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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. 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 19-01-2015 - 19-02-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Gabriela Albertin, Iwona Domachowska i Hanna Soral. Badaniem objęto  317 uczniów

(ankieta i wywiad grupowy), 123 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 49 nauczycieli (ankieta i wywiad

grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami

samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje

lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który

obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OS - Arkusz obserwacji szkoły

OZ - Arkusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji 

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego

WUI-III - Scenariusz wywiadu z uczniami klas I-III (szkoła podstawowa)

WUPO - Scenariusz wywiadu z uczniami po obserwacji

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

 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest

Gmina Rumia. Do 21 oddziałów uczęszcza 561 uczniów. Uroczystość nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Rumi

miała miejsce dnia 6 maja 2008 r. i była efektem łącznych, kilkumiesięcznych starań młodzieży, rodziców i Rady

Pedagogicznej szkoły.W budynku szkoły mieści się 25 sal lekcyjnych (wszystkie z dostępem do Internetu) 2

pracownie informatyczne, 1 studio audiofoniczne języków obcych, pracownie przedmiotowe, sala terapeutyczna,

gabinety pedagoga i psychologa, biblioteka oraz stołówka oferująca uczniom posiłki. Wyposażenie szkoły

w pomoce dydaktyczne jest bardzo dobre, nauczyciele wykorzystują laptopy, projektory multimedialne i tablice

interaktywne wraz z nowoczesnym oprogramowaniem. Szkoła prowadzi dziennik elektroniczny. Zajęcia

wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowej i na pływalni MOSiR oraz na pobliskim boisku Orlik.

Gimnazjum zlokalizowane jest w centralnej części miasta.

Szkoła jest w partnerskich stosunkach z rodziną i zmierza do osiągania edukacji wysokiej jakości

w opiekuńczym i bezpiecznym środowisku. Misją szkoły jest wychowanie uczciwego, kulturalnego,

wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, świadomie i w pełni wykorzystującego swój potencjał

do osiągania sukcesu w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Nauczyciele stosują ocenianie kształtujące,

które wspiera rozwój ucznia.

Gimnazjum posiada szeroką ofertę edukacyjną. Absolwenci szkół podstawowych w zależności od własnych

potrzeb i predyspozycji mogą wybrać klasę zgodną z ich zainteresowaniami: z rozszerzonym językiem

angielskim, matematyczno-informatyczną, artystyczną, sportową, doświadczalną oraz ogólną. Nauka w klasach

językowych ukierunkowana jest na promowanie umiejętności porozumiewania się w językach obcych (język

angielski, język niemiecki). Międzynarodowa wymiana młodzieży ze Szwecją jest warunkiem pełnego

i aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu społeczności europejskiej. Edukacja w klasach matematyczno –

informatycznych stwarza możliwość poszerzenia wiadomości matematycznych oraz wykorzystania programów

informatycznych, co przynosi efekty w postaci międzynarodowych sukcesów młodzieży w dziedzinie

programowania. Uczniowie o zainteresowaniach artystycznych mogą zgłębić swoją wiedzę z zakresu literatury,

filmu oraz teatru, a także rozwijać uzdolnienie plastyczne i muzyczne. Są twórcami przedstawień, wieczornic,

uczestnikami festiwali i konkursów, plenerów i warsztatów malarskich. Klasy doświadczalne rozwijają

zainteresowania badawcze oraz przeprowadzają doświadczenia i eksperymenty, a także biorą udział w zajęciach

terenowych z topografii i ekologii, realizując podstawę programową we współpracy z innymi instytucjami

edukacyjnymi. Kształcenie w klasach sportowych odbywa się w oparciu o innowacyjny program nauczania

wychowania fizycznego o profilu lekka atletyka i pływanie oraz programu własnego – piłka siatkowa. Edukacja

w klasach ogólnych ukierunkowana została na wszechstronny rozwój ucznia i kształtowanie postaw

warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Gimnazjum oferuje również ciekawy wybór zajęć pozalekcyjnych, między innymi: koło ekspresji ruchowej, koło

wokalne, chór szkolny "Ergo Cantemus", szkolna orkiestra, koło turystyczno – krajoznawcze "Łaziki", koło

redakcyjne gazetki szkolnej "Autograf", koło fotograficzne "Zoom", koło PCK, szkolne koło Caritas, drużyna

pierwszej pomocy, koło bezpieczeństwa ruchu drogowego, koła przedmiotowe i sportowe.

Uczniowie gimnazjum odnoszą liczne sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne, otrzymują stypendia Burmistrza

Miasta Rumi, Funduszu Ikea Family, Fundacji Skrzydła. Nauczyciele podejmują różne inicjatywy społeczne

na rzecz miasta Rumi i środowiska. Jedną z nich jest "Gimnazjalista – Przedszkolakowi", cykl imprez

rekreacyjno – sportowych, organizowanych dla wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych w Rumi. Rodzice
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angażują się w życie szkoły, realizując własne inicjatywy na rzecz rozwoju uczniów, m.in. w ramach udziału

w ogólnopolskim projekcie MEN Szkoła Współpracy. Gimnazjum aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami,

dzięki czemu jest postrzegane w środowisku lokalnym jako placówka otwarta i rozwojowa. Gimnazjum bierze

udział w realizacji programów: Szkoły Promującej Zdrowie, WF z Klasą, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Bezpieczne

Miasto, Cyfrowa Szkoła, Aktywna Edukacja, Narzędzia w działaniu,. Gimnazjum uzyskało tytuł Szkoły Przyjaznej

Ziemi, Lidera Lokalnej Ekologii, Szkoły z Klasą, Samarytanina Roku 2012, Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły

w Ruchu.

W szkole panują dobre, życzliwe relacje między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, dyrekcją

i pracownikami niepedagogicznymi. Uczniowie uczą się właściwych postaw społecznych, znają obowiązujące

normy i prezentują zachowania zgodne z wymaganiami i oczekiwaniami. Tę dobrą atmosferę udało się osiągnąć

dzięki realizacji nowatorskiej ewaluacji wewnętrznej pod nazwą "Profil Szkoły", w której aktywnie uczestniczy

cała społeczność szkolna. 
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Gimnazjum nr 1
Patron ks. Stanisława Ormińskiego

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Rumia

Ulica Rodziewiczówny

Numer 10

Kod pocztowy 84-230

Urząd pocztowy Rumia

Telefon 0586710790

Fax 0586793619

Www www.gim1rumia.edu.pl

Regon 00073645100000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 561

Oddziały 21

Nauczyciele pełnozatrudnieni 52.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 8.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 5.08

Średnia liczba uczących się w oddziale 26.71

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 10.79

Województwo POMORSKIE

Powiat wejherowski

Gmina Rumia

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów B

Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy,
uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki oraz zidentyfikowane
oczekiwania środowiska lokalnego (D)

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana (D)

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana we współpracy z uczniami i
rodzicami (B)

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami (B)

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się B

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

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D)

Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D)

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

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

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

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

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

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B)

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

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B

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

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

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

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

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

Uczniowie są aktywni A

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

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

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

Respektowane są normy społeczne B

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

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

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

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

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B)

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

W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia
się oraz sytuację społeczną każdego ucznia (D)

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne
organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie
do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia (D)

W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły
lub placówki (D)

Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (D)

W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w
odniesieniu do każdego ucznia (B)

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom (B)

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych A

Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu
procesów edukacyjnych (D)

Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja,
analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami (D)

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy (B)

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy (B)

Promowana jest wartość edukacji B

W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się (D)

W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie (D)

Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji (B)

Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej (B)

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki A

Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy (D)

W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci (D)

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach (D)

Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły (B)

Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców (B)
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Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz
wzajemnego rozwoju B

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju (D)

Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania,
współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym (D)

Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój środowiska. (B)

Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym
wpływa korzystnie na rozwój uczniów (B)

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

B

W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i
wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje
się i podejmuje działania (D)

Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby
modyfikowane (D)

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B)

W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć
uczniów i losów absolwentów (B)

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi A

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

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

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami (D)

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące rozwojowi szkoły lub placówki (D)

Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i
eksperymentów (B)

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

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

1. Gimnazjum działa zgodnie z przygotowaną i na bieżąco modyfikowaną przez społeczność szkolną (dyrekcję,

nauczycieli, pracowników niepedagogicznych uczniów i ich rodziców) koncepcję szkoły, która jest powszechnie

znana i akceptowana.

2. Szkoła zapewnia warunki do realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Szkoła prowadzi analizy wyników zewnętrznych badań edukacyjnych i ewaluacji wewnętrznej, które służą

podejmowaniu działań wpływających na rozwój uczniów i szkoły oraz na wzrost kompetencji nauczycieli.

4. W szkole, podejmuje się szereg działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie

i promowanie pożądanych zachowań i właściwych społecznie postaw młodzieży. Działanie te, poprzedzone

diagnozą i analizą (modyfikowane w miarę potrzeb z aktywnym udziałem uczniów i ich rodziców), nie

zapewniają jednak poczucia bezpieczeństwa wszystkim uczniom.

5. Prowadzona przez nauczycieli systematyczna diagnoza możliwości oraz potrzeb edukacyjnych uczniów

wpływa na podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie ich szans edukacyjnych i osiąganie licznych

sukcesów uczniów.

6. Dyrektor realizuje zadania nadzoru pedagogicznego we współpracy z nauczycielami, a wnioski z nadzoru są

wykorzystywane w doskonaleniu procesów edukacyjnych, odpowiadających na zróżnicowane potrzeby

edukacyjne uczniów.

7. Zarządzanie szkołą oparte jest na zasadach współdziałania dyrektora z nauczycielami, uczniami i ich

rodzicami. Zarządzanie szkołą prowadzi do podejmowania działań o charakterze nowatorskim oraz sprzyja pracy

zespołowej i doskonaleniu nauczycieli.

8. Aktywność uczniów oraz ich zaangażowanie w akcje społeczne, imprezy szkolne i środowiskowe wpływa

na ich wszechstronny rozwój. Dzięki temu szkoła jest postrzegana w środowisku lokalnym jako partner

inicjujący różne działania, aktywizujące do szerokiej współpracy na rzecz wzajemnego rozwoju.

9. Nauczyciele realizując podstawę programowa uwzględniają wyniki diagnoz uczniów z poprzedniego etapu

edukacyjnego, dostosowują formy, metody pracy do ich indywidualnych potrzeb i możliwości oraz uwzględniają

zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.

10. Nauczyciele współpracują ze sobą i wspierają się wzajemnie w organizacji, realizacji i analizowaniu

procesów edukacyjnych, a wprowadzanie zmian w pracy szkoły następuje w wyniku ich wspólnych ustaleń.

W ramach działających w szkole zespołów rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy oraz

stosują nowatorskie rozwiązania.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Stan oczekiwany:

Edukacja jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjęcia teoretycznych założeń, określenia

celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne jest, aby jej podstawowe elementy składowe

były znane, akceptowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz zgodne z potrzebami

rozwojowymi ucznia, specyfiką szkoły, a także zidentyfikowanymi potrzebami środowiska. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Gimnazjum działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją, przyjętą

do realizacji i corocznie modyfikowaną podczas debaty całej społeczności szkolnej,t.j. uczniów i ich

rodziców, nauczycieli, dyrekcji i pracowników niepedagogicznych szkoły. Koncepcja uwzględnia

potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły oraz oczekiwania środowiska lokalnego.

Reprezentacja uczniów z własnej inicjatywy wzięła udział w programie „Szkoła Współpracy”

ukierunkowanym na zbudowanie partnerstwa nauczycieli, rodziców, uczniów.  Dzięki rodzicom

koncepcja zawiera zapisy o świadomym rozwijaniu przez uczniów własnego potencjału,

o kształtowaniu godności, niezależności i poczuciu własnej wartości, a uczniowie dodali zapisy

o potrzebie kształtowania w szkole bezpiecznego przyjaznego środowiska, dostosowaniu pracy

do ich indywidualnych możliwości, partnerstwa i dialogu przy rozwiązywaniu problemów.

Gimnazjum realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na uczniów na bardzo wysokim poziomie.

Obszar badania:  Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły

lub placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego

Koncepcja szkoły jest adekwatna do potrzeb rozwojowych uczniów i oczekiwań środowiska

lokalnego. Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi działa zgodnie z przyjętą przez radę

pedagogiczną własną koncepcją pracy na lata 2011- 2016. Dokument ten znajduje się w formie papierowej

u dyrektora szkoły, u wicedyrektorów, w pokoju nauczycielskim, w bibliotece oraz opublikowany jest na stronie

internetowej gimnazjum. Koncepcja została stworzona na podstawie analizy dokumentów, raportów,

sprawozdań z różnych obszarów pracy szkoły, informacji zebranych od nauczycieli, uczniów i rodziców oraz

pracowników niepedagogicznych. Koncepcja jest przygotowywana i modyfikowana w trakcie realizacji we

współpracy z uczniami i rodzicami podczas debaty odbywającej się co roku we wrześniu. Koncepcja uwzględnia
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potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły oraz oczekiwania środowiska lokalnego, na co wskazuje

Wizja Gimnazjum Nr 1. dobrą znajomość koncepcji potwierdzają przeprowadzone debaty i opinie rodziców oraz

uczniów wyrażane podczas zebrań klasowych i spotkań rodziców z dyrektorem. Fakt akceptacji i realizacji

założeń koncepcji potwierdza również ewaluacja wewnętrzna w obszarze "Szkoła realizuje koncepcję pracy

ukierunkowaną na rozwój uczniów". Na terenie szkoły, w holu oraz na stronie internetowej widoczna jest praca

nad koncepcją pracy placówki, która została stworzona i modyfikowana podczas wspólnej debaty nauczycieli,

uczniów, rodziców oraz pracowników administracji i obsługi. Potwierdzeniem są informacje pozyskane podczas

wywiadów przeprowadzonych w szkole. (Tabele 1 i 2). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co jest dla Was najważniejsze w szkole? Czym Wasza szkoła rózni się od innych? Co Wam się

podoba w Waszej szkole, a co nie? [WU] (6143)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 bezpieczeństwo

2 ukierunkowanie na przyszłość

3 atmosfera

4 dobre relacje z nauczycielami

5 uczeń prowadzi stronę internetową szkoły

6 wymiana międzynarodowa ze Szwecją

7 gazetka "Autograf"

8 ocenianie kształtujące

9 stołówka, sala gimnastyczna, wyposażenie sal

10 imprezy tematyczne, np. Dzień kota, Dzień talentów, noc

w szkole

11 średnia ważona

12 brak możliwości wyboru nauczyciela fakultetu i trenera

13 niszczenie toalet przez uczniów

Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz

przez nich akceptowana

Koncepcja pracy szkoły jest całkowicie akceptowana przez całą społeczność szkolną: uczniów i ich

rodziców, nauczycieli, dyrekcję i pracowników niepedagogicznych gdyż została wspólnie stworzona

i zmodyfikowana podczas corocznych wrześniowych debat. Potwierdzeniem są spójne wyniki badań

uzyskanych z wywiadów z uczniami i ich rodzicami (Tab.1) dotyczące ważnych dla nich wartości z elementami

koncepcji przedstawionymi przez dyrekcję i nauczycieli. W przeprowadzonym badaniu ankietowym

zdecydowana większość uczniów również potwierdza znajomość zasad obowiązujących w szkole (Wykres 1j). 
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Szkoła to nie tylko miejsce nauki różnych przedmiotów, to także miejsce przygotowujące do

startu w dorosłe życie. Uczniowie nie tylko się uczą, ale też kształtuje się ich postawy. Jakie wartości stoją za

działaniami podejmowanymi przez szkołę? Czy są one istotne także dla Państwa i Waszych dzieci? [WR] (3414)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Bezpieczeństwo

2 tolerancja

3 odpowiedzialność za siebie i innych, współpraca, pomoc

wzajemna, partnerstwo

4 godność osobista i dbałość o godność innych,

5 wiedza, rozwój potencjału w sferach: intelektualnej,

emocjonalnej, moralnej, szeroko rozumianej kultury,

osobistych uzdolnień

6 brak agresji, szacunek, dialog w rozwiązywaniu

problemów i pracy nad ustalaniem szkolnych

priorytetów,

7 umiejętność poruszania się w nowoczesnym świecie

8 samorozwój

9 postawy patriotyczne kształtowane poprzez organizację

pięknych apeli z orkiestrą i rodzicami
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Obszar badania: Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana

we współpracy z uczniami i rodzicami

 Uczniowie i rodzice partycypują w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy gimnazjum.  Autorami koncepcji są nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy niepedagogiczni oraz dyrektor gimnazjum. Koncepcja jest modyfikowana w trakcie realizacji i przystosowywana do bieżących potrzeb. Dyrektor zaprasza we wrześniu na debatę dotyczącą tworzenia koncepcji pracy nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników niepedagogicznych . Na tym spotkaniu wprowadzają propozycje modyfikacji misji szkoły: uzupełniają ją o elementy związane z kształtowaniem w uczniach postaw i wartości ważnych dla rodziców. Wprowadzają do koncepcji nowe cele, proponują działania szkoły, które będą sprzyjać rozwijaniu uczniów w sferach uznanych za ważne: wartości, umiejętności, postaw. Następnie wychowawcy na zebraniach rodziców przedstawiają wypracowane propozycje i pozostali rodzice mogą jeszcze proponować zmiany.W ostatnich dwóch latach wprowadzono do koncepcji dzięki rodzicom zapisy o świadomym rozwijaniu przez uczniów własnego potencjału, o kształtowaniu godności, niezależności i poczuciu własnej wartości. Przedstawiciele uczniów wszystkich klas wprowadzają propozycje modyfikacji do koncepcji pracy szkoły i uzupełniają ją o elementy związane z kształtowaniem w uczniach postaw i wartości ważnych dla nich. Wprowadzają do koncepcji nowe cele, proponują działania szkoły, które będą sprzyjać rozwijaniu uczniów w sferach uznanych za ważne: wartości, umiejętności, postaw. W ostatnich dwóch latach wprowadzono do koncepcji dzięki uczniom zapisy o świadomym rozwijaniu przez nich własnego potencjału, o kształtowaniu godności, niezależności i poczuciu własnej wartości, o potrzebie kształtowania w szkole bezpiecznego przyjaznego środowiska, o analizie sytuacji wychowawczej w trakcie bieżącej pracy, dostosowaniu pracy do indywidualnych możliwości uczniów, partnerstwa i dialogu przy rozwiązywaniu problemów, o wprowadzeniu oceniania kształtującego, o modyfikowaniu szkolnych procedur do obowiązującego prawa, o udziale uczniów w działaniach wychowawczych organizowanych we współpracy z instytucjami np. organizacjami pozarządowymi, o angażowaniu uczniów w działania prospołeczne i do współorganizowania życia szkoły , o wprowadzeniu e-dziennika. Wyniki prac nad koncepcją zamieszczane są na stronie internetowej szkoły. Koncepcja pracy szkoły to zbiór pomysłów na szkołę z wyznaczeniem kierunków jej rozwoju. Informacje nt. potrzeby modyfikacji pracy szkoły pozyskiwane są od uczniów, rodziców i nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Samorząd uczniowski występuje o zmiany dotyczące bieżącego życia szkoły, rodzice poprzez swoich przedstawicieli w radzie rodziców zgłaszają potrzebę modyfikacji, natomiast nauczyciele mogą to zrobić na zebraniu Rady Pedagogicznej. Pracownicy administracji i obsługi są prawdziwą „skarbnicą wiedzy”, o tym co dzieje się w szkole i co należałoby zmodyfikować w niektórych obszarach. Ponadto szkoła zbiera informacje od wszystkich podmiotów podczas przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej metodą „profil szkoły” w maju każdego roku.  Zdecydowana większość rodziców uważa, że ma możliwość współdecydowania o sprawach szkolnych (wykres 1j) i ponad 60% z nich zgłosiła swoje propozycje dotyczące działań szkoły i uczniów. 

