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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 05-11-2013 - 18-11-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Irola Ferlin, Brygida Grzenkowska – Popsuj. Badaniem objęto 61 uczniów (ankieta
i wywiad grupowy), 48 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 22 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).
Przeprowadzono

wywiad

indywidualny

z dyrektorem

placówki,

grupowy

z przedstawicielami

samorządu

lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji i analizę
dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje wymagania:
●

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

●

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

●

"Respektowane są normy społeczne".
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Obraz szkoły

Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu, wchodzi w skład Zespołu Szkół w Przywidzu. Jest szkołą
publiczną prowadzoną przez Gminę Przywidz. Położona jest nad jeziorem w centrum wsi, w pobliżu drogi
komunikacyjnej. Do szkoły dochodzą uczniowie ze wsi Przywidz oraz dojeżdżają z takich miejscowości, jak:
Bliziny, Czarna Huta, Częstocin, Gromadzin, Jodłowno, Kierzkowo, Klonowo Dolne, Klonowo Górne, Roztoka,
Stara Huta, Pomlewo. W 9 oddziałach uczy się 191 uczniów. Uczniowie mają możliwość korzystania z świetlicy
i posiłków, placu zabaw, boisk sportowych i oferty zajęć pozalekcyjnej. Jest, zdaniem wszystkich badanych,
przyjazna uczniom.
W szkole, planując procesy edukacyjne, kładzie się nacisk na uwzględnienie potrzeb wszystkich uczniów.
Nauczyciele wspierają uczniów w trudnych sytuacjach, stosują różnorodne metody pracy dostosowane
do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci. Zwracają uwagę na kształtowanie u uczniów umiejętności
uczenia się i współodpowiedzialności za przebieg procesu kształcenia. Jasne zasady oceniania, przekazywanie
przez nauczycieli informacji zwrotnych o postępach w nauce zachęcają uczniów do aktywnego udziału
w zajęciach oraz rozwijają w nich odpowiedzialność za swój rozwój. Nauczyciele realizują wiele rozwiązań
nowatorskich, np. naukę języka kaszubskiego i programowania w języku Baltie; programy "Znam swoje prawa
i obowiązki", "Korczak - przyjaciel dzieci", szkółkę narciarską i żeglarską, które uatrakcyjniają realizację
podstawy programowej, zwiększają motywację dzieci do nauki, wzmacniają ich poczucie przynależności
do regionu, rozwijają zainteresowania. Wszyscy - nauczyciele, uczniowie, pracownicy niepedagogiczni - tworzą
przyjazną i sprzyjającą nabywaniu wiadomości i umiejętności atmosferę.
W szkole diagnozuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego w klasie I i IV, a powstałe
na ich podstawie wnioski wykorzystuje w planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej, do organizowania
wsparcia dla uczniów, rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień. Nauczyciele realizują podstawę programową
wykorzystując zalecone warunki i sposoby jej realizacji, monitorują osiągnięcia dzieci oraz podejmują wiele
działań mających na celu podwyższenie efektów kształcenie. Podejmowane działania nie przekładają się
na sukcesy w sprawdzianie zewnętrznym; wyniki w skali staninowej utrzymują się w strefie staninów niskich.
Szkoła uwzględnia w swych działaniach kształtowanie u uczniów umiejętności niezbędnych w dalszej nauce,
jednak nie gwarantują one sukcesów w gimnazjum.
Poziom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego odczuwany przez uczniów w szkole jest wysoki. Również
przedstawiciele lokalnego środowiska i pracownicy niepedagogiczni postrzegają szkołę jako bezpieczną.
Uczniowie potrafią współpracować ze sobą i rozwijają samorządność. Nauczyciele wspierają ich w działaniach
i opiekują się nimi w czasie zainicjowanych przez nich imprez. Dzięki tym działaniom uczniowie rozwijają się,
zwiększa się integracja społeczności szkolnej, tworzy przyjazny klimat. Rodzice i uczniowie mają wpływ
na kształt zasad postępowania i współżycia, które obowiązują w szkole; relacje między członkami społeczności
szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu. W szkole prowadzona jest systematyczna analiza
podejmowanych działań wychowawczych a wnioski z tych analiz przyczyniają się do modyfikacji i podejmowania
nowych działań. Pracownicy szkoły dostrzegają pomysły i inicjatywy zgłaszane przez rodziców i uczniów, a także
realizują je, gdy jest to możliwe. Jednakże w badaniach nie uzyskano jednoznacznej informacji o udziale
uczniów w analizie i modyfikacjach systemu oddziaływań wychowawczych.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami ewaluacji.
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Informacja o placówce
Nazwa placówki
Patron
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Unia Europejska

Typ placówki

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Przywidz

Ulica

Szkolna

Numer

1

Kod pocztowy

83-047

Urząd pocztowy

Przywidz

Telefon

586825418

Fax

586825556

Www
Regon

00027011300000

Publiczność

publiczna

Kategoria uczniów

Dzieci lub młodzież

Charakter

brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze

191

Oddziały

9

Nauczyciele pełnozatrudnieni

16.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

1.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

0.50

Średnia liczba uczących się w oddziale

21.22

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

11.94

Województwo

POMORSKIE

Powiat

gdański

Gmina

Przywidz

Typ gminy

gmina wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

B

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują
różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału (D)
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D)
Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D)
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania (D)
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach (D)
Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich
indywidualny rozwój (D)
Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej
wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej
funkcjonować w społeczności lokalnej (B)
Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni
za własny rozwój. (B)
Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B)
W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B)
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

D

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego (D)
Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji
(D)
W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego
możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D)
Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów
uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów,
w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych
działań dydaktyczno-wychowawczych (B)
Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B)
Respektowane są normy społeczne

C

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne (D)
Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu
uczniowskiego (D)
Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów,
pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na
wzajemnym szacunku i zaufaniu (D)
W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb (B)
W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B)
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Wnioski

- Organizacja procesów edukacyjnych i atmosfera panująca w szkole sprzyja uczeniu się uczniów, motywuje ich
do aktywności i pomaga w rozwoju.
- Nauczyciele informują uczniów o postępach w nauce, oceniają ich wg jasnych kryteriów, uzasadniają oceny,
co pomaga im w nauce i wyzwala chęć do uczenia.
- Szkoła prowadzi różnorodne działania nowatorskie, które rozwijają u uczniów kompetencje kluczowe,
kreatywność, promują zdrowy styl życia i wzmacniają poczucie przynależności do regionu.
- W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów a wnioski z nich płynące wykorzystuje się w planowaniu
i realizowaniu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jednak podejmowane działania nie
przyczyniają

się

do podniesienia

wyników

w sprawdzianie

zewnętrznym,

co może

świadczyć

o ich

nieadekwatności do potrzeb uczniów.
- Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji,
jednakże mało uwagi przywiązuje się do rozwijania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami
informacyjno - komunikacyjnymi i pracy zespołowej oraz uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów, co może
utrudniać im osiąganie sukcesu edukacyjnego.
- W opinii uczniów, rodziców, pracowników szkoły i przedstawicieli lokalnego środowiska szkoła jest bezpieczna.
- Uczniowie i rodzice inicjują wiele działań wychowawczych podejmowanych w szkole, jednak uczniowie nie
uczestniczą w ich analizowaniu i modyfikacjach.
- Powołanie przez rodziców Stowarzyszenia 'Kreatywna Szkoła" mającego na celu wspieranie statutowej
działalności szkoły, świadczy o ich dużej aktywności i pozytywnie wpływa na jej rozwój.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane,
przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana i
kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody
pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i
brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o
postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym.

