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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. Kształtowane są postawy i respektowane 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, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra

Edukacji Narodowej  z dnia 6.08.2015 r. Szkoła może spełniać wymagania na poziomie podstawowym

i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 18-02-2016 - 22-02-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Zofia Szmytkowska, Agnieszka Woroniecka-Borowska. Badaniem objęto 183 uczniów

(ankieta i wywiad grupowy), 96 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 51 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:

OZ - Akusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

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

Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka" w Warszawie położona jest na Gocławku (Witolinie), tj. we

wschodniej części Pragi Południe. W roku szkolnym 2014/2015 obchodzono 70 – lecie powstania szkoły. Od

początku istnienia szkoły nauczyciele przywiązywali dużą wagę do kształtowania postaw patriotycznych, razem

z uczniami zgłębiali wiedzę na temat powstania warszawskiego, od 1949 roku w szkole aktywnie działa Związek

Harcerstwa Polskiego, a w 1992 roku szkole nadano imię Batalionu "Zośka". Tradycją stały się spotkania

z żołnierzami Armii Krajowej, wśród nich z niezapomnianym druhem Świstem, świadkiem historii i przyjacielem

szkoły. W tradycje wpisały się również pełne wzruszeń wigilie dla środowiska "Zośkowców". 

Szkoła organizuje także imprezy i uroczystości integrujące lokalną społeczność, czego przykładem jest

urządzany przez rodziców coroczny Piknik Rodzinny. Szkoła podkreśla, iż ważnym czynnikiem jej rozwoju jest

zaangażowanie rodziców w życie szkoły oraz współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności za

rozwój dziecka. 

Absolwenci dobrze radzą sobie na kolejnym etapie edukacyjnym.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 163 IM. BATALIONU
"ZOŚKA"

Patron im. Batalionu "Zośka"

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Warszawa

Ulica Osiecka

Numer 28/32

Kod pocztowy 04-173

Urząd pocztowy Warszawa

Telefon 226104316

Fax 226104316

Www www.sp163.pl

Regon 00080144400000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 636

Oddziały 28

Nauczyciele pełnozatrudnieni 57.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 7.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 4.40

Średnia liczba uczących się w oddziale 22.71

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 11.16

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat Warszawa

Gmina Warszawa

Typ gminy gmina miejska, miasto stołeczne
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Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Poziom podstawowy:

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

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

Poziom wysoki:

Wdrażane 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.

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

Poziom podstawowy:

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

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.

Poziom wysoki:

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

Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej.

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom.

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

Poziom podstawowy:

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.

Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz
wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę lub placówkę monitorowane i
analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.
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Wnioski

1. Uczniowie są zadowoleni z uzyskanego wzrostu umiejętności czytania, pisania oraz poprawy

ocen ze sprawdzianów.

2. Podejmowanie samodzielnych działań przez uczniów na rzecz własnego rozwoju i rozwoju

szkoły, jest zdaniem nauczycieli sukcesem ich  uczniów.

3. Działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne szkoły wynikają z rozpoznania przez

pedagogów indywidualnej sytuacji poszczególnych uczniów.

4. W ocenie części uczniów zajęcia pozalekcyjne nie są interesujące i dostosowane do ich

potrzeb.

5. Nauczyciele wprowadzają ocenianie kształtujące, co sprzyja indywidualizacji procesu

nauczania oraz podnoszeniu przez uczniów umiejętności uczenia się.

6. Analiza wniosków z badań wewnętrznych i zewnętrznych skłoniła szkołę do zwiększenia

działań sprzyjających nabywaniu przez uczniów umiejętności uczenia się. Nauczyciele stosują

ocenianie kształtujące.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

 Zdaniem dyrektora i nauczycieli szkoła realizuje podstawę programową,działania te są

sformalizowane i określone  monitorowaniem realizacji w oparciu o osiągnięcia uczniów.

obserwatorzy dostrzegli, że w szkole uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone

w podstawie programowej i wykorzystują je w podczas wykonywania zadań, np.: (stosowanie

wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych, budowanie teorii, formułowanie sądów i opinii

wraz z uzasadnieniem), co odnosi się do połowy obserwacji. Nauczyciele w wywiadzie po

obserwacjach  oraz obserwatorzy wskazywali,  zalecane formy, sposoby i warunki realizacji

podstawy programowej wykorzystywane systematycznie w prowadzonych zajęciach. Nauczyciele

w ankiecie przedstawili, w jaki sposób monitorują osiągnięcia uczniów, podali wiele form

sprawdzania osiągnięć uczniów, najwięcej nauczycieli wskazało formę: "sprawdzam, w jaki sposób

uczniowie wykonują zadania" oraz "wykorzystuję wnioski z analizy osiągnięć uczniów". Zdaniem

nauczycieli zmotywowani przez nich uczniowie podejmują wiele samodzielnych inicjatyw:

