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Przebieg ewaluacji:

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez
wizytatorów do spraw ewaluacji.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych
w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach
na różnego rodzaju testach, egzaminach),
o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach
i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie
funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych
efektów),
o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy
z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem
i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania
decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań
zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego.
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
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Opis metodologii:

Badanie zostało zrealizowane w dniach 11-03-2013 - 15-03-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Anna Faber, Barbara Kalinowska.

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole
nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego.
Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe
(wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru
próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej.
Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.

Kategoria badanych/źródła
danych

Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba
obserwowanych jednostek

Dyrektor szkoły Indywidualny wywiad
pogłębiony

nd nd

Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd
Nauczyciele Ankieta elektroniczna (CAWI)

"Szkoła, w której pracuję"
Badanie na próbie pełnej 30

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Nauczyciele zróżnicowani pod
względem stażu, nauczanego
przedmiotu i pracy w
zespołach zadaniowych oraz
pedagog szkolny

16

Pracownicy
niepedagogiczni

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Pracownicy inni niż
nauczyciele

14

Uczniowie Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Moja szkoła"

Badanie na próbie pełnej
uczniów klas rok niższych od
najstarszych

30

Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Mój dzień"

Badanie na próbie pełnej
uczniów najstarszych klas

28

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele trzech
ostatnich roczników, dobrani
losowo

14

Rodzice Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele rady rodziców
i rad klasowych,
reprezentujący różne roczniki
oraz wszyscy chętni

7

Ankieta audytoryjna (PAPI) Badanie na próbie pełnej
rodziców uczniów klas rok
niższych od najstarszych

66

Partnerzy szkoły,
przedstawiciele samorządu
lokalnego

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy

10

Obserwacja zajęć Klasy trzecie i czwarte (szkoły
podstawowe)

8

Obserwacja szkoły Na zewnątrz, przed i po
lekcjach, podczas przerw,
podczas zajęć pozalekcyjnych

nd

Analiza danych zastanych  
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w
Woli