Wykres 1j

Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest realizowana we współpracy z

uczniami i rodzicami

Uczniowie i rodzice partycypują w realizowaniu koncepcji pracy szkoły. Rada Rodziców przekazuje

informacje na temat decyzji podejmowanych z udziałem rodziców zdaniem zdecydowanej większości rodziców (

wykresy 1j, 2j ,3j,), którzy mają możliwość współdecydowania o ważnych sprawach szkolnych

i współuczestniczyli w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły. Wspólnie zrealizowane działanie dzięki

tej współpracy przedstawia Tabela 1.  Prawie połowa uczniów w szkole zgłaszała swoje pomysły dotyczące tego,

co robią na lekcji a zdaniem nauczycieli uczniowie zgłaszają wiele pomysłów dotyczących tego, co chcieliby robić

w szkole.   Uczniowie zgłaszają różne pomysły dotyczące wielu obszarów pracy szkoły,np. o charakterze

integracyjnym: dyskoteki szkolne, akcje samorządu np. Mikołajki szkolne, Walentynki, konkurs “Laur

Gimnazjalisty”, konkursy podczas otrzęsin klas I, Dzień Uśmiechu, Dzień Wiosny, noce w szkole i wycieczki

integracyjne. Reprezentacja uczniów z własnej inicjatywy wzięła udział w programie „Szkoła Współpracy”

ukierunkowanym na zbudowanie partnerstwa nauczycieli, rodziców, uczniów. Przedstawiciele uczniów sami

tworzyli prezentacje multimedialne, prowadzili panele szkoleniowo-dyskusyjne dla pozostałych uczestników

programu. Kandydaci do SU w dowolny sposób prowadzą swoje kampanie wyborcze. Uczniowie wypowiadają się

w profilu szkoły, biorą udział w spotkaniu dotyczącym koncepcji pracy szkoły, planu wychowawczego, programu

profilaktyki. Ich pomysły i inicjatywy na równi z pomysłami dorosłych są brane pod uwagę przy tworzeniu

wymienionych dokumentów stanowiących bazę do pracy w szkole. Podczas badania jakości pracy szkoły –
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w profilu szkoły oceniają jej funkcjonowanie w różnych sferach. Praca uczniów widoczna jest również w zespole

promocyjnym; uczniowie inicjują nowe sposoby promocji szkoły, np. zaproponowali formę krótkiego filmu, który

nakręcili i zmontowali. Mają wpływ na treść i formę prezentacji multimedialnej prezentowanej w szkołach

podstawowych dla szóstoklasistów.  

Wykres 1j Wykres 2j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania zawiązane z Państwa dzećmi prowadzą Państwo wspólnie z nauczycielami lub w

uzgodnieniu z nimi? (chodzi także o działania wynikające z codziennych kontaktów). [WR] (7435)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Modyfikacja Koncepcji pracy szkoły • Program

wychowawczy i profilaktyczny

2 Organizacja balu gimnazjalnego • Wycieczki szkolne

3 Giełda sprzętu sportowego • Dodatkowy stojak na

rowery

4 Finansowanie monitoringu w szkole • Zakup

instrumentów dla orkiestry szkolnej

5 Rozwijanie zainteresowań uczniów – zajęcia

pozalekcyjne • Zakup nagród książkowych •

6 Dzielenie się swoją wiedzą – prowadzenie lekcji

wychowawczych przez rodziców (np. Bezpieczeństwo w

ruchu drogowym)

7 Pomoc w działalności Caritasu – np. zakup produktów

żywnościowych przed Bożym Narodzeniem (losowanie

serduszek)

8 Rozwiązywanie konfliktów między uczniami – wspólne

diagnozowanie podłoża problemu oraz ustalanie

oddziaływań wychowawczych

9 Obserwacja realizacji projektów edukacyjnych
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Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Stan oczekiwany:

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

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

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

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

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

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

dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole uwzględnia działania zmierzające do tworzenia

atmosfery sprzyjającej uczeniu się poprzez motywowanie uczniów do aktywnej nauki. Działania

planowane przez wszystkich nauczycieli, związane z efektywnym procesem edukacyjnym angażują

uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Nauczyciele stosują różnorodne sposoby

i formy pracy, umożliwiające wzajemne i świadome uczenie się. Komunikacja i przyjazne wsparcie

wprowadza atmosferę, zapewniającą wszystkim warunki do nauki oraz poczucie bezpieczeństwa.

Nauczyciele są otwarci na twórcze propozycje uczniów, którzy odpowiedzialnie wpływają na własny

rozwój.

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

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

oddziału

Nauczyciele planują procesy edukacyjne w sposób dostosowany do potrzeb każdego ucznia, grupy

i oddziału angażując uczniów w proces edukacyjny, co służy ich rozwojowi.

Uczniowie stwierdzili, że często współpracują ze sobą podczas zajęć (Wykres 1j) i że w znaczącej większości

nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia; nieco rzadziej nauczyciele potrafią zainteresować tematem lekcji

oraz uczą tak, że dzieci chcą się uczyć (Wykres 2j, 3j, 4j).

Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele użyli adekwatnych metod i środków (Tab. 1), w ocenie uczniów

lekcje te nie różniły się od innych, szczególnie dzieciom podobała się praca zespołowa, wykorzystanie

multimediów (prezentacje, filmy, nagrania) oraz ćwiczenia praktyczne.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Z jakiego powodu użył/a Pan/i metod, które mogliśmy obserwować na lekcji? [WNPO] (6113)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 praca w grupie

2 dostosowanie do potrzeb i możliwości uczniów

3 uczenie się od siebie uczniów

4 podejmowanie samodzielnych decyzji

5 osiągania kompromisu, współpracy i

współodpowiedzialności

6 umiejętność samodzielnego myślenia i kojarzenia faktów

7 integrowanie zespołu klasowego

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Nauczyciele pracując z uczniami stosują sposoby pracy rozwijające umiejętności uczenia się,

motywują do samodzielności i wspierają starania dzieci.

Większość uczniów uważa, że potrafi uczyć się samodzielnie, wskazując na co nauczyciele zwracają szczególną

uwagę (Wykres 1j); podobną opinię o samodzielności uczenia się uczniów wyrażają nauczyciele (44 z 47 uważa,

że dotyczy to wszystkich lub większości uczniów).

Uczniowie stwierdzili również, że uzyskali pomoc zastanowić się, czego się nauczyli podczas zajęć (Wykres 2j),

nauczyciele pomagają im zapamiętać nowe i wyszukiwać najważniejsze informacje oraz robić przydatne notatki.

W trakcie obserwowanych zajęć nauczyciele stwarzali sytuacje, w których uczniowie mogli podejmować

indywidualne decyzje dotyczące uczenia się, wyrażać swoje opinie, skorzystać z możliwości wyrażenia swojego

zdania na tematy poruszane na lekcji.
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Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

W szkole panuje przyjazna atmosfera, o czym świadczy postawa nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

wobec uczniów oraz relacje pomiędzy nimi.

Zdaniem rodziców nauczyciele szanują ich dzieci (91%) , traktują je dobrze (83%) i dbają o dobre relacje

miedzy nimi (81%). Potwierdzają to uczniowie, których zdaniem nauczyciele sprawiedliwie się do nich odnoszą,

wysłuchują ich, kiedy mają taką potrzebę i upewniają się, czy dobrze zrozumieli to, o czym była mowa

na lekcjach; uczniowie mogą również liczyć na wskazówki nauczycieli, które pomagają im się uczyć (Wykres 1j,

2j, 3j, 4j). Uczniowie na większości zajęć odnoszą się do siebie przyjaźnie i pomagają sobie w nauce (Wykres

5j, 6j).

Życzliwe relacje między nauczycielami i uczniami widoczne były również podczas obserwowanych zajęć-

nauczyciele akceptowali i wykorzystywali do pracy na lekcji opinie i inicjatywy uczniów; dobrej atmosferze

podczas zajęć sprzyjała pomoc kolegów i nauczyciela (np. poprzez odwołanie się do sytuacji z życia

codziennego); uczniowie byli motywowani do działań, chętnie współpracowali ze sobą, angażowali się.

Dobrą atmosferę w szkole potwierdzają pracownicy niepedagogiczni, wskazując przede wszystkim na dobrą

współpracę z pracownikami pedagogicznymi, dobry kontakt z uczniami i ich rodzicami.
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Wykres 1j Wykres 2j

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

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

nich oczekiwania

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

W anonimowych ankietach potwierdzili, że na wszystkich zajęciach bądź większości z nich wiedzieli, czego się

mają nauczyć i po co to robią , a nauczyciele wobec nich określają jasno swoje oczekiwania (Wykres 1j, 2j,

3j). Potwierdziły to obserwowane zajęcia, podczas których nauczyciele przedstawiali cele lekcji (3 z 6)

i zapoznali uczniów z wymaganiami (5 z 6), na pozostałych zajęciach to uczniowie z pomocą nauczyciela

sformułowali cele i wymagania. Nauczyciele różnymi sposobami upewniali się, czy uczniowie je zrozumieli m.in.

przez powtarzanie celów własnymi słowami, zapisanie ich w zeszytach bądź potwierdzenie tego przez uczniów;

podobnie było z wymaganiami.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania:  Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w

trudnych sytuacjach

Większość nauczycieli motywuje swoich uczniów do aktywnego uczenia się oraz wspiera ich

w sytuacjach trudnych, dzięki temu uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach.

Nauczyciele motywują uczniów do pracy poprzez przekazywanie im informacji zwrotnej na wszystkich zajęciach

bądź większości z nich; ponadto wykorzystują różnorodne formy aktywności uczniów, wspomagają proces

edukacyjny multimediami, stosują pochwały i nagrody ("zachętki" i plusy), monitorują wykonywanie zadań,

wskazują na przydatność wiedzy i umiejętności na innych przedmiotach w dalszej nauce i życiu codziennym;

dzięki temu uczniowie chętnie się angażują i są aktywni podczas zajęć.

W opinii większości rodziców nauczyciele chwalą ich dzieci (81%) i wierzą w ich możliwości (84%), a uczniowie

chętnie się uczą (Wykres 1j); najbardziej pomagało im się uczyć: motywowanie ich przez nauczycieli,

dostosowanie tempa pracy do ich możliwości dzieci, praca w zespole, prezentowanie efektów pracy na forum

i wzajemne sprawdzanie poprawności wykonywanych zadań.

Wykres 1j
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Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Uczniowie i ich rodzice są na bieżąco informowani o postępach gimnazjalistów w nauce,

co motywuje do nauki.

Około 90% rodziców uważa, że sposób, w jaki nauczyciele oceniają dzieci zachęca je do uczenia się. W opinii

uczniów nauczyciele na wszystkich lub większości przedmiotów przestrzegają ustalonych zasad oceniania, są

one dla większości jasne i zrozumiałe, więc wiedzą, co nauczyciele będą brać pod uwagę przy ocenie wykonania

zadania (Wykres 1j, 2j, 3j). Większość nauczycieli rozmawia z uczniami o ich postępach, dostrzega ich wysiłek,

a tym dzieciom, które mają trudności pomaga jw ich pokonaniu; pomoc ta w większości uznawana jest przez

uczniów za wystarczającą (Wykres 4j, 5j, 6j, 7j).

Obserwacje zajęć potwierdziły, że nauczyciele w każdej sytuacji zwracają uwagę na prawidłowość działań

uczniów: chwalą i nagradzają za poprawne wykonanie zadań, naprowadzają uczniów na właściwy tok myślenia,

poprawiają błędy oraz pozwalają na pomoc kolegów.

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j

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

Nauczyciele tak planują procesy edukacyjne, aby uczniowie mogli wykorzystać wiedzę i umiejętności z innych

zajęć lub z życia codziennego. 

Uczniowie częściej niż winnych gimnazjach wykorzystują na zajęciach wiedzę i umiejętności z innych

przedmiotów (Wykres 1j) i są świadomi przydatności zdobytej w szkole wiedzy w życiu codziennym (Wykres 2j).

Podczas obserwowanych zajęć uczniowie odwoływali się do wiedzy przedmiotowej wcześniej zdobytej, z innych

przedmiotów oraz doświadczeń pozaszkolnych, w tym wydarzeń bieżących z kraju i ze świata (oceniali

przydatność tych informacji oraz wskazywali sytuacje, w których będą mogli z nich skorzystać. Przykłady

działań międzyprzedmiotowych prezentuje Tab. 1.
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Wykres 1j Wykres 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania międzyprzedmiotowe były realizowane, są planowane w tej klasie? [WNO]

(6115)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wycieczki przedmiotowe Zielona Szkoła, Błękitna Szkoła, Centrum Nauki

Experyment, udział w wystawie interaktywnej na

Politechnice Gdańskiej

2 Wyjście do teatru na spektakl „Antygona” wykorzystane na zajęciach z języka polskiego, historii,

zajęciach artystycznych

3 Noc w szkole z prelekcją rodzica o zdrowym odżywianiu wykorzystane na zajęciach wychowawczych, wf-ie,

biologii

4 czytanie ze zrozumieniem, stosowanie zasad

ortograficznych i poprawne wyrażania się

ćwiczone na wszystkich zajęciach

5 przekształcanie wzorów na przedmiotach: matematyka, chemia , fizyka

6 przeliczanie jednostek na przedmiotach: matematyka, chemia, fizyka ,

geografia

7 odczytywanie informacji z wykresów i diagramów na przedmiotach:matematyka, chemia, fizyka, biologia,

geografia, historia, język polski

8 wykorzystania technologii informacyjnej na informatyce i innych przedmiotach do pisania listów,

życiorysów, przygotowania prezentacji multimedialnych

sieci Internet do poszukiwania informacji np. o patronie

szkoły, sławnych uczonych itp.
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Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój

Możliwość wpływu uczniów na organizację i przebieg zajęć sprzyja poczuciu odpowiedzialności

uczniów za własny rozwój.

Częściej niż w innych gimnazjach nauczyciele deklarują, że dawali swoim uczniom przynajmniej raz

w semestrze możliwość wyboru w zakresie: tematyki lekcji (83,3%),metod pracy na lekcji (91,7%), sposobu

oceniania (82,6%),terminów testów, sprawdzianów itp. (91,3%), zajęć pozalekcyjnych (93,8%). Zachęcanie

przez nauczycieli do realizacji przez uczniów własnych pomysłów zostało potwierdzone w ankiecie Moja szkoła

(Wykres 1j). W ankiecie "Mój dzień" uczniowie stwierdzili, że mieli wpływ przede wszystkim atmosferę w klasie

i sposób, w jaki pracowali na zajęciach oraz na to, czego się nauczyli ; mają również świadomość tego, iż ich

osiągnięcia zależą w głównej mierze od zaangażowania i czasu poświęconego na naukę oraz osobistych

uzdolnień (Wykres 1w). Na wszystkich obserwowanych zajęciach nauczyciele rozmawiali z uczniami o przebiegu

lekcji, byli otwarci na propozycje i sugestie uczniów w zakresie sposobu wykonania zadań, sposobu

prezentowania efektów pracy i doboru osób do zespołu/pary.

Wykres 1j

 



Gimnazjum nr 1 30/116

      

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

Nauczyciele planują organizację zajęć stwarzając uczniom możliwości uczenia się od siebie

nawzajem.Nauczyciele wykorzystują wzajemne uczenie się uczniów, poprzez organizowanie pracy zespołowej

podczas zajęć, stosowanie metod aktywizujących uczniów oraz realizację projektów uczniowskich (Tab.1). O

częstotliwości pracy w grupach podczas zajęć wypowiedzieli się uczniowie (Wykres 1j i 2j), ta forma pracy

na zajęciach występuje częściej niż w innych gimnazjach; również częściej uczniowie mają możliwość

wykonywania zadań wymyślonych przez siebie lub kolegów (Wykres 3j). W trakcie obserwowanych zajęć

uczniowie uczyli się od siebie poprzez wymianę informacji, dyskusje, konsultacje, prezentowanie efektów pracy,

ocenę pracy przez kolegów, pomoc w poprawie błędnie wykonanego zadania.

Wykres 1j Wykres 2j



Gimnazjum nr 1 32/116

      

Wykres 3j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie sposoby, wykorzystujące wzajemne uczenie się uczniów, stosuje Pan/i na lekcji? [AN]

(9657)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 47

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 praca w grupach pary, grupy wieloosobowe, zespoły eksperckie

2 projekty edukacyjne prezentacja na forum klasy/grupy

3 metody aktywizujące np. burza mógów, mapa mentalna, śnieżna kula, gry

dydaktyczne, zajęcia warsztatowe, zajęcia laboratoryjne,

drama, inscenizacja, debata,

4 pomoc koleżeńska

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

rozwojowi uczniów

Stosowanie przez nauczycieli nowatorskich rozwiązań wynika ze zgłaszanych przez uczniów, ich

rodziców i samych pedagogów potrzeb.

W szkole podjęto szereg nowatorskich, które przyniosły pozytywne efekty; dotyczyły one metod pracy,

współpracy z innymi nauczycielami i komunikacji z uczniami (93,9%), treści (i wykorzystania środków

dydaktycznych (91,8%) oraz komunikacji z rodzicami (83,75). Wdrożenie oceniania kształtującego przyczyniło

się do wzrostu zaangażowania uczniów w procesy dydaktyczne (współodpowiedzialność za efekty uczenia się);

wprowadzenie dodatkowych godzin matematyki i języka polskiego oraz częstsze wykorzystanie technologii

informacyjnej wpłynęły na podwyższenie wyników egzaminu gimnazjalnego; innowacje w zakresie wychowania

fizycznego oraz realizacja programów autorskich w klasach sportowych umożliwiły osiąganie licznych sukcesów

sportowych; dodatkowe zajęcia z informatyki wpłynęły na sukcesy informatyczne uczniów nawet na arenie

międzynarodowej oraz w konkursach; wdrożenie dziennika elektronicznego usprawnił komunikację z rodzicami

oraz wyposażył nauczycieli w nowe narzędzia do analizy osiągnięć uczniów; realizacja podstawy programowej

poza szkołą wpłynęła na wykształcenie ucznia poszukującego i otwartego na wiedzę, przygotowanego

do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym.Podjęte działania nowatorskie odpowiadają na potrzeby

rozwojowe uczniów (Wykres 1o) i  pozwalały na osiągnięcie założonych przez nauczycieli celów, co zostało

zweryfikowane w różny sposób (Wykres 2o).

 

Wykres 1o
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Wykres 2o
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Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Stan oczekiwany:

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do

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

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

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

osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Realizacji podstawy programowej sprzyja diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na etapie

rekrutacji i w pierwszych dniach nauki. Wnioski z diagnozy wstępnej, z bieżącego monitorowania

osiągnięć oraz wyników egzaminów zewnętrznych są wykorzystywane w planowaniu procesów

edukacyjnych z zachowaniem warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.

Różnorodność umiejętności zdobytych przez uczniów, w tym kompetencji kluczowych, świadczy

o skuteczności działań szkoły mających na celu przygotowanie absolwentów gimnazjum

do kolejnych etapów edukacji i dorosłego życia.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Realizacji podstawy programowej sprzyja wnikliwa diagnoza osiągnięć uczniów z poprzedniego

etapu edukacyjnego i budowanie w oparciu o tą diagnozę oferty edukacyjnej. 

