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I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

1. Cele ewaluacji wewnętrznej:
 Uświadomienie rodzicom i społeczności lokalnej wartości edukacji realizowanej w
naszej szkole.
 Podniesienie skuteczności i efektywności działań procesów edukacyjnych
 Nastawienie szkoły na rozwój podmiotowości i świadomości uczniów

2. Zakres diagnozowania:


Wymaganie nr 1: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu
się.



Wymaganie nr 2: Promowana jest wartość edukacji.

3. Pytania kluczowe:


Czy szkoła prezentuje i upowszechnia informacje o swojej ofercie edukacyjnej oraz
podejmowanych działaniach i osiągnięciach ?



Jakie informacje na temat pracy szkoły są upowszechniane ?



Czy te informacje docierają do odbiorców?



Czy szkoła promuje uczenie się?



Czy metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów?



Czy uczeń uzyskuje od nauczyciela wsparcie i wiedzę o tym jak się uczyć?



Zdiagnozowanie, czy panująca w szkole atmosfera sprzyja uczeniu się?



Czy uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich
oczekiwania?



Czy uczniowie są informowani o postępach w nauce oraz ocenianiu i pomaga im to
uczyć się i planować swój indywidualny rozwój?



Ustalenie czy lekcje organizowane są w taki sposób, aby uczniowie uczyli się od siebie
nawzajem?



Czy uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się?



Czy w szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci?
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4. Kryteria ewaluacji:
 Aktywność
 Zespołowość
 Skuteczność
 Celowość
 Systematyczność
 Adekwatność

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:
 badanie uczniów klas I - III i IV – VI
 badanie absolwentów SP 13
 badanie nauczycieli absolwentów SP 13
 badanie rodziców

a) Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:
 ankiety dla uczniów, rodziców, absolwentów SP 13, nauczycieli absolwentów SP 13
 wywiad z nauczycielami

b) Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:
 Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazania metod i próby
badawczej: 09. 2014 r.
 Przygotowanie metod badawczych: 10 - 11. 2014 r.
 Przeprowadzenie badań: do 12. 2014 r.
 Analiza zebranych informacji: 01. – 04. 2015 r.
 Opracowywanie wniosków z badania ewaluacyjnego, określenie mocnych i słabych stron:
04. 2015 r.
 Pisanie raportu: do 25. 05. 2015r.

III. Prezentacja wyników ewaluacji poszczególnych zespołów.
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Raport z ewaluacji wewnętrznej obszaru:
promowana jest wartość edukacji.

Wprowadzenie:
We współczesnym świecie uczenie się jest ważną umiejętnością. Wincenty Okoń
uważa, że „proces kształcenia związany jest ze stroną podmiotową, osobowością i wiąże się
z poznaniem samego siebie, kształtowaniem motywacji i zainteresowań oraz sprawności
sprzyjających kształtowaniu samego siebie”1. Uczeń musi być świadomy, że uczy się sam
dla siebie. To, czego się nauczy i jak się nauczy, ma mu pomóc w przyszłości odnaleźć się w
zmieniającej się rzeczywistości i stać się człowiekiem zaradnym w życiu.

Cel:
Uświadomienie rodzicom i społeczności lokalnej wartości edukacji realizowanej w
naszej szkole.

Pytania kluczowe:
1. Czy szkoła prezentuje i upowszechnia informacje o swojej ofercie edukacyjnej oraz
podejmowanych działaniach i osiągnięciach?
2. Jakie informacje na temat pracy szkoły są upowszechniane?
3. Czy te informacje docierają do odbiorców?
4. Czy szkoła promuje uczenie się?

Narzędzia ewaluacji:
W przeprowadzonej ewaluacji zastosowano procedury i narzędzia badawcze
opracowane przez zespół badawczy. Aby zebrać informacje możliwie pełne i uwzględniające
różne punkty widzenia, w tracie badań przeprowadzono ankiety skierowane:
1. do nauczycieli
2. do rodziców
3. do uczniów
1

W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998r.
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4. do absolwentów SP 13
5. do nauczycieli absolwentów
Ewaluacja była realizowana od września 2014 do maja 2015 roku.

Szczegółowe wyniki ankietowania

Ankieta dla nauczycieli:
Ilość ankiet 21

Pytanie






W jaki sposób motywuje Pan/Pani swoich
uczniów do nauki?





Wyniki
pochwały, nagrody – 20
udział w konkursach przedmiotowych 19
stosowanie metod aktywizujących – 19
udział w kółkach zainteresowań – 13
inne formy lekcji (wystawy, wycieczki,
pokazy) – 12
dodatkowe ciekawe zajęcia – 11
projekty edukacyjne – 7
spotkania z ciekawymi ludźmi – 3

 rozwijanie zainteresowań - 19
 ukazywanie, jaką wartością jest nauka –
15
 wzmacnianie mocnych stron ucznia - 15
 wzmacnianie poczucia własnej wartości 13
 wdrażanie uczniów do samodzielnego
zdobywania wiedzy – 13
 korzystanie z różnych źródeł informacji –
11
 prezentacja umiejętności na forum klasy
- 11
 udział uczniów w kulturze – 8
 wskazywanie znanych osób, które osiągnęły

Jakie działania podejmuje Pan/Pani w celu
promowania uczenia się jako wartości na
całe życie?

sukces – 6
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Ankieta dla rodziców:
Ilość ankiet 35
Pytanie

Wyniki






1. W jaki sposób szkoła informuje o
podejmowanych działaniach?

wpis w zeszycie korespondencji – 28
informacja od nauczyciela – 23
przez Internet – 22
media, prasa lokalna – 3
gazetka uczniowska – 2

 Tak – 26
 Nie – 9

2. Czy zna Pan/Pani osiągnięcia szkoły?

3. W jaki sposób szkoła upowszechnia
informacje o osiągnięciach?

4. Jakie informacje na temat szkoły są
upowszechniane?








wystawy na korytarzach szkoły – 26
Internet – 24
zebrania z rodzicami – 20
akademie i festyny szkolne – 16
wpis w zeszycie korespondencji – 4
zajęcia otwarte – 4






wyniki konkursów i zawodów – 34
projekty i akcje społeczne – 20
nagrody dla uczniów – 16
nagrody dla nauczycieli – 4