przygotowują przedstawienia, gry planszowe, piszą wiersze, kręcą filmy na podstawie własnych

scenariuszy.Podejmowanie samodzielnych działań przez uczniów na rzecz własnego rozwoju            i

rozwoju szkoły, jest zdaniem nauczycieli sukcesem ucznia.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Nauczyciele w wywiadzie przedstawili sposoby prowadzenia  diagnoz osiągnięć  z poprzedniego etapu

edukacyjnego dotyczące wiadomości, umiejętności i osiągnięć nowych  uczniów na pierwszym i drugim etapie

edukacyjnym. Zdaniem nauczycieli, jest to sformalizowane i określone realizacją podstawy programowej oraz

monitorowaniem  jej realizacji w oparciu o osiągnięcia uczniów (Tab. 1 o). Dyrektor w wywiadzie wskazał

przykłady podejmowanych działań dydaktycznych lub wychowawczych, wynikających  z analiz osiągnięć

 uczniów z  poprzedniego etapu edukacyjnego oraz wyodrębnił  te, które jego zdaniem  okazały się skuteczne

podkreślając, co o   tym świadczy (Tab. 2 o).W czasie wywiadu nauczyciele uczący w jednym oddziale  wskazali

działania podejmowane w tej klasie a wynikające z diagnoz ( Tab. 3 o).  Uczniowie w ankiecie  "Moja Szkoła"

zaznaczyli, z których osiągnięć w szkole są szczególnie zadowoleni (Wyk.1 o) i na pierwszych miejscach znalazły

się  osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce/ dobre oceny.
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Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę podać przykład podejmowanych działań dydaktycznych lub wychowawczych

wynikających z analiz osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Które z nich były Pana/i zdaniem

skuteczne? Co o tym świadczy? [WD] (7659)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Przykłady podejmowanych działań dydaktycznych lub

wychowawczych wynikających z analiz osiągnięć uczniów

z poprzedniego etapu edukacyjnego, Które zdaniem

nauczycieli były skuteczne.

Utrwaloną strategią nauczania w szkole jest badanie

kompetencji uczniów na progu edukacyjnym, na

początku klasy pierwszej oraz czwartej Diagnoza na

progu jest punktem wyjścia do dalszego monitorowania

postępów uczniów klas IV – VI, pozwala rozpoznać

poziom umiejętności uczniów, by lepiej zaplanować

zajęcia edukacyjne dostosowane do potrzeb uczniów,

zarówno w zakresie nadrabiania zaległości, jak i

wspomagania rozwoju ich uzdolnień, podjęto działania

dydaktyczne lub wychowawcze,np.: poszerzono ofertę

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pogłębiono

diagnozę uczniów o specyficznych trudnościach w

uczeniu się, organizowano pomoc koleżeńską, zajęcia dla

uzdolnionych matematycznie, różnorodne ćwiczenia

poprawiające sprawność rachunkową, trening czytania

dla uczniów klas 1-3, wzbogacono ofertę zajęć

dodatkowych, zmieniono formę udzielanej pomocy w

przypadku kilku uczniów (np. z pracy grupowej na

indywidualną, zamiast zajęć dydaktyczno –

wyrównawczych, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne),

zacieśniono współpracę z domem rodzinnym, dokonano

modyfikacji działań edukacyjnych polegającej, np. na

wdrażaniu elementów oceniania kształtującego,

włączono wszystkich nauczycieli w pomoc uczniom o

specyficznych potrzebach edukacyjnych (nauczyciele

świetlicy, biblioteki). Powyższe działania zdaniem

nauczycieli przełożyły się m. in. na: poprawę frekwencji,

podniesienie motywacji do nauki, poprawę zachowania,

polepszenie ocen oraz wyników sprawdzianu

zewnętrznego, liczniejszy udział uczniów w w konkursach

zewnętrznych oraz wewnątrzszkolnych: Konkurs

Plastyczny "Książka, mój najwierniejszy przyjaciel –

moja ulubiona lektura", Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

"Jesienne duszki i skrzaty", czy "Ptaki drapieżne i sowy

w środowisku naturalnym".
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę wymienić działania wynikające z diagnoz. [WNO] (10599)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 modyfikowanie programów nauczania - dostosowanie

wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów,

2 indywidualizacja pracy podczas lekcji oraz pracy

domowej,

3 właściwy dobór metod, form i środków dydaktycznych,

4 stosowanie TIK,uatrakcyjnianie zajęć, organizowanie

zajęć dodatkowych i specjalistycznych, doskonalenie

systemu motywowania uczniów,

5 kierowanie uczniów na badania w Poradni Psychologiczno

-Pedagogicznej lub na konsultacje ze specjalistami,

6 objęcie dodatkową opieką uczniów zdolnych,

organizowanie wewnętrznych konkursów lub zachęcanie

do brania udziału w zewnętrznych,

7 język angielskipraca n eplatformie elearningowej dla

wszystkich klas czwartych, wgląd mają nauczyciele,

rodzice i uczniowie- poszerzanie słownictwa,

8 język polski, matematyka, przyroda, zajęcia

kompensacyjne – korzystanie przez uczniów z

nauczycieli z e-podręczników,

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób w szkole prowadzi się diagnozy osiągnięć z poprzedniego etapu edukacyjnego,

dotyczące wiadomości i umiejętności nowych uczniów? [WN] (10347)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, systematycznie

od 2013 roku , dokonują obszernej diagnozy potrzeb i

możliwości uczniów rozpoczynających naukę w klasie

pierwszej.

