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Obszar - Efekty działalności dydaktycznej
Wymaganie 1.1 – Analizuje się wyniki sprawdzianu
Wymaganie 1.2 – Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
Wymaganie 1.4 – Respektowane są normy społeczne

Waleńczów, czerwiec 2012 r.

Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012 ewaluacja
wewnętrzna objęła trzy wymagania w obszarze - Efekty działalności dydaktycznej.
Przeprowadzona została etapami w następujących terminach:
Wymaganie 1.1 – Analizuje się wyniki sprawdzianu – 10 - 21. 10. 2011r.,
Wymaganie 1.2 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności - 28.11.11r.9.12.11r.
Wymaganie 1.4 – Respektowane są normy społeczne – listopad 2011r. - maj 2012r.

I. Wymaganie 1.1 – Analizuje się wyniki sprawdzianu
1.Wprowadzenie
Pierwsza część ewaluacji została przeprowadzona w terminie od 10.10.2011r.
do 21.10.2011r., jej celem było zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki
sprawdzianu i czy wdraża się wnioski z tych analiz oraz ustalenie co należy doskonalić, żeby
poprawić jakość pracy szkoły i efekty kształcenia.
Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do wprowadzenia niezbędnych korekt
w proces analizy i wykorzystania wyników sprawdzianu.
Odbiorcami raportu są: organ prowadzący, dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice,
uczniowie kl. IV – VI.
Cel: Zbieranie informacji czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu, czy wdraża się
wnioski z tych analiz oraz ustalenie co należy doskonalić, żeby poprawić jakość pracy
szkoły.
Przedmiot ewaluacji: Wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu przyczyniają się
do wzrostu efektów kształcenia.
Pytania kluczowe:
1. W jaki sposób w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu?
2. Czy wnioski z analiz sprawdzianów są wdrażane?
3. Jaka jest dynamika zmian osiąganych wyników sprawdzianu w ostatnich latach?
Kryteria ewaluacji:
1.1 Poprawność sporządzanych analiz.
1.2 Spójność dokonywanych analiz szkolnych z analizami dokonywanymi przez OKE i CKE.
1.3 Użyteczność wyciąganych wniosków.
2.1 Przydatność dokonywanych analiz.
2.2 Adekwatność wyników sprawdzianu do oceniania wewnątrzszkolnego.
2.3 Skuteczność podejmowanych działań.
3.1 Zbieżność wyników szkoły z wynikami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.
3.2 Zgodność z oczekiwaniami uczniów i rodziców.
Podczas prowadzonego procesu badawczego zespół szukał odpowiedzi na pytania „jak jest”,
„dlaczego tak jest”, „czy to, że tak jest, to dobrze czy źle”. „Ocena” miała na celu odpowiedź
na pytania kluczowe w oparciu o wyżej wskazane kryteria.
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2. Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych w badaniu.
W ramach prowadzonej ewaluacji zastosowano triangulację metod i źródeł informacji.
Źródła to: dyrektor, nauczyciele, dokumenty szkoły. Służyło to zebraniu danych możliwie
pełnych i uwzględniających różne punkty widzenia. Metodami badawczymi, które
wykorzystano w ewaluacji były: wywiad z dyrektorem szkoły, ankieta skierowana do 100%
nauczycieli, analiza dokumentacji (wykaz zamieszczono w aneksie). Informacje pozyskane
z zastosowaniem wymienionych metod zostały przeanalizowane i opisane za pomocą analiz