W szkole podejmowanych jest szereg działań mających na celu zdiagnozowanie wiedzy i umiejętności nowych

uczniów; wnioski z tej diagnozy decydują o podejmowanych przez nauczycieli. Diagnoza wstępna dotycząca

uczniów klas pierwszych rozpoczyna się w momencie rekrutacji do gimnazjum; z protokołu i materiałów Komisji

rekrutacyjnej wynika, że jej członkowie kwalifikują kandydatów do poszczególnych klas po analizie świadectwa

ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach sprawdzianu i kwestionariusza wypełnianego przez

rodziców (wskazanie zainteresowań, wybór klasy); na podstawie analizy podań do szkoły oraz po

przeprowadzeniu wywiadu z uczniami - nauczyciele przeznaczają swoje godziny z art. 42 KN na rozwijanie

wskazanych zainteresowań oraz planowane są inne zajęcia (w planie lekcji umieszczono godziny rozwijające

zainteresowania plastyczne i muzyczne oraz językowe, pozostałe zajęcia umieszczono w wykazie zajęć

pozalekcyjnych). Dla kandydatów do klas sportowych przeprowadzany jest test sprawnościowy; nauczyciele

wychowania fizycznego uwzględniają wyniki diagnozy, tworząc grupy uprawiające wybrane dyscypliny;

z protokołu zespołu przedmiotowego wynika, że kwalifikacji na poszczególne fakultety dokonuje się po

rozpoznaniu deklaracji w kwestionariusza kandydata do gimnazjum;. W pierwszych dniach nauki

przeprowadzane są „testy na wejściu” sprawdzające wiadomości uczniów po szkole podstawowej z matematyki
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(Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe - GWO), języka polskiego (GWO), historii (GWO); na ich podstawie

nauczyciele modyfikują plany pracy dla poszczególnych klas oraz planują procesy edukacyjne w taki sposób,

aby kształcić umiejętności, które w szkole podstawowej zostały gorzej opanowane; na początku roku szkolnego

przeprowadza się diagnozę umiejętności z języka angielskiego i na tej podstawie tworzy się grupy o różnym

stopniu zaawansowania językowego oraz dobierany jest program nauczania i podręcznik do możliwości uczniów.

Wychowawcy i nauczyciele zapoznają się z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej –

na tej podstawie organizowane są zajęcia z terapii i socjoterapii. Wstępna diagnoza sytuacji wychowawczej

uczniów przyjmowanych do gimnazjum z niskimi ocenami z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły

podstawowej polega na powołaniu zespołów wychowawczych (pedagog, psycholog, wychowawca, rodzice,

dziecko); spisywane są kontrakty podpisane przez uczniów, jego rodziców/opiekunów oraz członków zespołu

(ustalenia, które powinny być respektowane przez wszystkie zaangażowane strony); wychowawca ustalenia te

przekazuje nauczycielom uczącym w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, aby zapewnić respektowanie

kontraktu przez wszystkich.

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów gwarantuje stosowanie zalecanych warunków

i sposobów realizacji podstawy programowej.Nauczyciele zadeklarowali, że częściej niż w innych szkołach

umożliwiają swoim uczniom na wszystkich bądź większości zajęć: myślenie naukowe (49 z 49), myślenie

matematyczne (48 z 49), pracę zespołową (47 z 49), odkrywanie swoich zainteresowań (46 z 49) oraz

posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi edukacji (44 z 49). Na

wszystkich obserwowanych zajęciach wykorzystano umiejętność czytania, uczenia się i komunikowania się

w języku ojczystym, pozostałe umiejętności opisane w podstawie programowej jako najważniejsze były rzadziej

stosowane (Tab. 1). Z zalecanych w podstawie programowej warunków realizacji nauczyciele systematycznie

wykorzystują: mobilizowanie uczniów do generowania własnych pomysłów i rozwiązań, organizowanie

pozalekcyjnych form nauki, przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, uczenie się dzieci

poprzez zabawę, wykorzystanie mediów edukacyjnych oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Obserwacja szkoły i jej otoczenia wskazują na dbałość o infrastrukturę , dobre warunki do nauki oraz

bezpieczeństwo dzieci. 
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Które z najważniejszych umiejętności, opisanych w podstawie programowej dla danego etapu

kształcenia były kształtowane u uczniów podczas lekcji? [OZ] (9788)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 czytanie 6 / 0 100 / 0

2 myślenie matematyczne 2 / 4 33.3 / 66.7

3 myślenie naukowe 3 / 3 50 / 50

4 umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym,

zarówno w mowie, jak i piśmie

5 / 1 83.3 / 16.7

5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i

korzystania z informacji

1 / 5 16.7 / 83.3

6 umiejętność uczenia się 6 / 0 100 / 0

7 umiejętność pracy zespołowej 5 / 1 83.3 / 16.7

8 inne, jakie? 1 / 5 16.7 / 83.3

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

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

Nauczyciele stosują szereg różnorodnych metod monitorowania osiągnięć uczniów, analizuje wyniki

uczniów, opracowuje wnioski i wdraża wnioski z tych analiz, uwzględniając możliwości rozwojowe

poszczególnych uczniów.

Do monitorowania indywidualnych osiągnięć stosuje najczęściej metody widoczne na Wykresie 1w. Zachowania

nauczycieli podczas obserwowanych zajęć w celu zweryfikowania nabywanych przez uczniów podczas lekcji

wiedzy i umiejętności zawiera Tab. 1. Wnioski z analizy osiągnięć uczniów są wykorzystywane przez nauczycieli

do modyfikowania treści , metod i form pracy oraz kryteriów oceniania; szczegóły zawiera Tab. 2.

 



Gimnazjum nr 1 38/116

      

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  W jaki sposób nauczyciel monitoruje nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia

podczas lekcji? Proszę zaznaczyć wszystkie zachowania nauczyciela, które wystąpiły na tej lekcji. [OZ] (6884)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli 6 / 0 100 / 0

2 sprawdza, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania 5 / 1 83.3 / 16.7

3 zadaje pytania 6 / 0 100 / 0

4 prosi uczniów o podsumowanie 5 / 1 83.3 / 16.7

5 wykorzystuje techniki badawcze 1 / 5 16.7 / 83.3

6 pyta uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy 1 / 5 16.7 / 83.3

7 stwarza uczniom możliwość zadania pytania 4 / 2 66.7 / 33.3

8 inne, jakie? 0 / 6 0 / 100

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób wykorzystuje Pan/i w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów? [AN]

(7596)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 48

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 modyfikacja kryteriów oceniania

2 modyfikacja zakresu wprowadzanego materiału

3 modyfikacja warsztatu pracy

4 indywidualizacja nauczania

5 kładę nacisk na ćwiczenie strategii rozwiązywania testów

i zadań egzaminacyjnych

6 modyfikuję dotychczasowe metody pracy i/lub metody

wychowawcze

7 zwiększam intensywność konsultacji z rodzicami uczniów

8 zwiększam nacisk na rozwiązywanie zadań praktycznych

(wykorzystanie przez uczniów wiedzy w praktyce)

9 zwiększam rolę aktywizacji uczniów (motywuję do

zwiększenia indywidualnego zaangażowania uczniów)

10 zwracam większą uwagę na zagadnienia, które sprawiają

uczniom trudność

11 inne, jakie?
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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

Skuteczność wdrażanych wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć potwierdzają liczne

i różnorodne sukcesy edukacyjne uczniów. 

Szkoła realizuje szereg skutecznych działań wynikających z  analizowania i monitorowania osiągnięć uczniów;

należą do nich m.in.: wspomaganie rozwoju uzdolnień uczniów w ramach zajęć rozwijających są to koła

przedmiotowe (35 % uczniów), koła artystyczne(22%) i zajęcia sportowe (23%), chór i orkiestra szkolna,

w tym przygotowanie do konkursów, olimpiad, zawodów itp.; promowanie osiągnięć uczniów (wyniki w nauce,

osiągnięcia sportowe, prowadzenie strony www szkoły itp.); zorganizowanie zajęć wyrównawczych (28%

uczniów);\zmodyfikowanie planów pracy z przeznaczeniem większej ilości lekcji na zagadnienia sprawiające

uczniom trudność oraz monitorowanie skuteczności (testy i sprawdziany zawierające gorzej wykonywane

polecenia i zadania); zwiększenie liczby godzin w cyklu nauczania z języka polskiego i matematyki;

zorganizowanie pomocy koleżeńskiej na poziomie klas oraz międzyoddziałowej „Korki nie we wtorki”;

uatrakcyjnienie zajęć poprzez stosowanie środków audiowizualnych, gier planszowych, testów interaktywnych

służących utrwalaniu wiedzy; wystąpienie do JST o dodatkowe zajęcia socjoterapii; powołanie zespołów

mediacyjnych ((dyrektor, wychowawca, uczeń, psycholog lub pedagog) do rozwiązywania bieżących problemów

wychowawczych; zorganizowanie cyklu warsztatów integracyjnych ; prowadzenie pogadanek przez pedagoga

i Straż Miejską na temat zakazu używania środków pirotechnicznych w pomieszczeniach oraz konsekwentne

wyciąganie sankcji.O efektywności podjętych działań świadczą osiągnięcia gimnazjalistów, m. in. sukcesy

na konkursach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych , sportowych i itp. Stawianie wysokich wymagań

uczniom, indywidualizacja zadań, udział w konkursach, olimpiadach i zawodach, korzystanie przez uczniów

z bogatej oferty zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania zaowocowały również wzrostem

osiągnięć uczniów. Wzrosły wyniki egzaminu gimnazjalnego, a EWD potwierdza, że jest to efekt pracy szkoły

i jej nauczycieli. Sukcesy uczniów badanego oddziału zawiera Tab. 1; uczniowie szczególnie zadowoleni są nie

tylko ze swoich sukcesów: sportowych, w konkursach i olimpiadach, ale również z osiąganych wyników w nauce

. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę wymienić sukcesy edukacyjne uczniów tej klasy związane z podnoszeniem kompetencji

opisanych w podstawie programowej. Które z Państwa działań pozwoliły osiągnąć uczniom te sukcesy? [WNO]

(7658)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wysokie wyniki w nauce średnia klasy w roku szkolnym 2013/2014 wyniosła 4,25

6 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem jedna

osoba otrzymała stypendium Wójta Gminy Kosakowo za

wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie jedna

osoba dwukrotnie otrzymała stypendium IKEA Family

2 sukcesy konkursach, olimpiadach wyróżnienie w Powiatowym konkursie historycznym o

Piaśnicy, w konkursie wojewody pomorskiego pt.

"Miejsce pamięci narodowej w mojej gminie oraz w

konkursie informatycznym konkurs fotograficzny: Niska

emisja w moich oczach , III miejsce krajobrazy polskie

III miejsce w konkursie na plakat z okazji

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

3 osiągnięcia sportowe Masters Rumia, I miejsce Powiatowa Gimnazjada I

miejsce na 60 m w mistrzostwach Rumi I miejsce w

Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego Szkół

Gimnazjalnych w Sztafetach Pływackich Dziewcząt

4 inne do działań, które pozwoliły uczniom zdobywać sukcesy

należą również: realizacja podstawy programowej oza

szkołą, stosowanie oceniania kształtującego,

prowadzenie ciekawych zajęć z zastosowaniem

aktywizujących metod oraz wykorzystywanie

nowoczesnych technologii informatycznych,

zaangażowanie każdego nauczyciela we wzbudzanie

zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów

motywowanie uczniów do pracy (oceny, pochwały,

rozmowy, listy gratulacyjne do rodziców, pozytywne

uwagi w e- dzienniku), wykonywanie doświadczeń i

ćwiczeń praktycznych, praca w grupach i parach,

wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł

informacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-

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

pracy

W szkole rozwija się u uczniów wiele umiejętności przydatnych na kolejnych etapach edukacyjnych

oraz rynku pracy. Najczęściej wskazywano umiejętności: wyszukiwania i wykorzystania informacji

pochodzących z różnych źródeł (w tym wykorzystania TIK), porozumiewania się w języku ojczystym i obcym,

planowania własnej pracy i przewidywania skutków działań, współpracy w zespole oraz samooceny. Nauczyciele

wskazali na jakiej podstawie mogą potwierdzić efektywność tych umiejętności (przykłady w Tab. 1).

Za najbardziej efektywne kształcenie ważnych umiejętności wskazano prowadzenie przez uczniów Gazetki

"Autograf” oraz organizację różnych imprez szkolnych i pozaszkolnych, w tym działania w kole Caritas;

widoczne są wówczas umiejętności decyzyjne, organizacyjne i pracy w zespole (dzielenie zadań, wspólne ich

wykonywanie), umiejętności komunikacyjne oraz posługiwania się nowoczesnymi technologiami.

Za bardzo ważną uznano również zmianę postaw uczniów korzystających z pomocy psychologa i pedagoga

(wzrost kompetencji społecznych). Przy większości wymienionych rodzajów działań wykorzystywana jest

umiejętność posługiwania się językiem ojczystym, umiejętność dochodzenia do kompromisu, selekcji informacji,

autodiagnozy i podejmowania decyzji. Potwierdzenie tych umiejętności przynosi analiza dokumentów

i obserwacja zajęć, szkoły i otoczenia ; np. umiejętności IT wykorzystywana jest przy promocja szkoły (strona

www, gazetka szkolna), pracy w zespole i planowania (np. wykonanie dekoracji), wykonywania praktycznych

i użytecznych czynności; uczniowie inicjują działania wyniesione ze szkoły na kolejnych etapach edukacyjnych. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Na jakiej podstawie stwierdzili Państwo tę efektywność? [WN] (9957)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 sukcesy uczniów na konkursach, olimpiadach, zawodach

itp

uczniowie chętnie trenują, uczestniczą w zajęciach

dodatkowych, rozwijających ich zainteresowania,

wyjściach i wyjazdach edukacyjnych, chętnie uczą się

przez doświadczenia i eksperymenty

2 realizacja projektów edukacyjnych współpracują w zespole, wykorzystują informacje z

różnych źródeł, wykorzystują technologie informacyjne

3 aktywność uczniów współorganizują imprezy szkolne i środowiskowe (np.

Gimnazjalista-Przedszkolakowi), uczestniczą w akcjach

charytatywnych (np. Góra grosza, Adopcja na

odległość), udzielają pomocy koleżeńskiej (np Korki nie

we wtorki)

4 wymiana międzynarodowa porozumiewanie się w języku obcym, tolerancja wobec

innych kultur
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Wymaganie:

Uczniowie są aktywni

Stan oczekiwany:

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

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

podejmowanych przez nich samodzielnych inicjatywach wpływających na ich rozwój oraz rozwój

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

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

się.

Poziom spełnienia wymagania: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole, w oparciu o diagnozę wstępną i bieżącą zorganizowano bogatą ofertę zajęć, które

zachęcają uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności. Uczniowie są zaangażowani

w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich uczestniczą, inicjują wiele działań na rzecz

własnego rozwoju, a angażując w nie inne osoby wpływają również na rozwój szkoły. 

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

chętnie w nich uczestniczą

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich uczestniczą. 

Znacznie częściej niż w innych szkołach uczniowie notowali (Wykres 1j),  pracowali samodzielnie (Wykres 2j)

i pomagali się innym uczyć (Wykres 3j); na wszystkich lub na większości lekcji uczniowie byli zaangażowani

(Wykres 4j), brali udział w dyskusji (Wykres 5j); nieco rzadziej zadawali pytania (Wykres 6j), ale chętnie

słuchali. Na obserwowanych zajęciach zaangażowani byli wszyscy uczniowie lub większość z nich.
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Obszar badania:  Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do

podejmowania różnorodnych aktywności

W szkole, w oparciu o diagnozę wstępną i bieżącą organizują bogatą ofertę zajęć, które zachęcają

uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności.  W szkole prowadzone są zajęcia: sportowe  

(14 grup: pływanie, piłka nożna, siatkowa, tenis stołowy, lekka atletyka, gry zespołowe),  koła zainteresowań

(17 kół np.turystyczne, drużyna ppoż. i koło BRD, chór, orkiestra szkolna, koło plastyczne, dekoratorskie,

 teatralne,fotograficzne, informatyczne, historyczne, promujące kulturę i zwyczaje krajów

niemieckojęzycznych),  szkolny wolontariat (w tym organizacja pomocy koleżeńskiej skupiony jest w kole

Caritas),  zajęcia wyrównawcze (17 grup:  z języka polskiego, języków obcych, matematyki, biologii, chemii,

geografii, fizyki , zajęcia rozwijające i przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i konkursów (24 grupy:z

języka polskiego, języków obcych, matematyki, biologii, chemii i  geografii;  ramach tych zajęć swoje

zainteresowania rozwijają też uczniowie, którzy wybrali klasy o zainteresowaniach artystycznych, językowych,

badawczych i eksperymentalnych). W szkole regularnie wydawana jest gazetka szkolna przygotowywana przez

koło redakcyjne „Autograf”,  aktywnie działa Młodzieżowa Drużyna Pierwszej Pomocy PCK. Dla uczniów

wymagających pomocy zorganizowano wsparcie psychologiczno-pedagogiczne: 4 grupy wsparcia z elementami

socjoterapii, 12 grup terapii pedagogicznej, organizowana jest biblioterapia i doradztwo zawodowe. Najwięcej

uczniów uczestniczy w kołach przedmiotowych i w zajęciach rozwijających zainteresowania – 199 uczniów,

co stanowi 35%, 155 uczestniczy w zajęciach wyrównawczych – 28%, w kołach artystycznych bierze udział 128

uczniów – 23%, z zajęć z terapii pedagogicznej korzysta 74 uczniów – 13%, z socjoterapii 33 osoby 6%. Dużą

popularnością cieszą się akcje prowadzone przez szkolne koło Caritas, w którym uczestniczy 79 wolontariuszy,

co stanowi 14%. 36% uczniów działa w zajęciach organizowanych przez inne podmioty – UKS, domy kultury,

harcerstwo, szkoły językowe itp. Nauczyciele motywują uczniów do podejmowania dodatkowych aktywności
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poprzez nagradzanie ich (np. dodatkowe punkty),  są również otwarci na propozycje uczniów i próbują je wcielić

 (np.  noc w szkole, połowinki, szczęśliwy numerek, dni tematyczne itp.), co zachęca ich do podejmowania

kolejnych inicjatyw (Wykres 1j).

Wykres 1j

Obszar badania:  Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego

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

Uczniowie inicjują wiele działań na rzecz własnego rozwoju,a angażując w nie inne osoby wpływają

również na rozwój szkoły.Większość z nich została zrealizowana, ale nie wszystkie np. niektóre zaplanowane

przez samorząd dyskoteki (zbyt mała liczba rodziców zaangażowanych w zapewnienie opieki) czy  wycieczki

proponowane przez uczniów, zwłaszcza kilkudniowe (trudności finansowe i organizacyjne). Uczniowie zgłaszają

pomysły opiekunom samorządu, ich przedstawicielom lub wychowawcom; każdy z nich jest rozważany

na zebraniach samorządu lub na lekcjach wychowawczych; jeśli pomysł uzyska poparcie innych uczniów, to jest

wprowadzany w życie. W szkole nauczyciele  odpowiadają na zapotrzebowanie uczniów, pomagają

zorganizować imprezy wg ich pomysłów.  Opiekun SU organizuje spotkania samorządu, umożliwiając

przedstawienie inicjatyw uczniowskich. Dyrektor i nauczyciele ułatwiają prezentację inicjatyw lub uwag

dotyczących pracy szkoły, włączając uczniów w panele ewaluacyjne, spotkania dotyczące koncepcji pracy

szkoły, szkolnych programów itp.; uczniowie współpracują z nauczycielami odpowiedzialnymi za organizację

poszczególnych działań; zmiany proponowane przez uczniów do szkolnych dokumentów wprowadzane są

do nich po przegłosowaniu przez RP; część inicjatyw uczniowskich ma także wsparcie rodziców ( wycieczki,

dyskoteki, uroczystości klasowe).

Na terenie szkoły dostępne są wytwory uczniowskie obejmujące działania zainicjowane przez uczniów, m.in. 

ozdoby świąteczne według pomysłu uczniów wykonane na zajęciach koła dekoratorskiego,  elementy scenografii

do prezentacji projektu edukacyjnego „Olimpiada u Mikołaja”, kukiełki i dekoracje wykorzystane
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w przedstawieniu „Smok- Skok” podczas imprezy środowiskowej w ramach projektu „Gimnazjalista

Przedszkolakowi”, artykuły do szkolnej gazetki „Autograf”, prace koła plastycznego i klasy artystycznej

(linoryty, portrety, pejzaże, szkice), prace przestrzenne wykonane różnymi technikami np. decoupage, plakaty

promujące zdrowe odżywianie wykonane przez uczniów.