2 Diagnoza oparta jest na analizie materiałów (karty

pracy) oraz na obserwacji zachowań uczniów w pięciu

obszarach: komunikowanie się, umiejętności społeczne,

współdziałanie, czynności matematyczne, umiejętności

poznawcze.
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Numer Treść odpowiedzi

3 Edukacja wczesnoszkolna: diagnoza wstępna, diagnoza

śródroczna, na koniec roku (w każdej klasie),uczniowie

klas III uczestniczą w badaniu OBUT (kompetencje

polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze bieżący

monitoring w ciągu roku szkolnego, wspólnie omawiane

narzędzi diagnostycznych: obserwacja uczniów -

wszyscy nauczyciele

4 Projekt "Trudny próg do pokonania" klasy I- III przejście

do klas IV- VI Nauczyciele II etapu edukacyjnego

zapoznają się z wynikami OBUT i przeprowadzają

wywiad z nauczycielkami klas trzecich. Uzyskane

informacje wykorzystują w planowaniu pracy z uczniami

klas IV.

5 Nauczyciele języka polskiego wypracowali system

monitorowania osiągnięć uczniów klas 4 – 6 z zakresu:

tworzenia wypowiedzi, czytania, korzystania z

informacji. W tym celu zostały opracowane przez

nauczycieli narzędzia diagnostyczne, którymi badani są

uczniowie wszystkich klas czwartych, piątych oraz

szóstych, prowadzone jest dwa razy w roku szkolnym w

klasach 5. i 6

6 Badania diagnostyczne poziomu języka angielskiego

prowadzone są na koniec klasy trzeciej i później w

klasach IV - VI każdorazowo we wrześniu, po półroczu i

na koniec roku szkolnego. Oprócz w/w testów,

przeprowadzane są systematyczne analizy

prowadzonych przez uczniów zeszytów, kart pracy,

ćwiczeń.

7 Nauczyciele matematyki systematycznie oceniają poziom

umiejętności matematycznych uczniów. We wrześniu

każdego roku szkolnego przeprowadzają diagnozę

osiągnięć na progu edukacyjnym po klasie trzeciej.

Narzędziem umożliwiającym to badanie jest test

przygotowany przez GWO – „Sesja z plusem”.
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Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Obserwatorzy potwierdzają, że zadania, które wykonywali uczniowie na lekcji pozwalają,m. in. na:

● zapamiętywanie faktów, definicji, wykonywanie powtarzalnych procedur (np. demonstrowanie nabytej

wiedzy, przywoływanie z pamięci pojęć, faktów, terminów, metod, modeli), na wszystkich

obserwowanych zajęciach;

● zastosowanie umiejętności i pojęć (np. wyjaśnianie własnymi słowami omawianych pojęć,

porównywanie i wnioskowanie na bazie zapamiętywanych informacji, stosowanie wiedzy w sytuacjach

typowych), na 6/8 obserwacji; 

● rozumowanie, używanie dowodów, argumentowanie na podstawie analizy faktów (np. rozwiązywanie

problemów, dokonywanie uogólnień, rozwiązywanie problemów), na 6/8 obserwacji;

● złożone rozumowanie, dokonywanie analizy struktury ze wskazaniem na związki pomiędzy jej

poszczególnymi elementami (np. stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych,

budowanie teorii, formułowanie sądów i opinii wraz z uzasadnieniem), 4/4, co odnosi się do połowy

obserwacji.

Natomiast 44,9% uczniów wskazało, że  na wszystkich lekcjach wykorzystywali to, czego nauczyli się wcześniej,

43,9% wskazało, że na większości lekcji, tylko 9,2% podało, że wykorzystało wcześniej zdobytą wiedzę

na połowie lekcji ( wyk.1 j).