ilościowych i jakościowych.
3. Prezentacja wyników ewaluacji
Szkoła posiada wyniki sprawdzianów przekazane przez OKE i CKE, z którymi zapoznaje
uczniów (wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów) i rodziców (dyrektor
szkoły na zebraniu ogólnym). Dokonuje ich szczegółowej analizy uwzględniając m.in. średnie
wyniki, wartości wskaźników łatwości poszczególnych standardów, porównania średnich
wyników szkoły z wynikami kraju, województwa, powiatu w poszczególnych latach.
Wskazują na to zarówno wypowiedzi dyrektora jak i nauczycieli oraz zapisy w dokumentacji
szkolnej. Pełna analiza jest zawarta w dokumencie pt.: „Analiza i wykorzystanie wyników”.
Wszyscy nauczyciele zostali zapoznani z w/w dokumentem na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej.
Analiza wyników sprawdzianu jest prowadzona w celu poprawy jakości pracy szkoły.
Nauczyciele stwierdzili, że na podstawie analiz określają poziom wiedzy i umiejętności
uczniów, analizują wyniki dla pojedynczych uczniów w prowadzonym przez siebie
przedmiocie oraz opracowują wnioski do dalszej pracy. Potwierdza to analiza dokumentacji
szkoły.
Dyrektor, nauczyciele i zapisy w dokumentacji wskazują na dokonywanie zarówno analizy
jakościowej, jak i ilościowej. W analizie ilościowej porównuje się: procentowe wskaźniki
łatwości poszczególnych standardów, średni wynik szkoły na skali staninowej, średnie ilości
punktów w poszczególnych standardach w szkole, województwie i kraju, średni wynik
szkoły w porównaniu do wyników: gminy, powiatu, województwa i kraju. Analiza
jakościowa dokonywana jest pod kątem: uwarunkowań zewnętrznych, adekwatności do
możliwości uczniów – porównywanie z ocenianiem wewnątrzszkolnym. Porównuje się
w niej: średni wynik szkoły w kontekście wyników: krajowych, wojewódzkich
i powiatowych, indywidualne wyniki uczniów w porównaniu do wyników klasyfikacji
końcowej przy uwzględnieniu kontekstu środowiskowego, średnie wyniki szkoły na skali
staninowej, łatwość czynności w poszczególnych standardach.
Dyrektor stwierdziła, że wnioski z analiz uwzględniane są w planie nadzoru
pedagogicznego, celach obserwacji zajęć i w planie pracy na kolejny rok szkolny. Zapisy
w dokumentacji szkolnej potwierdzają ich realizację. Ankietowani nauczyciele potwierdzili,
że zostali zapoznani z wnioskami z analizy sprawdzianu, potwierdza to również informacja
zawarta w dziennikach lekcyjnych. Nauczyciele wskazali w ankiecie, że wnioski z analizy
wykorzystują do modyfikacji swoich metod pracy, organizacji i przeprowadzania
sprawdzianów próbnych i badań osiągnięć edukacyjnych uczniów. Na ich podstawie udzielają
różnych form pomocy uczniom - zgodnie z ich potrzebami, dają rodzicom wskazówki do
pracy z dzieckiem. Efektem tej pracy jest poprawa wyników nauczania.
Analizując dokumentację zawierającą wyniki sprawdzianu i średnie ocen końcowych
można stwierdzić, że pokrywają się one u większości uczniów. Zdaniem dyrektora
i nauczycieli powstałe różnice wynikają z: stresogennej sytuacji, w której musieli się odnaleźć
na sprawdzianie; uzyskiwaniu w ciągu roku szkolnego ocen cząstkowych za różne formy
aktywności, które obejmowały określoną lub niewielka partię materiału, a te z kolei złożyły