Poziom spełnienia wymagania: B

Z badań przeprowadzonych w szkole wynika, że nauczyciele realizując procesy edukacyjne uwzględniają
potrzeby uczniów. W szkole na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych dba się o rozwijanie zainteresowań
uczniów,

stosowanie

różnorodnych

metod

pracy

i kształtowanie

u uczniów

umiejętności

uczenia

się.

Nauczyciele, uczniowie, pracownicy niepedagogiczni tworzą przyjazną i sprzyjającą nabywaniu wiadomości
i umiejętności atmosferę. Nauczyciele często chwalą uczniów, wspierają w sytuacjach trudnych czym motywują
ich do nauki i podnoszą ich samoocenę. Jasne dla uczniów zasady oceniania, których przestrzegają wszyscy
nauczyciele, sprawiają, że informacja zwrotna o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się. Nauczyciele
współpracując ze sobą, realizują debaty; konkursy międzyprzedmiotowe, wydarzenia szkolne, akcje społeczne,
dokonują korelacji międzyprzemiotowej, dzięki czemu uczniowie potrafią operować interdyscyplinarną wiedzą.
Nauczyciele kładąc nacisk na uświadamianie uczniom przydatności w życiu codziennym zdobywanej wiedzy
i umiejętności, zwiększają im motywację do nauki. Współodpowiedzialność za przebieg procesu uczenia się, jaką
nauczyciele kształtują u uczniów, sprawia, że dzieci są bardziej aktywne i odpowiedzialne za swój rozwój.
Realizowane w szkole nowatorskie działania służą poszerzeniu ich zainteresowań, wzmocnieniu motywacji
do nauki oraz wpływają na rozwój dzieci.
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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
Zaplanowane procesy edukacyjne są dostosowane i adekwatne do potrzeb uczniów szkoły podstawowej.
Nauczyciele potrafią zainteresować uczniów tematem lekcji, zrozumiale tłumaczą zagadnienia i wyzwalają
w nich chęć i umiejętność uczenia (Rys. 1j, 2j, 3j). Planują procesy edukacyjne w ten sposób by uczniowie
współpracowali ze sobą na lekcjach (Rys. 4j). Zdecydowana większość dzieci, również klas młodszych uważa,
że na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania przedmiotowe, artystyczne.
Nauczyciele stosują na zajęciach różnorodne metody by osiągnąć zamierzone cele: uwzględnić możliwości
i potrzeby uczniów, podnieść skuteczność w nauczaniu przedmiotu, zwiększyć aktywność uczniów w procesie
dydaktycznym, wzmocnić integrację w klasie. Uczniowie po obserwowanych lekcjach podkreślają, że cenią sobie
na lekcjach pracę w grupach i wykonywanie ćwiczeń.

Rys. 1j
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Rys. 3j

Rys. 4j

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się
Większość badanych uczniów przyznaje, że nauczyciele na większości lekcjach pomagają im zastanowić się
czego się nauczyli (Rys. 1j) i wyjaśniają im, jak się uczyć (Rys. 2j). Podczas wszystkich obserwowanych zajęć
nauczyciele stwarzali sytuacje, w których uczniowie mogli podejmować indywidualne decyzje dotyczące uczenia
się i wyrażać swoje opinie. Uczniowie mieli również możliwość podsumowania wszystkich lekcji. Nauczyciele
na zajęciach kształtują u uczniów umiejętność uczenia się poprzez rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego; wspólne dokonywanie syntezy i formułowanie wniosków; łączenie wiedzy z praktyką. Uczą
uczniów korzystania z różnych źródeł informacji, zarządzania informacjami i czasem przy wykonywaniu zadań
indywidualnie i w grupie, dokonywania wyborów, korzystania ze wskazówek innych. W szkole uczniowie
uważają, że posiadają umiejętność samodzielnego uczenia i wiedzą jak się uczyć (Rys. 3j). Taką samą opinię
wyrażają nauczyciele (Rys. 4j).
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Rys. 1j

Rys. 2j

Rys. 3j

Rys. 4j
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Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się
W szkole zarówno nauczyciele, jak i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się podczas zajęć.
Obserwowane lekcje wskazują, że uczniowie odnoszą się do siebie przyjaźnie, a wzajemne relacje między
nauczycielami i uczniami są życzliwe. Większość nauczycieli podczas lekcji wykorzystuje opinie uczniów
do pracy i wyraża akceptację dla ich pomysłów. Uczniowie mają możliwość wykorzystania popełnionych błędów
do uczenia się. Dzięki działaniom nauczycieli na zajęciach panuje atmosfera pracy i wzajemnego zaufania.
Nauczyciele chwalą uczniów i wspierają ich w wykonywaniu zadań. Uczniowie w razie trudności z rozwiązaniem
ćwiczeń proszą o pomoc nauczyciela.
Opinie uczniów i rodziców na temat atmosfery panującej w szkole są pozytywne. Zgodnie z deklaracjami
większości uczniów nauczyciele wysłuchują ich, gdy mają potrzebę z nimi porozmawiać (Rys. 1j), dostają
od większości z nich wskazówki, które pomagają im się uczyć (Rys. 2j) oraz większość czasu na lekcjach
wykorzystuje się na uczenie się (Rys. 3j). Uczniowie (na zajęciach) odnoszą się do siebie przyjaźnie (Rys. 4j)
i pomagają sobie w uczeniu się (Rys.5j). Większość dzieci klas I - III lubi szkołę, bo mogą się "czegoś
dowiedzieć", rozwijać swoje zainteresowania i bawić się. Zdaniem rodziców nauczyciele dbają o dobre relacje
między ich dzieckiem a innymi uczniami, szanują dzieci. Efektem tego jest, jak podają respondenci,
że większość dzieci chętnie chodzi do szkoły.
W szkole wg opinii rodziców i uczniów (Rys. 6j), większość nauczycieli traktuję równie dobrze wszystkich
uczniów i dba o dobre relacje miedzy nimi. Większość uczniów przyznaje, że nie ma uczniów, którzy byliby
lekceważeni przez innych. Jednak około 1/3 ankietowanych uczniów, informuje, że niektórzy uczniowie są
lekceważeni przez innych (Rys. 7j). Zdaniem pracowników niepedagogicznych w szkole panuje dobra atmosfera,
wszyscy

-

cała

społeczność

szkolna

współpracuje

ze

sobą

w tym

zakresie.

Dodają,

że czują

się

współodpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów, mają dyżury przy szatniach, drzwiach wejściowych, stołówce.