Obszar badania:  Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności

lokalnej oraz angażują w nie inne osoby

Uczniowie podejmują działania skutecznie aktywizujące społeczność lokalną. Partnerzy w trakcie

wywiadu wskazywali na wiele wspólnie podejmowanych działań z okolicznymi instytucjami (szkołami

podstawowymi, przedszkolami, domem opieki, Caritas itp.), będących potwierdzeniem ogromnej aktywności

i zaangażowania uczniów. Wiele z nich ma charakter charytatywny oraz promujących otwartość na potrzeby

innych osób (Tabela 1).  W realizację inicjatyw gimnazjaliści włączają w/w podmioty, natomiast uczniowie mają

możliwość rozwijania umiejętności organizacyjnych przy realizacji własnych pomysłów. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę podać podać przykłady działań których pomysłodawcami są uczniowie. [WP] (8472)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Otrzęsiny

2 Wolontariat Caritas – wolontariat wojewódzki, pomoc podopiecznym,

organizacja dnia dziadka i babci w domu opieki,), SP nr

6 - gimnazjaliści pomagają pomagają dzieciom z klas

integracycjnych w odrabinu lejcji i w zajęciach z zakresu

bezpieczeństwa

3 projekty edukacyjne "Gimnazjaliści przedszkolakom", "W poszukiwaniu

własnych korzeni", i itp.
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Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

Stan oczekiwany:

Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa

demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności

szkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie

wspólnie ustalonych reguł, decyduje o sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie

poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego uczeniu się. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Podejmowane w szkole działania mające na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa są

systemowe i modyfikowane w miarę potrzeb z udziałem uczniów i rodziców. Nie zapewniają jednak

poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego wszystkim uczniom. W opinii uczniów spotykają

się oni z przejawami agresji i zachowaniami przemocowymi ze strony rówieśników. W szczególności

spotykają się z przemocą słowną i za pomocą internetu czy telefonów komórkowych. Rodzice

i uczniowie biorą aktywny udział w analizowaniu podejmowanych w szkole działań wychowawczych,

zgłaszają własne propozycje i mają poczucie wpływu na obowiązujące w szkole zasady zachowania.

Wnioski z analiz są uwzględniane w pracy szkoły, aby wzmocnić bezpieczeństwo uczniów zarówno

fizyczne jak i emocjonalne.

Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i

psychiczne

W szkole podejmuje się szereg działań, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo fizyczne

i psychiczne, jednakże wśród uczniów zdarzają się przypadki agresji i zachowań przemocowych.

Uczniowie uznali, że w szkole rzadko doświadczają przemocy fizycznej (Wykres 1j i 2j), najczęściej jest to

przemoc słowna (Wykres 3j i 4j). Systematyczny udział uczniów w ustalaniu zasad postępowania sprzyja

respektowaniu ustalonych norm. Zdarzają się pojedyncze przypadki niewłaściwych zachowań uczniów np.

umyślnie zniszczenie rzeczy należącej do innego ucznia (Wykres 5j), obrażanie kolegów za pomocą internetu

lub telefonów komórkowych (Wykres 6j), kradzieże (Wykres 7j), wykluczenia z grupy rówieśniczej (Wykres 8j).

Pracownicy niepedagogiczni, partnerzy szkoły oraz przedstawiciel organu prowadzącego uważają, że w szkole

powszechne są działania na rzecz zapewnienia uczniom bezpieczeństwa zarówno psychicznego jak i fizycznego.

Podczas wywiadów podali przykłady, ich zdaniem, skutecznych działań w tym zakresie, tj. bezpieczeństwo

wejścia do szkoły (goście wpisują się do zeszytu), jest monitoring wewnętrzny i zewnętrzny (podgląd mają

dyrektor, wicedyrektorzy, pedagog oraz nauczyciele w pokoju nauczycielskim, a jedna z kamer zewnętrznych

jest na podglądzie policji). Reagowanie wszystkich pracowników na niewłaściwe zachowania, zgłaszanie ich

do pedagoga lub wychowawcy. W trosce o bezpieczeństwo uczniów w szkole wykonuje się przeglądy
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(pomieszczeń, urządzeń elektrycznych), oznaczone są drogi ewakuacyjne, przeprowadzana jest (raz w roku)

próbna ewakuacja. Dla uczniów organizowane są szkolenia, pogadanki z policją i strażą pożarną.

Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego

Uczniowie potrafią dzielić się odpowiedzialnością, wspólnie z nauczycielami lub sami planują,

organizują i realizują różne działania.

Większość ankietowanych uczniów zadeklarowała, że działający w szkole samorząd uczniowski ma możliwość

wypowiadania się w sprawach szkoły (Wykres 1j). Nauczyciele są zdania, że uczniowie, przy wsparciu i pomocy

z ich strony, współpracują ze sobą w realizacji działań podejmowanych lub inicjowanych przez Samorząd

Uczniowski Do działań tych zaliczyli: oprócz organizacji dyskotek dla uczniów, Mikołajek, Walentynek i innych

okazjonalnych imprez również udział w projekcie Szkoła Współpracy - dwie przeszkolone na warsztatach

w Gdańsku uczennice i zarazem aktywne członkinie SU, zebrały grupę i przeprowadziły panel na temat tego,

co uczniowie chcieliby zmienić w szkole. Wypracowane wnioski zostały uwzględnione w modyfikacji koncepcji

pracy. W ramach promocji szkoły uczniowie z własnej inicjatywy nakręcili film o Gimnazjum, który

prezentowany był uczniom szkół podstawowych, aby zachęcić ich do wyboru tej szkoły po ukończeniu szóstej

klasy SP. 

Wykres 1j
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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

Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice wskazują, że mają wpływ na kształtowanie norm regulujących

funkcjonowanie szkolnej społeczności. 

Większość rodziców biorących udział w badaniu ankietowym uważa, że ma wpływ na to jakich zachowań

oczekuje się od ich dziecka (Wykres 1j) oraz na zasady obowiązujące w szkole i klasie ich dziecka (Wykres 2j).

Realizacja pomysłów rodziców jest wykorzystywana poprzez ich uczestnictwo w tworzeniu programu

wychowawczego i programu profilaktyki, modyfikacji koncepcji pracy szkoły. 120 ankietowanych uczniów  ma

poczucie, że  ma wpływ na to, jakie zasady zachowania obowiązują w ich szkole (Wykres 3j). Uczniowie

rozmawiają z nauczycielami o tym, jak należy się zachowywać i przeważnie ma to miejsce na godzinach

z wychowawcą oraz na początku roku szkolnego na panelach (Tab.1). Na wszystkich obserwowanych lekcjach

uczniowie odnosili się do siebie z szacunkiem, nauczyciele traktowali uczniów w równy sposób w każdej sytuacji

oraz swoim zachowaniem kształtowali pożądane społecznie postawy. Zarówno nauczyciele, jak i pracownicy

niepedagogiczni szkoły jako przykłady norm obowiązujących w szkole wskazali na wzajemny szacunek, kulturę

osobistą, przestrzeganie regulaminu szkolnego.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie zasady obowiązują was w placówce? W jaki sposób odbywa się ich ustalanie? Czy

bierzecie w tym udział i na czym on polega? [WU] (6376)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 na początku roku szkolnego są panele, omawia się

zasady obowiązujące w szkole

2 zasady są spisane i znane wszystkim uczniom np. terminy oddawania prac, eliminowania agresji, nie

wolno palic, zachowywać się bezpiecznie, kulturalne

zachowanie, wyroumiałości, zmiana obuwia,

3 zasady oceniania zachowania np.za ile punktów zostanie udzielona nagana

wychowawcy lub dyrektora,

4 zasady relacji między uczniami rówieśnik rówieśnikowi przekazuje informacje i ustalenia
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Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz

modyfikuje je w razie potrzeb

W szkole analizuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacniane

właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność i modyfikuje w razie potrzeb.  Sytuacja

wychowawcza jest analizowana w zespołach uczących w danym oddziale, oraz w zespołach na poziomach klas.

Analizy dotyczą zarówno sytuacji w środowisku klasowym czy na poziomach klas oraz sytuacji poszczególnych

uczniów. W szkole powołano zespoły ds.  programów wychowawczego i profilaktyki. Analizy i wnioski są

przedstawiane przez przewodniczących zespołów Radzie Pedagogicznej (oraz uczniom na spotkaniach

z wychowawcą i rodzicom np. na zebraniach klasowych) i są uwzględniane w planowaniu pracy wychowawczej

w kolejnym okresie pracy szkoły. Prowadzona jest również ewaluacja wewnętrzna nowatorską metodą PROFIL

SZKOŁY (przez powołany specjalnie w tym celu Zespół) uwzględniająca także sferę wychowawczą. Informacje

do ewaluacji programów wychowawczego i profilaktyki, jak i zadań ewaluacji wewnętrznej pochodzą

z dokumentacji szkolnej (frekwencja, uwagi, notatki, liczba uczniów korzystających z różnych form pomocy

psychologiczno-pedagogizcznej, kierowanych, czy będących pod opieką/nadzorem instytucji, itp.), badań

ankietowych, obserwacji środowiska uczniów i rodziców (ich postaw, zachowań, rodzaju zgłaszanych spraw). Na

bieżąco (jak najszybciej po zaistnieniu danej sytuacji analizuje się przyczyny i skutki, modyfikuje się podejście

wychowawcze do konkretnych problemów wychowawczych (sytuacji wychowawczych dotyczących uczniów,

wydarzeń w szkole, klasie itp.). Podczas spotkań Zespołu Mediacyjnego (dyrektor, wychowawca, uczeń, rodzic,

psycholog lub pedagog) czy zespołów doraźnie budowanych w przypadkach problemowych analizuje się

konkretne sytuacje wychowawcze najczęściej poszczególnych uczniów (niezwłocznie po pojawieniu się

problemu, czy konfliktu).  

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

W szkole stwarza się warunki do udziału uczniów i rodziców w modyfikacji działań wychowawczych.

Rodzice deklarują, że szkoła jest otwarta na ich propozycję mają poczucia partnerstwa i liczenia się z ich

zdaniem. Swoje uwagi i propozycje mogą zgłaszać podczas zebrań klasowych, a także w ramach Rady

Rodziców. Uczniowie twierdzą, że mogą zgłaszać swoje pomysły bezpośrednio nauczycielom, albo poprzez

"skrzynkę pomysłów" a także za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego. Zdaniem dyrektora i nauczycieli

propozycje modyfikacji działań ze strony rodziców dotyczyły między innymi kształtowania postaw szacunku

uczniów wobec siebie nawzajem i wobec osób dorosłych, rozwoju indywidualnego potencjału uczniów,

profilaktyki uzależnień i przemocy uwzględniającej zapraszanie specjalistów z zewnątrz. Uczniowie zgłaszają

propozycje głównie dotyczące podejmowania działań integracyjnych (imprezy, konkursy, wycieczki)

i współpracy ze środowiskiem (np. wizyty w Domu Seniora w Rumi, teatrzyk na Dzień Dziecka w SP 6

z warsztatem robienia kukiełek). Zgłaszają też propozycje poprawy relacji rówieśniczych (najczęściej w ramach

zespołów klasowych). 
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Wymaganie:

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

Stan oczekiwany:

W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

podejmuje się różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być

one oparte na diagnozie, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ich elementem jest

przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują

nauczanie i wspierają uczniów.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W Gimnazjum powszechnym jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb

rozwojowych uczniów, a pozyskane informacje wykorzystywane są w bieżącej pracy. Nauczyciele

indywidualizują pracę tak, aby każdy uczeń mógł osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości. Dużą

rolę w procesie wsparcia młodzieży w rozwoju odgrywa współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

Rodzice zauważają, że wsparcie jakie otrzymują ich dzieci jest adekwatne do potrzeb i wyrażają

zdanie, ze sami również mogą liczyć na wsparcie w sytuacjach trudnych dla ich dziecka.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W Gimnazjum rozpoznaje się potrzeby rozwojowe i możliwości psychofizyczne uczniów oraz ich

sytuację rodzinną i społeczną.  Nauczyciele (wychowawcy) poznają je w szczególności poprzez: analizę

świadectw i sprawdzianu po klasie VI, indywidualne rozmowy z uczniami, rozmowy z rodzicami (rodzice

potwierdzają, że nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach dziecka, analizę opinii i orzeczeń

z poradni, przeprowadzanie i analizę testów diagnostycznych na wejściu, kontakt z pedagogiem, psychologiem

i nauczycielami biblioteki, ankietę "oczekiwania uczniów wobec szkoły" oraz "oczekiwania rodziców wobec

szkoły",  udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych,  analizę bieżącej osiągnięć i ocen wynikających

z pracy na lekcji, sprawdzianów, prac klasowych, bieżące obserwacje i inne. Najważniejsze rozpoznane potrzeby

uczniów to między innymi udział w życiu kulturalnym i społecznych, potrzeba bezpieczeństwa, czy zdobywanie

wiedzy i doświadczeń (Tab.1). Z informacji uzyskanych od dyrektora wynika, iż w roku szkolnym 2014/2015

liczba uczniów rozpoznanych jako wymagających wsparcia z różnych powodów to: 189 w tym 162 ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszyscy uczniowie zostali otoczeni pomocą adekwatną do ich potrzeb

w tym: rewalidacją indywidualną, terapią pedagogiczną, socjoterapią, zajęciami wyrównawczymi,

dostosowaniem wymagań, pomocą pedagoga, psychologa. Organizuje się także pomocą materialną, darmowe

posiłki itp.
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

uczniów? [WNO] (7779)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Społeczne przygotowanie do aktywnego udziału w życiu

kulturalnym i społecznym, integracja zespołu , wycieczki,

dyskoteki, noc w szkole

2 Emocjonalne potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji, kształtowania

postaw tolerancji wobec drugiego człowieka, radzenie

sobie z zagrożeniami cywilizacyjnymi, poczucia

przynależności do grupy

3 Poznawcze zdobywanie wiedzy, umiejętności uczenia się, wdrażanie

do samokształcenia Uczniowie wykazują uzdolnienia

matematyczne i informatyczne należy dbać o rozwój

tych umiejętności
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Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia 

Szkoła przygotowując ofertę zajęć dodatkowych bierze pod uwagę potrzeby, możliwości,

zainteresowania i oczekiwania uczniów. W tym celu wykorzystuje się  między innymi wnioski z badań

ankietowych i badań wewnętrznych dotyczących oczekiwań gimnazjalistów, specjalne potrzeby edukacyjne

uczniów ich możliwości psychofizyczne, zalecenia z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Zajęcia mają wspomagać ich harmonijny rozwój, wspierać uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,

doskonalić uzdolnienia przedmiotowe uczniów, rozwijać talenty i zainteresowania, kreatywność i pomysłowość

uczniów, doskonalić umiejętności autoprezentacji, przygotować uczniów do dalszego etapu kształcenia i życia

w zmieniającej się rzeczywistości. Rodzice są zdania, że zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb ich

dzieci (Wykres 1j). Uczniowie wyrazili opinię, że zajęcia pozalekcyjne ich interesują (Wykres 2j) i pomagają im

w nauce (Wykres 3j). Z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły wynika, iż z zajęć pozalekcyjnych

oferowanych przez szkołę nie korzysta ok. 14% uczniów, są to pojedyncze przypadki z różnych klas.

Zdiagnozowaną w szkole przyczyną ich nieuczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych jest w wielu przypadkach

korzystanie z zajęć rozwijających zainteresowania poza szkołą (kluby sportowe, zajęcia z języków obcych,

czytelnictwo) lub potrzeba pomocy rodzicom. Zdarzają się też uczniowie, którzy spędzają czas wolny w gronie

rówieśników, lub przy komputerze.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

Obszar badania:  W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki

Działania antydyskryminacyjne i profilaktyczne są prowadzone w sposób systemowy i obejmują cała

społeczność szkolną.  W szkole zarówno dyrektor jak i nauczyciele zauważają, że pojedynczy uczniowie są

dyskryminowani. Ich zdaniem dzieje się tak z powodu cech ich charakteru, zachowań, wyglądu, doświadczeń

społecznych klasy z tymi uczniami. Na tym tle powstają czasem konflikty, czy pojawiają się elementy przemocy

psychicznej. Na zauważone takie zachowania (zdaniem nauczycieli) reakcja jest natychmiastowa, prowadzi się

indywidualne rozmowy z uczniami oraz z całym zespołem klasowym. Działania antydyskryminacyjne

prowadzone są w ciągu całego roku szkolnego. W tym i poprzednim roku szkolnym nauczyciele podjęli szereg

działań antydyskryminacyjnych (Wykres 1o). Dyrektor potwierdził takie działania. Najczęściej były to przesłanki

dotyczące religii, niepełnosprawności, wieku, pochodzenia, statusu ekonomicznego (Wykres 1w).
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Wykres 1o
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Wykres 1w

Obszar badania:  Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc

uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną

Szkoła podejmuje szereg działań z podmiotami wspierającymi uczniów w rozwoju. Współpraca

oparta jest na wynikach diagnoz uwzględniających potrzeby uczniów.  Nauczyciele i dyrektor

do instytucji z którymi na co dzień współpracują zaliczyli: szkoły i przedszkola z terenu Rumi, MOSiR Rumia,

Miejski Dom Kultury Rumia, Stacja Kultura Rumia, Wydawnictwa, Sanktuarium pw. NMPWW w Rumi, parafia

pw. Podwyższenia Krzyża św., Caritas, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Stowarzyszenie Artystów

„Pasjonat”, Teatr Muzyczny w Gdyni, Teatr Miejski w Gdyni, Stowarzyszenie Gmin Dolina Redy i Chylonki, Ikea,

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Urząd Miasta w Rumi, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

w Rumi, Policję Straż Miejską, Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Rodzinny i Nieletnich, Kuratorzy sądowi,
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MOPS Rumia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, PCPR Wejherowo, PCK w Wejherowie.

Współpraca:

● z Urzędem Miasta Rumi prowadzona jest w zakresie organizowania i realizacji działań

profilaktycznych, sponsorowanie nagród w konkursach i zawodach organizowanych przez szkołę,

uzgadnianie planu finansowego, również na dodatkowe zajęcia dla uczniów i dodatkowe godziny

z JST, dofinansowanie podręczników dla uczniów niepełnosprawnych, stypendia, występy uczniów

na uroczystościach miejskich, kształtowanie postaw obywatelskich poprzez udział pocztu

sztandarowego w uroczystościach świąt państwowych. Przeprowadzanie warsztatów przez

psychologów i terapeutów z inicjatywy UM, udział w konkursach inicjowanych przez UM np. 8

wspaniałych itp.

● z Stacja Kultura Rumia polega na udziale uczniów w przedstawieniach o tematyce profilaktycznej

i spotkania z ciekawymi ludźmi.

● z MOSiR Rumia – udział uczniów we wszystkich konkursach i imprezach organizowanych przez

instytucję, np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zawody sportowe; współpraca nauczycieli

w zakresie organizowania zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Wspólne organizowanie imprez dla

środowiska lokalnego „Gimnazjalista Przedszkolakowi”, Turniej Belfra, „Sety na …lecie Rumi”.

● z Miejskim Domem Kultury Rumia - udział uczniów w konkursach organizowanych przez instytucję,

np. konkurs plastyczny; spotkaniach autorskich, koncertach muzycznych, wernisażach.

● z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rumi - współpraca dotyczy diagnozowania przyczyn

trudności dydaktycznych i wychowawczych oraz określania zaleceń do pracy z uczniami; konsultacje

dotyczące indywidualnej sytuacji uczniów, uzgadnianie sposobów postępowania, monitorowanie

sytuacji uczniów; wydawanie opinii i orzeczeń, orzekanie w sprawie kształcenia specjalnego oraz

indywidualnego nauczania; organizowanie indywidualnych zajęć terapeutycznych na terenie poradni;

organizowanie szkoleń dla pedagogów i psychologów; warsztaty dla uczniów.

● z Policją - szkoła i policja utrzymują stałą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.

Koordynatorem współpracy jest szkolny pedagog i psycholog. Główne działania w ramach współpracy

przy realizacji działań profilaktycznych: spotkania policjantów z uczniami poświęcone profilaktyce,

współpraca z dzielnicowymi w zakresie rozpoznawania i monitorowania sytuacji uczniów i ich rodzin.

