zawody i turnieje sportowe,

konkursy szkolne, udział w targach edukacyjnych oraz spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów.

Uczniowie  rzadziej są pomysłodawcami działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Przykładem wsparcia

lokalnego środowiska jest udział uczniów w akcji "Wiosenne sprzątanie świata". Organizowane pikniki rodzinne,

mają charakter promocyjny.
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Wymaganie:

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Stan oczekiwany:

Kluczowym elementem decydującym o jakości każdej organizacji jest zarządzanie, które służy jej

rozwojowi. Skuteczne zarządzanie szkołą powinno koncentrować się na stworzeniu optymalnych

warunków do nauczania i uczenia się uczniów, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, ich

doskonalenia zawodowego. Wnioski z prowadzonej zespołowo ewaluacji wewnętrznej i nadzoru

pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora powinny umożliwiać podejmowanie decyzji

służących rozwojowi szkoły.

Poziom spełnienia wymagania: C

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Zarządzanie Gimnazjum koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu

odpowiednich do realizacji tych zadań warunków. Sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. Prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna. Na podstawie

wniosków z nadzoru pedagogicznego podejmuje się działania nowatorskie i służące rozwojowi

Szkoły. W proces zarządzania włączani są nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i uczniowie,

natomiast w mniejszym stopniu - rodzice. Dyrektor skutecznie pozyskuje podmioty i instytucje

zewnętrzne do współpracy.

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i

uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków

Zdaniem nauczycieli raz w tygodniu i częściej mają miejsce spotkania dotyczące relacji z uczniami, organizacji

pracy, rozwiązywania problemów wychowawczych, współpracy między nauczycielami i spraw administracyjnych,

a kilka razy w miesiącu - w kwestii nauczania i uczenia się uczniów i doskonalenia zawodowego. Uczący mają

stworzone warunki do pracy własnej (np. przygotowania się do zajęć czy rozwoju zawodowego) i możliwość

korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych. Przestrzeń w klasach (np.ustawienie stolików,

pomocy) jest zorganizowana adekwatnie do sposobu prowadzenia zajęć i wykorzystywanych metod. Sale są

wyremontowane i pomalowane. Na ścianach wiszą gazetki i plansze tematyczne. W oknach zwykle

zamontowane są rolety. Znajdują się w nich telewizory, magnetofony i rzutnik multimedialny. Występują też

meble na pomoce dydaktyczne. Ułożenie przedmiotów w planie dnia sprzyja uczeniu się. Wszystkie klasy

rozpoczynają się codziennie lekcje o godzinie 7.30. Przedmioty w planie dnia ułożone są różnie w zależności

od dnia i klasy. Często przedmioty humanistyczne przeplatane są ścisłymi oraz wymagającymi działań

ruchowych i manualnych (wychowanie fizyczne, przedmioty artystyczne). Pojawiają się dni, w których

przedmioty ścisłe (matematyka, fizyka, geografia) znajdują się w końcowej części planu dnia, co jest niezgodne

z zasadami bhp. Zdaniem organu prowadzącego mocną stroną Szkoły jest baza sportowa, która obecnie jest
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remontowana. Do słabych stron instalacja grzewcza i elektryczna, która w najbliższym czasie ma by

wymieniona.

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu

Nauczyciele podejmowali różne formy doskonalenia zawodowego: kursy lub szkolenia zewnętrzne, konferencje

i seminaria, szkolenia Rady Pedagogicznej, internetowe i zespołów zadaniowych oraz doskonalenie dzięki

indywidualnemu wsparciu (więcej niż 3/4), obserwacje koleżeńskie, wizyty obserwacyjne w innych szkołach

lub instytucjach (więcej niż połowa), studia podyplomowe,kursy kwalifikacyjne (mniej niż 1/4). Przykładowa

tematyka form doskonalenia nauczycieli dotyczyła pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera i z dysleksją,

technologii informacyjno-komunikacyjnej, nowoczesnych trendów w edukacji, przemocy domowej czy

doradztwa zawodowego. Uczący są zdania, że w Szkole mają zapewniony dostęp do odpowiednich zasobów,

przydatnych dla rozwoju zawodowego nauczycieli (tj, literatura, sprzęt i czas). Dyrektor raz w tygodniu