Wykres 1j
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Obserwatorzy dostrzegli, które z najważniejszych umiejętności, opisanych w podstawie programowej dla danego

etapu kształcenia, były kształtowane u uczniów podczas lekcji : czytanie 7 /1;  myślenie matematyczne 3 /5;

myślenie naukowe 3 / 5;  umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno

w mowie, jak i piśmie 8 / 0;  umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji 2 / 6; umiejętność

uczenia się 6 / 2; umiejętność pracy zespołowej 7 / 1;

umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji.Z obserwowanych lekcji można

wyodrębnić zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej m.in. zawarte w (Tab. 1o).Nauczyciele

w ankiecie zaznaczyli, jak często dają swoim uczniom możliwość kształtowania umiejętności: rozumienia,

wykorzystywania i przetwarzania tekstów  na wszystkich zajęciach wskazało 29/45 nauczycieli, na większości

zajęć 17/45, (Wyk.1 j).Zdecydowana większość nauczycieli 43/45 w ankiecie wskazała, jak często swoim

uczniom daje możliwość myślenia matematycznego, umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu

codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym             (Wyk .2 j).Wszyscy

ankietowani nauczyciele doskonalą umiejętność uczenia się: 31/45  na wszystkich zajęciach; na większości

zajęć 15/45.Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej deklaruje na wszystkich zajęciach 14/45 nauczycieli,

na większości zajęć 30/45 (Wyk. 4j).Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi  stosuje 5/45 nauczycieli na wszystkich zajęciach, 16/45  wykorzystuje  na

większości zajęć, 12/45 na połowie zajęć, 13/ 45 na mniej niż połowie zajęć ( Wyk. 5j).Nauczyciele w ankiecie

zaznaczyli, jak często umożliwiają uczniom kształtowanie  umiejętności komunikowania się w języku ojczystym,

co wskazało 41/45 nauczycieli oraz na większości zajęć 2/45 ( Wyk. 6j).Umiejętność wyszukiwania,

selekcjonowania i krytycznej analizy informacji doskonali 18/45 nauczycieli, 25/45  wskazało, że na większości

zajęć   (Wyk. 7j).Podczas obserwowanych lekcji nauczyciele stosowali zalecane sposoby i warunki realizacji

podstawy programowej, np.:

● doświadczanie, stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi; samodzielne doświadczanie,samodzielne

obserwacje i działanie;

● stosowanie metod i technik aktywizujących, czynny udział uczniów w zdobywaniu wiedzy

matematycznej, ćwiczenia rozwijające umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce;

● organizowanie grupowej pracy uczniów, dbanie o poprawność języka matematycznego, ojczystego,

 umożliwienie uczniom stosowania wszelkich poprawnych strategii rozwiązywania zadań; 

● improwizacja ruchowa do muzyki, uczeń tworzy struktury dźwiękowe - akompaniament do piosenki;

● trening zdrowotny, sporty całego życia i wypoczynek,bezpieczna aktywność fizyczna;

● rozumowanie i tworzenie strategii rozwiązywania problemów.
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Opisz, jak na lekcji uwzględniane są zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej. [OZ] (7563)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Jak na lekcji uwzględniane są zalecane warunki i

sposoby realizacji podstawy programowej.

Nauczyciel dążył do rozwijania myślenia twórczego

uczniów proponując realizację tematu pracy zgodnie z

własnym pomysłem. Przygotowywał uczniów do

uczestnictwa w kulturze przez zachęcanie do wzięcia

udziału w konkursie plastycznym po za szkołą. Działania

praktyczne- wykorzystanie w życiu dokonywania

pomiaru pola powierzchni, obwodu we właściwych

jednostkach ( pola i obwodu). Wszyscy uczniowie grali

na instrumentach perkusyjnych oraz śpiewali piosenkę,

zatem zaprezentowali publicznie swoje umiejętności

muzyczne. Nauczyciel odnosił się do treści wcześniej

poznanych, uczniowie przypomnieli wiadomości, które

już opanowali, nauczyciel wskazał kolejne, nowe

informacje. Uczniowie samodzielnie odkrywali sposób

rozwiązania zadania,uczniowie stosowali własne,

czytelne zapisy sposobów wykonywania zadania, które

prezentowali na tablicy. Trening zdrowotny, propozycja

sportu całego życia i wypoczynku, bezpieczna aktywność

fizyczna.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

systematycznie? [WNPO] (7392)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 mobilizowanie uczniów do generowania własnych

pomysłów, rozwiązań

2 organizowanie pozalekcyjnych form nauki

3 przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie

informacyjnym

4 uczenie się dzieci poprzez zabawę

5 wykorzystanie mediów edukacyjnych

6 wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce

7 zadbanie o infrastrukturę (uczenie się i zapewnie

bezpieczeństwa)
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Obszar badania:  W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

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

Zaobserwowano w jaki sposób nauczyciele monitorują nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia

podczas lekcji, np. nauczyciel:

● sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli 7/8,

● w jaki sposób uczniowie wykonują zadania 7 / 8,

● wszyscy zadawali pytania 8 /8,

● prosili uczniów o podsumowanie 4 / 4,

● wykorzystywali techniki badawcze 2 / 6, 

● pytali uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy 4 / 4,

● stwarzali uczniom możliwość zadania pytania 5 / 3. 