 Nie – 32
 Tak – 3

5. Czy chcieliby Państwo otrzymywać w
innej formie informacje o osiągnięciach
szkoły?

 Tak – 34
 Nie – 1

6. Czy uważa Pan/Pani, że nauczyciele w tej
szkole motywują uczniów do nauki?
Jeżeli tak, to w jaki sposób?

 kółka zainteresowań – 20
 udział w konkursach – 20
 inne formy lekcji (wystawy, wycieczki,
pokazy) – 15







rozwijanie zainteresowań – 21
ukazywanie jaka wartością jest nauka – 18
wzmacnianie mocnych stron ucznia – 16
wzmacnianie poczucia własnej wartości – 15
udział uczniów w kulturze – 13
wdrażanie uczniów do samodzielnego
zdobywania wiedzy – 11
 korzystanie z różnych źródeł informacji – 11
 prezentacja umiejętności na forum klasy – 8
 wskazywanie znanych osób, które osiągnęły
sukces - 5

7. Jakie działania podejmują nauczyciele w
celu promowania uczenia się jako wartości
na całe życie?
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Ankieta dla uczniów:
Ilość ankiet 57

Pytanie

Wyniki
 Tak – 55
 Nie – 1
 Tak i nie – 1

1. Czy wiesz, po co się uczysz?

 rodzice – 55
 nauczyciele – 44
 koleżanki i koledzy – 8
 babcia i dziadek – 7
 rodzina – 3
 oceny z lekcji – 1

2. Kto mówi ci o tym ze warto się uczyć?

 dodatkowe ciekawe zajęcia – 38
 inne formy lekcji (wystawy, wycieczki,
pokazy) - 35
 udział w konkursach – 33
 kółka zainteresowań – 30
 projekty edukacyjne – 28
 pochwały, nagrody - 27
 metody aktywizujące – 15
 spotkania z ciekawymi ludźmi – 5

3. W jaki sposób nauczyciele motywują cię
do nauki?

 nagrody i wyróżnienia w czasie apeli – 51
 dodatkowe oceny - 30
 komunikaty przez radio węzeł – 26
 prezentacja dyplomów w salach i na
korytarzach – 24
 pochwala do zeszytu – 24

4. W jaki sposób w szkole promuje się
osiągnięcia uczniów?
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Ankieta dla absolwentów SP 13
Ilość ankiet – 27

Pytania

Wyniki

1. Czy uważasz, że w SP 13 zostałeś właściwie
przygotowany do kontynuowania nauki?

2. Czy praca wychowawcza w SP 13 dobrze
przygotowała cię do funkcjonowania w szkole
wyższego szczebla?

3. Czy SP 13 stworzyła ci warunki do wszechstronnego rozwoju?

4. Czy dobrze wspominasz czas spędzony w SP 13?

5. Czy jesteś zadowolony z kształcenia w SP 13?

6. Jakie umiejętności nabyte w SP 13 okazały się
najprzydatniejsze?
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Tak – 17
Raczej tak – 10
Raczej nie- 0
Nie – 0






Tak – 21
Raczej tak – 6
Raczej nie – 0
Nie – 0






Tak – 18
Raczej tak – 9
Raczej nie – 0
Nie – 0






Tak – 20
Raczej tak – 7
Raczej nie – 0
Nie – 0






Tak – 21
Raczej tak – 6
Raczej nie – 0
Nie – 0










punktualność
pasja
samodzielność
odpowiedzialność
wyrozumiałość
umiejętność pracy w grupie
dobre zachowanie
umiejętność szybkiego uczenia się i
zapamiętywania
 czytanie, pisanie, umiejętność
wypowiadania się na różne tematy,
liczenie, wymowa,
 wiedza z matematyki, polskiego,
przyrody, angielskiego, informatyki,
plastyki,
 sport, SKS z siatkówki

Ankieta dla nauczycieli absolwentów SP 13 – badanie losów absolwentów
Ilość ankiet – 5

Pytanie
1. Czy absolwenci SP 13 szybko
zaadoptowali się w Państwa szkole?

2. Czy uczniowie dobrze funkcjonują w
grupie rówieśniczej?

3. Czy wykazują dużą aktywność i
zaangażowanie w życie klasy i szkoły?

4. Czy uczniowie są dobrze przygotowani
do kontynuowania nauki?
a) w zakresie przedmiotów
humanistycznych
b) w zakresie przedmiotów ścisłych

5. Czy uczniowie są w wystarczającym
stopniu są sprawni ruchowo i manualnie?

Wyniki
 Tak – 5
 Nie – 0





Tak – 5
Raczej tak – 0
Raczej nie – 0
Nie – 0






Tak – 4
Raczej tak – 1
Raczej nie – 0
Nie – 0






Tak – 4
Raczej tak – 1
Raczej nie – 0
Nie – 0






Tak – 4
Raczej tak – 1
Raczej nie – 0
Nie – 0






Tak – 4
Raczej tak – 1
Raczej nie – 0
Nie – 0





6. Mocne strony uczniów

7. Słabe strony uczniów
8. Czy chciałby Pan/ Pani coś dodać?

zaangażowani, elokwentni
aktywny udział w życiu szkoły
dzieci na ogół grzeczne
odwaga w eksponowaniu emocji, znajomość zasad
prezentacji scenicznej
 oryginalność pomysłów
 absolwenci SP 13 są osobami otwartymi, potrafią
odnaleźć się w każdej sytuacji. Świetnie łączą
wiedzę i umiejętności.
 Gratulacje!
 niepohamowanie w gadulstwie !
 poproszę więcej takich jednostek
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Wyniki ewaluacji:
1. Szkoła oferuje bogatą ofertę edukacyjną.


Nauczyciele stosują szeroki wachlarz metod pracy i podejmują różnorodne działania
w celu motywowania uczniów do nauki, rozwijania ich zdolności i zainteresowań,
wspierających ich rozwój dostosowując je do ich możliwości i potrzeb.

2. Szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i jej
osiągnięć.


Szkoła podejmuje różnorodne działania dotyczące promowania oferty edukacyjnej,
działania szkoły i jej osiągnięć. Ankietowani ze wszystkich grup potrafili podać wiele
różnych przykładów świadczących o tych przedsięwzięciach. Podawane przez nich
przykłady pokrywały się.

3. Rodzice znają osiągnięcia szkoły i jej uczniów.


Cała społeczność szkolna posiada dużą świadomość podejmowanych przez szkołę
działań na co wskazują odpowiedzi w ankietach.

4. Szkoła informuje o celowości i skuteczności swoich działań.


Zdecydowana większość rodziców jest zadowolona z formy otrzymywanych
informacji o osiągnięciach szkoły.



Pojedyncze osoby chciałyby otrzymywać wiadomości w innej formie, ale nie wskazały
w jakiej.



Rodzice rozumieją celowość podejmowanych przez szkołę działań.

5. Szkoła prowadzi działania promujące wartość uczenia się przez całe życie.


Uczniowie wiedzą, że uczenie jest wartością. Zwracają uwagę nie tylko na aspekt
dydaktyczny, akcentują również aspekty wychowawcze i społeczne uczenia się.



Uczniowie bardzo cenią sobie dodatkowe, ciekawe zajęcia, możliwość udziału w
konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz inne formy lekcji (wystawy, wyjścia i
wycieczki, pokazy).



Osiągnięcia uczniów zawsze są nagradzane.
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6. W szkole promuje się osiągnięcia uczniów.


Rodzice i uczniowie potrafią wskazać wiele przykładów osiągnięć uczniów i ich
promowania.

7. Absolwenci szkoły są dobrze przygotowani do nauki i funkcjonowania na kolejnym
etapie edukacyjnym.


Absolwenci są zadowoleni z kształcenia w SP 13, dobrze wspominają czas spędzony w
naszej szkole, uważają, że szkoła stworzyła im warunki do wszechstronnego rozwoju.

Opracował zespół w składzie:
Elżbieta Kocyłowska
Małgorzata Młynarczyk
Laura Kiersz
Dorota Kozdra
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Raport z ewaluacji wewnętrznej obszaru:
procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób
sprzyjający uczeniu się.

Przedmiot ewaluacji:
Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się
odpowiedzialni za własny rozwój. Uczniowie uczą się od siebie nawzajem. W szkole lub
placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów.

Charakterystyka wymagania:
Adekwatność metod stosowanych przez nauczycieli do potrzeb uczniów, rozwijanie
umiejętności uczenia się wśród uczniów, tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się,
komunikowanie celów i oczekiwań, motywowanie i wspieranie uczniów przez nauczycieli,
informowanie uczniów o ich postępach w sposób, którym pomaga im się uczyć, wpływ
uczniów na przebieg procesu uczenia się, branie przez uczniów odpowiedzialności za proces
własnego uczenia się, uczenie się uczniów od siebie nawzajem, stosowanie nowatorskich
rozwiązań.

Cele ewaluacji:
1. Podniesienie skuteczności i efektywności działań procesów edukacyjnych
2. Nastawienie szkoły na rozwój podmiotowości i świadomości uczniów

Kryteria:
Adekwatność, powszechność działań nauczycieli i powszechność znajomości celów i
oczekiwań wśród uczniów, skuteczność.

Pytanie badawcze: Jakie działania podejmowane w szkole sprzyjają uczeniu się dzieci?

Pytania kluczowe:
1. Czy metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów?
2. Czy uczeń uzyskuje od nauczyciela wsparcie i wiedzę o tym jak się uczyć?
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3. Zdiagnozowanie, czy panująca w szkole atmosfera sprzyja uczeniu się?
4. Czy uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich
oczekiwania?
5. Czy uczniowie są informowani o postępach w nauce oraz ocenianiu i pomaga im to
uczyć się i planować swój indywidualny rozwój?
6. Ustalenie czy lekcje organizowane są w taki sposób, aby uczniowie uczyli się od siebie
nawzajem?
7. Czy uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się?
8. Czy w szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci?

Źródła danych:
Ankiety przeprowadzone wśród uczniów i rodziców, wywiad z nauczycielami

Narzędzia badawcze:
Ankieta dla uczniów, wywiad - dla nauczycieli, ankieta dla rodziców

Harmonogram badań:
1. Przygotowanie narzędzi badawczych – październik /listopad 2014 .
2. Przeprowadzenie badania i zebranie wyników – grudzień 2014/styczeń 2015
3. Opracowanie

wyników

i

sformułowanie

wniosków.

Przedstawienie

radzie

pedagogicznej – kwiecień/maj 2015.

Analiza wyników
Badania zostały przeprowadzone na terenie Szkoły Podstawowej Nr 13 w okresie od grudnia
2014 r. do marca 2015 r. Badaniu poddano 76 uczniów z klas III-VI, 67 rodziców i większość
nauczycieli. Z nauczycielami przeprowadzono wywiad.
Podczas badania nie stwierdzono przeszkód technicznych. W analizowaniu zebranych danych
brali udział wszyscy członkowie zespołu ewaluacyjnego.
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1. Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi
uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia,
grupy i oddziału.

Czy uważa Pan(i), że plan lekcji jest ułożony
tak, że sprzyja uczeniu się?
D) Zdecydowanie nie
C) Raczej nie

0,0%
11,9%
68,7%

B) Raczej tak
A) Zdecydowanie tak

19,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
Na początku roku szkolnego tak planujemy procesy edukacyjne w szkole, aby sprzyjały
one procesowi uczenia się. Ankietowani rodzice uważają, że plan lekcji w szkole jest ułożony
tak, że sprzyja uczeniu się.
Sprawna organizacja procesów edukacyjnych umożliwia powiązanie różnych dziedzin
wiedzy i jej wykorzystanie na zajęciach oraz pomaga uczniom zrozumieć świat, a także
pozwala im lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej. Odbywa się to zgodnie z zalecanymi
warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej. Nauczyciele prowadzą zajęcia
interdyscyplinarne w swojej pracy dydaktycznej, stosują korelację międzyprzedmiotową.
Ankietowani uczniowie (około 84%) potwierdzają że powiązanie różnych dziedzin wiedzy
pomaga im się uczyć.
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W wywiadzie nauczyciele wymienili w jaki sposób stosują powiązanie różnych dziedzin
wiedzy:


Dobór odpowiedniej treści zadań tekstowych, aby utrwalić wiadomości z innych
przedmiotów, ukazywanie zastosowania matematyki w innych dziedzinach wiedzy,
zastosowanie wiedzy w praktyce (ile potrzeba płytek do wyłożenia podłogi, jaka
odległość w terenie). Przy tematach np. o skali, informowanie uczniów, że z tym
tematem spotkają się na lekcjach przyrody. Uczniowie sami wskazują liczne
zastosowania matematyki na innych przedmiotach.