Rys. 1j
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Rys. 3j

Rys. 4j

Rys. 5j

Rys. 6j
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Rys. 7j

Obszar badania: Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec
nich oczekiwania
Uczniowie wiedzą co jest celem większości lekcji (Rys. 1j), jaki jest powód, dla którego zdobywają wiedzę
i rozwijają umiejętności (Rys 2j). Uczniowie deklarują, że nauczyciele wyjaśniają im jakich działań oczekują
od nich na zajęciach (Rys. 3j).
Nauczyciele, z obserwacji wynika, informują uczniów o celach lekcji. Działania prowadzone przez nauczycieli
mają charakter powszechny.
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Rys. 1j

Rys. 2j

Rys. 3j
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Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w
trudnych sytuacjach
Większość nauczycieli motywuje uczniów do aktywnego uczenia się i pomaga im, kiedy potrzebują wsparcia
(Rys. 1j). Efektem tych działań jest to, że uczniowie lubią się uczyć na większości zajęć (Rys. 2j). Większość
dzieci młodszych (uczniowie klas I-III w wywiadzie) uważa, że w szkole nie ma zajęć trudniejszych od innych.
1/3 badanych wymienia jako zajęcia trudniejsze: informatykę, "kopanie piłki i rysowanie szlaczków". Informują,
że radzą sobie z trudnościami ćwicząc częściej te umiejętności, z którymi mają problemy. Mogą również liczyć
na pomoc i dodatkowe wyjaśnienia nauczycieli. Uczniowie klas IV - VI informują, że stosowanie przez
nauczycieli pracy w grupach, wykorzystywanie technologii informacyjnej i powtarzanie ważnych informacji
pomaga im się uczyć na lekcji. Rodzice oceniają pozytywnie rezultaty działań nauczycieli dotyczące
motywowania uczniów do aktywnego uczenia się. W szkole większość nauczycieli częściej chwali ich dziecko niż
krytykuje; wierzy w możliwości ich dziecka. Zdaniem nauczycieli większość uczniów dzięki informacji zwrotnej,
którą od nich otrzymują, jest zmotywowana do pracy.

Rys. 1j
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Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom
uczyć się i planować ich indywidualny rozwój
Nauczyciele oceniając i udzielając uczniom informacji o postępach w nauce, pomagają im uczyć się. Na lekcjach,
wynika z obserwacji, zwracają uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania ucznia, które są prawidłowe
lub nieprawidłowe. Uczniowie na zajęciach otrzymują również informację zwrotną dotyczącą efektów ich pracy,
co wpływa pozytywnie na ich aktywność, odczuwanie satysfakcji z wykonanych zadań oraz chęć pomagania
swoim koleżankom i kolegom w nauce. Nauczyciele stosują na zajęciach ustalone w szkole zasady oceniania
(Rys. 1j, 2j). Podczas oceniania uzasadniają wystawiane stopnie (Rys. 3j). Rozmawiają z uczniami o tym,
co wpływa na ich sukcesy i trudności w nauce (Rys. 4j, 5j) oraz o postępach w nauce, dzięki temu wiedzą oni,
jak się uczyć (Rys. 6j). Uczniowie kiedy są oceniani czują się przede wszystkim zadowoleni, w dalszej kolejności
wymieniają, że mają ochotę się uczyć, jest im to obojętne, postanawiają się poprawić (Rys 1w). Rodzice
uważają, że sposób oceniania ich dzieci przez nauczycieli zachęca je do uczenia się.

Rys. 1j
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Rys. 3j

Rys. 4j

Rys. 5j

Rys. 6j

Zespół Szkół w Przywidzu - Szkoła Podstawowa

18/49

Rys.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
Uczniowie, dzięki działaniom nauczycieli, mają możliwość, powiązania różnych dziedzin wiedzy podczas lekcji
i innych zajęć. Nauczyciele planując lekcje uwzględniają zagadnienia poruszane na innych przedmiotach. Na
zajęciach w klasach I – III w nauczaniu zintegrowanym poruszają zagadnienia z różnych dziedzin np. z zakresu
edukacji, polonistycznej, matematycznej, zdrowotnej, muzycznej, plastycznej, społecznej oraz wykorzystują
wrażenia dzieci z wycieczek i z życia codziennego. Nauczyciele w klasach IV – VI również stwarzają uczniom
możliwość odwoływania się do ich doświadczeń. Na zajęciach np. z matematyki porusza się zagadnienia z fizyki;
na języku angielskim z języka polskiego; na przyrodzie z matematyki, języka angielskiego. Z obserwacji
wynika, że nauczyciele tak realizują zajęcia by uczniowie mieli możliwość odwołania się do innych doświadczeń:
wiedzy przedmiotowej, doświadczeń pozaszkolnych, wiedzy z innych przedmiotów, w mniejszym zakresie
do wydarzeń w Polsce i na świecie. Uczniowie deklarują, że na około 2/3 zajęciach mają możliwość korzystania
z tego, czego nauczyli się na innych przedmiotach lub poza szkołą (Rys. 1j). Mają również poczucie, że to czego
się uczą w szkole, przydaje się im w codziennym życiu (Rys. 2j). Nauczyciele w wywiadzie podają liczne
przykłady pokazywania uczniom na zajęciach związków miedzy nauką w szkole a wydarzeniami w najbliższym
środowisku, w Polsce i na świecie. To pomaga dzieciom lepiej funkcjonować w społeczeństwie. Wymieniają,
że na zajęciach nawiązują do świąt narodowych, religijnych i szkolnych; zapoznają uczniów z historią regionu,
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Polski i Europy; prowadzą zajęcia wykorzystując zasoby środowiska: urzędy, instytucje, obiekty kulturalne
i przyrodnicze. Uczniowie uczestniczą w lokalnych uroczystościach oraz organizują na terenie szkoły akcje
społeczne, m. in. "Rodzina Rodzinie", "Góra Grosza", "Pomóż i Ty",projekty UNICEF "Na pomoc Filipinom".
W szkole realizuje się również wiele działań międzyprzedmiotowych: debaty np. o bezpieczeństwie; konkursy
(plastyczne, muzyczne, poetyckie, ekologiczne), uroczystości związane z obchodami świąt narodowych
i religijnych, Gminny Przegląd Twórczości Jana Pawła II, Dzień Ziemi. W zespołach nauczycielskich ustala się
korelację w zakresie nauczanych przedmiotów, co sprzyja transferowi wiedzy z jednego przedmiotu nauczania
do innych i rozbudza u uczniów myślenie naukowe.