Nauczyciele w ankiecie przedstawili, w jaki sposób monitorują osiągnięcia uczniów (Wyk. 1 w). Nauczyciele

wybrali wiele form sprawdzania osiągnięć uczniów, najwięcej wskazało  formę "sprawdzam, w jaki sposób

uczniowie wykonują zadania"  oraz w jakimi sposobami wykorzystują wnioski  z analizy osiągnięć uczniów

(Tab.1 o). Nauczyciele uczący w jednym oddziale monitorują osiągnięcia uczniów przez:

● analizę wyników i osiągnięć uczniów w klasach 1-3 na podstawie materiałów opracowanych przez

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,

●  analizę badań zewnętrznych prowadzonych przez jedno z wydawnictw,

●  wywiad i współpracę z wychowawcą z kl. 3

●  diagnozy na progu klasy czwartej z (j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, przyrody),

●  bieżące kartkówki, sprawdziany z działu,

●  bieżącą ewaluację lekcji (nauczyciele sami proszą uczniów o ocenę efektów pracy na po wybranych

lekcjach), 

● sprawdziany progowe na koniec pierwszego półrocza, 

● test poziomujący z j. angielskiego, podział uczniów na grupy wg. zaawansowania, sprawdziany

z informacją zwrotną dla ucznia,

●  "próbne sprawdziany" przed sprawdzianami właściwymi ( informacja zwrotna dla do uczenia się).

W czasie wywiadu nauczyciele uczący w jednym oddziale  przedstawili w jaki sposób wykorzystują  w swojej

pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów,np:

●  dostosowanie metod i form pracy do realizacji podstawy programowej: jęz. polski lekcje dyskusyjne,

„walka” na argumenty, modyfikowanie programów nauczania; dostosowanie wymagań

edukacyjnych; 

● indywidualizacja dla uczniów zdolnych dodatkowe karty pracy, materiał dla uczniów z trudnościami

dostosowany do ich możliwości, (uczennica z opinią ma inaczej komponowane sprawdziany, karty

pracy z języka angielskiego);

● modyfikowanie przedmiotowych zasad oceniania, wdrażanie elementów oceniania kształtującego;
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● indywidualizacja - indywidualne karty pracy, indywidualizowanie pracy domowej; 

● objęcie dodatkowy wsparciem uczniów zdolnych, rozszerzenie oferty zajęć

dodatkowych,organizowanie wewnętrznych konkursów oraz zachęcanie do brania udziału

w zewnętrznych;

● stosowanie TIK, uatrakcyjnianie zajęć, platforma e-learningowa, korzystanie z zajęć umieszczonych

na  płytach interaktywnych.

 

Wykres 1w
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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: 46

Tab.1

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 Wnioski z analizy osiągnięć uczniów wykorzystuję do

doskonalenia metod i form pracy,

12 umozliwienie wykonywanie dodatkowych zadan w domu

W wymaganiu "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o

działaniach szkoły/placówki:
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Obszar badania: Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych.

Z analizy wyników sprawdzianów na przestrzeni ostatnich trzech lat wskazuje, że szkoła  od momentu

wprowadzenia zewnętrznego sprawdzianu dla uczniów klas szóstych systematycznie dokonuje szczegółowej

analizy wyników sprawdzianów. W ostatnich trzech latach wyniki uczniów są na poziomie zadowalającym,

zwłaszcza w zakresie czytania i pisania. W skali staninowej był to bardzo wysoki albo najwyższy stanin. Sukcesy

edukacyjne uczniów wynikają zdaniem nauczycieli z wdrożonych wniosków z monitorowania i analizowania ich

osiągnięć, podczas wywiadu nauczyciele podali, jako sukces,  m.in.: 

● pracowano w oparciu o wyciąganie wniosków z przesłanek zawartych w tekście – 77% wykonanych

zadań, identyfikowanie rodzajów tekstów – 88% oraz identyfikowanie nadawcy i odbiorcy tekstu –

86% wykonanych zadań,

● ww. sukces wiąże zdaniem nauczycieli z wykorzystaniem wniosków z wcześniejszych sprawdzianów,

racjonalnego zaplanowania pracy na lekcjach języka polskiego, zamykanie klas III mini

sprawdzianami, motywacja dla ucznia do dalszej pracy, realizacja projektu "Trudny próg

do pokonania" cykl zajęć na podręcznikach dla klas IV uczniów z klas III, aby narodziła się pewność

działania,

● wykorzystanie różnych metod pracy, np. metodę ANTARES usprawniającą technikę czytania ze

zrozumieniem, wykorzystywanie gier dydaktycznych poprawiających sprawność rachunkową,

 elementy metody Osborne'a, jako działanie rozwijające myślenie i rozgrzewkę leksykalną przed

kolejnym zadaniem językowym, mapę myśli jako rozwijanie schematów skojarzeń tematycznych oraz

metodę dramy jako improwizacje pozwalające kreować sytuacje życia codziennego, a także

w tworzeniu scenek sytuacyjnych i odgrywaniu ról, 

● wprowadzenie oceniania kształtującego, a w szczególności takich jego elementów, jak: zrozumiałe dla

ucznia wymagania („nacobezu”), informacja zwrotna uwzględniająca mocne strony pracy ucznia

i wskazująca kierunek dalszej pracy zamiast stopni (zwłaszcza w przypadku formułowanych przez

dzieci wypowiedzi ustnych i pisemnych), a także pomoc koleżeńska,

● sukcesy zdaniem nauczycieli widać w pracy z dziećmi zdolnymi, w ostatnich trzech latach  uczniowie

zajmowali pierwsze lub drugie miejsca oraz wyróżnienia w dzielnicowych  konkursach, np. "literackim