Gazetki ścienne z prac literackich np. limeryki, fraszki, bajki. Przygotowanie
prezentacji na wybrany temat. Ciekawostki ze świata filmu i kina w odniesieniu do
literatury omawianej na lekcji. Wskazywanie i wyłapywanie błędów językowych z
telewizji, radia, czasopism, „zabawa słowami”.



W klasach I-III na zajęciach komputerowych uczniowie wykorzystują wiedzę zdobytą
na lekcjach języka polskiego, np. podpisując obrazki lub pisząc krótkie teksty,
matematyki – poznają programy komputerowe uczące wykonywania obliczeń itp.



W klasach I-III uczniowie piszą na dany temat, liczą elementy, rysują, śpiewają.
Zdobywana wiedza jest ściśle zintegrowana.



W klasach 4-6 pracując z komputerem przygotowują notatki i informacje na podany
temat, tworzą różne dokumenty tekstowe (ogłoszenie, zaproszenie) doskonaląc
formy wypowiedzi – j. polski; wyszukują w Internecie informacje na różne tematy,
związane np. z przyrodą, historią, geografią; przygotowują prezentacje multimedialne
do wykorzystania na lekcjach innych przedmiotów. Przygotowują artykuły do gazetki
szkolnej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.



Na lekcjach języka polskiego: literatura a film i teatr; kultura żywego słowa –
recytacja prozy i poezji. Muzyka, plastyka, literatura – konkursy. Na religii
wykorzystują wiedzę z przyrody (i geografii), historii, j. polskiego. Przygotowują
prezentacje multimedialne.



Zgodnie z programem nauczania w kl. IV-VI na języku angielskim cały czas są
realizowane lekcje w powiązaniu z innymi przedmiotami (liczą po angielsku i polsku,
znają kraje i narodowości), uczą się elementów przyrody, plastyki…itp.). realizowane
są różne projekty językowe.
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Uczniowie określili w ankiecie jakie umiejętności określone w podstawie programowej
zdobyli podczas zajęć w szkole.

Moje umiejętności

Tak

Raczej
tak

Brak
Trudno Raczej
Nie odp.
powiedzieć
nie

57
Potrafię wykorzystać nowoczesne
(76,3%)
technologie informatyczne do
pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i
prezentowania informacji
32
Potrafię krytycznie odnosić się
(42,1%)
do pozyskiwanych informacji

14
(18,4%)

3

22
(28,9%)

14 (18,4%) 6
0
(7.9%)

2

48
(63,2%)
54
(71,1%)

26
(34,2%)
14
(18,4%)

0

0

1

1

5

0

0

3

62
(81,6%)

10
(13,2%)

3

0

0

1

50
(65,8%)

14
(18,4%)

10 (13,2%) 0

0

2

Wiem, jak zaplanować karierę
edukacyjną i zawodową

34
(44,7%)

20
(26.3%)

18 (23,7%) 1

0

3

Potrafię poszukiwać własnego
rozwiązania problemu, zadania

46
(50,5%)

17
(22,4%)

9 (11,8%)

1

0

3

Wiem, jak utrzymywać dobre relacje
z nauczycielami, rodzicami,
rodzeństwem i kolegami
Zwiększyłem/Zwiększyłam wiedzę
i umiejętności w zakresie
przedmiotów matematycznofizycznych
Zwiększyłem/Zwiększyłam
wiedzę

48
(63,2%)

18
(23,7%)

4

1

2

3

46
(60,5%)

19 (25%) 7 (9,2%)

1

3

29
(38,2%)

20
(26,3%)

22 (28,9%) 0

3

2

58
(76,3%)

14
(18,4%)

1

2

1

Potrafię obserwować, badać, dociekać
Potrafię odwoływać się do
doświadczeń z życia codziennego
Potrafię korzystać z tego, czego
nauczyłem/nauczyłam się na
innych przedmiotach lub poza
szkołą
Wiem, gdzie zdobyć informacje
potrzebne do planowania swojej
przyszłości edukacyjnej i zawodowej

i umiejętności w zakresie
przedmiotów biologicznochemicznych
Zwiększyłem/Zwiększyłam
wiedzę i umiejętności
techniczne
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0

0

2

Z tabeli wynika, że większość uczniów ocenia, że zwiększyła swoją wiedzę i umiejętności
w zakresie różnych przedmiotów oraz potrafi je wykorzystać w praktyce. Zaskakuje
pozytywnie, że 71% uczniów podaje, że wie jak zaplanować karierę edukacyjną i zawodową.
W wywiadzie nauczyciele stwierdzili, że dostosowują procesy edukacyjne do potrzeb
uczniów poprzez:


indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych



dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom



kierowanie się zaleceniami zawartymi w opinii poradni oraz potrzebami
edukacyjnymi ucznia rozpoznanymi przez nauczycieli uczących go



dostosowanie metod i form sprawdzania i kryteriów oceniania



dostosowane zasad, metod, form i środków dydaktycznych

Przykłady: dostosowanie dla dyslektyków: kontrolowanie stopnia zrozumienia samodzielnie
przeczytanych przez ucznia poleceń, szczególnie podczas sprawdzianów, przygotowanie
sprawdzianów w formie testów, jasne kryteria oceniania, wydłużenie czasu pracy na
sprawdzianie, dodatkowe instrukcje; dostosowanie dla uczniów zdolnych: dodatkowe
zadania, zajęcia rozwijające, przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach.