● z ośrodkiem zdrowia - stała opieka profilaktyczna, opieka pielęgniarki, przegląd dentystyczny.

● z Sądem Rejonowym w Wejherowie wydział Rodzinny i Nieletnich - współpraca w zakresie

rozpoznawania i monitorowania sytuacji uczniów; konsultacje, uzgadnianie i wspólne podejmowanie

działań wspierających uczniów, którzy mają trudną sytuację rodzinną, Współpraca z kuratorami

sądowymi w celu wsparcia rodziny, wyeliminowania nieobecności uczniów na zajęciach.

● Gimnazja z terenu Rumi – uczniowie biorą udział w konkursach organizowanych przez szkoły z terenu

Rumi.

● Przedszkola z terenu Rumi - uczniowie gimnazjum organizują miejską imprezę Gimnazjalista -

Przedszkolakowi; uczniowie biorą udział w akcji Czytania bajek dla przedszkolaków.

● Szkoły Podstawowe z terenu Rumi – uczniowie gimnazjum organizują konkursy dla szkoły

podstawowej, rajdy piesze.
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● Sanktuarium pw. NMWW w Rumi - współpraca w zakresie podtrzymywania tradycji Patrona, udział

w uroczystościach związanych z sylwetka patrona, goszczenie rodziny patrona podczas ważnych

uroczystości.

● Caritas Gdańsk. Występy uczniów dla osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy Caritasu,

wizyty w hospicjum.

● MOPS Rumia – pomoc rodzinom o niskim statusie, dofinansowanie do śniadań, obiadów dla uczniów.

● PCPR Wejherowo - zgłaszanie i konsultowanie trudnych sytuacji dotyczących rodzin uczniów,

uzgadnianie sposobów postępowania,  monitorowanie sytuacji rodzinnej uczniów. 

Współpraca z tak wieloma instytucjami umożliwia poznawanie świata, pozwala kształtować postawy społecznie

pożądane, rozwijać radość i poczucie zadowolenia oraz sukcesu. Daje też możliwość zaprezentowania się

uczniów w środowisku lokalnym. Działalność wpływa na wszechstronny rozwój ucznia. Efekty współpracy są,

zdaniem wszystkich respondentów, widoczne, wsparcie jest adekwatne do potrzeb uczniów.

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia

W Gimnazjum indywidualizuje się proces edukacyjny w odniesieniu do potrzeb uczniów

. Uczniowie w większości są zdania, że w szkole mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach na których chcą być

(Wykres 1j). W czasie obserwowanych zajęć, można  było zauważyć stwarzanie możliwości samodzielnego

doboru zadań przez uczniów na miarę ich możliwości, zróżnicowany poziom trudności zadań w tym również prac

domowych. Nauczyciele motywują uczniów do udziału w zajęciach tworząc odpowiednią atmosferę między

innymi poprzez pochwały, zachęty, wykorzystywanie metod aktywizujących i interesujących pomocy (Tab.1). 

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób indywidualizują Państwo proces nauczania? Proszę podać przykłady. [WNO]

(7960)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Dostosowanie metod, form i narzędzi pracy: karty pracy,

indywidualne ćwiczenia,

2 Dostosowanie tempa pracy do możliwości uczniów;

3 Uwzględnianie zaleceń PPP

4 Różnicowanie trudności zadań

5 Stosowanie różnorodnych form nagród (pochwała,

plusowe punkty, pozytywne uwagi listy gratulacyjne do

rodziców na koniec roku, nagrody książkowe, dyplomy)

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

odpowiada ich potrzebom

W opinii rodziców i uczniów w szkole wsparcie jakie udzielane jest przez szkołę jest odpowiednie

do ich potrzeb.  Wychowawcy i nauczyciele służą radą i wsparciem zarówno uczniom (wykres 1j,2j,3j,) jak

i rodzicom (wykres 4j i 5j). 

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

Wykres 5j
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Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Stan oczekiwany:

O sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje zdolność do współpracy. Aby jej uczyć,

nauczyciele powinni działać zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy,

prowadząc ewaluację, ucząc się od siebie nawzajem. Służy to podniesieniu jakości procesu uczenia

się uczniów oraz rozwojowi zawodowemu nauczycieli.

Poziom spełnienia wymagania: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Wszyscy nauczyciele  współpracują w zespołach powołanych przez dyrektora szkoły, dzięki temu

planowanie i organizacja przebiegu nauczania jest spójna i odbywa się w sposób w pełni

demokratyczny.  Nauczyciele zespołowo rozwiązują problemy dotyczące realizacji procesów

edukacyjnych, konsultują się, analizują dokumentacje oraz organizują wyjścia poza teren szkoły;

dobrane sposoby wzajemnego wspierania się są skuteczne. Wszyscy nauczyciele prowadzą

ewaluacje w wielu obszarach własnej pracy, uznając ją za potrzebna w doskonaleniu warsztatu

zawodowego.

Obszar badania:  Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w

organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Wszyscy nauczyciele angażują się w pracę zespołów, najczęściej: przedmiotowych, nauczycieli

uczących w oddziale, ds. programów wychowawczych i profilaktycznych oraz związanych

z organizacją imprez (Wykres 1w). Nauczyciele współpracują ze sobą przede wszystkim w ramach realizacji

statutowych zadań rady pedagogicznej (zgodnie z harmonogramem jej posiedzeń); na bieżąco współpracują

również z pedagogiem, psychologiem, nauczycielami biblioteki. W szkole funkcjonują zespoły

nauczycieli uczących dany oddział, wychowawcze( poziom klasy I, II, III

z przewodniczącymi), przedmiotowe, ds. rozwoju ucznia (nauczyciele wychowania fizycznego, religii, zajęć

technicznych, zajęć artystycznych, plastyki, muzyki, informatyki, nauczyciele biblioteki) i zadaniowe, np. ds

promocji szkoły, ewaluacji wewnętrznej, ds. programu wychowawczego i programu profilaktyki, koncepcji pracy

szkoły i rocznego planu pracy szkoły, ds. zmian w statucie, zespole mediacyjnym, kryzysowym, kontroli

zarządczej, komisji stypendialnej.Dyrektor na radzie pedagogicznej dotyczącej organizacji roku szkolnego

powołuje zespoły i przewodniczących. Przewodniczący ze swoimi zespołami planują pracę na dany rok, ustalają

terminy spotkań i realizują ustalony plan pracy, dokumentując działania (teczki zespołów), a w czasie

klasyfikacji śródrocznej i rocznej przedstawiają sprawozdanie ze swoich działań oraz wnioski do dalszej pracy.

Do bieżącego komunikowania się nauczyciele wykorzystują pocztę elektroniczną i komunikaty w dzienniku

elektronicznym. Przykładem współpracy nauczycieli w zakresie planowania i realizowania procesów

edukacyjnych jest działanie zespołów przedmiotowych, które wybierają programy nauczania
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i podręczniki, korelują treści nauczania różnych przedmiotów w ramach współpracy między

zespołami, opracowują wymagania programowe i szczegółowe kryteria oceniania, sposoby monitorowania

osiągnięć uczniów, sposoby pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, analizują wyniki

egzaminu gimnazjalnego i wdrażają wnioski z tych analiz. Przykłady działań uczących w jednym oddziale

prezentuje Tab. 1; podczas obserwowanych zajęć widoczne były elementy lekcji, wynikające z ustaleń z innymi

nauczycielami uczącym w tym oddziale (Tab. 2).

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób zorganizowana jest współpraca nauczycieli uczących w tej klasie? Proszę o

podanie przykładów współpracy nauczycieli podczas planowania i realizowania procesów edukacyjnych w klasie.

[WNO] (7026)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 planowe spotkania nauczycieli średnio raz w miesiącu

2 rozmowy indywidualne nauczycieli wg potrzeb

3 ustalanie zestawów programów nauczania i ich

modyfikowanie, zestawu podręczników

4 rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych

5 organizowanie pomocy uczniom z trudnościami zajęcia wyrównawcze: język niemiecki - 1 osoba, język

angielski -1 osoba, matematyka - 2osoby, zajęcia

korekcyjno-kompensacyjne -5 osób, socjoterapia-1

osoba

6 organizacja zajęć pozalekcyjnych z uczniem uzdolnionym azjęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne 2 osoby,

uzdolnienia sportowe 5 osób, 1 uczeń koło informatyczne

7 realizacja projektów edukacyjnych interdyscyplinarnych Tragedia czy komedia? Mieszamy konwencje filmowe

"Lilija", "Sala języka niemieckiego widziana oczami

ucznia", z wizytą w krainie Królowej Śniegu-

przygotowujemy przedstawienie dla przedszkolaków pt.

"Królowa Śniegu"

8 analiza efektów pracy monitorowanie i analizowanie postępów w nauce

(sprawdziany , testy GWO, bieżące ocenianie - oceny

cząstkowe, oceny na półrocze , koniec roku szkolnego

9 realizacja Planu wychowawczego i ustalanie tematyki

godzin wychowawczych

wypracowanie wspólnych konsekwentnie realizowanych

działań wychowawczych i zapisanie ich w teczce

wychowawcy

10 organizacja wycieczek Zielona Szkoła, Błękitna Szkoła, Centrum Nauki

Experyment, Wystawa interaktywna- Politechnika

Gdańska • Komunikacja elektroniczna
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Które z elementów lekcji wynikają z ustaleń z innymi nauczycielami uczącymi w tym

oddziale/klasie? [WNPO] (6497)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 praca w grupach integracja zespołu klasowego , większe skupienie się na

wykonywanych zadaniach i wziecie na siebie

odpowiedzialności za wynik końcowy

2 ocenianie kształtujące

3 motywowanie uczniów nagradzanie uczniów za najmniejsze nawet sukcesy w

formie pochwały, "zachetki", oceny za aktywność

4 utrzymanie dyscypliny na zajęciach zwracanie uwagi na właściwe zachowanie

5 inne sprawdzanie zadania domowego, podejmowanie

inicjatyw, rozwijanie zdolności

Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

(planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między

nauczycielami

W szkole w procesie edukacyjnym i wychowawczym wprowadzono zmiany, wynikające ze

wspólnych ustaleń nauczycieli.Przykłady współpracy nauczycieli podczas planowania i realizowania procesów

edukacyjnych w badanej klasie prezentuje Tab.1. Działania podejmowane w klasie są efektem wypracowanych

w innych zespołach propozycji, a sprawdzone pomysły są również  prezentowane i wykorzystywane przez inne

zespoły m.in.:przedmiotowe (wybór programów nauczania, podręczników, wymiana materiałów dydaktycznych,

analiza próbnych egzaminów gimnazjalnych, analiza prac klasowych, ujednolicenie wymagań w zespołach

przedmiotowych),  wychowawcze,uczące w danym oddziale - wspólne ustalenia dotyczące pracy z danym

oddziale, uwzględnienie indywidualnych możliwości uczniów.Wnioski z pracy zespołów prezentowane są Radzie

Pedagogicznej, konsultowane  z rodzicami  z uczniami (rozmowy, zasięganie opinii Rady Rodziców i Samorządu

Uczniowskiego); Rada Pedagogiczna przyjmuje ustalenia obowiązujące jej członków.  Przykłady zmian

wprowadzonych w efekcie wspólnych ustaleń między nauczycielami prezentuje Tab. 2. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób wspólnie doskonalą Państwo proces edukacyjny prowadzony w tej klasie? [WNO]

(7711)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 realizacja podstawy programowej poza szkołą Zielona Szkoła, Błękitna Szkoła, Centrum Nauki

Experyment

2 monitorowanie wyników uczniów przeprowadzanie testów LEPSZA SZKOŁA z historii,

języka polskiego i matematyki okresowa analiza

osiągnięć uczniów – wnioski do dalszej pracy (XI, XII, I,

III, V, VI)

3 uwzględnianie w pracy wniosków z analizy egzaminów

zewnętrznych i wewnętrznych

4 wypracowanie i realizacja wspólnych ustaleń dotyczących

pracy w oddziale

5 wymiana doświadczeń i spostrzeżeń

6 doskonalenie nauczycieli wykorzystanie informacji za szkoleń RP i zewnętrznych

7 oferta kół zainteresowań rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień

poprzez udział uczniów w kołach zainteresowań

8 udział w lekcjach otwartych

9 współpraca z pedagogiem , psychologiem szkolnym i

rodzicami

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Prosimy o podanie przykładów zmian wprowadzonych w efekcie wspólnych ustaleń pomiędzy

Państwem. [WNO] (7713)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wybranych elementów oceniania kształtującego określanie celów lekcji i formułuje je w języku

zrozumiałym dla ucznia, ustalanie wraz z uczniami

kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę

przy ocenie pracy ucznia, stosowanie efektywnej

informacji zwrotnej, budowanie atmosfery uczenia się

poprzez pracęz uczniami i rodzicami, wprowadzenie

samooceny i oceny koleżeńskiej

2 wprowadzenie dziennika elektronicznego

3 ujednolicenie oceniania

4 praca nad niwelowaniem słabych stron wykorzystanie projektów, pracy w grupie, działań

integrujących ( wycieczki, noc w szkole itp)
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Obszar badania: Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy

współpracy

Nauczyciele, w ramach powołanych zespołów,  doskonalą metody i formy współpracy oraz wspierają

się podczas  rozwiązywania bieżących problemów.Nauczyciele wymieniają sytuacje, w jakich korzystają

z pomocy innych nauczycieli (Tab.1 ) oraz  rodzaje pomocy, na jakie mogą liczyć prezentuje (Wykres 1w). Jako

przykłady i ich efekty tej współpracy nauczyciele podali:

● wymianę pomocy dydaktycznych, testów itp. -  szersze zastosowanie atrakcyjnych pomocy oraz

skuteczniejsze sprawdzanie efektywności kształcenia;

● korelację międzyprzedmiotowa - stworzenie uczniom możliwości utrwalania wiadomości i rozwijania

umiejętności;

● przekazywanie wiedzy zdobytej na szkoleniach, lekcje koleżeńskie - wzbogacenie warsztatu pracy

nauczyciela i zwiększenie efektywności pracy szkoły;

● wspólne organizowanie i prowadzenie działań wychowawczych - zwiększenie bezpieczeństwa w szkole

i integrację uczniów; 

● przekazywanie informacji o uczniach/zespołach klasowych - dostosowanie metod i form pracy,

dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów;

● szybsze reagowanie na niewłaściwe zachowania, udzielanie pomocy i wsparcia uczniom z problemami,

rozwijanie talentów; 

● wdrażanie elementów oceniania kształtującego – większe zaangażowanie uczniów;

● organizację i udział uczniów w konkursach - motywuje uczniów do aktywności, pozwala osiągać

sukcesy;

● promowanie szkoły- poprawa wizerunku szkoły w środowisku lokalnym;

● pomoc przy organizacji wycieczek, uroczystości szkolnych itp.  - podnosi ich atrakcyjność i zapewnia

bezpieczeństwo tych imprez.bezpieczeństwo.

Nauczyciele wspierają się poprzez wymianę informacji i doświadczeń również w sytuacjach trudnych;

wypracowują skuteczne oddziaływania ukierunkowane na rozwiązywanie problemów ucznia czy zespołu

klasowego.
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jakich sytuacjach, w swojej pracy z uczniami, korzysta Pan/i z pomocy innych nauczycieli?

[AN] (8478)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 47

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 po udziale w szkoleniu przekazywanie wiedzy zdobytej na szkoleniach

2 organizacji wycieczek, imprez szkolnych itp.

3 organizacja konkursów

4 podczas lekcji otwartych

5 rozwiązywanie problemów sytuacje kryzysowe i konfliktowe, problemy

wychowawcze i rodzinne, opracowywanie wspólnych

środków zaradczych wobec uczniów z dysfunkcjami-

realizacja zaleceń PPP

6 przekazywanie informacji o uczniach/zespołach

klasowych

7 wymiana pomocy dydaktycznych, narzędzi do badania

wiedzy/umiejętności (np. testów)

8 ustalanie korelacji międzyprzedmiotowych

9 realizacja projektów edukacyjnych

10 realizacji zaleceń PPP

Obszar badania:  Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej

pracy

Wszyscy nauczyciele prowadzą ewaluację własnej pracy, współpracując przy tym z innymi

nauczycielami, rozumiejąc wagę tych działań w doskonaleniu własnej pracy.  Nauczyciele wspólnie

przygotowują i realizują ewaluację metodą "profil szkoły" (przygotowują narzędzia badawcze, przeprowadzają

badania, opracowują i analizują wyniki i na tej podstawie wspólnie wypracowują wnioski i rekomendacje, które

prezentują na radzie pedagogicznej). Na tej podstawie planowane są działania, a po ich zrealizowaniu - ocena

skuteczności, która decyduje o kontynuacji lub modyfikacji działań. Nauczyciele wskazali, że w ostatnim roku

poddali ewaluacji wiele elementów własnej pracy; najczęściej powtarzające się działania poddawane ewaluacji

prezentuje Tab.1. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  [jeśli tak] Jakie elementy własnej pracy poddawał/a Pan/i ewaluacji w ciągu ostatniego roku?

[AN] (6925)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 48

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 dostosowanie metod i form pracy

2 dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości uczniów

3 skuteczność działań wychowawczych ich wpływ na frekwencję i zachowanie uczniów

4 efektywność pracy nauczyciela wpływ wyniki uczniów i ich sukcesy

5 skuteczność programu wychowawczego, profilaktyki

6 diagnoza potrzeb klasy i dostosowanie planu pracy

wychowawczej do potrzeb klas
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Wymaganie:

Promowana jest wartość edukacji

Stan oczekiwany:

Priorytetem szkoły funkcjonującej w społeczeństwie wiedzy jest propagowanie uczenia się przez

całe życie. Szkoła powinna budować klimat, dzięki któremu uczniowie rozumieją tę potrzebę.

Pomocne w tym zadaniu mogą stać się zasoby lokalnego środowiska, a także absolwenci.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Działania podejmowane przez nauczycieli i uczniów w sposób powszechny kształtują pozytywny

klimat sprzyjający uczeniu się. Uczniowie i nauczyciele biorą udział w działaniach kształtujących

postawę uczenia się przez całe życie. Gimnazjum gromadzi informacje o absolwentach

i wykorzystuje je do swojej pracy. Szkoła promuje naukę, tradycje, dobre relacje międzyludzkie,

poszanowanie godności i wartości osobistej.

Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat

sprzyjający uczeniu się

Działania podejmowane przez nauczycieli i uczniów w sposób powszechny kształtują pozytywny

klimat sprzyjający uczeniu się.

 W opinii dyrektora w szkole dba się o to, aby nauczyciele dzielili się swoją wiedzą w ramach zespołów

przedmiotowych, lekcji koleżeńskich, warsztatów i szkoleń oraz podczas realizacji wspólnych przedsięwzięć .

Większość rodziców deklaruje, że nauczyciele dbają o dobre relacje z ich dziećmi, a ich dziecko chętnie chodzi

do szkoły (Wykres 1j). Ponad połowa uczniów twierdzi, że zostali wysłuchani przez większość nauczycieli w dniu

ankietowania, gdy mieli taką potrzebę, 26,3 % z nich nie miało takiej potrzeby (Wykres 2j). Nauczyciele

na większości zajęć sprawiedliwie odnosi się do wszystkich uczniów i upewnia się, czy zrozumieli to, o czym była

mowa na lekcji (Wykres 3j). Uczniowie na większości zajęć pomagają sobie w nauce (Wykres 4j), a nauczyciele

mówią im, jak zapamiętywać nowe informacje, powtarzać ważne treści, sporządzić przydatne notatki

i znajdować najważniejsze informacje (Wykres 1w). Gimnazjaliści w większości deklarują, że odnoszą się

do siebie przyjaźnie (Wykres 5j). Na wszystkich obserwowanych lekcjach wzajemna relacja między

nauczycielami i uczniami była życzliwa i sprzyjała uczeniu się. Nauczyciele akceptowali opinie i inicjatywy

uczniów, wykorzystując je do pracy na lekcji. Dobrą atmosferę w szkole sprzyjającą uczeniu się podkreślili

pracownicy niepedagogiczni (Tab.1).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jaka jest atmosfera w Państwa szkole? Jaka jest Państwa rola w kształtowaniu tej atmosfery?