Patron Bronisława Malinowskiego

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Wola

Ulica Górnicza

Numer 47

Kod pocztowy 43-225

Urząd pocztowy Wola

Telefon 322118396

Fax

Www www.sp1wola.cba.pl

Regon 27150271100000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 306

Oddziały 15

Nauczyciele pełnozatrudnieni 34

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 4

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1

Średnia liczba uczących się w oddziale 20.4

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

9

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat pszczyński

Gmina Miedźna

Typ gminy gmina wiejska

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz placówki

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli jest położona w gminie Miedźna. Od 1997 r. patronem szkoły jest wybitny
sportowiec Bronisław Malinowski. Zgodnie z z koncepcją, której znajomość deklarują wszyscy respondenci, szkoła
zapewnia uczniom warunki do zdobycia rzetelnej i wszechstronnej wiedzy, rozwijania talentów i zainteresowań
uczniów uzdolnionych oraz pomoc uczniom mającym trudności w nauce, opiekę i wychowanie oraz bezpieczne
warunki nauki. Oferta edukacyjna Szkoły jest zróżnicowana, dostosowana do potrzeb i zainteresowań uczniów.
Poza obowiązkowymi przedmiotami uczniowie mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć w ramach
realizowanych projektów i programów unijnych: Indywidualizacja Procesu Kształcenia, "Wspólnymi siłami kl. I-III" -
Efektywna nauka -wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych. Szkoła rozwija u uczniów samorządność
i przedsiębiorczość umożliwiając im udział w zajęciach i wycieczkach edukacyjnych, w programie SKO „Poznaj
Moc Oszczędzania w PKO”, pracę z programem Europejski Bank Centralny - Akademia EURO oraz prowadzenie
Spółdzielni Uczniowskiej "Złotóweczka". Szkoła od lat realizuje nowatorskie rozwiązania poprzez wdrażanie
innowacji pedagogicznych, a aktualnie prowadzi: „Widzę, słyszę, czuję- budowanie edukacji sensorycznej
indywidualnie dla każdego dziecka na lekcjach matematyki w II etapie kształcenia”, "Rodzinki z Jedynki na start –
Nordic Walking”, „Od wiedzy poprzez umiejętności do biznesu – promowanie szkolnictwa zawodowego wśród
dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum”. Szkoła znajduje się w grupie stu najlepszych szkół w Polsce
objętych programem Ajax Amsterdam - „Szkółka Nivea”. Na wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły wpływa
możliwość nauki w klasach sportowych (pływanie, siatkówka, piłka nożna) oraz prowadzenie, na wniosek rodziców,
dodatkowych zajęć z języka angielskiego w klasie pierwszej. Szkoła jest pomysłodawcą i koordynatorem projektu
„Uczenie się przez całe życie – Comenius Regio”, którego celem jest wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie
kształtowania postaw młodego Europejczyka kultywującego tradycje swojego regionu oraz partnerstwa nauczycieli
i rodziców w edukacji regionów Gminy Miedźna i Czech i Ukrainy. Szkoła, drugi rok z rzędu, bierze aktywny udział
w kampanii sześciolatka. Dzięki skutecznym działaniom i wsparciu gminy, w roku szkolnym 2012/13 uruchomiono
w szkole pierwszą klasę złożoną z 24 sześciolatków. Rodzice sześcioletnich pierwszoklasistów wyrażają bardzo
wysoką opinię na temat warunków stworzonych do nauki i opieki, co znajduje potwierdzenie w uzyskanym tytule
„Szkoły przyjaznej dla sześciolatka” nadawanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pierwszoklasiści
wyrażają bardzo dobre opinie o szkole, lubią ją i czują się w niej dobrze. W tym roku szkoła bierze udział
w konkursie „Mam 6 lat i potrafię”. Placówka ma bardzo dobre warunki lokalowe i bazowe. Dzieci młodsze uczą się
w odrębnym segmencie. W szkole znajduje się aula, która wykorzystywana jest także do prowadzenia zajęć,
zabaw i gier. Szkoła dysponuje 12 salami lekcyjnymi wyposażonymi w trzy tablice interaktywne i siedem
projektorów multimedialnych, dwoma świetlicami dla uczniów młodszych i starszych, biblioteką z centrum
multimedialnym i czytelnią, salką audiowizualną, gabinetami pedagoga, logopedy, pielęgniarki. Sale dydaktyczne
są kolorowe, estetyczne, przestronne i dobrze wyposażone. Nauczyciele mają do dyspozycji laptopy i stacjonarne
komputery, edukacyjne programy multimedialne, CD, telewizory, DVD oraz różne pomoce dydaktyczne. W szkole
działa sieć WI-FI. Do dyspozycji uczniów jest bardzo dobre zapleczem sportowe i sprzęt sportowy. Uczniowie
uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw m.in. poprzez udział
w akcjach takich jak: „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”, „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Klub Bezpiecznego
Puchatka”. Uczestniczą w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących np.: WOŚP, zbiórka nakrętek - Dar
serca dla serca, zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku. Uczniowie działają w kole misyjnym, które w ramach
akcji adopcja serca utrzymuje dwóch uczniów w Kamerunie. W opinii wszystkich respondentów szkoła podejmuje
skuteczne działania wychowawcze i dzięki temu uczniowie prezentują pożądane postawy. Szkoła ma wysokie
efekty kształcenia, ze sprawdzianu po szóstej klasie uzyskuje średnią wyższą od średniej wojewódzkiej i krajowej,
co lokuje ją w grupie szkół sukcesu w Edukacyjnej Wartości Dodanej. Uczniowie mają osiągnięcia w konkursach
i zawodach: konkursie przedmiotowym Matematyka z Elementami Przyrody, Ogólnopolskim Konkursie Nauk
Przyrodniczych Świetlik, Międzynarodowym Konkursie Informatyczny Bóbr, Ogólnopolskim Konkursie
Informatycznym BALTIE; laureatów Ogólnopolskiego i Powiatowego Konkursu Plastycznego. Wśród ważnych
osiągnięć sportowych w pływaniu należy wymienić np.: Mistrzostwa Śląska 12-latków, i 13-latków, powołanie
do kadry Narodowej Juniorów; pierwsze miejsce w Trójmeczu Pływackim Juniorów Czech, Polski i Słowacji oraz
wysokie miejsca piłkarzy w powiecie, a siatkarek w województwie. Pięciu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli
uzyskało w ostatnich dwóch latach nagrody Wójta Gminy Miedźna za wybitne osiągnięcia.
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Efekty

Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Komentarz:

Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej poddawane są wnikliwej analizie ilościowej i jakościowej,
szczegółowo omawiane są w zespole, a potem analizowane przez nauczycieli przedmiotu i poddawane
dyskusji na posiedzeniu rady pedagogicznej. Wyniki egzaminu omawiane są także przez dyrektora
na zebraniach z rodzicami. Wnioski z analiz są wdrażane przez wszystkich nauczycieli i przyczyniają się
do wzrostu efektów kształcenia. Szkoła ze sprawdzianu uzyskuje wynik wyższy od średniego wyniku
w województwie i kraju, co lokuje ją w szkole sukcesu Edukacyjnej Wartości Dodanej. 

W szkole przeprowadzana jest analiza wyników egzaminów zewnętrznych. Zgromadzony materiał potwierdza,
że w szkole prowadzona jest analiza sprawdzianu po szóstej klasie. Dyrektor i nauczyciele deklarują, że dokonują
analizy wyników sprawdzianów egzaminów zewnętrznych pod względem ilościowym i jakościowym. Analiza jest
łączona i prowadzona na poziomie wyników pojedynczych uczniów i zespołu klasowego. Wszyscy nauczyciele
deklarują, że znają wnioski z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego. Porównuje się wyniki szkoły z wynikami
uzyskanymi w gminie, województwie, kraju i analizuje się je na przestrzeni 3 lat za pomocą skali staninowej i skali
T. Wnikliwej analizie poddany zostaje stopień opanowania wymagań z podstawy programowej. Po analizie
całościowej każdy nauczyciel analizuje zadania dotyczące jego przedmiotu, wysuwa wnioski, szuka przyczyn
słabego opanowania danego obszaru oraz błędnie rozwiązywanych zadań i wyznacza kierunki pracy w celu
poprawy wyników w przyszłym roku. Dyrektor deklaruje, że dokonywany jest podział sprawdzianu na zadania
humanistyczne i matematyczno – przyrodnicze. Analiza jakościowa obejmuje kontekst środowiskowy, stopień
zdobytych umiejętności, możliwości ucznia, badanie stopnia opanowania wymagań z podstawy programowej.
Wymienione analizy prowadzi szkolny zespół egzaminatorów, a ich wyniki przedstawia na radzie pedagogicznej,
na której prowadzone są jeszcze dyskusje i wyciągane są wnioski do pracy całej rady pedagogicznej. W szkole
bardzo gruntownie dokonuje się analizy wyników na przestrzeni dłuższego czasu. Dyrektor i nauczyciele twierdzą
w wywiadzie, że porównuje się wyniki sprawdzianów uczniów z wynikami wewnętrznymi w kontekście ich
możliwości i predyspozycji rozwojowych, dokonuje się porównania z wynikami OBUT po trzeciej klasie oraz
ocenami uzyskanymi na świadectwie. Zdaniem dyrektora analizy sprawdzianu wykorzystywane są także przy pracy
nad inteligencjami wielorakimi.