„Magia Słowa”,  

● uczniowie w ankiecie wymieniali, jako największy sukces wzrost umiejętności czytania, pisania,

poprawę ocen ze sprawdzianów,

● wśród wypowiedzi zdaniem nauczycieli  dotyczących przyczyn sukcesu najczęściej pojawiały się:

„współpraca z kolegami” i „kryteria oceny prac pisemnych,

● ponadto odpowiednio zmotywowani uczniowie podejmują wiele samodzielnych inicjatyw:

przedstawienia, przygotowują gry planszowe, piszą wiersze, kręcą filmy na podstawie własnych

scenariuszy. Podejmowanie samodzielnych działań  przez uczniów na rzecz własnego rozwoju

i  rozwoju szkoły, jest zdaniem nauczycieli sukcesem  ucznia.
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele systematycznie gromadzą informacje na temat indywidualnych potrzeb uczniów.

Rodzice i uczniowie zauważyli, że nauczyciele wspierają uczniów, którzy znajdują się w trudnej

sytuacji materialnej lub wymagają zastosowania specjalnych metod i form pracy z uwagi

na specyficzne trudności w uczeniu się, specjalne potrzeby edukacyjne lub uzdolnienia. Podczas

lekcji nauczyciele dostosowują formy motywacji oraz zakres wsparcia zgodnie z indywidualnymi

potrzebami poszczególnych uczniów. Wprowadzili ocenianie kształtujące, które nie tylko sprzyja

nabywaniu umiejętności uczenia się przez uczniów, ale także pozwala nauczycielom efektywniej

monitorować postępy uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Jednak znaczna część uczniów

nie znalazła dla siebie interesujących zajęć pozalekcyjnych.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Nauczyciele systematycznie rozpoznają możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną

uczniów. W tym celu wymieniają spostrzeżenia między sobą oraz ze specjalistami, którzy współpracują ze

szkołą, przeprowadzają anonimowe ankiety wśród uczniów, pozyskują informacje od rodziców, analizują prace

uczniów oraz regularnie (2-3 razy w roku) dokonują diagnozy osiągnięć edukacyjnych poszczególnych uczniów

korzystając m.in. z narzędzi umieszczonych na platformie internetowej. Uzyskane wyniki porównują nie tylko

z osiągnięciami uczniów w poprzednich okresach, ale także w skali ogólnopolskiej. 

O systematyczności i trafności proponowanego przez szkołę wsparcia świadczy duża liczba uczniów, których

wskazał dyrektor, jako korzystających z różnorodnej pomocy szkoły. Swoje spostrzeżenia nauczyciele

przekazują rodzicom uczniów. Większość rodziców (70/91) wskazała, że nauczyciele kilka lub przynajmniej raz

w roku rozmawiali z nimi o możliwościach lub potrzebach ich dzieci. Jednak wśród respondentów znaleźli się

również tacy, z którymi nauczyciele nigdy nie rozmawiali na ww. tematy (12/91 - wyk. 1j).
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Wykres 1j

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.

Tworząc ofertę zajęć pozalekcyjnych dyrektor i nauczyciele biorą pod uwagę m.in. wyniki diagnozy potrzeb

i możliwości uczniów, problemy zgłaszane przez uczniów, rodziców, nauczycieli lub specjalistów oraz

kwalifikacje i kompetencje nauczycieli. Dlatego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

zorganizowano zajęcia wynikające z zaleceń zawartych w orzeczeniach z poradni psychologiczno -

pedagogicznych (zajęcia socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz

indywidualne nauczanie), a uczniom z trudnościami edukacyjnymi lub uzdolnieniami zaproponowano dodatkowe

zajęcia odpowiadające ich indywidualnym potrzebom. Także nauczyciele uczący w jednym oddziale, po

rozpoznaniu potrzeb i możliwości uczniów wzbogacili ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze specyficznymi

trudnościami w nauce oraz zaproponowali dodatkowe działania dla uczniów zdolnych i uzdolnionych.

Jednak zdaniem dyrektora 209 uczniów nie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne, ponieważ w tym czasie bierze

udział w zajęciach organizowanych poza terenem szkoły.