Rys. 1j

Rys. 2j

Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia
się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój.
Uczniowie deklarują, że mają wpływ podczas lekcji na omawiane tematy i treści, atmosferę w klasie i sposób
uczenia (Rys. 1w). Zdaniem uczniów większość nauczycieli zachęca ich do wymyślania i realizowania własnych
pomysłów (Rys. 1j). Większość uczniów czuje się odpowiedzialna za własny rozwój. Są przekonani, że ich wyniki
najbardziej zależą od nich samych: czasu, jaki poświęcają na naukę; od ich zaangażowania; w dalszej
kolejności wymieniają pomoc rodziców, pracę nauczycieli, swoje uzdolnienia, szczęście i opinie nauczycieli
na swój temat i inne. Większość nauczycieli kilka razy w roku daje uczniom możliwość wyboru tematyki lekcji,
metod pracy, sposobu oceniania, terminów testów i sprawdzianów, zajęć pozalekcyjnych (Rys. 2j, 3j, 4j, 5j).
Jednak około 1/3 nauczycieli nie daje możliwości uczniom wyboru tematyki lekcji; terminów testów
i sprawdzianów.
Na obserwowanych zajęciach większość nauczycieli rozmawiało z dziećmi na temat sposobu przeprowadzenia
lekcji i dawało uczniom możliwość zastanowienia się na tym, czego nauczyli się na tej lekcji. Nauczyciele
zwracają uwagę na tempo pracy uczniów i dostosowują do niego przebieg lekcji; dają możliwość wyboru
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uczniom niektórych elementów wykonywanych ćwiczeń; stwarzają warunki do swobodnej dyskusji, samooceny,
korzystania z wypowiedzi innych uczniów.

Rys. 1j

Rys. 2j

Rys. 3j

Rys. 4j
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Rys. 5j

Rys.1w
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Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem
Nauczyciele prowadzą zajęcia w taki sposób, by umożliwić uczniom uczenie się od siebie nawzajem. Stwarzają
uczniom na lekcjach, z obserwacji lekcji i ankiet nauczycieli wynika, możliwości by mogli oni uczyć się od siebie
nawzajem. Uczniowie uczyli się od siebie wysłuchując opinii kolegów; wykonując prezentacje ; pracując
w parach i w grupie; omawiając i oceniając (ocena koleżeńska) pracę innych dzieci; dyskutując na forum klasy
(Rys. 1w). Ponad połowa uczniów w ankiecie "Moja szkoła" deklaruje, że na zajęciach współpracują ze sobą
i uczą się od siebie nawzajem (Rys. 1j). Poza tym na zajęciach szkolnych mają również możliwość wykonywania
zadań wymyślonych przez siebie samych lub innych uczniów.

Rys. 1j
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Rys.1w

Obszar badania:

W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące

rozwojowi uczniów
W szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. Prawie wszyscy ankietowani
nauczyciele potwierdzają, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadzili nowatorskie rozwiązania w swojej pracy
(Rys.

1j).

Dotyczyły

one:

komunikacji

z uczniami

i rodzicami,

metod

pracy,

współdziałania

z innymi

nauczycielami, wykorzystania środków dydaktycznych, i treści nauczania (Rys. 1w). Podejmowane działania
uważają za nowatorskie w szkole ponieważ przyczyniają się do rozwoju uczniów; angażują ich w wyższym
stopniu niż tradycyjne rozwiązania; pracują na materiałach spoza podręcznika; wykorzystują technologie
informacyjne i multimedia i nowe doniesienia psychologii, komunikacji interpersonalnej, dydaktyki oraz są
nowością w szkole.
Do nowatorskich rozwiązań w pracy realizowanych w badanej szkole, jak podają dyrektor i partnerzy, zalicza
się:
1. Naukę języka kaszubskiego i prowadzenie tanecznego zespołu kaszubskiego "Rozetka""; cel: wzmocnienie
u dzieci poczucia przynależności do swojego regionu, rozwój talentów artystycznych uczniów.
2. Realizację autorskiego programu "Znam swoje prawa i obowiązki" w klasach młodszych; cel: rozwijanie
u dzieci kompetencji kluczowych, umiejętności społecznych oraz odpowiedzialności za zdrowie swoje i bliskich.
2. Wprowadzenie na języku obcym podziału na grupy wg poziomu zaawansowania językowego dzieci; cel:
optymalne i zgodne z możliwościami uczniów rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku obcym.
3.

Organizowanie szkółki narciarskiej i żeglarskiej; cel: wzmocnienie rozwoju fizycznego dzieci, uczenie

Zespół Szkół w Przywidzu - Szkoła Podstawowa

24/49

zdrowego stylu życia.
4.

Naukę

programowania

w języku

Baltie;

cel:

rozwijanie

umiejętności

posługiwania

się

technologią

informacyjno komunikacyjną.
5. Programu "Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie
poprzez edukację morską. Złap wiatr w żagle"; cel: rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w tym pracy
w grupie metodą projektu.
6. Wprowadzenie dziennika elektronicznego w szkole; cel: wyrobienie u dzieci poczucia odpowiedzialności za
uzyskiwane efekty w nauce, wzmocnienie samokontroli.
7. Realizacja programu "Korczak - przyjaciel dzieci" cel: rozwijanie wrażliwości u uczniów i potrzeby obcowania
z literaturą.
8. Udział w ogólnopolskich projektach "Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter", "Czytamy razem", "Tuwim
dzieciom", "Akademia małych pisarzy"; cel: rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów i potrzeby obcowania
z literaturą.
W opinii dyrektora 76 - 100 % nauczycieli angażuje się w te działania. Stosowanie w szkole rozwiązania
nowatorskie i innowacyjne mają bardzo pozytywny wpływ na rozwój uczniów, poszerzenie ich zainteresowań
i wzmocnienie motywacji do nauki. Przyczyniają się również do zwiększenia nabywanych przez uczniów
umiejętności i wiadomości, rozwoju kompetencji kluczowych dzieci oraz podniesienia wyników z zewnętrznego
sprawdzianu.

Rys. 1j
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Rys.1w

Wymaganie:
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej
rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać
kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności
monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego.
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Poziom spełnienia wymagania: D

W szkole diagnozuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego w klasie I i IV a powstałe
na ich podstawie wnioski wykorzystuje w planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej, do organizowania
wsparcia dla uczniów, rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień. Nauczyciele realizują podstawę programową
wykorzystując zalecone warunki i sposoby jej realizacji, monitorują osiągnięcia dzieci oraz podejmują wiele
działań mających na celu rozwój uczniów i podwyższenie efektów kształcenie. Podejmowane działania nie
przekładają się na sukcesy w sprawdzianie zewnętrznym; wyniki w skali staninowej utrzymują się w strefie
staninów niskich. Szkoła uwzględnia w swych działaniach kształtowanie u uczniów umiejętności niezbędnych
w dalszej nauce, jednak nie gwarantują one sukcesów w gimnazjum.

Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając
osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego
W szkole diagnozuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego w klasie I i IV. Podstawą
diagnoz są obserwacje nauczycieli, rozmowy z rodzicami, analizy opinii i orzeczeń poradni psychologiczno pedagogicznej oraz w klasie I analizy kart diagnozy gotowości szkolnej, informacje od nauczycieli oddziałów
przedszkolnych, a w klasie IV analiza wyników Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów, analiza
wniosków z testów diagnostycznych z języka angielskiego i osiągnięć z zajęć komputerowych.
Wyniki prowadzonych diagnoz służą szkole do podziału uczniów na grupy wg stopnia zaawansowania w języku
angielskim i w umiejętnościach informatycznych; kwalifikowania dzieci na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
koła zainteresowań, do terapii pedagogicznej i rewalidacji. Wykorzystywane są również do rekrutacji dzieci
na zajęcia realizowane w klasach młodszych w ramach projektu europejskiego "Szkoły równych szans –
wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Przywidz" (m.in.: terapia logopedyczna, gimnastyka korekcyjna,
zajęcia artystyczne, zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz z problemami matematyczno –
przyrodniczymi). Wyniki diagnozy uwzględnia się również przy opracowaniu planów: dydaktycznych, zajęć
dodatkowych i specjalistycznych oraz przy wyborze metod i form pracy z dziećmi.