Analiza wyników sprawdzianu jest prowadzona w celu poprawy jakości pracy szkoły. W dokumentacji szkoły
jest potwierdzenie prowadzenia wielu analiz wyników nauczania, które pozwalają nauczycielom prześledzić
przyrost wiedzy ucznia, a w wyniku analiz kontekstowych dokonać próby oceny przyczyn słabszego wyniku.
Zdaniem dyrektora i nauczycieli, analizy wyników są wykorzystane do planowania pracy i tworzenia rozkładów
materiału. Indywidualizuje się proces nauczania. W pracy z uczniem nauczyciele wykorzystują podstawy teorii
Gardnera rozwijając u uczniów mocne inteligencje, realizowany jest projekt Efektywna Nauka, a dla uczniów klas
młodszych Indywidualizacja Procesu Kształcenia. Organizuje się zgodnie z potrzebami uczniów zajęcia
wyrównujące braki, a dla uczniów szczególnie zdolnych prowadzone są zajęcia rozwijające. W celu podwyższenia
wyniku wprowadza się atrakcyjne metody i formy pracy np.: doświadczenia, eksperymenty, metody aktywne,
wycieczki edukacyjne. Wszyscy nauczyciel pracują nad doskonaleniem umiejętności uczniów w obszarach,
w których wypadli najsłabiej. Wyniki analiz ze sprawdzianu po szóstej klasie są przedstawiane rodzicom, aby
dostarczyć informacji o tym, z czym dzieci miały trudności, w celu umożliwienia im wspierania dzieci w uczeniu się
trudnych dla nich rzeczy.

Wnioski z analiz są wdrażane, co deklaruje dyrektor i wśród przykładów wdrożonych wniosków wymienia:
1. Tworzenie przez nauczycieli sytuacji umożliwiających dzieciom czytanie w klasie i poza nią różnego rodzaju
tekstów: literackich, popularnonaukowych, informacyjnych i matematycznych.
2. Tworzenie przez nauczycieli sytuacji, w których dzieci samodzielnie dochodzą do wyników obliczeń oraz
przedstawiają własne strategii obliczeń – wykorzystują rysunki w celu zobrazowania treści zadania, problemu.
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3. Wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych do tworzenia uczniom warunków do doskonalenia umiejętności
matematycznych, formułowania pytań, zadań czy problemów.
4. Wykorzystywanie przez nauczycieli analiz stylów uczenia się uczniów i dostosowanie metody do stylu pracy
dziecka.
Nauczyciele w ankiecie deklarują wdrażanie wniosków z analiz i ich wykorzystanie w procesie nauczania poprzez;
1. Stosowanie różnorodnych metod celem utrwalenia wiadomości i umiejętności (24/30).
2. Monitorowanie osiągnięć uczniów z wykorzystaniem różnych form sprawdzania wiadomości (19/30).
3. Indywidualizację pracy, zgodnie z potrzebami dziecka, w tym prowadzenie zajęć zajęć specjalistycznych (26/30).
4. Prowadzenie zajęć dodatkowych i wyrównawczych (23/30).
5. Funkcjonowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i pracę zespołów pomocowych (2/30).

W szkole stosuje się jakościowe i ilościowe metody analizy. Dyrektor w ankiecie deklaruje, że informacje
z egzaminów zewnętrznych są analizowane ilościowo i jakościowo przez całą radę pedagogiczną. Wśród analiz
ilościowych wymienia, średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe, łatwość zadań, wyniki w znormalizowanej
skali staninowej, wyniki pojedynczych uczniów, oraz wyniki szkoły na tle gminy, województwa, kraju. Analizy
ilościowe prowadzone są poprzez porównanie wyników od 2002 roku. Analizy jakościowe obejmują procentowy
poziom wykonania zadań, efektywność nauczania, zadania z arkusza, poziom w skali T i staninowej, poziom
trudność zadań w świetle sprawdzanej umiejętności w danej klasie, analiza łatwości z podziałem na umiejętności.
Z analizy dokumentacji wynika, że ilościowo analizowana jest: średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe,
łatwość zadań, wyniki w znormalizowanej skali staninowej, wyniki pojedynczych uczniów i całych zespołów i szkoły
na tle gminy, województwa i kraju. Jakościowo analizowane jest poziom wykonania zadań, efektywność nauczania,
zadania z arkusza, trudność zadań w świetle sprawdzanej umiejętności w danej klasie, analiza łatwości
z podziałem na umiejętności, kontekst środowiskowy, a sukces na miarę możliwości, analiza porównawcza
sprawdzianu zewnętrznego z wynikami Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów. Po analizie
ogólnej każdy nauczyciel analizuje jakościowo wyniki na swoim przedmiocie i wyznacza sobie zadania w celu
poprawy wyników w przyszłym roku.

Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Zdaniem dyrektora nauczyciele podejmują
działania wynikające z wniosków z analiz wyników sprawdzianów zewnętrznych i przyczyniają się one do wzrostu
efektów kształcenia. Dyrektor w wywiadzie, jako przykład działań nauczycieli służących wzrostowi efektów
kształcenia podał:
1. Działania służące poprawie ortografii uczniów, jakości wypowiedzi ustnych, zachowania chronologii
przedstawiania wydarzeń, odczytywania danych z wykresów i tabeli. Dzięki nim większa liczba dzieci wypożycza
książki z biblioteki, podniosła się jakość wypowiedzi, z większą łatwością formułują myśli w zdania, zmniejszyła
się ilość błędów w tekstach, a umiejętność korzystania uczniów z informacji była wyższa na sprawdzianie 2012 niż
w kraju.
2. Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi stały się atrakcyjne dla uczniów, przez co zwiększyły ich motywację
do nauki, poprawiła się umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, co roku poprawia się rozumowanie uczniów
zarówno na sprawdzianie po klasie szóstej jak i po teście kompetencji OBUT. 
3. Nauczyciele częściej, w czasie zajęć, zwracają uwagę na style uczenia się swoich wychowanków, dobierają
odpowiednie dla ucznia metody i formy pracy i tym sposobem zwiększają szanse dzieci na lepsze kształcenie.
Zdaniem nauczycieli działania jakie podejmowali w tym i poprzednim roku szkolnym, wynikające z wniosków
z analiz wyników sprawdzianu przyczyniły się do wzrostu efektów kształcenia i wymieniają wśród nich:
1. Planowanie zajęć zgodnie z potrzebami uczniów, w tym godziny z dyspozycji dyrektora przyznano
na dodatkowe zajęcia edukacyjne z matematyki i języka polskiego, poszerzono ofertę zajęć pozalekcyjnych
rozwijających uzdolnienia i wyrównujących braki.
2. Zajęcia z art. 42 przeznaczono na prowadzenie zajęć, które pomogą eliminować trudności jakie mieli uczniowie
podczas sprawdzianu zewnętrznego.
3. W procesie nauczania nasilono stosowanie metod aktywizujących z wykorzystaniem gier i zabaw w nauczaniu
matematyki (ćwiczenie umiejętności w standardach, w których uczniowie uzyskali niższe wyniki).
4. Podejmowanie starań w celu jak największego wsparcia opieką specjalistyczną dzieci jej potrzebujących.
Partnerzy społeczni i samorząd wysoko oceniają jakość kształcenia i popierają to udziałem dzieci w konkursach
i zawodach sportowych nie tylko uczniów klas sportowych, uzyskiwaniem wysokiego wyniku po sprawdzianie
zewnętrznym. Absolwenci szkoły nie mają problemów w kolejnych etapach kształcenia, a uczniowie po szkole
zawodowej mają wysokie lokaty w konkursach zawodowych w skali kraju. Zdaniem samorządu i partnerów
społecznych efekty kształcenia w szkole są coraz lepsze.

Przytoczone powyżej argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełniania wymagania.
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Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Komentarz:

Uczniowie nabywają umiejętności określone w podstawie programowej. Możliwości uczniów są
rozpoznawane, a formy i metody pracy dostosowane są do potrzeb uczniów. Wnioski z prowadzonych
analiz są wdrażane i przyczyniają się do poprawy wyników nauczania. Opinie rodziców w zakresie
zaangażowania i aktywność uczniów nie są tak wysokie jak opinie nauczycieli, a opinia nauczycieli
o bardzo wysokim opanowaniu przez uczniów podstawy programowej nie ma przeniesienia na równie
bardzo wysokie ocenianie uczniów.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową. 
Wszyscy nauczyciele stopień opanowania, w poprzednim roku szkolnym, wiadomości i umiejętności opisane
w podstawie programowej, w ośmiostopniowej skali ocenili na 8 punktów. Z analizy dokumentacji wynika,
że ostatnich latach wszyscy uczniowie uzyskali promocję do klasy programowo wyższej. Ocenianie roczne uczniów
jest na poziomie oceny wyżej dobry. Z analizy dokumentacji wynika, że świadectwo z paskiem na przestrzeni
trzech lat otrzymało od 34- 35,5 % uczniów klas IV - VI. Uzyskane przez uczniów roczne oceny klasyfikacyjne nie
potwierdzają tak bardzo wysokiego opanowania wiadomości i umiejętności jaką deklarują nauczyciele. Zdaniem
partnerów społecznych i samorządu uczniowie nabywają w szkole wyłącznie ważne dla nich umiejętności, a za
szczególne uważają kształtowanie postawy tolerancji wobec innych ludzi, umiejętność pracy w grupie oraz
kształtowanie pożądanych postaw, zachowań i pozytywnych cech charakteru, komunikację z dorosłymi
i znajomość języka obcego oraz sportowe zachowania fair play.