Pomimo, iż ponad połowa uczniów i rodziców pozytywnie oceniła dobór zajęć pozalekcyjnych proponowanych

przez szkołę, to prawie 1/3 uczniów uważa, że ww. zajęcia raczej lub zdecydowanie nie interesują ich. Również

podobna liczba rodziców uznała, że zajęcia pozalekcyjne są niedostosowane do potrzeb ich dzieci (wyk. 1j i 2j).

W powyższym zakresie różnica jest istotna statystycznie w porównaniu ze szkołami tego samego typu. 



Wykres 1j Wykres 2j

W wymaganiu "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich

indywidualnej sytuacji " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.

Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele podejmowali działania adekwatne do potrzeb uczniów. Podchodzili

do uczniów i rozmawiali o pracy wykonywanej przez nich, dopytywali, prosili o uzasadnienie zastosowanych

rozwiązań, pomagali podjąć uczniom decyzje dotyczące wyboru strategii rozwiązania zadania i namawiali

do poszukiwania własnego (najwygodniejszego) sposobu rozwiązania. W sposób indywidualny chwalili

i motywowali uczniów, np. omawiając elementy ich prac. Rozmawiali z uczniami na temat oceny pracy

z poprzednich zajęć pytając ich o opinię na temat wykonanej pracy. Indywidualizowali trudność zadań, np.

uczniom, którzy nie byli pewni wskazano możliwość dopisania polskiego znaczenia słów zapisanych w języku

obcym. Nauczyciele stosowali elementy oceniania kształcącego, m. in. "światła" w celu monitorowania postępów

w wykonaniu zadania przez uczniów, a uczniowie zgłaszali za pomocą "świateł" prośbę o pomoc. Uczniom,

którzy szybciej wykonali zadanie, proponowano dodatkową pracę. 

Zaangażowanie nauczycieli zauważają uczniowie. Większość uczniów stwierdziła, że nauczyciele rozmawiają

z nimi o ich trudnościach w nauce (60/98 - wyk. 1j) oraz upewniają się, czy zrozumieli to, o czym była mowa

na lekcji (82/98 - wyk. 2j). Tylko niewielka liczba uczniów (15/98 - wyk. 3j) uważa, że nie może uczestniczyć

w zajęciach, na których chce być.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania: Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji

społecznej.

Zdaniem rodziców szkoła organizuje działania służące przezwyciężaniu trudności wynikających ze społecznej

sytuacji uczniów i ich rodzin (tab. 1). Zgodnie z wypowiedzią nauczycieli uczących w jednym oddziale

"wychowawca  dobrze zna sytuację społeczną każdego ucznia, podejmuje działania na bieżąco, według

potrzeb".  

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W szkole uczą się różne dzieci ze względu na sytuację społeczno- ekonomiczną ich rodzin,

wyznanie, stan zdrowia, itp. Czy szkoła bierze to zróżnicowanie pod uwagę, a jeśli tak to w jaki sposób? [WR]

(10428)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 szkoła organizuje wsparcie finansowe dla uczniów z

rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

włączając w swoje działania uczniów i rodziców z danej

klasy

2 szkoła organizuje otacza opieką dzieci z rodzin

niepełnych

3 szkoła wspiera uczniów z chorobami przewlekłymi

włączając w swoje działania uczniów i rodziców z danej

klasy

4 szkoła organizuje zajęcia dla uczniów ze specyficznymi

trudnościami w nauce (logopedia, terapia integracji

sensorycznej)

5 dzieci uzdolnione uczestniczą w zajęciach dodatkowych,

maja zadawane dodatkowe prace, są przez nauczycieli

przygotowywane do konkursów

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

odpowiada ich potrzebom.

Większość rodziców i uczniów odczuwa wsparcie otrzymywane w szkole, jako odpowiadające ich potrzebom

(wyk 1j-5j). Jednak wyniki uzyskane podczas badania uczniów (wyk. 1j-2j) wskazują na istotną statystycznie

różnicę w porównaniu z wynikami osiągniętymi przez szkoły tego samego typu.  
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j
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Wymaganie:

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 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów, które porównują z wynikami badań zewnętrznych. Na

tej podstawie wyciągają wnioski do dalszej pracy. Działania podejmowane przez nauczycieli

sprzyjają podnoszeniu umiejętności uczenia się uczniów, organizacji procesu edukacyjnego zgodnie

z indywidualnymi potrzebami uczniów oraz większemu zaangażowaniu w proces kształcenie samych

uczniów i ich rodziców.

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.

Analiza danych zastanych oraz wypowiedź dyrektora wskazują na to, iż nauczyciele w celu przeprowadzenia

ewaluacji wewnętrznej systematycznie stosują różnorodne narzędzia diagnozujące kompetencje uczniów,

analizują wyniki diagnoz i informują o nich uczniów, rodziców, grono pedagogiczne. Ponadto nauczyciele

formułują wnioski do pracy i modyfikują programy nauczania. Wśród sformułowanych przez nauczycieli

wniosków dotyczących procesu uczenia się znalazły się m.in. 