[WPN] (6815)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 dobra współpraca pracowników pedagogicznych i

niepedagogicznych

2 dobry kontakt z uczniami i ich rodzicami

3 szacunek do drugiego człowieka i wykonywanej przez

niego pracy

4 udział wszystkich pracowników w uroczystościach Wigilia, Dzień Edukacji Narodowej, zakończenie roku

szkolnego mają charakter integracyjnych spotkań, w

których uczestniczą wszyscy pracownicy szkoły

5 pozytywne opinie absolwentów, włączanie się w działania

szkoły na rzecz środowiska lokalnego

Obszar badania:  W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia

się przez całe życie

Uczniowie i nauczyciele biorą udział w działaniach kształtujących postawę uczenia się przez całe

życie.

Zdaniem 59 (około 38,8%) uczniów, na żadnych zajęciach w dniu ankietowania nie zgłaszali swoich pomysłów

dotyczących tego, jak chcieliby pracować na lekcji, natomiast około 30% zgłaszało swoje pomysły na wszystkich

lub prawie wszystkich zajęciach w dniu badania (wykres 1j). Około połowy nauczycieli zachęcało gimnazjalistów

do wyrażania własnego zdania (Wykres 2j) i pokazania innym, jakie były rezultaty ich pracy (wykres 3j). Ponad

połowa tych samych respondentów twierdzi, że to, co robili na lekcjach, było dla nich ciekawe (Wykres 4j).

Pomijając dzień wypełniania ankiet, większość gimnazjalistów twierdzi, że nie boi się popełniać na lekcjach

błędów (Wykres 5j) i zadawać pytań (Wykres 6j). Nauczyciele na większości zajęć zachęcają uczniów

do wyrażania własnego zdania (wykres 7j) i prezentowania wyników swojej pracy (Wykres 8j). Nauczyciele

starają się też zachęcić uczniów do rozwiązywania zadań różnymi sposobami (Wykres 9j). W mniejszym

zakresie nauczyciele chwalą swoich uczniów, zdaniem 42,1% uczniów nie dzieje się to na połowie, mniej niż

połowie lub nie dzieje się na żadnych lekcjach (Wykres 10j). Z obserwacji lekcji wynika, że nauczyciele

kształtują umiejętność uczenia się poprzez pracę w parach i w grupach i niekiedy stwarzają sytuacje, w których

mogą podejmować indywidualne decyzje dotyczące ich uczenia się, oceniania, wyrażać opinie i rozwiązywać

problemy.
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 9j

Obszar badania:  Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do

promowania wartości edukacji

Gimnazjum gromadzi informacje o absolwentach i wykorzystuje je do swojej pracy. 

Z danych otrzymanych od Urzędu Miasta na temat realizacji obowiązku szkolnego przez osoby, które ukończyły

gimnazjum i zamieszkują teren Rumi, gimnazjum uzyskuje informacje o ilości uczniów wybierających konkretny

typ szkoły (liceum ogólnokształcące, technikum i szkołę zasadniczą i położenie szkoły:Rumia, Gdynia,

Wejherowo). Wymienione informacje gimnazjum upowszechnia na stronie internetowej szkoły i na gazetce

pedagoga w postaci diagramów procentowych. Informacje na temat losów absolwentów i ich sukcesów szkoła

czerpie również z mediów lokalnych, z portalu społecznościowego Facebook. Psycholog szkolny i wychowawcy

utrzymują kontakt z częścią absolwentów, zbierają od nich informacje o ich funkcjonowaniu w szkole

ponadgimnazjalnej: z czym sobie dobrze radzą, z czym mają trudności, jak zorganizowana jest nauka

w szkołach ponadgimnazjalnych. Dowiadują się też, czy uczniom udaje się ukończyć wybraną szkołę, z jakim

wynikiem zdają maturę lub egzamin zawodowy oraz na jakim kierunku studiów mają zamiar kontynuować

kształcenie. Informacje uzyskiwane od absolwentów oraz analiza ich kariery potwierdzają dobre przygotowanie

uczniów do dalszego kształcenia natomiast wiedza ta nie jest przez wszystkich nauczycieli rozpowszechniana.

Gimnazjum współpracuje ze swoimi absolwentami także przy organizacji wydarzeń kulturalnych.  Absolwenci

 szkoły uczestniczą w programach artystycznych, prezentacjach swoich osiągnięć na terenie szkoły

i współtworzą wieczornice patriotyczne organizowane przez gimnazjum z udziałem absolwentów, uczniów

i pracowników szkoły.
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Obszar badania: Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w

społeczności lokalnej

Szkoła promuje naukę, tradycje, dobre relacje międzyludzkie, poszanowanie godności i wartości

osobistej.  Szkoła w swej pracy stosuje systemem oceniania kształtującego.  Na każdej lekcji nauczyciele

podają uczniom cele, kryteria oceny i uświadamiają, jak osiągać sukcesy. Nauczyciele podsumowują lekcje,

informując w ten sposób uczniów, w jakim stopniu osiągnęli sukces i przyswoili wiedzę. Nauczyciele nie

prowadzą wykładów, a zadają umiejętne pytania stwarzające uczniom możliwość poszukiwania odpowiedzi

i angażowanie w naukę. Bardzo często uczniowie mają możliwość pracy w grupach i korzystania z wiedzy

i pomysłów kolegów z klasy. Nauczyciele udzielają uczniom informacji zwrotnej o postępach i dają wskazówki

do dalszej pracy. Bardzo duży nacisk kładzie się w szkole na pracę w grupie, pracę metodą projektu oraz udział

w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zdolności (np. zajęcia plastyczne, dekoratorskie, występy szkolnej

orkiestry na apelach i uroczystościach szkolnych, miejskich i in.) Promocja uczenia się obejmuje również

działania nauczycieli w zespołach przedmiotowych, wychowawczych i uczących w danym oddziale. Uzgadniają

oni między sobą testy, wspólnie planują nauczanie, oceniają jak sprawdzają się zastosowane metody pracy

z uczniami, uczestniczą w lekcjach otwartych, omawiają je i wyciągają wnioski do modyfikacji lekcji. Szkoła

również promuje uczenie się poprzez nagradzanie uczniów za postępy w nauce i inne osiągnięcia m.in. wybór

najlepszego absolwenta, sportowca. Aby pokazywać rodzicom sens uczenia się ich dzieci, szkoła  stwarza

możliwość wszystkim uczniom zrealizowania projektów edukacyjnych. Dzięki działaniom szkoły tradycją stało

się wspólne, rodzinne spędzanie świąt patriotycznych i pretekstem do międzypokoleniowych dyskusji. Młodzież

gimnazjalna uczestniczy w żywych lekcjach historii, wycieczkach naukowych, zawodach i konkursach zajmując

czołowe lokaty w mieście, powiecie, województwie, kraju i na zawodach międzynarodowych (informatyka). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy szkoła prowadzi działania promujące uczenie się? Do kogo są one skierowane? [WP] (7746)

Tab.1
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Wymaganie:

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Stan oczekiwany:

W efektywnych szkołach tworzy się partnerstwo z rodzicami przede wszystkim dla wsparcia uczenia

się uczniów. Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny pozytywnie wpływa na rozwój uczniów,

dlatego szkoły zachęcają rodziców do udziału w tym procesie. Celem organizowanych przez szkołę

działań powinno być włączanie rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych

aspektów pracy szkoły.

Poziom spełnienia wymagania: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła wspiera i współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju uczniów, zachęca ich do zgłaszania

inicjatyw, zbiera i wykorzystuje opinie na temat swojej pracy, modyfikuje działania stosownie

do potrzeb uczniów. Rodzice są partnerami szkoły i włączają się w działania przez nią realizowane.

Obszar badania:  Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat

swojej pracy

Szkoła prowadzi systemowe działania mające na celu pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii

rodziców na temat swojej pracy.Wypowiedzi dyrektora szkoły i nauczycieli pozwalają stwierdzić, że szkoła

wykorzystuje różne sposoby i możliwości pozyskiwania opinii rodziców na temat własnej pracy. Najczęstszą

formą pozyskiwania informacji zwrotnych od rodziców są bieżące rozmowy, kontakt e- mailowy i poprzez e-

dziennik, Facebook i formularz kontaktowy na stronie internetowej szkoły oraz ankiety p.n. "Oczekiwania

rodziców wobec szkoły".  W szkole  funkcjonuje też skrzynka na opinie rodziców przy wejściu do szkoły. Wnioski

i propozycje pisemne składane są u dyrektora szkoły. W ankiecie do rodziców uczniów klas I większość rodziców

przy wyborze szkoły dla dziecka kierowała się dobrą opinią o szkole. Ważnym kryterium było dostosowanie

profilu klas do zainteresowań uczniów (klasy sportowe, artystyczne). Dzięki bardzo rozbudowanej współpracy

z rodzicami w szkole wprowadzono wiele modyfikacji.(Wykresy 1j,  1w, Tabela 1).
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Wykres 1j

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy są takie działania, które zostały podjęte lub zmienione przez szkołę pod wpływem opinii

rodziców? Czy mogą Państwo podać przykłady takich działań [WR] (3858)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Propozycje tematów godzin wychowawczych.

2 Propagowanie zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu

życia

3 Dostosowanie planu lekcji do rozkładu jazdy autobusów

4 Zakup pomocy dydaktycznych

5 Zmiany w WSO

6 Możliwość umieszczania przez Radę Rodziców ważnych

informacji na stronie internetowej szkoły i na Facebooku.

7 Wyjazdy integracyjne klas, ustalanie miejsc i terminów

wycieczek.

8 Zakup instrumentów dla orkiestry szkolnej

9 Wprowadzenie nauczania etyki.

10 Giełda sprzętu sportowego. zakup saksofonu

Obszar badania:  W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich

dzieci

 Działania szkoły we współpracy z rodzicami realizujące potrzeby rozwojowe dzieci to: wpajanie systemu

wartości ogólnoludzkich,organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych, przygotowanie do aktywnego

udziału w życiu kulturalnym poprzez udział w spektaklach teatralnych, współpracę z Teatrem Szekspirowskim,

wystawianie przedstawień wspólnie z rodzicami i absolwentami, rozwijanie pasji. To również realizacja potrzeby

akceptacji przez możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami np. poprzez udział w konkursach

przedmiotowych, interdyscyplinarnych, informatycznych, artystycznych, w zawodach sportowych,

 upowszechnianie zdrowego trybu życia, przystąpienie do programu „Trzymaj formę”, „Szkoła w ruchu”, „WF

z klasą”. Większość rodziców wskazuje na bardzo dobry kontakt z wychowawcami i nauczycielami uczącymi ich

dzieci (Wykresy 1j -3j) oraz wymienia działania realizowane wspólnie, które zawiera Tabela 1.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania zawiązane z Państwa dzećmi prowadzą Państwo wspólnie z nauczycielami lub w

uzgodnieniu z nimi? (chodzi także o działania wynikające z codziennych kontaktów). [WR] (7435)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Modyfikacja Koncepcji pracy szkoły • Program

wychowawczy i profilaktyczny

2 Organizacja balu gimnazjalnego • Wycieczki szkolne

3 Giełda sprzętu sportowego • Dodatkowy stojak na

rowery

4 Finansowanie monitoringu w szkole • Zakup

instrumentów dla orkiestry szkolnej

5 Rozwijanie zainteresowań uczniów – zajęcia

pozalekcyjne • Zakup nagród książkowych •

6 Dzielenie się swoją wiedzą – prowadzenie lekcji

wychowawczych przez rodziców (np. Bezpieczeństwo w

ruchu drogowym)

7 Pomoc w działalności Caritasu – np. zakup produktów

żywnościowych przed Bożym Narodzeniem (losowanie

serduszek)

8 Rozwiązywanie konfliktów między uczniami – wspólne

diagnozowanie podłoża problemu oraz ustalanie

oddziaływań wychowawczych

9 Obserwacja realizacji projektów edukacyjnych

Obszar badania:  Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w

podejmowanych działaniach

Rodzice stanowią bardzo ważny podmiot społeczności szkolnej, współdecydujący w sprawach

szkoły.

W opinii większości ankietowanych rodziców są oni informowani o podjętych decyzjach, a większość z nich

czynnie uczestniczy w ich podejmowaniu (Wykresy 1j-2j). 

Corocznie w szkole odbywa się debata nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników niepedagogicznych

dotyczącą tworzenia koncepcji pracy szkoły. Na tym spotkaniu wprowadza się propozycje modyfikacji misji

szkoły, uzupełnia się ją o elementy związane z kształtowaniem postaw uczniowskich i wartości ważnych dla ich

rodziców. Wprowadza się do koncepcji nowe cele, proponuje się takie działania szkoły, które będą sprzyjać

rozwojowi uczniów w sferach uznanych za ważne a dotyczące wartości, umiejętności i postaw. Następnie

wychowawcy na zebraniach rodziców przedstawiają wypracowane propozycje gdzie pozostali rodzice mogą

jeszcze proponować zmiany. Dzięki tak zorganizowanej współpracy w ostatnich dwóch latach wprowadzono

do koncepcji dzięki rodzicom zapisy o świadomym rozwijaniu przez uczniów własnego potencjału,

o kształtowaniu godności, niezależności i poczuciu własnej wartości, o potrzebie kształtowania w szkole

bezpiecznego przyjaznego środowiska, o analizie sytuacji wychowawczej w trakcie w bieżącej pracy,

dostosowywaniu pracy do indywidualnych możliwości uczniów, partnerstwa i dialogu przy rozwiązywaniu
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problemów, o wprowadzeniu oceniania kształtującego, o modyfikowaniu szkolnych, o udziale uczniów

w działaniach wychowawczych organizowanych we współpracy z instytucjami np. organizacjami pozarządowymi,

Sanepidem, o angażowaniu uczniów w działania prospołeczne i do współorganizowania życia szkoły.

o wprowadzeniu e– dziennika. Rodzice biorą udział w zorganizowanych przez szkołę spotkaniach panelowych

oraz w badaniach ankietowych na temat oczekiwań rodziców wobec szkoły. Wyniki badania są uwzględniane

przy tworzeniu programu wychowawczego i profilaktyki. W ostatnich latach zostały uwzględnione propozycje

działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z: właściwym odżywianiem, poszanowaniem materialnej

wartości, kształtowaniem postaw szacunku uczniów wobec siebie nawzajem i wobec osób dorosłych, rozwoju

indywidualnego potencjału uczniów, profilaktyki uzależnień i przemocy uwzględniającej zapraszanie specjalistów

z zewnątrz. W dokumentach pojawiło się podkreślenie znaczenia poczucia bezpieczeństwa uczniów. Wszystkie

te działania wpłynęły na podniesienie jakości pracy szkoły, wyeliminowanie drugoroczności w klasach trzecich,

a także zmniejszanie ilości uczniów niepromowanych. Usprawniły też organizację i komunikację szkolną.

Modyfikacja pracy szkoły w zakresie dydaktyki poprzez wprowadzania oceniania kształtującego i zastosowanie

średniej ważonej motywuje uczniów do pracy dzięki czemu uzyskują coraz lepsze wyniki z egzaminów

zewnętrznych i wewnętrznych.

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania: Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły

Zaangażowanie rodziców w zgłaszaniu inicjatyw na rzecz rozwoju uczniów i szkoły jest bardzo duże.

Rodzice deklarują, że w tym lub poprzednim roku szkolnym zgłaszali propozycje działań dotyczących uczniów

i szkoły (Wykres 1j). Dyrektor oraz nauczyciele potwierdzają ich zaangażowanie, podając przykłady, które

dotyczyły realizacji oferty edukacyjnej szkoły, imprez szkolnych i wycieczek edukacyjnych oraz działań

wynikających z realizacji prawa oświatowego. Wśród wielu przykładów (Tabela 1 i 2) wskazano zmiany

dotyczące m.in.: zasad oceniania, organizacji zebrań z rodzicami, realizacji programu wychowawczego

i profilaktyki,  wyposażenia szkoły , wprowadzenia nauczania etyki i monitoringu. Nauczyciele i dyrektor

zachęcają rodziców do zgłaszania propozycji działań poprzez udział w Panelu szkoły, wypełnienie ankiety,

poprzez dziennik elektroniczny, stronę internetową lub facebook, kontakt osobisty, telefonicznie lub przez

klasowe rady rodziców. Większość rodziców wie, w jaki sposób mogą zaangażować się w pracę szkoły (Wykres

2j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: [Jeśli tak] Proszę podać przykłady takich propozycji. [AN] (7445)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 47

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Organizacja wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych Włączanie się rodziców do organizacji imprez klasowych

(otrzęsiny w klasach pierwszych, bal gimnazjalny w

klasach trzecich, dyskoteki, wigilie klasowe. Wyjazdy

integracyjne klas, Ustalanie miejsc i terminów

wycieczek, Organizacja balu absolwentów •

Współorganizacja imprez klasowych wigilie, Mikołajki,

Dzień Edukacji Narodowej, Organizacja akcji

charytatywnych i proekologicznych

2 Działania wynikające z realizacji prawa oświatowego. Wprowadzenie nauczania etyki, Zmiany w WSO (np.

ocena z poprawy z pracy klasowej z taką samą wagą,

możliwość poprawy nie tylko ocen niedostatecznych),

modyfikacje Programu wychowawczego i

profilaktycznego szkoły

3 Realizacja oferty edukacujnej i jej modyfikacja. Giełda sprzętu sportowego, Wnioskowanie o

dostosowanie planu lekcji do rozkładu jazdy autobusów,

Dostosowanie terminów zajęć wyrównawczych i

pozalekcyjnych do potrzeb uczniów, Zmiana planu lekcji

umożliwiająca rozwój sportowy uczniów, Organizacja

prelekcji z Żandarmerią, Zmiana nauczycieli uczących w

oddziałach klasowych na prośbę rodziców, pomoc w

organizacji Balu gimnazjalnego,

4 Infrastruktura Rozbudowa monitoringu w szkole, Wsparcie w

głosowaniu nad wnioskiem dotyczącym budowy boiska

szkolnego (budżet obywatelski – projekt uzyskał

największą liczbę głosów 860), pomoc przy

organizacjach szkolnych i miejskich imprez sportowych -

sponsoring - zakup dekoracji -giełda sprzętu sportowego

-dodatkowy stojak na rowery -zmiany w WSO, zakup

sprzętu muzycznego dla orkiestry szkolnej,

5 Organizacja pracy szkoły.

6 Kadra Organizacja prelekcji z Żandarmerią • Zmiana

nauczycieli uczących w oddziałach klasowych na prośbę

rodziców.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy są takie działania, które zostały podjęte lub zmienione przez szkołę pod wpływem opinii

rodziców? Czy mogą Państwo podać przykłady takich działań [WN] (3858)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 ustalanie miejsc i terminów wycieczek,

2 włączanie się rodziców do organizacji imprez klasowych

(otrzęsiny w klasach pierwszych, bal gimnazjalny w

klasach trzecich, dyskoteki, wigilie klasowe,

3 rozbudowa monitoringu w szkole

4 tematy godzin wychowawczych

5 zakup instrumentów dla orkiestry szkolnej

6 zorganizowanie giełdy sprzętu sportowego

7 udział rodziców w tworzeniu koncepcji pracy szkoły

8 zmiana nauczycieli uczących w oddziałach klasowych na

prośbę rodziców

9 zmiany w WSO

10 zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły,

Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców

Szkoła realizuje inicjatywy zgłaszane przez rodziców na rzecz rozwoju dzieci i szkoły.  Przykłady

wskazane przez rodziców, nauczycieli i dyrektora szkoły dotyczą przede wszystkim: organizacji imprez

klasowych i szkolnych, organizacji zajęć lekcyjnych i  dodatkowych, wycieczek edukacyjnych, poprawy

wyposażenia szkoły, realizacji programu wychowawczego i profilaktyki (spotkania z ciekawymi ludźmi, pomoc

socjalna, akcje charytatywne - Tabela1)). W opinii dyrektora efektami tych działań są właściwe zachowania

prezentowane przez uczniów dzięki uzyskanej pomocy specjalistycznej oraz dostosowanie terminów zajęć

wyrównawczych i pozalekcyjnych do potrzeb uczniów i skorelowanie ich z planem lekcji. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy inicjowali Państwo wspólnie z innymi rodzicami działania na rzecz rozwoju uczniów? Co to

były za działania? Jak duża grupa rodziców się w nie angażowała? Jakie były efekty tych działań? [WR] (7448)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Preorientacja zawodowa – (kilka osób) wyjścia do szkół,

tematyka lekcji wychowawczych – zaznajomienie

uczniów ze specyfiką różnych zawodów, ukierunkowanie

uczniów w wyborze nowej szkoły i zawodu

2 Bal gimnazjalny (ok. 50 osób) - efekty: przygotowane

dekoracje, dobrze zorganizowana zabawa, integracja

zespołów klasowych

3 Wnioskowanie o dostosowanie planu lekcji do rozkładu

jazdy autobusów (kilkanaście osób) – efekty:

dostosowanie planu lekcji, lepsze zagospodarowanie

czasu uczniów

4 Zmiana dotycząca zajęć dodatkowych ( Dostosowanie

terminów zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych do

potrzeb uczniów.) – (kilkanaście osób) – dostosowanie

planu zajęć dodatkowych, umożliwienie uczniom

korzystanie z pomocy • Zmiana planu lekcji

umożliwiająca rozwój sportowy uczniów ( uczniowie

trenujący w klubach) plan lekcji tych klas jest

dostosowany do zajęć w klubie np. pływanie (kl. IIC, IA)

- dostosowanie planu zajęć

5 Rozbudowa monitoringu w szkole. (Rada Rodziców) –

poprawa bezpieczeństwa w szkole

6 Wyjazdy integracyjne klas, ustalanie miejsc i terminów

wycieczek – (rodzice wszystkich klas) ciekawe wyjścia

wpływające na rozwój uczniów

7 Zakup instrumentów dla orkiestry szkolnej. (Rada

Rodziców) – zachęcenie uczniów do rozwijania swoich

zdolności

8 Giełda sprzętu sportowego (Rada Rodziców) – rozwijanie

przedsiębiorczości

9 Zmiana nauczycieli uczących w oddziałach klasowych na

prośbę rodziców. (pojedyncze klasy) – komfort pracy

uczniów

10 Pozyskanie darmowych jabłek dla uczniów z Agencji

Rynku Rolnego (Rada Rodziców) – promowanie

zdrowego odżywiania, przeciwdziałanie chorobom

cywilizacyjnym

11 Zmiany w WSO (np. ocena z poprawy z pracy klasowej z

taką samą wagą, możliwość poprawy nie tylko ocen

niedostatecznych). (przedstawiciele wszystkich klas) –

mobilizacja do nauki, poprawy ocen.
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Wymaganie:

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

rozwoju

Stan oczekiwany:

Rola szkoły w wielu środowiskach nie sprowadza się jedynie do funkcji uczenia dzieci i młodzieży.