Czy metody pracy nauczycieli są dostosowane do
indywidualnych potrzeb Pana(i) dziecka?
D) Zdecydowanie
nie

0,0%

C) Raczej nie

22,4%

62,7%

B) Raczej tak
A) Zdecydowanie
tak
0,0%

14,9%
20,0%

1840,0%

60,0%

80,0%

Ankietowani rodzice (ponad 70%) przyznają, że metody pracy nauczycieli są dostosowane do
indywidualnych potrzeb ich dzieci. Niestety 22,4% uważa, że raczej nie.

2. Uczeń uzyskuje od nauczyciela wsparcie i wiedzę o tym jak się uczyć. Nauczyciele
kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. Wyjaśniają, jak się uczyć oraz
stwarzają sytuacje, w których uczniowie mogą podejmować indywidualne decyzje
dotyczące uczenia się oraz wyrażać swoje opinie.

W ankiecie 78,9% uczniów potwierdziło, że wspieranie w trudnych sytuacjach przez
nauczycieli pomaga im się uczyć.

Wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach
E) Nie było takich działań
D)Raczej nie

C) Trudno powiedzieć
B) Raczej tak

7,9%
5,3%
7,9%
11,8%
67,1%

A) Tak

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%

Czy uważa Pan(i), że w szkole podejmuje się
starania/działania, by dziecko miało poczucie sukcesu na
miarę jego możliwości?
1,5%

D) Nie

23,9%

C) Raczej nie

62,7%

B) Raczej tak

A) Zdecydowanie tak

11,9%

0,0%

10,0%

20,0%
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30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Ankietowani rodzice (62,7%) uważają że w szkole raczej podejmuje się starania/działania, by
dziecko miało poczucie sukcesu na miarę jego możliwości. Natomiast 23.9%, że raczej nie.

Większość ankietowanych rodziców (ponad 80%) przyznała, że ich dzieci uzyskują od
nauczycieli wsparcie i wiedzę o tym jak się uczyć.
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się poprzez tworzenie sytuacji,
w czasie których uczniowie:


mogą podejmować indywidualne decyzje dotyczące ich uczenia;



mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się;



mogą wyrażać swoje opinie;



poszukują różnych rozwiązań;



uczą się samodzielnie;



uczą się od siebie nawzajem;



zadają pytania.

Z wywiadu przeprowadzonego wśród nauczycieli wynika, że kształtowanie umiejętności
uczenia się odbywa się poprzez wykorzystanie różnych źródeł informacji, odpowiedni dobór
pomocy dydaktycznych, w tym środków multimedialnych: tablice interaktywne, filmy DVD,
rzutnik multimedialny, programy multimedialne, płyty CD, prezentacje multimedialne,
Internet.
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Uczniowie odpowiedzieli w ankiecie na pytania i potwierdzili, że działania nauczycieli
pomagają im się uczyć:

Działania nauczycieli

Informowanie o celach lekcji

Tak

Raczej tak

Trudno

55 (72,4%) 16
15
51 (67,1%)
(19,7%)
13
51 (67,1%)
(17,1%)
63 (82,9%) 7

2

Umożliwienie uczniom uczenia się od
siebie nawzajem

Formułowanie wobec uczniów oczekiwań
Organizowanie pracy w zespołach

Nie było takich

Raczej nie

powiedzieć

2

działań

1 (1,3%)

5 (6,6%) 4 (5,3%) 1 (1,3%)
7

0

5 (6,6%)

3

1

2 (2,6%)

54 (71,1%) 8

5

4 (5,3%) 5 (6,6%)

Powiązanie różnych dziedzin wiedzy

62 (68,4%) 12

6

2

4 (5,3%)

Motywowanie uczniów do aktywnego
uczenia się

55 (72,4%) 9

6

2

4 (5,3%)

Informacja zwrotna o postępach w nauce

Wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach 51(67,1%)

9

6

4 (5,3%) 6 (7,9%)

Aktywne metody nauczania

57 (75%)

7

6

2

Ocenianie

57 (75%)

10

4

4 (5,3%) 1 (1,3%)

Zadania domowe

59

8

4

5 (6,6%) 0

Projekty edukacyjne

3

2

19 (25%)

5

2

13 (17,1%)

Wycieczki

45 (59,2%) 7
11
43 (56,6)
(14,5%)
59
3

7

2

5 (6,6%)

Konkursy przedmiotowe

63 (82,9%) 7

4

1

1 (1,3%)

Zajęcia pozalekcyjne

4 (5,3%)

Dziwi informacja, że 25% uczniów podaje, że nie było realizowanych projektów
edukacyjnych, a 17,1%, że nie ma zajęć pozalekcyjnych. Możliwe, że uczniowie nie są
informowani o tych działaniach w dostatecznym stopniu.

3. Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się.
W wywiadzie nauczyciele podali, że tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się poprzez:


zwracanie się do uczniów po imieniu, kontakt wzrokowy, uśmiech, traktowanie
wszystkich jednakowo.



zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na lekcji, życzliwe i sprawiedliwe traktowanie
uczniów, zwracanie uwagi na właściwe odnoszenie się do siebie oraz uczniów do
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nauczyciela. Wyjaśnianie nieporozumień i spraw problematycznych, niewyśmiewanie
cudzych błędów, próba ich wyeliminowania.


dbałość o relacje z uczniami i relacje uczniów z rówieśnikami, starania by odnosili się
do siebie przyjaźnie. Wprowadzanie jasnych reguł zachowania (kodeksy, regulaminy).
Motywowanie, podnoszenie na duchu („nie martw się, następnym razem..”).



stosowanie metod polisensorycznych, ułatwiających zrozumienie treści nauczania



stosowanie pomocy koleżeńskiej na lekcji.



sprawdzanie stopnia zrozumienia podawanych treści , oraz umiejętności wykonania
zadania, udzielanie dodatkowych wyjaśnień.



organizowanie lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących. Uczniowie sami
proponują i realizują fragmenty zajęć pod kierunkiem nauczyciela.