się na oceny końcowe; możliwości poprawienia ocen cząstkowych, co z kolei spowodowało
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podniesienie ocen końcowych, a w efekcie średniej ocen. Wdrażane w szkole wnioski
z analizy wyników sprawdzianu przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Dyrektor
szkoły i nauczyciele wskazują jednak na potrzebę ciągłego podejmowania działań mających
na celu skuteczność wdrażanych wniosków. Według personelu pedagogicznego efekty
kształcenia zależą od wielu czynników, m.in. środowiskowych, uzdolnień dzieci i możliwości
danego rocznika. W dokumentacji szkoły brak jest danych przedstawiających zgodność
wyników sprawdzianu z oczekiwaniami rodziców i uczniów.
Dokonuje się porównywania wyników na skali staninowej, co pozwala na umiejscowienie
szkoły na tle szkół z powiatu, województwa i kraju. Wdrażane wnioski przyczyniają się do
wzrostu efektów kształcenia w szkole. W opinii dyrektora i nauczycieli wskazują na to
przeprowadzone analizy. Ma to przełożenie na wzrost efektów kształcenia w badanym okresie
(sprawdziany: 2010 r., 2011r., ). Wyniki sprawdzianu zewnętrznego w tych latach podnoszą
się na skali staninowej kraju z niżej średniego do wyżej średniego co potwierdza zapis
w dokumentacji. Średni wynik szkoły w latach 2011, jest wyższy od średnich powiatowych,
wojewódzkich i krajowych.
4. Wnioski
- W szkole poprawnie sporządzane są analizy wyników sprawdzianu.
- Analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego dokonywane w szkole są spójne z analizami
dokonywanymi przez OKE.
- Wykazano użyteczność zastosowania wyciąganych wniosków jako instrumentu
przyczyniającego się do wzrostu efektów kształcenia.
- W szkole od 2010r. sporządza się raporty, w których zamieszczone są trafne analizy
wyników zarówno pod kątem ilościowym jak i jakościowym, przeprowadzane
z zastosowaniem różnorodnych metod. Na ich podstawie wyciągane są wnioski z analizy
wyników.
- Nie można w 100 % określić adekwatności wyników sprawdzianu do średnich ocen
końcowych, ponieważ inne czynniki mają wpływ na wynik sprawdzianu, a inne na oceny
końcowe.
-Podejmowane przez szkołę działania są skuteczne, co potwierdza wzrost wyników szkoły na
skali staninowej.
- Średnie wyniki sprawdzianu są zbieżne na skali staninowej ze średnimi wynikami
powiatowymi, wojewódzkim i krajowymi.
- Do bieżącego roku, szkoła nie badała opinii uczniów i rodziców na temat zgodności
pomiędzy wynikami sprawdzianu a ich oczekiwaniami.
5. Rekomendacje
Zmiany jakie należy wprowadzić w proces analizy wyników sprawdzianu wynikające
z przeprowadzonej ewaluacji:
- badać opinie uczniów i rodziców na temat zgodności między wynikami sprawdzianu
a ich oczekiwaniami;
- uzupełnić porównanie wyników w standardach na podstawie wskaźników łatwości
w szkole w poszczególnych latach na tle wyników gminy;
Wyniki powyższych badań uwzględniać od 2010 r. w raportach z analizy wyników
sprawdzianu.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację powyższych zadań będzie zespół wychowawców
klas IV – VI. Dyrektor szkoły będzie nadzorowała działania i sprawdzała rezultaty przy
analizie kolejnych sprawdzianów końcowych.
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I. Wymaganie 1.2 – Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
1. Wprowadzenie

Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego druga część ewaluacji została przeprowadzona
od 28.11.11 do 9.12.11, jej celem było zebranie informacji dotyczących poprawy wyników w
nauce.
Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do wprowadzenia
w planowaniu i realizowaniu zadań dydaktycznych przez nauczycieli.

niezbędnych

zmian

Odbiorcami raportu są: dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie.
Cel: Zbieranie informacji czy w szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów
z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych i ustalenie czy wdrażane wnioski
przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów.
Przedmiot ewaluacji: Wdrażane wnioski
w nauce.

przyczyniają się

do

poprawy wyników

Pytania kluczowe:
1. Czy realizowana jest podstawa programowa?
2. W jaki sposób diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów?
3. Czy wdrażanie wniosków z analiz przynosi oczekiwane efekty?
Kryteria ewaluacji:
1.1. Zbieżność realizowanej tematyki z podstawą programową.
1.2. Zgodność ilości zaplanowanych zajęć w szkolnym planie nauczania z liczbą
zrealizowanych godzin w danym roku szkolnym.
2.1. Różnorodność dokonywanych diagnoz.
2.2. Adekwatność wymagań do możliwości rozwojowych uczniów.
3.1. Trafność wyciągniętych wniosków.
3.2. Efektywność podejmowanych działań.
2.