Szkoła staje się instytucją wpływającą na rozwój potencjału środowiska społecznego, w którym

działa. Korzystanie przez nią z zasobów znajdujących się w najbliższym środowisku służy tworzeniu

lub wzbogacaniu warunków podstawowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła diagnozuje potrzeby środowiska i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej.

Kierunki jej rozwoju oraz charakter wynikają z zainteresowań uczniów, wzajemnej współpracy i

przynoszą korzyści zarówno dla szkoły jak i lokalnego środowiska. Rola szkoły w wielu

środowiskach nie sprowadza się jedynie do funkcji uczenia dzieci i młodzieży. Szkoła staje się

instytucją wpływającą na rozwój potencjału środowiska społecznego, w którym działa. Korzystanie

przez nią z zasobów znajdujących się w najbliższym środowisku służy tworzeniu lub wzbogacaniu

warunków podstawowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Obszar badania:  Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz

środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego

rozwoju

Szkoła diagnozuje potrzeby środowiska i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej. 

Szkoła podejmuje szereg inicjatyw adekwatnie do rozpoznanych potrzeb swoich oraz środowiska lokalnego

(Tabela 1). W opinii partnerów szkoły i przedstawiciela organu prowadzącego działalność gimnazjum dla potrzeb

środowiska lokalnego jest bardzo rozbudowana i adekwatna do potrzeb. Oprócz aktywnej działalności

charytatywnej gimnazjum wyróżnia się realizacją takich imprez jak "Gimnazjalista Przedszkolakowi", "Korki we

wtorki", Turniej piłki siatkowej „Puchar Belfra” czy rajd zorganizowany z okazji 60- lecia Rumi.  
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę o podanie przykładów działań, które szkoła prowadziła w tym lub poprzednim roku

szkolnym w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego. [WN] (7587)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 „GIMNAZJALISTA PRZEDSZKOLAKOWI” impreza dla przedszkoli z lokalnego środowiska

organizowana metodą projektu

2 Turniej piłki siatkowej „Puchar Belfra” zawody sportowe organizowane przez młodzież i

nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Rumi dla pracowników

Rumskich Zakładów Pracy

3 Siatkarskie „mini” Mistrzostwa Świata w Gdańsku turniej piłki siatkowej zorganizowany przy Ergo Arenie

4 Rajd Gra miejska – „Rumia i Okolice” zorganizowany z okazji 60-lecia Rumi

5 Akcje charytatywne Udział uczniów jako wolontariuszy podczas "Biegu

Kaszubskiego w Rumi" oraz "Biegu Verte Sopot", Udział

w zbiórce "Góry Grosza", Zbiórka nakrętek plastikowych,

płyt CD, baterii na określony cel np. chorą dziewczynkę,

Współpraca z chórem "Lira", wspólne występy szkolnego

chóru Ergo Cantemus z chórem Lira, Udział uczniów w

WOŚP, czytanie przedszkolakom

Obszar badania:  Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem

specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym 

Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego, a charakter tej

współpracy, w opinii rodziców, partnerów szkoły i dyrektora świadczy o funkcjonującym systemie

działań. Dzięki dobrze zorganizowanej współpracy w szkole zapewniona jest pomoc socjalna, realizowane są

wycieczki i projekty edukacyjne, imprezy szkolne i środowiskowe, a także działania o charakterze

wychowawczym, profilaktycznym i patriotycznym. Partnerzy współpracują ze szkołą również w zakresie zakupu

sprzętu dla szkoły, organizacji zajęć pozalekcyjnych i profilaktycznych, prowadzenia lub współprowadzenia

lekcji. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami każdy odział kilka razy w semestrze uczestnicy w zajęciach

poza terenem szkoły. Różnorodność działań wspólnie realizowanych przedstawia Tabela 1. 
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Jakie działania dydaktyczne, wychowawcze lub organizacyjne realizowane były przez szkołę we

współpracy z podmiotami środowiska lokalnego w tym lub poprzednim roku szkolnym? [AD] (7662)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 organizacja wyjazdów i wycieczek szkolnych 1 / 0 100 / 0

2 stypendia dla najlepszych uczniów 1 / 0 100 / 0

3 pozyskiwanie sprzętu dla szkoły 1 / 0 100 / 0

4 organizacja zajęć pozalekcyjnych 1 / 0 100 / 0

5 organizacja zajęć profilaktycznych 1 / 0 100 / 0

6 prowadzenie lub współprowadzenie lekcji 1 / 0 100 / 0

7 imprezy środowiskowe 1 / 0 100 / 0

8 pomoc socjalna dla uczniów 1 / 0 100 / 0

9 projekty edukacyjne 1 / 0 100 / 0

10 inne, jakie? 1 / 0 100 / 0

Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój

środowiska.

Współpraca szkoły ze środowiskiem jest bardzo szeroka i wpływa na rozwój środowiska lokalnego.

Wybrane przykłady wzajemnych korzyści wynikających ze współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym

obrazują zgromadzone informacje w Tabeli 1). Działania podejmowane przez szkołę oraz instytucje środowiska

lokalnego wpływają na jego rozwój. W opinii nauczycieli najważniejszymi korzyściami dla szkoły wynikającymi

z prowadzonej współpracy to :możliwość realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki, koncepcji

pracy szkoły i promocja placówki, zaangażowanie rodziców, rozwijanie lokalnego patriotyzmu, szerzenie idei

wolontariatu oraz integracja społeczności lokalnej. Z drugiej strony organizacje i instytucje lokalne realizują

swoje zadania, wykorzystując zasoby osobowe (uczniowie współorganizują imprezy okolicznościowe) oraz

materialne (organizacja imprez, spotkań i uroczystości na terenie szkoły), a mieszkańcy mają możliwość

integracji i wspólnego spędzania czasu wolnego. Na szczególną uwagę, zdaniem respondentów, zasługuje

bardzo duże zaangażowanie uczniów w uroczystości i działania patriotyczne, akcje charytatywne, pomoc

osobom chorym, przedszkolakom i mniej zdolnym uczniom szkół podstawowych. Współpracujące ze szkołą

podmioty dzięki udziałowi uczniów w ich ofercie kształtują bardziej świadomego odbiorcę i klienta na przyszłość.

Działania gimnazjum na rzecz innych placówek oświatowych pomagają im zaspokajać potrzeby ich uczniów

dzięki imprezom takich jak: przedstawienia (Tuwim, występy koła teatralnego, Caritas, warsztaty – tworzenie

kukiełek, konkursy (W poszukiwaniu własnych korzeni, konkurs języka angielskiego), imprezy sportowe (turniej

piłki nożnej dla klas VI, Gimnazjalista – Przedszkolakowi, Rajd Rumia i okolice). Dzięki działaniom gimnazjum
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mieszkańcy Rumi zyskują szersza ofertę wydarzeń szczególnie w sferze kultury. Imprezy kulturalne

przygotowywane przez szkołę często są otwarte dla mieszkańców, którzy są zapraszani do szkoły np. poprzez

stronę internetową, albo uczniowie prezentują się na zewnątrz: w domu starców, parafii, domach kultury (np.

przedstawienia, Wieczornica Patriotyczna, występy chóru). –Szkoła po części zaspokaja też potrzeby

mieszkańców związane z informacją o ofercie edukacyjnej w mieście. Strona interenetowa, informacje o szkole

w Gońcu Rumskim, wyjścia informacyjne do szkół podstawowych z ofertą dla szóstoklasistów, dzień otwarty

szkoły, kiedy jest ona dostępna dla wszystkich odwiedzających – dają możliwość szczegółowego zapoznania się

z bazą, ofertą szkoły.Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli w działania charytatywne, ludzie w trudnej

sytuacji materialnej otrzymują

pomoc ( Góra Grosza, Adopcja na odległość, także wspieranie okresowe działania instytucji pozarządowych jak:

zbieranie żywności przed świętami w marketach, przyborów szkolnych przed rozpoczęciem roku

szkolnego, akcja Szlachetna Paczka). Szkoła udostępnia pomieszczenia i sprzęt wraz z obsługą uczniowską

"studentom" Uniwersytetu Trzeciego Wieku z terenu Rumi. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę przedstawić wzajemne korzyści, wynikające ze współpracy szkoły ze środowiskiem

lokalnym (lub instytucjami). [WP] (6867)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 caritas - wspólnie zorganizowaliśmy dzień babci i dzień

dziadka w domu opieki – korzyścią było to że dzieci się

dowiedziały ze są ludzie bez rodzin

2 caritas – wolontariat wojewódzki – korzyścią dla

młodzieży jest rozwój osobowościowy, dla nas korzyścią

jest pomoc naszym podopiecznym

3 mamy klasy integracyjne – dzieci pomagają w odrabinu

lejcji, pomagają w zajęciach z zakresu bezpieczeństwea,

gimnazjum nr 1 IILO i sp 9; - wspólne projekty

4 wspólny udział w projektach edukacyjnych „Gimnazjaliści

przedszkolakom”

5 na poziomie miasta Rumi wszystkie szkoły ze sobą

współpracują, i ta współpraca we wszystkich obszarach –

jest to świadoma placówka, wszystkie dzieci otrzymują

pomoc z diagnozą pogłębioną są tutaj realizowane,

wsparcie w zakresie profilaktyki w postaci warsztatów,

6 Przedszkole Słoneczna 1” – cała polska czyta dzieciom –

spotkania cykliczne co miesiąc, gimnazjaliści zapraszają

nasze dzieci na przedstawienia teatralne, użyczają nam

sale gimnastyczna do treningu np. piłki nożnej lub na bal

absolwenta, gimnazjaliści się promują

7 nasza szkoła ma tradycje prawie 100letnią i

współpracujemy w zakresie kultywowamnia tradycji i

realizacji projektu „W poszukiwaniu własnych korzeni”,

8 projekt „Gimnazjaliści sześciolatkom!” dla wszystkich

przedszkolaków w Rumi – uczniowie są zawsze bdb

przygotowani do opieki nad dziećmi

9 SP - to jest jedyne gimnazjum z klasa sportową – nasze

dzieci przechodzą tutaj i kontynuują swoje pasje

10 Stowarzyszenie „Pasjonat” – działania to realizacja zajęć

dla klas u nas, uczniowie obejrzeli prace i 1x w miesiącu

biorą udział w zajęciach, które prowadzę tutajz

malarstwa, a opiekunem tej grupy jest nl języka

angielskiego i przy okazji ćwiczymy słownictwo

angielskie. Dzieci się rozwijają oraz poznają różne

sposoby spędzania czasu.
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Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w

środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów 

Współpraca szkoły z instytucjami środowiska lokalnego przynosi liczne korzyści szkole i uczniom

oraz przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej.  W zgodnej opinii nauczycieli i rodziców działania

podejmowane przez szkołę we współpracy z organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego pozytywnie

wpływają na rozwój uczniów w różnych obszarach: kształcenia, rozwoju społecznego i emocjonalnego, edukacji

kulturalnej. Także uczniowie wskazują na swój udział w zajęciach realizowanych we współpracy z innymi

podmiotami (wykres 1j) oraz na efekty tych zajęć (Wykres 2j). Ponadto wybrane elementy procesu realizacji

podstawy programowej odbywają się  poza murami szkoły dzięki współpracy z różnymi instytucjami. Uczniowie

zyskują dzięki temu, zdaniem nauczycieli i rodziców: rozwój zainteresowań – zaspokajanie potrzeb

poznawczych – udział w zajęciach sportowych – wsparcie w przezwyciężaniu trudności – zapewnienie potrzeby

poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości – integracja środowiskowa – rozwój umiejętności

społecznych – udział w wydarzeniach kulturalnych – zagospodarowania czasu wolnego – edukacja

proekologiczna – doskonalenie umiejętności pracy z komputerem – zaspokojenie potrzeb duchowych.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Stan oczekiwany:

Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym elementem

zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych

szkołach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie

udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań.

Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych pochodzących z różnych

źródeł.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole do organizowania i modyfikowania procesów edukacyjnych wykorzystuje się przede

wszystkim wnioski  z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego, analizy i monitorowania osiągnięć

edukacyjnych uczniów, ewaluacji wewnętrznej i z badania losów absolwentów oraz zewnętrznych

badań edukacyjnych. Przedstawione wyniki badań wskazują na wysoki poziom spełniania

wymagania przez szkołę.

Obszar badania:  W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz

wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania

Nauczyciele wykorzystują wnioski z prowadzonych analiz wyników ewaluacji i egzaminów

zewnętrznych do modyfikacji pracy z uczniami. Szkoła posiada materiały dotyczące analizy wyników

egzaminów zewnętrznych i ewaluacji wewnętrznej. Znajdują się one w protokolarzu Rady Pedagogicznej oraz

w dokumentacji zespołów przedmiotowych i zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej. Na podstawie sprawozdania

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku zespoły przedmiotowe dokonały analizy wyników uzyskanych

przez uczniów, w szczególności: wyników znormalizowanej skali staninowej dla szkoły i dla ucznia, średnich

wyników poszczególnych klas, analizy wyników minimalnych, maksymalnych i łatwości zadań, tendencji

rozwojowej szkoły( EWD), porównania uzyskanych wyników przez szkołę z wynikami kraju, województwa,

powiatu i gminy. Na poziomie każdej klasy dokonano analizy zadań w zakresie oceny wartości wskaźnika ich

łatwości i ustalono, na których zajęciach są nabywane i rozwijane poszczególne umiejętności. Określono, które

zadania sprawiły uczniom trudności, które okazały się łatwe, jakie błędy popełniali uczniowie i jakie były

przyczyny trudności. Ponadto w szkole dokonano kontekstowej interpretacji uzyskanych wyników, które

uwzględniają czynniki indywidualne ucznia, środowiskowe i pedagogiczne dotyczące procesu nauczania i działań
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nauczycieli. Analiza dotyczyła również wpływu na wynik egzaminu frekwencji uczniów, drugoroczności, realizacji

zaleceń opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wyniki analiz zostały zaprezentowane radzie

pedagogicznej. Na tej podstawie rada pedagogiczna przyjęła wnioski i rekomendacje wynikające z tych analiz,

a nauczyciele wprowadzili je do planów pracy na rok następny(Tabela 1). 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  W jaki sposób te wnioski wynikające z zaznaczonych w poprzednich pytaniach badań zostały

wykorzystane w Pana/i pracy? [AN] (9596)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 49

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 ewaluacja zewnętrzna 5 / 44 10.2 / 89.8

2 dane z egzaminów zewnętrznych 44 / 5 89.8 / 10.2

3 ewaluacja wewnętrzna prowadzona na poziomie całej szkoły 47 / 2 95.9 / 4.1

4 ewaluacja wewnętrzna prowadzona przez zespoły przedmiotowe lub inne

zespoły nauczycielskie

46 / 3 93.9 / 6.1

Obszar badania:  Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Wnioski z monitorowania działań prowadzonych przez szkołę są wykorzystywane do modyfikacji

pracy szkoły.W szkole wyniki monitorowania działań wynikających z wniosków z analizy egzaminów i ewaluacji

wewnętrznej wpłynęły na modyfikowanie warsztatu pracy nauczyciela (Wykres 1) w zakresie metod i form

sprawdzania umiejętności uczniów, planowania procesu nauczania i uczenia się oraz zastosowanie oceniania

kształtującego (podawanie celów lekcji, informacja zwrotna, stosowanie środków multimedialnych, częstsze

stosowanie aktywizujących metod pracy, wykorzystywanie różnych narzędzi pracy, np. karty pracy, częste

stosowanie pracy zespołowej, systematyczne sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów ). Efektem

monitorowania jest też zmiana podejściu do ucznia; nauczyciele opracowują dodatkowe zadania dla uczniów

zdolnych oraz z trudnościami i wymagających pomocy a także organizują dla nich zajęcia pozalekcyjne

i wyrównawcze. Efektem tych działań w ubiegłym roku było ukończenie szkoły przez wszystkich 170

absolwentów bez egzaminów poprawkowych. Innym efektem wdrażania wniosków z monitorowania procesów

edukacyjnych w szkole jest też planowanie doskonalenie zawodowego przez nauczycieli uwzględniającego

potrzeby szkoły w tym zakresie. 
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Wykres 1o

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

 W szkole wykorzystuje się wyniki badań, które mają wpływ na planowanie procesów

edukacyjnych w szkole.  Nauczyciele wykorzystują badania wewnętrzne w zakresie nauczanego

przedmiotu lub charakteru prowadzonych zajęć oraz wyniki badań zewnętrznych (Wykres 1w). Dane

z egzaminów zewnętrznych są wykorzystywane do: planowanie procesu nauczania i uczenia się, monitorowania

osiągnięć uczniów, zwiększania ilości ćwiczeń dotyczących zagadnień sprawiających trudności, analizowania

osiągnięć uczniów za pomocą kalkulatora EWD, sprawdzania, w jakim zakresie i obszarach wymagają uczniowie

pomocy, weryfikowania efektywności stosowanych metod nauczania, doboru programu nauczania

i identyfikowania uczniów zdolnych. Efektem tych analiz jest też przyjęcie strategii pracy z uczniami o różnych

uprzednich osiągnięciach, zwrócenie uwagi na problemy uczniów ze skupieniem uwagi w czasie pracy, na uczniu

o średnim potencjale, o wpływie na efekty korelacji międzyprzedmiotowych. Wyniki wykorzystuje się też

do zastosowania na zajęciach terapii i socjoterapii dla uczniów o niskim potencjale, wyniki badań Johna Hattie

dotyczące czynników wpływających na osiągnięcia uczniów, np: samoocena ucznia, informacja zwrotna, relacje

uczeń-nauczyciel, rozwiązywanie problemów, strategie nauczania, uczenie się w małych grupach, motywacja,

zadawanie pytań. Nauczyciele wykorzystują również wyniki badań  PISA, głównie badania dotyczące czytania

i interpretacji tekstu.
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Wykres 1w

Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły

lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów

W zgodnej opinii dyrektora i nauczycieli, w szkole prowadzi się własne badania dotyczące osiągnięć

uczniów i losów absolwentów.