lub częściej inspiruje zespołową pracę nauczycieli, dba o profesjonalną komunikację między nauczycielami,

przypomina o założeniach koncepcji pracy Szkoły, a kilka razy w miesiącu - zauważa sukcesy nauczycieli

i nagradza ich, upowszechnia wiedzę na temat najlepszych praktyk i najnowszych teorii, przydatnych w pracy

nauczycielskiej oraz umożliwia dzielenie się wiedzą przez przeszkolone osoby. Zachęca nauczycieli

do efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej poprzez dodatki motywacyjne, nagrody Dyrektora i Wójta,

pochwały ustne, dofinansowanie szkoleń zewnętrznych, organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia

nauczycieli, wycieczek integracyjnych i spotkań okolicznościowych oraz wzbogacanie bazy dydaktycznej

i lokalowej Gimnazjum.

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami

Nauczyciele uczestniczą w działaniach służących realizacji ewaluacji wewnętrznej Szkoły poprzez planowanie

działań, projektowanie narzędzi ewaluacyjnych, przeprowadzanie badań, przedstawianie raportu wraz

z wnioskami i rekomendacjami oraz realizowanie wniosków. W procesie ewaluacji wewnętrznej na początku

roku szkolnego powoływane są zespoły ewaluacyjne i podawane jest projekt badania i propozycje obszarów

do analizy, które potem są modyfikowane przez zespoły przedmiotowe lub nauczycielskie. Opracowywane są

narzędzia. Następnie prowadzone są badania i prezentowane są wyniki badań.  Przykładowe wnioski w zakresie

ewaluacji wewnętrznej dotyczą systematycznego rozpoznawania potrzeb edukacyjnych każdego ucznia,

częstszego stosowania ankiet i rozmów z uczniami i zwracania uwagi na potrzeby uczniów. W celu ich wdrażania

pedagog i wychowawcy przeanalizowali potrzeby edukacyjne i wnioskowali o adekwatną pomoc

psychologiczno-pedagogiczną oraz włączyli w ten proces rodziców. Ponadto przeszkolono kierunkowo

nauczycieli oraz dostosowano plan lekcji. Dyrektor zachęca nauczycieli do udziału w procesie ewaluacji

wewnętrznej poprzez wskazywanie korzyści dla rozwoju Szkoły i nauczycieli, motywowanie

do samodoskonalenia, organizowanie szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, zakup nowoczesnych pomocy

dydaktycznych oraz dodatek motywacyjny.
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Obszar badania:  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki

W Gimnazjum istnieje system wdrażania wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego. Dyrektor prowadzi

indywidualne rozmowy poobserwacyjne i kontroluje dokumentację. Formułowane wnioski opracowywane są

przez komisję i zostają wdrażane przez nauczycieli. Przykładowe wnioski dotyczą dostosowania planów

nauczania do możliwości uczniów, indywidualizacji nauczania, właściwego oceniania, organizacji zajęć

wyrównawczych i wzbogacenia oferty zajęć dodatkowych, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania

zgodnie z przepisami prawa oświatowego, stosowania multimediów w nauczaniu i motywowania gimnazjalistów.

Partnerzy Szkoły za najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu Szkoły uważają wystawy w Gminnym Ośrodku

Kultury, umowę z Babiogórskim Parkiem Narodowym, bazę sportową i uczestnictwo w Targach Zawodowych

w Krakowie. Pracownicy niepedagogiczni zauważają z kolei modernizację kuchni, wymianę drzwi, malowanie sal

i nowoczesną bazę sportową. 

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich

działań, innowacji i eksperymentów

Nauczyciele oceniają wsparcie Dyrektora we wprowadzonych działaniach nowatorskich jako zdecydowanie

pozytywne. Realizowane jest poprzez udostępnianie i unowocześnianie bazy, dostosowanie pomieszczeń,

pozyskanie środków na zakup pomocy dydaktycznych i organizację zajęć dodatkowych. W tym zakresie ponadto

zmodernizowano zaplecze sportowe, dofinansowuje się dokształcanie oraz pozyskuje rodziców. Podczas lekcji

pojawiły się elementy, które można uznać za nowatorskie - stosowanie technologii

informacyjno-komunikacyjnej (film edukacyjny, prezentacje przedstawiane za pomocą telewizora i rzutnika

multimedialnego, korzystanie z zasobów Internetu, videoklip, multipodręcznik i magnetofon), doświadczenia

wykonywane wspólnie z uczniami oraz obserwacje makroskopowe żywych okazów przyrodniczych.