Obszar badania:

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji
Z badań wynika, że nauczyciele umożliwiają uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji, choć z różną
częstotliwością. Z ich wypowiedzi i z obserwacji zajęć wynika, że największą uwagę przywiązują do rozwijania
umiejętności

uczenia

zrozumieniem),

się

(Rys.

rozumienia,

1j),

komunikowania

wykorzystywania

się

w języku

i przetwarzania

tekstów

ojczystym
(Rys.

(Rys.2j),

3j).

czytania

W dalszej

(ze

kolejności

wymieniają myślenie naukowe (Rys. 5j) i matematyczne (Rys. 6j) oraz umiejętność odkrywania swoich
zainteresowań i przygotowania się do dalszej edukacji (Rys. 7j). Najmniejszą uwagę we własnej opinii
przywiązują do kształtowania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno komunikacyjnymi (Rys. 8j), co potwierdzają obserwacje zajęć. Zdaniem zdecydowanej większości nauczycieli
na wszystkich lub większości zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania umiejetności pracy zespołowej

Zespół Szkół w Przywidzu - Szkoła Podstawowa

27/49

(Rys.4j), jednakże rozwijanie tej umiejętności miało miejsce tylko na 2 z 6 obserwowanych lekcjach.
W procesie lekcyjnym uwzględnia się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej ustalone dla
danego przedmiotu nauczania. Nauczyciele umożliwiają uczniom kształtowanie umiejętności kluczowych
i pożądanych postaw, stosują zalecane metody i formy pracy, dbają o infrastrukturę uczenia się i zapewnienie
bezpieczeństwa,

wykorzystują

media

edukacyjne

i współpracują

z różnymi

instytucjami,

organizują

pozalekcyjne formy nauki, umożliwiają uczniom pozostawianie w szkole podręczników i przyborów szkolnych,
korelują treści z innymi przedmiotami, mobilizują uczniów do generowania własnych pomysłów i poszukiwania
własnych rozwiązań, uczą dzieci poprzez zabawę, przygotowują je do życia w społeczeństwie informacyjnym,
uczą wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce (Rys. 1o).

Rys. 1j
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Rys. 3j

Rys. 4j

Rys. 5j

Rys. 6j
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Rys. 7j
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Rys.1o
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Obszar badania:

W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz
Prawie wszyscy nauczyciele podają, że monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów zadając
im pytania i sprawdzając, w jaki sposób wykonują zadania, a także stwarzając im możliwość zadawania pytań
i stosując ocenianie podsumowujące (np. przeprowadzają klasówki, testy, sprawdziany, odnoszą się do wyników
konkursów, olimpiad); zdecydowana większość sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli omawiane
kwestie, stosuje ocenianie bieżące (cząstkowe), prosi uczniów o podsumowanie ćwiczenia i zbiera od nich
informacje zwrotne, połowa nauczycieli wykorzystuje różne narzędzia badawcze, 9 na 22 nauczycieli posługuje
się indywidualną dokumentacją każdego ucznia (karty diagnozy, portfolio), a 8 na 22 stosuje ocenianie
kształtujące (Rys.1w).
Opinie uczniów potwierdzają, że nauczyciele upewniają się, czy właściwie zrozumieli o czym mówiono na lekcji
(Rys. 1j). Było to widoczne również w czasie obserwacji zajęć, gdzie ten sposób monitorowania osiągnięć
uczniów występował najczęściej. Ponadto nauczyciele sprawdzali, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania.
W następnej kolejności umożliwiali uczniom podsumowanie zajęć, stwarzali im możliwość zadania pytań oraz
wykorzystywali

do monitorowania

techniki

badawcze.

Nie

zaobserwowano,

aby

nauczyciele

poprosili

o informację zwrotną o sposobie przekazywania wiedzy. Nauczyciele deklarują najczęściej, że wnioski z analizy
osiągnięć wykorzystują w taki sposób, że zwracają większą uwagę na zagadnienia, które sprawiają uczniom
trudności.

Wykorzystują

je

także

do organizowania

zajęć

rozwijających

uzdolnienia

i wspierających

(dydaktyczno - wyrównawczych); motywowania uczniów; indywidualizacji nauczania; modyfikowania metod,
planów

pracy;

zwiększenia

intensywności konsultacji

z rodzicami

i uczniami;

modyfikacji

zakresu

wprowadzanego materiału (Rys.1o).

Rys. 1j
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Rys.1o
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Rys.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
Z badań wynika, że szkoła podejmuje wiele działań w celu zwiększenia osiągnięć edukacyjnych i sukcesów
uczniów, jednakże nie przekładają się one na wzrost wyników w sprawdzianach zewnętrznych.
Przykładem działań jest zorganizowanie zajęć dodatkowych z matematyki, przyrody i języka polskiego; dodanie
do szkolnego planu nauczania 1 godziny matematyki w kl. V i VI; zorganizowanie w klasie VI dodatkowej
godziny zajęć z matematyki, które dla uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej
mają charakter zajęć wyrównawczy, a dla pozostałych charakter zajęć rozszerzających wiedzę (koła
zainteresowań). Szkoła organizuje też 2 - 3 sprawdziany próbne w klasie VI z wykorzystaniem testów
przygotowanych przez wydawnictwa, terapię pedagogiczną dla uczniów z opiniami na każdym poziomie
edukacyjnym, rewalidację dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. W opinii dyrektora nauczyciele
dobierają metody; indywidualizują pracę na lekcji; aby zachęcić uczniów do nauki, organizuje się konkursy
matematyczne w formie "Familiady" i "Dzień Liczby Pi". Szkoła przystąpiła do programu "Ortograffiti"
i "Maratonu czytelniczego", akcji "Czytamy razem" i "Cała Polska czyta dzieciom". Uczniowie kl. II i III
uczestniczą w projekcie "Mali pisarze" (warsztaty literackie i wydanie książki z tekstami dzieci).
Na podstawie analizy wyników w latach 2011- 2013 można stwierdzić, że szkoła uzyskuje wyniki w strefie
staninów niskich i mają one tendencję malejącą (2011 r. – 3 stanin; 2012 r. – 2 stanin; 2013 r. – 2 stanin).
Szkoła osiąga wyniki niższe niż szkoły powiatu gdańskiego.
Nieznacznie wzrosła umiejętność w standardzie czytanie i w standardzie pisanie. Są wyższe wyniki w testach
diagnozujących z matematyki w obecnych klasach VI. Sukcesem jest 100% promocja w klasach młodszych;
w starszych - jedna osoba na przestrzeni dwóch lat powtarza klasę; średnie ocen klasyfikacyjnych są nieco
wyższe. Szkoła ma satysfakcjonujące wyniki w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów (wysokie)
i sukcesy sportowe w piłce nożnej. W wojewódzkim konkursie informatycznym "Potyczki z komputerem"
uczniowie zdobyli I miejsce dla szkoły i indywidualnie w roku 2011 i 2012, w 2013 II miejsce jako szkoła i I i II
miejsca indywidualnie. Sukcesem dla szkoły jest udział ucznia kl. III w 2011 r. w etapie woj. Wojewódzkiego
Konkursu