Opis zastosowanej
w badaniu.

metodologii

Źródła:

oraz

źródła

informacji

wykorzystywanych

Metody badawcze:
1. dyrektor
2. nauczyciele
3. dokumenty szkoły

1. wywiad
2. ankieta
3. analiza dokumentacji
(wykaz zamieszczono w aneksie)
Informacje pozyskane z zastosowaniem wymienionych metod zostały przeanalizowane
i opisane za pomocą analiz ilościowych i jakościowych.
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3. Prezentacja wyników ewaluacji.
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
90% ankietowanych nauczycieli oceniło stopień opanowania podstawy na 8 ( w skali 1 - 8),
a jedna osoba (10%) na 7. Dyrektor sprawdza realizację podstawy poprzez kontrole zapisów
w rozkładach materiałów, zapisów tematów lekcyjnych w dziennikach, obserwacje zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz kontrolę liczby zrealizowanych zajęć zgodnie ze szkolnym
planem nauczania. Realizacja liczby godzin jest zgodna z ilością godzin zaplanowanych
(z wyjątkiem j. angielskiego) w latach 2009/10 i 2010/11.
Nauczyciele stwierdzili, że diagnozują i analizują osiągnięcia uczniów. Dokonują tego
za pomocą różnorodnych narzędzi: własnych testów, gotowych sprawdzianów
przygotowanych przez wydawnictwa pedagogiczne, arkuszy sprawdzianów (kl. III, VI)
opracowanych przez OKE i CKE. Z analizy dokumentów wynika, że szkoła przeprowadza
analizę osiągnięć i umiejętności określonych w podstawie programowej odrębnie dla każdego
etapu edukacyjnego i każdego ucznia. Wnioski z analiz są formułowane i wdrażane.
Formułowanie potwierdza: analiza badań osiągnięć edukacyjnych uczniów i sprawdzianów
(kl. III, VI). Wdrażanie potwierdzają arkusze obserwacji lekcji i arkusze badań osiągnięć
edukacyjnych uczniów.
Nauczyciele i dyrektor potwierdzili, że przy diagnozowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów
uwzględnia się ich możliwości rozwojowe.
Z analizy dokumentów oraz wypowiedzi nauczycieli w ankietach wynika, że ze wszystkich
analiz wyciągane są wnioski, które następnie są wdrażane w bieżącej pracy. Wychowawcy
klas opracowują zestawienia wniosków badań z poszczególnych przedmiotów i sprawdzianu
w kl. VI. Ponadto dyrektor potwierdził, że wnioski te uwzględnia w planowaniu godzin do
dyspozycji dyrektora oraz organizację zajęć wynikających z art. 42 KN. Stwierdził też,
że wdrażanie wniosków z analiz osiągnięć przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia.
Potwierdzeniem są wyniki uzyskane ze sprawdzianu w kl. VI w latach 2010 i 2011
w porównaniu z wynikami w gminie, województwie i kraju. Świadczy o tym również brak
drugoroczności, duża frekwencja na zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. Wzrost
umiejętności sportowych potwierdzają sukcesy osiągane w zawodach sportowych
(na szczeblu gminy i powiatu). O wszechstronnym nabywaniu umiejętności świadczy też
udział uczniów w różnych konkursach (także na szczeblu wojewódzkim: I miejsce
w Konkursie o „Puchar Królewny Ortografki”) i przedsięwzięciach środowiskowych.
Nauczyciele i dyrektor dostrzegają możliwości uzyskiwania przez uczniów coraz lepszych
wyników w nauce. Nauczyciele poświęcają czas na przygotowanie uczniów do konkursów,
natomiast dyrektor na apelach i uroczystościach szkolnych motywuje ich do dalszej pracy
poprzez ustne pochwały oraz wręczanie dyplomów i nagród.
Modyfikacja działań nauczycieli ( rozkłady materiałów, dostosowanie form i metod pracy
do indywidualnych predyspozycji uczniów, różnorodność form motywacji) przyczynia się
do wzrostu efektywności podejmowanych przez szkołę działań.
4.Wnioski
- Realizowana przez nauczycieli tematyka jest zgodna z podstawą programową.
- Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
- Realizowana liczba godzin jest zgodna z ilością godzin zaplanowanych w szkolnym planie
nauczania (z wyjątkiem j. angielskiego).
- Nabywanie wiadomości i umiejętności podlega diagnozie i analizie odrębnie dla każdego
etapu edukacyjnego i każdego ucznia za pomocą różnorodnych narzędzi.
- Wymagania stawiane uczniom są adekwatne do ich możliwości rozwojowych.
- Ze wszystkich analiz wyciągane są wnioski, które następnie są wdrażane w bieżącej pracy.
- Wdrażanie wniosków z analiz osiągnięć przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia.
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- Podejmowane przez szkołę działania przyczyniają się do wzrostu efektywności jej pracy.
5.Rekomendacje
Jak wynika z przeprowadzonej ewaluacji, aby szkoła jak najlepiej realizowała wymaganie
dotyczące nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności, w szczególności należy:
- zwrócić uwagę podczas zapisywania tematów lekcji na zgodność z zapisem w podstawie
programowej,
- systematycznie prowadzić monitoring realizacji szkolnego planu nauczania, ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji podstawy programowej z j. angielskiego,
- przeprowadzić szkolenie rady pedagogicznej w zakresie dostosowania wymagań
do możliwości rozwojowych uczniów.
Ponadto każdy z nauczycieli powinien planować, realizować i kontrolować na bieżąco swoje
działania pod kątem efektywności swojej pracy.
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I. Wymaganie 1.4 – Respektowane są normy społeczne
1. Wprowadzenie
W terminie od listopada 2011r. do maja 2012r. została przeprowadzona trzecia część
ewaluacji. Jej celem było zbadanie skuteczności funkcjonowania wewnętrznych ustaleń
i uregulowań dotyczących norm społecznych.
Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do ewentualnej modyfikacji Programu Profilaktyki,
Programu Wychowawczego, Planu Pracy Szkoły.
Odbiorcami raportu są: dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie.
Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności
statutowej szkoły lub placówki.
Cel: zebranie informacji celem oceny zachowań uczniów,
wychowawczych oraz potrzeby ewentualnej ich modyfikacji.