Rodzice (prawie 100%) potwierdzają w ankietach, że panująca w szkole atmosfera sprzyja
uczeniu się.

Czy panująca w szkole atmosfera
sprzyja uczeniu się?

D) Zdecydowanie nie
C) Raczej nie

0,0%
1,5%
77,6%

B) Raczej tak
A) Zdecydowanie tak
0,0%

20,9%
20,0%

40,0%
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60,0%

80,0%

100,0%

W ankiecie 86,9 % uczniów podało, że wie, jak utrzymywać dobre relacje z nauczycielami,
rodzicami, rodzeństwem i kolegami. Blisko 4% respondentów nie udzieliło żadnej
odpowiedzi.

Wiem jak utrzymywać dobre relacje
z nauczycielami, rodzicami, rodzeństwem
i kolegami
3,9%
E) Nie
2,6%
D) Raczej nie
1,3%
C) Trudno…
5,3%
B) Raczej tak
23,7%

F) Brak odpowiedzi

63,2%

A) Tak
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

4. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich
oczekiwania.
Ponad 90% uczniów stwierdziło, że są informowani o celach lekcji. Natomiast ponad 80%
uczniów podało, że formułowanie wobec nich oczekiwań przez nauczyciela pomaga im się
uczyć.
W wywiadzie większość nauczycieli podała, że informacja o celach lekcji jest często
podawana z tematem lekcji. Nauczyciele wyjaśniają czego będę oczekiwać od uczniów.
Pytają pod koniec lekcji, czego się dzisiaj nauczyliśmy i uczniowie sami próbują nazwać jakie
umiejętności nabyli lub określają co nowego się dowiedzieli. Przy wprowadzaniu nowego
materiału pytanie z czym się kojarzy, co przez to rozumieją, jakie mają doświadczenia,
wspomnienia związane z tym tematem, dlaczego uczymy się, do czego te informacje są nam
potrzebne.
O skuteczności podejmowanych działań świadczy zainteresowanie zajęciami. Uczniowie
wiedzą czego się od nich oczekuje, jakich umiejętności; nie są zaskakiwani, co zapewnia im
poczucie bezpieczeństwa na lekcji.
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Na lekcjach języka angielskiego następuje wprowadzenie do tematu lekcji przy pomocy
różnych metod (krótka pogadanka, opis, ćwiczenie, piosenka), szczegółowe objaśnienie
tematu i konkretne ćwiczenia. W czasie lekcji prowadzący sprawdzają jak uczeń wykonał
zadanie, proszą o skorygowanie np. zgodnie z poleceniem z podręcznika, wskazują co należy
poprawić lub demonstrują prawidłowo wykonane zadanie.
W klasach I-III dzieci poznają cele lekcji podczas „powitania” na dywaniku – na początku
lekcji, tydzień czy dzień wcześniej przed realizacją prac plastycznych, technicznych.
Przykłady zapoznawania z celami lekcji: zadanie domowe przedstawiane jest na początku
lekcji – wykorzystaj, to czego się dowiesz. Rozwiązywane są krzyżówki, łamigłówki, zagadki,
które są tematem lekcji.
5. Uczniowie są informowani o postępach w nauce oraz ocenianiu i pomaga im to
uczyć się i planować swój indywidualny rozwój.
W ankiecie 82,9% uczniów potwierdziło, że otrzymuje informację zwrotną o postępach
w nauce, a 75%, że ocenianie pomaga im się uczyć. Ponad 92% rodziców przyznaje, że
nauczyciele przekazują informacje o osiągnięciach uczniów i ok. 95%, że informacja zwrotna
o wynikach dziecka pomaga mu się uczyć.
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Ankietowani rodzice uznali, że preferują zebrania z rodzicami (61,2%) i wpisy do zeszytu
(38,8%) jako formy otrzymywania informacji o wynikach w nauce swoich dzieci. Rozmowa
telefoniczna jest najmniej ulubioną formą (10,4%).

Według większości ankietowanych rodziców ich dzieci wiedzą, dlaczego otrzymały taką, a nie
inną ocenę.

25

Otrzymana ocena, według ankietowanych ponad 88% rodziców, motywuje dziecko do dalszej
pracy.

Czy Pana(i) zdaniem otrzymana ocena
motywuje dziecko do dalszej pracy?
D) Nie

C) Raczej nie

0,0%
10,4%

38,8%

B) Tak

50,7%

A) Raczej tak
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Rodzice uczniów wiedzą w jaki sposób szkoła prezentuje informacje o sukcesach uczniów.
Jeszcze niezbyt duża liczba osób wymienia stronę internetową jako źródło tych informacji,
a takie informacje od lat tam się znajdują.

26

6. Lekcje organizowane są w taki sposób, aby uczniowie uczyli się od siebie nawzajem.
Ankietowani rodzice (64,1%) uważają, że lekcje są organizowane w taki sposób, aby
uczniowie uczyli się od siebie nawzajem. Ponad 35% rodziców jest przeciwnego zdania.

W ankiecie ponad 80 % uczniów poinformowało, że uczą się od siebie nawzajem. Sprzyja
temu też forma pracy w zespołach. Działania nauczycieli w tym zakresie potwierdziło ponad
80% uczniów.
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7. Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się.
Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się (Samorząd
Szkolny, Samorządy Klasowe, klasowe zespoły pomocy koleżeńskiej), co sprawia, iż czują się
odpowiedzialni za własny rozwój i uczą się od siebie nawzajem, mają świadomość, że są
współautorami decyzji, dotyczących uczenia się.
W wywiadzie nauczyciele podali przykłady wpływania uczniów na sposób organizowania
i przebieg procesu uczenia się:
Na lekcjach uczniowie i nauczyciel wspólnie ustalają terminy wszystkich obowiązkowych
zaliczeń (kartkówek, sprawdzianów, odpowiedzi), powtórzeń, omawianych lektur. Mogą też
poprosić o przełożenie sprawdzianu. Sami wybierają jakie informacje przygotują na lekcję.
Decydują na jakie tematy przygotują prezentacje multimedialne o tematyce matematycznej,
przyrodniczej, polonistycznej, itp.
Na prośbę uczniów na lekcjach języka angielskiego większy materiał dzielony jest na mniejsze
partie i mogą zaliczać poszczególne części. Wykonanie projektów językowych jest
uzależnione od zainteresowań uczniów.
Uczniowie mogą na matematyce wybrać odpowiednią dla siebie formę aktywności: np. gry,
układanki, zgadywanki, labirynty, bryły bez kleju, domina, memory, patyczki do układania
brył. Przygotowują i wybierają quizy polonistyczne. Oceniają swoje ćwiczenia i kolegów.
Przygotowują artykuły do gazetki szkolnej i lekcje na wybrany temat.
Wybierają temat pracy plastycznej lub piosenkę, której chcą się nauczyć. Samodzielnie
organizują zajęcia plastyczne, techniczne, czy fragmenty lekcji wychowania fizycznego,
wyjaśniają problemy wychowawcze i dydaktyczne.