Recytatorskiego

oraz

zdobycie

w tym

samym

roku

I miejsca

drużynowo

i indywidualnie

w "Powiatowym konkursie wiedzy o Unii Europejskiej "Europa tu i teraz". Sukcesem jest też powstanie zespołu
kaszubskiego i I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Kabaretów w języku kaszubskim oraz udział w europejskim
forum młodzieży "EuroWeek – szkoła liderów" i I miejsce w międzyszkolnym konkursie języka angielskiego.
Informacje uzyskane od nauczycieli jednego oddziału wskazują na skuteczność podejmowanych przez nich
działań dydaktycznych i wychowawczych przejawiającą się wysoką średnią klasy oraz osiągnięciami uczniów
w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz zaangażowaniem dzieci w samorządzie uczniowskim i przy
organizacji imprez szkolnych.
Każdy ankietowany uczeń potrafi wymienić jakiś swój sukces. Dla 7 na 10 sukcesem jest uzyskanie wysokiej
oceny, dla 4 na 10 uczniów sukcesem są osiągnięcia w zawodach sportowych, pojedyncze osoby za sukces
uznały osiągnięcie w konkursie, zaimponowanie talentem i poprawę zachowania (Rys. 1o).
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Rys.1o

Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku
pracy
Uczniowie w opinii dyrektora i nauczycieli odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia dzięki rozwijaniu
w szkole

umiejętności

kluczowych:

czytania

(ze

zrozumieniem),

posługiwania

się

nową

technologią

informacyjno - komunikacyjną, korzystania z informacji, pracy zespołowej, odkrywania swoich zainteresowań,
myślenia matematycznego i naukowego (rozwiązywania problemów), uczenia się, posługiwania się językiem
polskim i obcymi w mowie i piśmie (językiem angielskim) oraz językiem kaszubskim a także dzięki rozwijaniu
umiejętności

społecznych

oraz

postaw

obywatelskich

i patriotycznych,

interpersonalnych,

asertywności,

przedsiębiorczości, kreatywności, rozumienia potrzeb innych, poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze
stresem. Szkoła nie przedstawiła jednoznacznych informacji o uzyskiwaniu przez uczniów sukcesów na wyższym
etapie edukacji.
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Wymaganie:
Respektowane są normy społeczne
Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.
Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa stanowi
element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o
sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a
także klimatu sprzyjającego uczeniu się.

Poziom spełnienia wymagania: C

Poziom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego odczuwany przez uczniów w szkole jest wysoki. Uczniowie
czują się bezpiecznie na lekcjach i na przerwach oraz na boisku po lekcjach. Przedstawiciele lokalnego
środowiska i pracownicy niepedagogiczni postrzegają szkołę jako bezpieczną. Uczniowie potrafią współpracować
ze sobą i rozwijają samorządność a w szkole budowany jest pozytywny klimat dla ich współpracy. Nauczyciele
wspierają uczniów w działaniach i opiekując się nimi w czasie zainicjowanych przez nich imprez. Dzięki tym
działaniom uczniowie rozwijają się, zwiększa się integracja społeczności szkolnej, tworzy się przyjazny klimat.
Rodzice i w pewnym stopniu uczniowie mają wpływ na zasady postępowania i współżycia, które obowiązują
w szkole; relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu
a istniejące zasady obowiązują wszystkich tak samo. W szkole prowadzona jest systematyczna analiza
podejmowanych działań wychowawczych a wnioski z tych analiz przyczyniają się do modyfikacji i podejmowania
nowych działań. Pracownicy szkoły dostrzegają pomysły i inicjatywy zgłaszane przez rodziców i uczniów, a także
realizują je, gdy jest to możliwe. Jednakże w badaniach nie uzyskano jednoznacznej informacji o udziale
uczniów w analizie i modyfikacjach systemu oddziaływań wychowawczych.

Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i
psychiczne
Poziom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego odczuwany przez uczniów jest wysoki. Uczniowie czują się
bezpiecznie na lekcjach i na przerwach oraz po lekcjach, kiedy przychodzą na boisko (Rys. 1j, 2j, 3j).
Potwierdzają poczucie bezpieczeństwa wypowiedzi dzieci w wywiadzie klas I - III. Pomimo to uczniowie podają,
że zdarzają się przypadki agresji słownej, pozasłownej i fizycznej, co ilustrują rysunki od 1w do 9w (Rys. 1w 9w). Najczęściej wymieniane przez nich formy agresji to przezwiska i nieprzyjemne dowcipy oraz celowe
wykluczenia z grupy.
Przedstawiciele lokalnego środowiska i pracownicy niepedagogiczni postrzegają szkołę jako bezpieczną, a także
wymieniają liczne działania podejmowane przez szkołę w celu zapewnienia uczniom psychicznego i fizycznego
bezpieczeństwa, np. dyrektor współpracuje z organem prowadzącym przy poprawie warunków bezpieczeństwa
(remonty, programy profilaktyczne), nauczyciele pełnią dyżury, funkcjonuje monitoring wizyjny (17 kamer),
wejście do szkoły jest zabezpieczone przed wizytą osób niepożądanych, teren szkoły jest ogrodzony,
wyznaczono osobne budynki i strefy oraz szatnie i wejścia dla dzieci młodszych i starszych. Dzieci dowożone są
i odprowadzane do autokaru przez osobę dorosłą, mają też zapewnioną opieką w czasie podróży. Opracowano
procedurę odbierania dzieci i regulaminy korzystania z sali gimnastycznej. Plac zabaw spełnia warunki
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bezpieczeństwa. Przeprowadza się bieżące i okresowe przeglądy szkoły i próbne ewakuacje. W sekretariacie
znajduje się zeszyt, w którym wpisuje się usterki, a konserwator niezwłocznie je usuwa. Organizowane są
pogadanki na temat bezpieczeństwa z policją i strażą pożarną oraz konkursy. Są osobne przerwy obiadowe dla
starszych i młodszych dzieci. Dzieci młodsze znajdują się zawsze pod opieką nauczycieli, mają również
zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. Poczucie psychicznego bezpieczeństwa zapewnia uczniom opieka
pedagoga szkolnego i psychologa. Szkoła organizuje liczne zajęcia umożliwiające ciekawe spędzenie wolnego
czasu.