W szkole w klasie pierwszej, na początku roku szkolnego przeprowadzana jest diagnoza wstępna w celu

uzyskania informacji, dotyczącej umiejętności i możliwości uczniów oraz ewentualnych braków edukacyjnych,

ze wskazaniem wniosków do dalszej pracy. Prowadzi się diagnozy wstępne z języków obcych, a także

z poszczególnych przedmiotów w klasach sprofilowanych, np. test sprawnościowy w klasach sportowych.

Ponadto co roku organizuje się egzaminy próbne w klasie trzeciej oraz badania przedmiotowe. Wyniki tych

badan służą planowaniu procesów edukacyjnych, organizacji zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami uczniów

lub zmianom w szkolnym planie nauczania. Analiza EWD pozwala wskazać efektywność pracy nauczycieli,

umożliwia dokonanie oceny wkładu szkoły w końcowy wynik egzaminacyjny. Ewaluacja wewnętrzna ma na celu

badanie i diagnozowanie różnych obszarów pracy szkoły w celu monitorowania jej funkcjonowania,

formułowania wniosków i przeprowadzania modyfikacji. Ponadto w szkole przeprowadzane są ankiety, badające

zagrożenia, które wykorzystane są przy ewaluacji szkolnych programów. W dużym stopniu do promowania

wartości edukacji przyczynia się wiedza o losach absolwentów szkoły. Absolwenci odwiedzają szkołę, swoich

wychowawców, opowiadają o swoich osiągnięciach. Pedagog szkolny gromadzi informacje o losach absolwentów

na podstawie informacji z UM o realizacji obowiązku szkolnego przez osoby, które ukończyły gimnazjum oraz

na podstawie informacji od wychowawców byłych klas III, którzy kontaktują się ze swoimi absolwentami.Szkoła
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zna odsetek uczniów wybierających konkretny typ szkoły, liceum ogólnokształcące, technikum i szkołę

zasadniczą. Te informacje umieszczane są na stronie internetowej szkoły i na gazetce pedagoga. Nauczyciele

podczas wizyt absolwentów w naszej szkole pozyskują informacje o konkretnych umiejętnościach, które okazały

się przydatne na kolejnym etapie kształcenia. Informacje o absolwentach wykorzystane są do prowadzenia

zajęć z poradnictwa zawodowego oraz motywowania uczniów do efektywniejszej nauki i do planowania własnej

przyszłości. Absolwenci biorą udział w szkolnych imprezach (Dzień Otwarty, Dzień Dziecka), przychodzą

z prezentacjami promującymi ich szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie mogą rozmawiać z absolwentami,

zadawać pytania i wykorzystywać wiedzę od nich uzyskaną oraz ich doświadczenia do planowania swojej

przyszłości. Sukcesy absolwentów podawane są uczniom jako przykłady dobrych praktyk. 
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Wymaganie:

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Stan oczekiwany:

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

rozwojowi. Skuteczne zarządzanie szkołą powinno koncentrować się na stworzeniu optymalnych

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

doskonalenia zawodowego. Wnioski z prowadzonej zespołowo ewaluacji wewnętrznej i nadzoru

pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora powinny umożliwiać podejmowanie decyzji

służących rozwojowi szkoły.

Poziom spełnienia wymagania: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Zarządzanie szkołą zapewnia warunki do realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczej.

Dyrektor podejmuje inicjatywy zapewniające szkole wsparcie podmiotów zewnętrznych

oraz zachęca nauczycieli do efektywnej pracy poprzez pozytywne motywowanie i nagradzanie.

Zarządzanie skupia się na dbaniu o profesjonalną komunikację między nauczycielami, pracy

zespołowej oraz dzieleniu się wiedzą. W szkole podejmuje się wiele działań nowatorskich, innowacji

i eksperymentów. Wdrażane wnioski z nadzoru pedagogicznego wpływają na poprawę organizacji

i jakości pracy placówki.   Ewaluacja wewnętrzna stanowi w szkole ważny element

sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego, a w jej przeprowadzaniu,

oprócz dyrektora, biorą udział również nauczyciele, uczniowie i rodzice. W opinii

wszystkich przedstawicieli partnerów szkoły, wnioski z prowadzonego nadzoru

pedagogicznego są wdrażane i służą rozwojowi szkoły. Dyrektor szkoły stwarza warunki

do podejmowania przez nauczycieli nowatorskich działań i innowacji.

Wymaganie spełnione na poziomie wysokim.

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

uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków

W szkole zapewnione są odpowiednie warunki dla uczenia się i wychowania oraz pracy i rozwoju

nauczycieli.  

Zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich

do realizacji tych zadań warunków. Nauczyciele wypowiadając się w ankiecie stwierdzają, że w szkole

organizowane są spotkania nauczycieli dotyczące nauczania i uczenia się uczniów, doskonalenia zawodowego

nauczycieli, organizacji pracy, rozwiązywania problemów wychowawczych. Organizowane są także działania

i dyskusje dotyczące relacji z uczniami, a także współpracy między nauczycielami Nauczyciele wskazali,

że szkoła zapewnia im możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych oraz stwarza
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warunki do pracy własnej (Wykresy 1j -  8j). Obserwacje zajęć potwierdziły, że przestrzeń w salach lekcyjnych

jest zorganizowana adekwatnie do sposobu prowadzenia zajęć i stosowanych metod. Nauczyciele wykorzystują

na lekcjach plansze, plakaty, ilustracje, mapy, projektory multimedialne, komputery, tablice interaktywne,

ilustracje, słowniki, podręczniki, itp. Z analizy danych zastanych i wywiadu z dyrektorem wynika, że ułożenie

planu dnia sprzyja uczeniu się. Plan lekcji uwzględnia higienę pracy uczniów i nauczycieli. 

Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu

Sposób, w jaki dyrektor zarządza szkołą sprzyja pracy indywidualnej oraz zespołowej nauczycieli

.Nauczyciele mają zapewniony dostęp do odpowiednich zasobów, przydatnych dla własnego rozwoju

zawodowego (Wykres1j), uczestniczą w kursach, szkoleniach rady pedagogicznej, zespołów zadaniowych,

konferencjach,seminariach, obserwacjach koleżeńskich (Wykres 1w). W ocenie nauczycieli, dyrektor inspiruje

ich do zespołowej pracy i dba o profesjonalną komunikację między nimi (Wykres 3j), w efekcie docenia ich

pracę, zauważa sukcesy i nagradza (Wykres 2j). Pracy zespołowej sprzyja udział nauczycieli w szkoleniach

połączonych z wymianą dobrych praktyk stosowanych w innych szkołach np. Cyfrowa szkoła, Aktywna

edukacja, Szkoła współpracy oraz organizacji wyjazdów integracyjnych. Kadra pedagogiczna jest na bieżąco

zaopatrywana w publikacje, poradniki, podręczniki, pomoce zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Nauczyciele mają dostęp do zasobów biblioteki i czytelni multimedialnej, każda sala wyposażona jest

w komputer, rzutnik lub tablicę multimedialną, internet. Dyrektor na bieżąco informuje społeczność szkoły

o sukcesach indywidualnych i zespołowych nauczycieli (awanse, nagrody), podkreśla sukcesy osiągane dzięki

szeroko zakrojonej  dobrej współpracy. 

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

Wykres 5j
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Wykres 1w

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami

Zdecydowana większość nauczycieli uczestniczy aktywnie w procesie przeprowadzania

ewaluacji wewnętrznej,a zadania  przez nich wykonywane dotyczą całego procesu (Wykresy 1j, 1o).  Na

początku każdego roku szkolnego dyrektor powołuje zespół ds. ewaluacji, który w oparciu o opracowany własny

plan tworzy narzędzia badawcze (ankiety, analizy, obserwacje) następnie przeprowadza badania. Z zespołem

ds. ewaluacji wewnętrznej współpracują: dyrektor szkoły, pozostali nauczyciele, pracownicy administracji

i obsługi, uczniowie oraz rodzice. Od 2 lat szkoła prowadzi ewaluację wewnętrzną metodą "Profil szkoły"

. W badaniu biorą udział przedstawiciele wszystkich członków społeczności szkolnej: nauczyciele, uczniowie,

rodzice, personel administracyjny. Grupa uczniów liczy 14 osób – po dwóch przedstawicieli każdej klasy II oraz

III, 14 rodziców – mających dzieci we wszystkich klasach II i III, grupa nauczycieli (14 wychowawców klas II

i III), oraz pracownicy administracji i obsługi (12 osób). Każda z grup analizując poszczególne aspekty pracy

szkoły zaznacza na schemacie swoją ocenę oraz opinię na temat tendencji zmian. Do każdego obszaru

uczestnicy badania otrzymali pytania pomocnicze przygotowane przez zespół ds. ewaluacji, które ułatwiły im
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sprecyzowanie opinii, a także pozwalały porównać odpowiedzi uzyskane od wszystkich respondentów. Drugim

etapem było spotkanie przedstawicieli wszystkich szkolnych społeczności (3 osoby z każdej grupy)

pod przewodnictwem dyrektora szkoły. Podczas spotkania przedstawiciel każdej z grup przedstawiał argumenty

wypracowane na spotkaniu "swojej" grupy oraz wspólnie ustalone słabe i mocne strony szkoły. 

 

Wykres 1o

Obszar badania:  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki

W szkole formułowane są i wdrażane wnioski z nadzoru pedagogicznego .Realizacja wniosków

dotyczących realizacji procesu dydaktycznego jest odnotowywana w dzienniku zajęć lekcyjnych. Respondenci

jako najważniejsze wnioski wdrażane w szkole wskazali: wdrażanie oceniania kształtującego, egzekwowanie

 stosowania średniej ważonej oceny klasyfikacyjnej, udoskonalenie funkcjonowania e- dziennika oraz

promowanie patrona szkoły(Tabela 1).  Ważnymi zmianami wprowadzonymi w szkole pod wpływem wniosków

z nadzoru są również zmiany w wyposażeniu  i wystroju sal lekcyjnych, terapeutycznych i sportowych.  
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Porozmawiajmy teraz o nadzorze pedagogicznym. Proszę o podanie przykładów wdrożonych

wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora/ę szkoły. Czy Państwa zdaniem te wdrożenia były

użyteczne dla szkoły? Proszę o uzasadnienie. Proszę o podanie przykładów wdrożonych wniosków z nadzoru

sprawowanego przez dyrektora/dyrektorkę szkoły. Czy Państwa zdaniem podjęte działania były użyteczne dla

szkoły? Proszę o uzasadnienie. [WN] (6715)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Wdrażanie ocenianiania kształtującego

2 Promowanie postaci patrona szkoły

3 Podnoszenie jakości kształcenia w zakresie tych

umiejętności, w których wyniki uzyskane na egzaminie

gimnazjalnym okazały się niskie

4 Kontynuacja wdrażania nowego modelu pomocy

pedagogiczno – psychologicznej koordynowanej przez

wychowawcę, a wdrażanej przez zespół uczący dany

oddział

5 Stosowania średniej ważonej jako podstawy wystawiania

ocen klasyfikacyjnych

6 Doskonalenie wewnętrzne e- dziennik

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich

działań, innowacji i eksperymentów

Z uzyskanych w czasie badania informacji wynika, że działania dyrektora w inicjowaniu

nowatorskich rozwiązań są bardzo skuteczne. W szkole wdrożono wiele innowacyjnych przedsięwzięć. Jako

najważniejsze działanie nowatorskie kadra pedagogiczna  szkoły wskazała przeprowadzanie ewaluacji

wewnętrznej metodą "Profil szkoły" z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych.

Ponadto  nowością w szkole jest wprowadzanie oceniania kształtującego oraz wykorzystywanie nowoczesnej

technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu. Poza tym podjęto szereg działań wzbogacających ofertę

szkoły, m.in. innowacje w zakresie wychowania fizycznego poprzez realizację programów własnych w klasach

sportowych o profilu piłki siatkowej, lekkiej atletyki, pływanie.  Lekcje wychowania fizycznego prowadzone są

w nietypowych miejscach np. JUMP CITY- park trampolin, BOWLING - wyjścia na kręgle, Blockfit - wspinaczka

bez zabezpieczenia, lekcje piłki siatkowej w Hali Ergo Arena w Gdańsku-zajęcia z zawodnikami Trefla

Sopot. Nowością są również dodatkowe zajęcia informatyki w klasach o zainteresowaniach matematyką

i informatyką oraz zorganizowanie i realizacja międzyoddziałowych zajęć z etyki. Działania innowacyjne szkoły

są publikowane jako przykłady dobrych praktyk na stronach internetowych ORE, CEO, Kuratorium Oświaty

w Gdańsku. Jak zadeklarował dyrektor w działania te angażuje się 76 - 100% nauczycieli. Jednocześnie w ciągu

ostatniego roku wszyscy ankietowani nauczyciele wprowadzili nowatorskie rozwiązania w swojej pracy.

Dotyczyły one metod pracy, wykorzystania środków dydaktycznych oraz komunikacji z uczniami i współpracy

z innymi nauczycielami. Pedagodzy wprowadzający nowatorskie rozwiązania bardzo wysoko oceniają pomoc

otrzymywaną od dyrektora w tym zakresie (wykres 1j). Aktywni i poszukujący nauczyciele uzyskują wsparcie
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w planowaniu i realizowaniu nowych przedsięwzięć. Otrzymują także pomoc materialną w formie

dofinansowania szkoleń i warsztatów. Za zaangażowanie w nowe działania są wyróżniani Nagrodą Dyrektora,

dodatkiem motywacyjnym oraz wnioskowaniem o nagrody Burmistrza i Kuratora. Dyrektor motywuje

nauczycieli do  nowatorstwa w pracy również poprzez zachęcanie do pracy zespołowej, dbałość o profesjonalną

komunikację (wprowadzenie e-dziennika, poczta e-mail), zakup pomocy dydaktycznych, instrumentów

muzycznych dla szkolnej orkiestry oraz skuteczne występowanie do organu prowadzącego o dodatkowe godziny

na realizację dodatkowych zajęć np. chór, orkiestra, informatyka.

Wykres 1j

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

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

dotyczących szkoły lub placówki

Sposób zarządzania szkołą przyjęty przez dyrektora sprzyja udziałowi nauczycieli, pracowników

niepedagogicznych oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji.Dyrektor szkoły inicjuje

spotkania uczniów, nauczycieli, rodziców dotyczące modyfikowania koncepcji pracy szkoły. Zaprasza na debatę

dotycząca opracowania planu wychowawczego i profilaktyki, tworzenia rocznego planu pracy szkoły oraz

powołuje zespół ds. kontroli zarządczej składający się z nauczycieli i pracowników administracji. Nauczyciele

biorą udział w organizacji pracy szkoły podczas układania planu lekcji, planu dyżurów, planu nauczania

indywidualnego i harmonogramu zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele mają wpływ na harmonogram imprez

szkolnych, wycieczek oraz mogą zgłaszać potrzeby dotyczące zakupu wyposażenia sal, pomocy dydaktycznych,

które są realizowane na bieżąco. Dyrekcja wspiera nauczycieli zaangażowanych w realizację różnorodnych

projektów edukacyjnych, np. Szkoła współpracy (Wykres 1j). W szkole konsultowano z uczniami różnorodne

decyzje o charakterze integracyjnym, ewaluacyjnym oraz przy tworzeniu organów szkoły. Uczniowie uczestniczą

w tworzeniu koncepcji pracy szkoły, wypowiadają się w profilu szkoły, w dowolny sposób prowadzą kampanie
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wyborcze do Samorządu Uczniowskiego, inicjują nowe sposoby promocji szkoły oraz rodzaje zajęć

dodatkowych, np. z ich inicjatywy powstało koło modelarskie, w trakcie ferii odbywały się zajęcia „gry

planszowe”, treści zawarte w gazetce szkolnej Autograf. Uczniowie sami proponują rodzaj działań koła np. z ich

inicjatywy odbywały się wizyty w Domu Seniora w Rumi, teatrzyk na Dzień Dziecka w SP 6 z warsztatem

robienia kukiełek podczas festynu.Pracownicy niepedagogiczni mają własną grupę warsztatową w ramach

ewaluacji wewnętrznej szkoły PROFIL SZKOŁY, tam zgłaszają swoje propozycje w tych obszarach, w których

mają zdanie, wiedzę (sami decydują). Dyrekcja, pedagog, wychowawcy pytają pracowników o zachowania

uczniów. Współdecydują przy remontach (dobór kolorów ścian) czy zakupach np. odśnieżarki – jaki typ, moc

itp., jaki sprzęt do sprzątania, gdzie potrzebne są meble (np. uszkodzone), szafki w szatniach Ustalają jadłospis

dla uczniów (kuchnia i intendent) Pomagają w organizacji spotkań/imprez; często współdecydują o ich

organizacji.

Wykres 1j

Obszar badania:  Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb

Działania dyrektora w poszukiwaniu wsparcia są użyteczne i skuteczne.  Dyrektor podejmuje starania,

których celem jest zapewnienie szkole wsparcia z zewnątrz, co potwierdzają nauczyciele (wykres 1j), rodzice

(wykres 2j) i wypowiedzi samego dyrektora. Aby pozyskać zewnętrzne instytucje i organizacje do współpracy

dyrektor dba o promocję wszelkich działań i projektów. Do tego celu wykorzystuje wszystkie możliwe środki:

stronę internetową szkoły, ulotki, prasę lokalną, szkolną gazetkę, stronę internetową Rumia nasze miasto.

Wsparcie zewnętrznych instytucji, organizacji i osób dotyczy wszystkich obszarów działalności szkolnej.

 Dyrektor współpracuje z Urzędem Miasta, firmami, fundacjami i rodzicami. Wsparcie merytoryczne dają szkole

urzędy, muzea, biblioteki, domy kultury, instytuty naukowe, organizacje pozarządowe, placówki medyczne,

policja, straż pożarna, parafia. Pomoc pracowników merytorycznych tych instytucji/placówek dotyczy np.
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przy realizacji projektów udzielania informacji, udostępniania zasobów, wskazania pomocnej literatury czy

innych źródeł informacji. Wsparcie organizacyjne zapewnia szkole samorząd lokalny, urzędy, instytucje, inne

szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, placówki medyczne, policja, straż pożarna, wsparcie

przy organizacji różnych działań projektowych –udostępnienie bazy np. hala MOSiR, użyczenie sprzętu, środków

transportu, zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez. Wsparcie medialne prasa, radio, telewizja, Internet,

promocja – zapraszanie dziennikarzy na wydarzenia szkolne i środowiskowe organizowane przez szkołę,

informacje, zdjęcia z tych działań. Udział uczniów w działaniach charytatywnych i akcjach społecznych,

wychodzenie na przeciw potrzebom środowiska lokalnego Caritas (zapraszanie osób niepełnosprawnych

na przedstawienie i występy na terenie Caritasu, akcja "Pola nadziei", akcja "Sprzątanie Świata", Realizacja

kształtowania postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji, (udział pocztu sztandarowego

w uroczystościach miejskich), zbieranie nakrętek dla chorej dziewczynki, akcja czytania bajek dzieciom

w przedszkolach). 

Wykres 1j Wykres 2j
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