skuteczności działań

Przedmiot ewaluacji: podejmowane działania wychowawcze eliminują zagrożenia oraz
wzmacniają właściwe zachowania uczniów.
Pytania kluczowe:
1. Czy uczniowie znają obowiązujące w szkole zasady i wiedzą, jakich zachowań się od
nich oczekuje?
2. W jaki sposób analizuje się działania wychowawcze?
3. Czy podejmowane działania są skuteczne oraz modyfikowane w miarę potrzeb?
Kryteria ewaluacji:
1.1. Znajomość określonych przez szkołę zasad zachowania.
1.2. Powszechność stosowania norm społecznych i zasad zachowania w szkole.
2.1. Trafność doboru metod i działań wychowawczych.
2.2. Poprawność sporządzanych analiz.
3.1. Skuteczność i trwałość podejmowanych działań wychowawczych.
3.2. Użyteczność sporządzanych modyfikacji.

.

2.Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych w badaniu
W ramach prowadzonej ewaluacji zastosowano trzy metody badawcze: analizę, ankietę
i wywiad. W ramach analizy dokumentacji analizowano Statut Szkoły, Regulamin
Zachowania, Program Profilaktyki i Program Wychowawczy. Ankietę przeprowadzono wśród
nauczycieli, uczniów (listopad, maj) i rodziców. Wywiad przeprowadzony został
z dyrektorem szkoły oraz pracownikami niepedagogicznymi. Szkoła na bieżąco monitoruje
działania wychowawcze. Przyczyniło się to do zebrania możliwie pełnych oraz
uwzględniających różne punkty widzenia danych. Źródłami informacji są: dyrektor szkoły,
uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i rodzice.
3. Prezentacja wyników ewaluacji
Zdecydowana większość uczniów czuje się w szkole bezpiecznie i wie jakich zachowań się
od nich oczekuje.
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Na lekcjach zdecydowanie bezpiecznie czuje się 84,86% uczniów, a raczej bezpiecznie
15,14%. W czasie przerw 23,88% uczniów udzieliło odpowiedzi, że czuje się raczej
bezpiecznie, zdecydowanie potwierdza poczucie bezpieczeństwa 74,04 % uczniów. Jeden
uczeń, tj. 2,08% zdecydowanie nie czuje się bezpiecznie w czasie przerwy. Uczniowie są
zdyscyplinowani, dzieci dbają o bezpieczeństwo. Znaczna większość – 80,75 % uczniów
potwierdza, że zna zasady właściwego zachowania w szkole. Omawiane są one między
innymi na godzinach z wychowawcami. Uczniowie zachowują się zgodnie z oczekiwaniami,
a dla 88,19% zasady i normy właściwego zachowania w szkole są jasno określone. 68,65 %
uczniów zdecydowanie potwierdza, że stosuje zasady właściwego zachowania w szkole.
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Nie zauważa się w szkole zachowań agresywnych, uczniowie natychmiast reagują na uwagi
nauczycieli lub pracowników obsługi. W szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów
i zagrożeń poprzez obserwację uczniów, badania ankietowe wśród uczniów, rodziców
i nauczycieli.
Dyrektor w wywiadzie stwierdził, że diagnoza zachowań uczniów prowadzona jest przez
ankietowanie uczniów, nauczycieli i rodziców, bieżące obserwacje prowadzone przez
dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi. Na podstawie wyników pełnionego nadzoru
zachęca nauczycieli do podejmowania działań min. realizacji projektów wychowawczych
i profilaktycznych ( „Szkoła bez przemocy”). Obserwuje zachowanie osób pełniących dyżury
na przerwach, analizuje wyniki ankiet. W ramach modyfikacji wzmocniono dyżury poprzez
zwiększenie liczby nauczycieli dyżurujących na dolnym korytarzu, opracowano i wdrożono
Regulamin Zachowania Uczniów, który został pozytywnie zaopiniowany przez samorząd
Uczniowski i Radę Rodziców. Regulamin zachowania jest prezentowany nowym uczniom
i przypominany na lekcjach wychowawczych. W roku szkolnym 2010/2011przeprowadzono
warsztaty dla uczniów klasy IV. Działania podjęto przy współpracy z PPPP w Kłobucku.
Dyrektor w wywiadzie podał przykłady analiz programów profilaktycznego
i wychowawczego, ocen z zachowania, treści ocen opisowych klas I- III (mała liczba ocen
niskich , brak zachowań nagannych).