28

Na lekcjach języka polskiego – dobór lektur uzupełniających, ustalanie kalendarza lektur,
sprawdzianów, testów.
Na religii proponują tematy lekcji, które ich interesują. Na lekcjach języka niemieckiego mogą
zaproponować temat lekcji, wybrać zabawę ruchową np. głuchy telefon, pociąg.
Na zajęciach komputerowych wybierają z zestawu zadań te, które chcą i potrafią wykonać na
różne oceny. Mogą też decydować o kolejności realizowanych tematów.
W szkole prężnie działa samorząd szkolny, który daje propozycje organizacji różnych imprez
w szkole.
Większość ankietowanych rodziców (50,8%) uważa, że uczniowie nie mają wpływu na sposób
organizowania i przebieg procesu uczenia się. Nieznacznie mniejsza liczba jest przeciwnego
zdania (49,2%).

8. W szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.
Ankietowani rodzice w większości (58,2%) są zdania, że w szkole są stosowane nowatorskie
rozwiązania. Jednak jeszcze duża grupa rodziców (ponad 40%) uważa, że raczej takich działań
się nie stosuje. Być może jest to niedoinformowanie rodziców. Nie zawsze są informowani o
wszystkim co dzieje się w szkole w ciągu roku szkolnego.

Czy w szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania
służące rozwojowi dzieci?

D) Nie

1,5%
40,3%

C) Raczej nie

46,3%

B) Raczej tak
A) Zdecydowanie
tak

0,0%

11,9%
10,0%

20,0%
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Czy uczniowie mają wpływ na sposób organizowania
i przebieg procesu uczenia się?

3,0%

D) Nie

47,8%

C) Raczej nie

41,8%

B) Raczej tak
A) Zdecydowanie tak

7,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Nauczyciele w przeprowadzonym wywiadzie wymienili wiele różnych nowatorskich
rozwiązań stosowanych w szkole:


Innowacja pedagogiczna „Matematyka innego wymiaru”,



Badania przesiewowe wzroku, słuchu i mowy,



Wykorzystywanie na zajęciach teorii inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera oraz
zabaw integracyjnych metodą Klanza.



Wdrażanie już małych dzieci do pracy w wolontariacie m.in. poprzez współpracę
z fundacją „Okaż serce dzieciom i osobom niepełnosprawnym”.



Organizacja

szeregu

zajęć

dodatkowych

o

charakterze

wyrównawczym,

wspomagającym lub rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia uczniów w ramach
projektów unijnych.


Dla chłopców z klas III-VI organizowanie zajęć z gimnastyki ogólnorozwojowej w sali
Klubu Zapaśniczego „Unia Racibórz”.



Dla wszystkich chętnych prowadzenie zajęć szachowych w klubie szachowym
działającym na terenie szkoły oraz nauki pływania w kl. I-III w H2Ostróg.



Praca metodami aktywnymi z wykorzystaniem e-booków, multibooków, gier
komputerowych, programów edukacyjnych, multimediów i Internetu oraz praca
metodą projektów: m. in. "Trzymaj formę".
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Nowatorstwem charakteryzuje się praca z uczniami dyslektycznymi, którzy co roku
biorą udział w gminnym konkursie "Oswajanie ortografii".



Nowatorskie przedsięwzięcia przygotowuje działający prężnie „Teatr Trzynastka”,
angażujący kilkudziesięciu uczniów. Teatr wykorzystuje autorskie teksty, prezentacje
multimedialne. Prezentuje inscenizacje teatralne z zakresu literatury („Mity greckie”,
„Opowieść wigilijna”), przeciwdziałanie agresji i profilaktyczne.



Udział uczniów w zajęciach w Castoramie.



Udział w akcjach charytatywnych.

Z wywiadu z nauczycielami wynika, że rozwiązania te zapewniają wszechstronny rozwój
uczniów i zaspokajają ich różne potrzeby, np.: potrzebę samokształcenia, samorealizacji –
udział w zajęciach rozwijających zainteresowania, potrzebę samodzielności, akceptacji,
potrzebę kontaktów społecznych, przynależności do grupy rówieśniczej, uznania
społecznego, docenienia, wiary we własne siły. Dzięki tym działaniom uczniowie doskonalą
umiejętność prezentacji, pokonania stresu, pewność siebie.
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Na podstawie zebranych wyników można wyciągnąć wnioski:
Uczniowie:
- informacje o wynikach i postępach w nauce pomagają im uczyć się,
- wiedzą jak utrzymać dobre relacje z nauczycielami, rodzicami i kolegami,
- mają poczucie wpływu na atmosferę w klasie i że wyniki ich nauczania zależą od nich
samych czyli zaangażowania i czasu poświęconego na naukę.
- maja poczucie wysokiego wykorzystania metod aktywizujących tj. pracują w grupach, uczą
kolegów,
- dyskutują, maja szanse na prezentacje wyników swojej pracy, prowadzą fragmenty zajęć
lekcyjnych,
- zgłaszają pomysły i wyrażają swoje zdanie,
- znają cele lekcji, mają je nie tylko podane, ale zastanawiają się z nauczycielem czy kolegami
czego się nauczyli,
- zadają pytania,
- są zaangażowani na zajęciach,
- mają poczucie, że nauczyciele ich słuchają, potrafią zainteresować tematem czy
przedmiotem, stawiają oceny według ustalonych kryteriów i je omawiają, prowadza dość
ciekawe zajęcia, dbają o klimat pracy i znają ich mocne i słabe strony, są wspierani przez
nauczycieli w sytuacjach trudnych.