● wnioski dotyczące nauczania języka polskiego, w tym wprowadzanie ćwiczeń z ograniczeniem

czasowym, uczenie właściwego gospodarowania czasem;

● wnioski dotyczące nauczania matematyki, w tym różnicowanie wymagań i metod pracy z uczniami

o różnych potrzebach edukacyjnych, wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz zajęcia

wyrównawcze, objęcie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, systematyczne wprowadzanie zasad

oceniania kształtującego; 

● wnioski dotyczące nauczania języka angielskiego, w tym skupienia się na zadaniach testowych

przygotowujących do testu szóstoklasisty.

Podejmowane przez szkołę działania dotyczące ww. wniosków nauczyciele uzgadniają np. podczas spotkań

zespołu wychowawczego lub nauczycieli przedmiotowych. W ten sposób nauczyciele uczący w jednym oddziale

podjęli szereg działań sprzyjających opanowaniu przez uczniów umiejętności uczenia się (tab.1) 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania i związane z procesem uczenia się zostały podjęte, w tej klasie, na podstawie

wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych w tym lub poprzednim roku? [WNO] (10450)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 rozbudowanie systemu diagnozy możliwości i potrzeb

uczniów oraz monitorowania ich postępów

2 wyborze programów nauczania

3 ewaluacji realizowanego programu nauczania

4 projektowaniu i realizacji zadań promujących szkołę

5 organizacji wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych

6 opracowania i wdrażania innowacji pedagogicznej,

7 wprowadzenie elementów oceniania kształtującego

8 stosowanie trybu indywidualnego programu nauki dla

uczniów o szczególnych uzdolnieniach

9 przeprowadzanie przez nauczycieli działających w

zespołach przedmiotowych lekcji koleżeńskich i

otwartych dla rodziców,

10 ustalenie priorytetów doskonalenia zawodowego

nauczycieli

11 wprowadzanie zmian w planach pracy przedmiotowych

12 organizowanie zajęć dodatkowych języka polskiego i

matematyki

13 organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia

(artystyczne)

14 poprawienie jakości ćwiczeń w każdym z przedmiotów, w

zakresie umiejętności, które stwarzają uczniom

najwięcej trudności (wykorzystanie wiedzy w praktyce,

czytanie ze zrozumieniem)

15 stałe modyfikowanie strategii pracy metodycznej z

uczniami

16 indywidualizacja pracy na lekcji
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Obszar badania:  Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i

egzaminów zewnętrznych oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę

lub placówkę monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Dyrektor oraz nauczyciele systematycznie monitorują działania podejmowane na skutek wniosków ze

sprawdzianu oraz ewaluacji wewnętrznej. Najczęściej monitorowaniu podlegają wyniki nauczania, realizacja

podstawy programowej oraz frekwencja uczniów. 

Dyrektor oraz nauczyciele uczący w jednym oddziale wymieniają te same działania, które podjęto na podstawie

wcześniej wyciągniętych wniosków. (tab. 1) . 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jak wykorzystano w tej klasie wyniki monitorowania działań podjętych w wyniku analizy

egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w tym lub poprzednim roku. Proszę

wymienić działania, które zostały zmodyfikowane w tym zaniechane. [WNO] (10690)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 do okresowej analizy wyników dydaktycznych

2 do ewaluacji realizowanego programu nauczania

3 do projektowania i realizacji zadań promujących szkołę

4 do organizacji wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych

(lekcji koleżeńskich, lekcji otwartych dla rodziców)

5 do dokonywana ewaluacji planów dydaktycznych i

wdrażania wniosków do codziennej pracy z uczniami

podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych

6 do opracowania i wdrażania innowacji pedagogicznej,

7 do wprowadzenie elementów oceniania kształtującego

8 do stosowania trybu zindywidualizowanego programu

nauki dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach

9 do ustalenia priorytetów doskonalenia zawodowego

nauczycieli.

W wymaganiu "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 " w odniesieniu do poziomu wysokiego

zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
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Obszar badania: W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

Prawie wszyscy nauczyciele deklarują, że zapoznali się z wynikami badań zewnętrznych, czyli takich,

które powstają na zlecenie innych instytucji niż szkoła i nie dotyczą uczniów ich placówki (wyk. 1j). Nauczyciele

wykorzystują wyniki badań zewnętrznych do porównania osiągnięć uczniów z poszczególnych przedmiotów oraz

uczniów rozpoczynających lub kończących edukację na danym etapie. 

Wykres 1j

Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.

Analiza wyników badań zewnętrznych wpłynęła na zwiększenie przez nauczycieli ćwiczeń podnoszących

umiejętności uczenia się uczniów, np: wyszukiwanie informacji w tekście, wnioskowanie na podstawie

przesłanek zawartych w tekście, logiczne myślenie, sprawność rachunkową oraz rozwiązywanie zadań

tekstowych.
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