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych

pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji

dotyczących szkoły lub placówki

Nauczyciele deklarują, że uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania Szkołą. Współtworzą

Statut, program wychowawczy i profilaktyki, regulaminy, procedury oraz dokonują analizy dokumentacji

i wyników egzaminów. Biorą udział w ewaluacji wewnętrznej, organizują wycieczki i uroczystości oraz

przygotowują uczniów do konkursów. Pracownicy niepedagogiczni proszeni są o opinie dotyczące zakupów

do kuchni, środków biurowych czy sprzętu do sprzątania. Uczniowie także włączani są w proces podejmowania

decyzji mi.in. poprzez wpływ na przebieg uroczystości szkolnych, zmianę formuły mitingu lekkoatletycznego -

memoriału ku pamięci zmarłego Dyrektora Szkoły, wybór dyscyplin realizowanych na wychowaniu fizycznym

oraz tradycję pamiątkowego tabla. Raz lub kilka razy w półroczu mają wybór dotyczący metod pracy, sposobu

oceniania i tematyki lekcji. Zdaniem Dyrektora rodzice zapraszani są na uroczystości szkolne i klasowe,

wycieczki i imprezy, mogą wyrażać swoje opinie na temat działalności Szkoły za pośrednictwem ankiet i rozmów

indywidualnych. Jednak zdaniem większości ankietowanych w tym lub poprzednim roku szkolnym nie

współuczestniczyli w podejmowaniu decyzji dotyczących życia Szkoły (Wykres 1j).
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Wykres 1j

Obszar badania:  Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb

Zdaniem nauczycieli i rodziców Dyrektor pozyskuje zewnętrzne zasoby służące rozwojowi uczniów (Wykres 1j

i 2j). Organ prowadzący finansuje działania Szkoły, pozyskuje fundusze ze środków unijnych np. projektu

"Rozwiń skrzydła gimnazjalisto" oraz dba o bazę dydaktyczną i sportową. Ośrodek Kultury w Stryszawie

zajmuje się edukacją kulturalną, folklorystyczną i społeczną młodzieży poprzez organizację zajęć i szkoleń.

Nadleśnictwo Sucha Beskidzka prowadzi zajęcia terenowe dla uczniów oraz akcje ekologiczne. Babiogórski Park

Narodowy podpisał umowę z Gimnazjum w zakresie prowadzenia zajęć terenowych, konkursów oraz

udostępniania materiałów dydaktycznych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie współpracuje ze Szkoła

w zakresie wypoczynku dzieci, zespołu interdyscyplinarnego i szkoleń. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich

"Siedlisko" w Stryszawie Górnej wspomaga Gimnazjum podczas uroczystości, konkursów i zajęć dla uczniów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stryszawie zagospodarowuje czas wolny gimnazjalistom, organizuje konkursy

i próbną ewakuację. Parafialny Caritas współorganizuje ze Szkołą akcje charytatywne i pomaga finansowo

podczas wycieczek i dożywiania. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej pełni opiekę kuratorską nad uczniami

w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej i zagrożenia demoralizacją. Policja w Suchej Beskidzkiej prowadzi

na terenie Szkoły działania profilaktyczne i prewencyjne. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej organizuje

zawody, turnieje i konkursy dla uczniów. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dokonuje diagnozy uczniów,

pomaga w rozwiązywaniu problemów i prowadzi szkolenia. Szpital Rejonowy w Suchej Beskidzkiej prowadzi

wykłady profilaktyczne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi poradnictwo i wsparcie dla

potrzebujących. Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Bieganie.pl" Stryszawa prowadzi zajęcia sportowe i pomaga

przygotować się do zawodów. Szkołę wspomagają także finansowo pojedyncze osoby i podmioty gospodarcze,

instytucje edukacyjne i szkoły wyższe poprzez materiały dydaktyczne i wykłady, instytucje centralne poprzez
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programy pomocy rządowej, lokalna parafia oraz Rada Rodziców.

Wykres 1j Wykres 2j
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