Rodzice:
- są zadowoleni z zaspokajania potrzeb edukacyjnych ich dzieci i z faktu pomocy w rozwijaniu
zainteresowań i aspiracji
- rodzice są zadowoleni z kontaktów z nauczycielami na temat oceniania ich dzieci i mają
poczucie wartości wystawianych stopni na proces nauki.
- rodzice są zadowoleni z równego traktowania, chcą większej indywidualizacji i wysłuchania
opinii ich dzieci
- nie są przekonani, że w szkole ich dzieci mają wpływ na organizowanie i przebieg procesu
uczenia
- rodzice są zadowoleni z planu lekcji.
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Nauczyciele:
- wszyscy nauczyciele planują swoja pracę z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów
oraz czasu potrzebnego do realizacji
- znają różnorodne aktywne metody pracy i starają się je wykorzystywać na lekcjach
- często stosują pracę w parach czy grupach,
- prowadzą działania interdyscyplinarne,
- znają możliwości swoich uczniów i różnymi sposobami starają się zmotywować ich do pracy
- w większości słuchają propozycji uczniów co do sposobów pracy,
- pamiętają o uzasadnieniu ocen i chętnie rozmawiają o nich z rodzicami.
- stosują nowatorskie rozwiązania na wielu obszarach.

Na wszystkie pytania kluczowe możemy odpowiedzieć twierdząco:
1. Metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów.
2. Uczeń uzyskuje od nauczyciela wsparcie i wiedzę o tym jak się uczyć.
3. Panująca w szkole atmosfera sprzyja uczeniu się.
4. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich
oczekiwania.
5. Uczniowie są informowani o postępach w nauce oraz ocenianiu i pomaga im to uczyć
się i planować swój indywidualny rozwój.
6. Lekcje organizowane są w taki sposób, aby uczniowie uczyli się od siebie nawzajem.
7. Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia.
8. W szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że uczniowie i ich rodzice są
często niedoinformowani o tym co się dzieje w szkole.

Rekomendacje
1. Należy wskazać uczniom pozytywy płynące z udziału w zajęciach pozalekcyjnych
i projektach edukacyjnych.
2. Informować uczniów o realizowanych projektach edukacyjnych.
3. Dokładniej informować rodziców o tym co dotyczy ich dziecka oraz o tym co dzieje się
w szkole np. o wszelkich nowatorskich działaniach.
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4. Informować rodziców w jaki sposób dostosowuje się metody pracy do potrzeb
dziecka.
5. Zadbać o to, by każde dziecko miało szansę uzyskania sukcesu edukacyjnego na miarę
swoich możliwości i aspiracji. Położyć nacisk na indywidualizację procesu nauczania
zarówno w stosunku do uczniów zdolnych jak i słabych.

Opracował zespół w składzie:
Zdzisława Bobyk,
Ryszarda Mertuszka,
Violetta Urbas,
Justyna Wydra
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IV. Rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

1. Wnioski z badań poszczególnych obszarów w postaci mocnych i słabych stron.

 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI


Szkoła oferuje bogatą ofertę edukacyjną.



Szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i
jej osiągnięć.



Rodzice znają osiągnięcia szkoły i jej uczniów.



Szkoła informuje o celowości i skuteczności swoich działań.



Szkoła prowadzi działania promujące wartość uczenia się przez całe życie.



W szkole promuje się osiągnięcia uczniów.



Absolwenci szkoły są dobrze przygotowani do nauki i funkcjonowania na kolejnym
etapie edukacyjnym.

 PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ


Metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów.



Uczeń uzyskuje od nauczyciela wsparcie i wiedzę o tym jak się uczyć.



Panująca w szkole atmosfera sprzyja uczeniu się.



Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich
oczekiwania.



Uczniowie są informowani o postępach w nauce oraz ocenianiu i pomaga im to uczyć
się i planować swój indywidualny rozwój.



Lekcje organizowane są w taki sposób, aby uczniowie uczyli się od siebie nawzajem.



Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia.



W szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

35

2.

Rekomendacje, które należy uwzględnić przy planowaniu dalszych działań
dalszych kierunków rozwoju szkoły.

REKOMENDACJE

• należy utrzymywać
edukacyjną szkoły

ODPOWIEDZIALNI

ciekawą

ofertę  dyrektor
 wychowawcy

• informować rodziców o działaniach szkoły i  nauczyciele
osiągnięciach uczniów
• szkoła powinna w dalszym ciągu promować
osiągnięcia swoich uczniów
• utrzymywać dobry poziom nauczania, aby
dobrze przygotowywać uczniów do dalszej
nauki

 należy wskazać uczniom pozytywy płynące  dyrektor
z udziału w zajęciach pozalekcyjnych
 wychowawcy
i projektach edukacyjnych

SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ

PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB

PROMOWANA JEST

WARTOŚĆ EDUKACJI

OBSZAR

 informować uczniów o
projektach edukacyjnych

realizowanych

 dokładniej informować rodziców o tym co
dotyczy ich dziecka oraz o tym co dzieje się
w szkole np. o wszelkich nowatorskich
działaniach
 informować rodziców w jaki sposób
dostosowuje się metody pracy do potrzeb
dziecka
 zadbać o to, by każde dziecko miało szansę
uzyskania sukcesu edukacyjnego na miarę
swoich możliwości i aspiracji. Położyć nacisk
na indywidualizację procesu nauczania
zarówno w stosunku do uczniów zdolnych
jak i słabych
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oraz

 nauczyciele

3. Formy/sposoby upowszechniania raportu.
 Raport przedstawiony został Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w dniu
25. 05. 2015 r.
 Raport jest dostępny do wglądu na stronie internetowej szkoły.
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