Rys. 1j
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Rys. 3j

Rys.1w
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Rys.2w

Rys.3w
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Rys.4w

Rys.5w
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Rys.6w

Rys.7w

Zespół Szkół w Przywidzu - Szkoła Podstawowa

42/49

Rys.8w

Rys.9w
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Obszar badania: Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących
wynikiem działań samorządu uczniowskiego
Z badań wynika, że uczniowie potrafią współpracować ze sobą i rozwijają samorządność a w szkole budowany
jest pozytywny klimat dla ich współpracy. Zdecydowana większość uczniów deklaruje uczestnictwo w imprezach
szkolnych,

zawodach

i konkursach

organizowanych

przez

samorząd

uczniowski

samodzielnie

lub z nauczycielami, a trzech na dziesięciu przyznaje, że pracuje w zarządzie samorządu; 2 na 10 uczniów czuje
się współorganizatorem imprez szkolnych, konkursów i zawodów (Rys. 1w). Samorządność uczniowska w szkole
to dobra szkoła współpracy, o czym świadczą podane przez nauczycieli przykłady. W szkole działa wybrany
w demokratycznych wyborach samorząd uczniowski, wspólny dla Zespołu Szkół. Zarząd tego organu tworzą 4.
senatorowie i posłowie - 1 z każdej klasy IV - VI szkoły podstawowej i z wszystkich klas gimnazjum. Sposób
wyboru zarządu (parlamentu), jego struktura organizacyjna są inicjatywą uczniów. Senatorowie i posłowie raz
w tygodniu spotykają się z opiekunem; poseł jest łącznikiem miedzy samorządem klasowym i szkolnym;
odbywają się również spotkania zarządu z dyrektorem. Klasy I-III mają samorządy klasowe, które rozwiązują
problemy klasy przy współpracy z nauczycielem i wdrażają się do samorządności. Z inicjatywy samorządu
odbywają się zbiórki maskotek do szpitala i przychodni dentystycznej, zorganizowano "marzycielską pocztę" –
wykonywanie i dostarczanie rysunków chorym dzieciom oraz takie akcje charytatywne jak "Rodzina Rodzinie",
zbieranie nakrętek dla Natalki. Samorząd zainicjował losowanie "Szczęśliwego numerka", organizowanie
Tygodnia Przedsiębiorczości (każda klasa pracowała 1 dzień w sklepiku i dochód ze sprzedaży przeznaczała
na potrzeby klasy), utworzenie wolontariatu w klasie VI, akcję „13. nawet w grudniu jest wiosna” (13 dnia
każdego miesiąca proponują inny specjalny dzień np. "Kolorowe skarpety"; "Krawaty"; "Kapcie"; "Dzień
gorącego lata" w lutym); zaproponowali, aby każdy pierwszy piątek miesiąca był dniem kolorowym; organizują
akcje związane z projektami UNICEF np. Wszystkie Kolory Świata, Szkoła z Prawami Dziecka (wysyłanie
balonów do nieba z wypisanymi prawami), zbiórki na szczepionki i saszetki z żywnością dla dzieci z Afryki.
Uczniowie

nawiązali

współpracę

ze

schroniskiem

dla

zwierząt

w Gdańsku

Kokoszkach.

Mają

wpływ

na modyfikacje kalendarza uroczystości szkolnych np. ostatnio wprowadzili pokaz mody. Dzięki tym działaniom
uczniowie w opinii nauczycieli rozwijają się, zwiększa się integracja społeczności szkolnej, tworzy się przyjazny
klimat. Uczniowie rozwijają postawy społeczne, obywatelskie, doskonalą kompetencje kluczowe, umiejętność
współpracy, kreatywność, przedsiębiorczość. Nauczyciele wspierają uczniów w działaniach, opiekując się nimi
w czasie zainicjowanych przez nich imprez (np. nocowiska); udzielają rad, zachęcają, dają dobry przykład,
pośredniczą między organizatorem a klasą, podsuwają pomysły, wskazują, gdzie szukać informacji.
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Rys.1w

Obszar badania: Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i
przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi
członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu
Z badań wynika, że rodzice i w pewnym stopniu uczniowie mają wpływ na zasady postępowania i współżycia,
które obowiązują w szkole; relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku
i zaufaniu a istniejące zasady obowiązują wszystkich tak samo. Większość ankietowanych uczniów i rodziców
oraz rodziców biorących udział w wywiadzie ma poczucie wpływu na zasady postępowania i współżycia, które
obowiązują w szkole (Rys. 1j, 2j i 3j). Zdaniem rodziców mają oni duży wpływ na wychowawczą pracę szkoły,
na zasady zachowania, kształtowanie postaw i zainteresowań uczniów, na promowanie zdrowego stylu życia,
a także na warunki i organizację nauki zgodnie z potrzebami dzieci. Rodzice mają możliwość zgłaszania
propozycji dotyczących programu wychowawczego i programu profilaktyki, współpracują z radą pedagogiczną
w ich uchwalaniu. Mają wpływ na atmosferę szkoły i motywowanie dzieci do nauki poprzez przygotowywanie
prezentów i poczęstunku z okazji ślubowania klas I i nagród na koniec roku. Na uwagę zasługuje fakt,
że założyli stowarzyszenie "Kreatywna Szkoła" aby wspierać działalność szkoły.
Uczniowie w czasie wywiadu ocenili, że mają średni wpływ na obowiązujące w szkole normy zachowań; w ich
opinii nauczyciele mają duży wpływ a dyrektor największy. Na tematy związane z zachowaniem rozmawiają
z wychowawcą, psychologiem, pedagogiem, zaproszonymi policjantami oraz uczestniczą w pogadankach
i warsztatach. Dotyczą one norm zachowania, praw i obowiązków ucznia, uczuć. Funkcjonariusze policji
opowiadali o skutkach zażywania narkotyków i o niebezpieczeństwach z tym związanych oraz o bezpieczeństwie
na drodze i w szkole. Na początku roku uczniowie zapoznawani są ze szkolnym kodeksem praw i obowiązków
ucznia.
Katalog obowiązujących w szkole wartości i norn zachowania podawany przez nauczycieli i pracowników
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niepedagogicznych jest zbliżony.
Nauczyciele

na wszystkich

obserwowanych

zajęciach

poprzez

osobisty

przykład

kształtowali

pożądane

społecznie postawy. Relacje między nimi i uczniami charakteryzował wzajemny szacunek i zaufanie. Uczniowie
siadają przy komputerach dopiero po sygnale od nauczyciela; wypełniają polecenia, są aktywni, zgłaszają się
do odpowiedzi, zachowują zgodnie z normami. Nauczyciel przypomina zasady pracy z komputerem i właściwą
postawę przy pracy; gdy zauważa nadmierną aktywność (kręcenie się, głośniejsze rozmowy) dzieci, wprowadza
ćwiczenia śródlekcyjne, przypomina dzieciom o zasadach szkolnych, dba o bezpieczeństwo dzieci, zwraca uwagę
na kulturę komunikowania się w języku ojczystym, upomina uczniów oczekując zachowania ciszy i skupienia
uwagi. Nauczyciele i uczniowie zachowują formy grzecznościowe, odnoszą się do siebie z szacunkiem,
zachowują postawę zasadniczą w czasie śpiewania hymnu.

Rys. 1j
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Rys. 3j

Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje
je w razie potrzeb
W opinii dyrektora i nauczycieli w szkole prowadzona jest systematyczna analiza podejmowanych działań
wychowawczych.