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Rodzice na bieżąco otrzymują informacje na temat zagrożeń występujących w szkole
w 100%. W ankietach stwierdzili, że ogólnie szkoła jest bezpieczna - zdecydowanie tak
stwierdziło 72,2%, raczej tak odpowiedziało 27,8%. Uznali, że pozytywne zachowania dzieci
są dostrzegane zdecydowanie w 65,85 %, raczej dostrzegane w 34,15 % oraz zdecydowanie
chwalone w 61,5%, raczej chwalone w 38,5% przez nauczycieli. Zdaniem 65,85% rodziców
nauczyciele szybko reagują na niewłaściwe zachowania uczniów, a 34,15% twierdzi, że raczej
szybko reagują.
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Dobrym rozwiązaniem w szkole w zakresie bezpieczeństwa jest kontrola wchodzących
przez pracowników obsługi, zeszyty korespondencji, bieżąca dostępność nauczycieli
i dyrektora, wyciąganie konsekwencji w przypadku niewłaściwych zachowań, apele
porządkowe. W szkole prowadzone są działania wzmacniające bezpieczeństwo takie jak:
otrzymywanie przez uczniów jasnego komunikatu co wolno a co nie, informowanie rodziców
na bieżąco o wszelkich niewłaściwych zachowaniach ich dzieci. Systematycznie ewaluuje się
program wychowawczy i profilaktyki (sporządzanie sprawozdań z realizacji), system
oceniania, treści ocen opisowych w klasach I-III, zgodnie z potrzebami dostosowuje się
tematykę godzin wychowawczych Niepowodzenia szkolne są zawsze analizowanie
indywidualnie, a w razie potrzeby wdrażane są skuteczne działania naprawcze.
Nauczyciele w ankiecie stwierdzili, że uczniowie prezentują zachowania zgodne
z wymaganiami stawianymi przez szkołę. Nie było przypadków łamania norm i ukarania
uczniów karami statutowymi. W szkole analizuje się i podejmuje działania mające na celu
eliminowanie niewłaściwych oraz wzmacnianie
pozytywnych zachowań, ocenia ich
skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeby. Modyfikacje działań wychowawczych
dotyczyły organizacji pogadanek, monitorowania zachowań uczniów w zeszytach uwag,
wzmocnienia dyżurów na dolnym korytarzu, opracowania i wdrożenia Regulaminu
Zachowania Uczniów oraz Kodeksu Grzeczności, zamykania klas w czasie przerw.
Nauczyciele uznali w ankiecie za osiągnięcie szkoły brak większych problemów
wychowawczych, widoczne przejawy kulturalnego zachowania i wysoki poziom poczucia
bezpieczeństwa wśród uczniów, właściwe zachowania uczniów podczas wyjść
i wyjazdów pozaszkolnych. Nauczyciele stwierdzili, że dokonują wnikliwej, systematycznej
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obserwacji zachowań uczniów. Przekazują uczniom jasną informację co wolno, a czego nie,
jakich
zachowań
się
od
nich
oczekuje.
Wyciągają
konsekwencje
w przypadku niewłaściwych zachowań, a chwalą te właściwe. Utrzymują stały kontakt
z rodzicami. Dokonują diagnozy ewaluując program wychowawczy i profilaktyczny.
Sprawdzają stopień respektowania regulaminu zachowania, na zajęciach wychowania
fizycznego stosowanie zasad fair play, analizują podczas oceny zachowania kryteria tej oceny.
Zdaniem pracowników niepedagogicznych nauczyciele są konsekwentni w swoich
działaniach. Nie spotkali się z sytuacją, żeby problemy były przez nauczycieli odsuwane.
Informują nauczycieli o nieprawidłowych zachowaniach. Określili zachowanie uczniów jako
normalne. Uczniom nie wolno biegać, bić się, przepychać. Wśród niewłaściwych zachowań
wymienili zdarzające się szarpania i wulgaryzmy(są to przypadki sporadyczne). Właściwe
zachowanie uczniów przejawia się w uprzejmym zachowaniu, używania zwrotów
grzecznościowych, umiejętności wykazywania skruchy. Uczniowie są chwaleni za dobre
uczynki, pomoc słabszym i młodszym. Zachowania niewłaściwe eliminuje się poprzez
upominanie, zgłaszanie nauczycielowi zachowania ucznia, w ostateczności informuje się
dyrektora szkoły. Stwierdzili również, ze zachowanie uczniów pod nadzorem dyżurujących
nauczycieli nie odbiega od ogólnie przyjętych norm.