Każdy

wychowawca

2

razy

do roku

składa

na piśmie

sprawozdanie

z działalności

wychowawczej w swojej klasie. Na podstawie tych sprawozdań zespół wychowawczy 2 razy do roku
przygotowuje sprawozdanie zbiorcze z sytuacji wychowawczej w szkole, uwzględniający analizę podejmowanych
działań i przedstawia radzie pedagogicznej na plenarnym posiedzeniu (rada podsumowująca okres i rok
szkolny). 2 razy do roku i po zakończeniu trzyletniego cyklu analizowane są wszelkie działania podjęte
w ramach

programu

wychowawczego

i programu

profilaktyki.

Analizy

dotyczą

integracji

klas,

kultury

zachowania uczniów na przerwach, pokonywania nieśmiałości przez uczniów, ich małej aktywności społecznej,
frekwencji, agresji a także cyberprzemocy, uzależnienia od komputerów, zdrowego odżywienia i zaburzeń
w odżywianiu. W szkole prowadzono też ewaluację wewnętrzną, w której analizowano działania podjęte w celu
zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
Wnioski z tych analiz przyczyniły się do modyfikacji działań. Wprowadzono cykliczne warsztaty integracyjne
w obecnej klasie II oraz w kl. IV – VI. Przeprowadzono na temat narkotyków warsztaty z uczniami kl. IV VI, radą

szkoleniową

dla

nauczycieli

i warsztatami

dla

rodziców.

Wprowadzono

dodatkowe

dyżury

przy szatniach, zwiększono liczbę dyżurujących nauczycieli na przerwach. Wprowadzono zajęcia psychologiczno
– socjoterapeutyczne dla uczniów, którzy posiadają takie zalecenia w opinii poradni psychologiczno pedagogicznej. Wydzielono w budynku głównym szatnię dla dzieci klas II zamykaną w czasie przerw,
zaplanowano 3 oddzielne pory obiadowe dla różnych grup wiekowych, klasa II szkoły podstawowej korzysta ze
stołówki pod opieką swojego nauczyciela. Wzmocniono bezpieczeństwo dzieci w trakcie dowozów: wyznaczono
osobę, która przyprowadza dzieci od przystanku autobusu do budynku szkolnego. Wprowadzono dodatkowe

Zespół Szkół w Przywidzu - Szkoła Podstawowa

47/49

zajęcia zapobiegające niepowodzeniom szkolnym w nauce w klasach I - VI i pomoc koleżeńską; warsztaty dot.
profilaktyki i bezpiecznych zachowań w stosunku do obcych. Zorganizowano spotkania z policjantami na temat
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wydzielono w budynku zespołu szkół strefy dla dzieci młodszych,
przystąpiono do projektu „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń” (w którego ramach organizowane są debaty,
spotkania ze strażą i pogotowiem, policją, pogadanki, konwersatoria) i programu „Bezpieczny Puchatek”,
wprowadzono warsztaty dla rodziców rozwijających ich kompetencje wychowawcze, zmieniono regulamin
spędzania przerw, tematykę i sposób realizacji godzin wychowawczych.

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice
Nauczyciele dostrzegają pomysły i inicjatywy zgłaszane przez rodziców i uczniów, a także realizują je, gdy jest
to możliwe. Jednakże udział uczniów w analizie i modyfikacjach systemu oddziaływań wychowawczych jest mało
widoczny. Rodzice mieli wpływ na dobór metod wychowawczych (propozycja czytania bajek terapeutycznych,
przeprowadzenia zajęć integracyjnych, warsztatów na temat narkomanii); wprowadzenie zajęć rozwijających
zainteresowania (np. językiem angielskim); kształt programu wychowawczego i programu profilaktyki, planów
wychowawczych

klas,

na kalendarz

i organizację

imprez

szkolnych

(np.

na udział

uczniów

w Biegu

Niepodległości, organizację Święta Polskiej Niezapominajki, ślubowanie klas I w Muzeum Hymnu Narodowego
w Będominie, organizację biegów z okazji Dnia Dziecka o puchar prezesa stowarzyszenia "Kreatywna Szkoła",
na sposób organizacji zabawy karnawałowej); na nagradzanie uczniów (fundują statuetki dla prymusa szkoły,
dla najlepszego sportowca, nagrody książkowe). Na prośbę rodziców zorganizowano oddzielne wejście
i świetlicę dla dzieci najmłodszych w szkole, wprowadzono jednozmianowość. Z ich inicjatywy powstało
stowarzyszenie "Kreatywna Szkoła", którego celem jest aktywne wspomagania działalności statutowej szkoły,
zdobywanie środków finansowych i poprawienia warunków lokalowych oraz wyposażenia dydaktycznego.
Większość uczniów w wywiadzie również deklaruje możliwość zgłaszania propozycji i wszelkich pomysłów, np.
w czasie

godzin

wychowawczych

posłom

i senatorom,

wychowawcy,

opiekunowi

samorządu

lub przewodniczącemu. Nie pamiętają jednak, aby uczniowie tworzyli zasady postępowania; prawa i obowiązki
uczniów były już gotowe. Nauczyciele zapoznają ich z nimi. Uczniowie mogą zgłaszać różne pomysły dotyczące
życia szkoły ("adopcja serc" i opieka nad koniem), mają wpływ na organizację konkursów, imprez szkolnych
(dzień misia, mikołajki, wigilię, pocztę walentynkową, dzień śmiesznych fryzur, Dzień Polskiej Niezapominajki,
Dzień Przedsiębiorczości). Mają też pewien wpływ na wyposażenie szkoły (zakup rolety).
Dyrektor wymienia jako przykłady wprowadzonej w życie inicjatywy uczniów założenie Szkolnego Koła
Wolontariatu, przystąpienie do akcji charytatywnych np. "Nakręteczki dla Nataleczki", zbieranie żywności dla
schroniska dla zwierząt, organizację Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zorganizowanie nocowiska
w szkole, udział w akcji Rodzina - Rodzinie, udział w Powiatowym Przeglądzie Kabaretów, członkostwo
w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej przy OSP w Przywidzu, zamontowanie dodatkowej furtki w ogrodzeniu,
zorganizowanie kiermaszu świątecznego, udział w ogólnoświatowej akcji UNICEF "Wszystkie kolory Świata".
Nauczyciele

podają

wychowawczych

dodatkowo,

była

że zgłaszanymi

organizacja

wydarzeń

przez

uczniów

integracyjnych:

i uwzględnionymi

imprez

klasowych,

propozycjami
wycieczek,

działań

biwaków,

przygotowanie nocowiska (uczniowie piszą scenariusz – tematyka: film i sport), modyfikacja struktury,
regulaminu i ordynacji wyborczej do samorządu uczniowskiego, przystąpienie do konkursu „Sklepiki szkolne,
zdrowa

reaktywacja”-

I miejscu

w roku

szkolnym

2012/13,

organizowanie

wolontariatu

(warsztaty

wprowadzające) w klasach VI SP, przyłączenie się do akcji TESCO „Zdrowo najedzeni, pozytywnie nastawieni"
i akcja (wewnątrz klasowa) Zdrowe Śniadanko. Dzieci mają wpływ na gazetki ścienne, wystrój klas i szkoły.
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Raport sporządzili

●

Irola Ferlin

●

Brygida Grzenkowska – Popsuj

Kurator Oświaty:
........................................
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