W szkole prowadzona jest analiza podejmowanych działań mających na celu eliminowanie
zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań, dokonuje się ich modyfikacji według
potrzeb, a wprowadzone modyfikacje są skuteczne. Uczniowie są chwaleni za osiągnięcia
i reprezentowanie szkoły na zewnątrz. Na stronie internetowej szkoły publikowane są
informacje
o
osiągnięciach
uczniów.
Szkoła
na
bieżąco
współpracuje
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, poszerzana jest oferta zajęć pozalekcyjnych.
Szkoła właściwie wzmacnia pożądane zachowania i szybko eliminuje te niewłaściwe.
Pozytywne zachowania są dostrzegane i nagradzane pochwałą. Promuje się właściwe postawy
uczniowskie. Uczniowie prezentują zachowania zgodne z wymaganiami, respektują przyjęte
normy społeczne. Wszyscy nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie mają pełną
świadomość swoich obowiązków.
5.Wnioski
- Szkoła jest bezpieczna, a uczniowie znają obowiązujące w szkole zasady i wiedzą, jakich
zachowań się od nich oczekuje oraz prezentują zachowania zgodne z wymaganiami.
- Analizy podejmowanych działań wychowawczych dokonuje się przez rozmowy prowadzone
z uczniami, nauczycielami, rodzicami, pracownikami obsługi oraz badania ankietowe,
obserwacje zachowań uczniów na lekcjach, przerwach, na imprezach i uroczystościach
szkolnych i środowiskowych oraz wycieczkach, analizę ocen z zachowania.
- Podejmowane działania są skuteczne oraz modyfikowane w miarę potrzeb.
-Pożądane zachowania uczniów są dostrzegane i chwalone, a niewłaściwe szybko
wychwytywane przez nauczycieli.
- Rodzice posiadają pełną wiedzę na temat zagrożeń oraz zachowania dzieci w szkole.
6. Rekomendacje
- W dalszym ciągu prowadzić analizę podejmowanych działań mających na celu
wzmacnianie pożądanych zachowań oraz eliminowanie zagrożeń.
- Podejmowane działania modyfikować w miarę potrzeb uwzględniając inicjatywy uczniów.
- Promować pożądane zachowania uczniów, a niewłaściwe szybko eliminować.
- Realizować programy profilaktyczne mające na celu utrwalanie właściwych nawyków
i zachowań.
- Na bieżąco współpracować z rodzicami.
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Aneks
Wymaganie 1.1
1. Analizy sprawdzianów 2010, 2011;
2. Tabele przedstawiające porównanie średnich wyników szkoły, województwa i kraju
w poszczególnych latach na skali staninowej (załącznik nr 1);
3. Arkusze obserwacji lekcji (rok szkolny 2010/2011);
4. Księga protokołów (protokoły od 2010 r.);
5. Dzienniki lekcyjne (rok szkolny 2010/2011);
6. Wymagania edukacyjne (rok szkolny 2010/2011);
7. Wykorzystane narzędzie badawcze – ankieta dla nauczyciela(załącznik nr 2);
8. Osoby, z którymi przeprowadzono wywiad: dyrektor szkoły.
Wymaganie 1.2
1. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2010/2011;
2. Analizy z badań osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2010/2011;
3. Raport ze wstępnej analizy sprawdzianu próbnego 2011;
4. Raport ze wstępnej analizy sprawdzianu 2011;
5. Raport z analizy sprawdzianu 2011;
6. Raport z analizy sprawdzianu 2010;
7. Raport z analizy Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów OBUT 2011;
8. Karty monitoringu realizacji podstawy programowej;
9. Dzienniki lekcyjne 2010/2011;
10. Rozkłady materiałów;
11. Ankieta dla nauczycieli (załącznik nr 3);
12. Ankieta analizy dokumentów (załącznik nr 4;
13. Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem (załącznik nr 5).
Wymaganie 1.4
1. Zestaw ankiet dla uczniów, rodziców , nauczycieli (załącznik nr 6);
2. Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem(załącznik nr 7);
3. Kwestionariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi(załącznik nr 8);
4. Zestawienie wyników ankiet (załącznik nr 9);
5. Program Wychowawczy;
5. Program Profilaktyki;
6. Dzienniki lekcyjne(tematyka godzin wychowawczych);
8. Statut Szkoły.
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