W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów. Zdaniem dyrektora w szkole w sposób różnorodny analizuje się
osiągnięcia uczniów i wymienia:
• analizę kartkówek, sprawdzianów (nauczyciele analizują, które zadania sprawiły uczniom największą trudność,
co należy powtórzyć, czy należy zmienić metody pracy),
• analizę bieżącego oceniania (przygotowanie informacji o wynikach poszczególnych uczniów oraz klasy
na wywiadówki),
• prowadzenie statystyki osiągnięć w konkursach (protokoły,
• prowadzenie statystyk czytelniczych poszczególnych klas i uczniów (protokoły),
• próbne egzaminy (raporty zawierające analizy i wnioski),
• diagnozy przedmiotowe tzw. testy na wejściu i wyjściu (raporty zawierające analizy i wnioski),
• zestawienie frekwencji i wyników klasyfikacji ( zestawienia klasyfikacyjne),
• wyciąganie i wdrażanie wniosków z ewaluacji wewnętrznych.
Po przeprowadzonych testach umiejętności zespół egzaminatorów opracowuje wnioski, przeprowadza rozmowę
z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy, a następnie nauczyciele przedstawiają wyniki uczniom i rodzicom
podczas zebrań. Terminy testów są ustalane tak, by przekazać informacje rodzicom na zebraniach klasowych
z wychowawcą. Dyrektor przedstawia wnioski z nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej i na zebraniu rady
rodziców. Wszyscy nauczyciele deklarują, że dokonują analizy osiągnięć uczniów i wśród podejmowanych analiz
wymieniają: sprawdziany całościowe, testy, krótkie sprawdziany i sprawdziany podsumowujące semestr (22/30),
raporty po sprawdzianie klas szóstych i trzecioteściku (21/30), badanie gotowości szkolnej i umiejętności po klasie
pierwszej (14/30), diagnozy wstępne i końcowe (16/30). Pojedyncze wskazania są na testy logopedyczne, ocenę
osiągnięć terapeutycznych, analizę przebiegu terapii (KIPU), konsultacje w sprawie sukcesów edukacyjnych
dziecka na tle klasy,rozmowy z wychowawcami. W dokumentacji szkoły są odnotowane analizy m.in.: wyników
sprawdzianu po szóstej klasie, OBUTU oceny realizacji wniosków ze sprawdzianu wewnętrznego, gotowości dzieci
6 i 7 letnich do spełniania nauki w szkole, udziału w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych.
Analiza osiągnięć uczniów była także przedmiotem ewaluacji wewnętrznej. Dwa razy do roku dokonywana jest
analiza osiągnięć uczniów za I i II półrocze. W planie nadzoru pedagogicznego podane są informacje o tematyce
i procedurach ewaluacji wewnętrznych, diagnozach umiejętności dzieci, planowanych kontrolach i obserwacjach
zajęć dydaktycznych.

Analiza osiągnięć szkolnych uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów. Dyrektor w wywiadzie deklaruje,
że analizując osiągnięcia szkolne uczniów uwzględnia się ich możliwości rozwojowe. Dokonuje się tego poprzez
diagnozy przedmiotowe tzw. testy na wejściu i wyjściu. W przypadku posiadania przez ucznia opinii PPP
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indywidualizuje się pracę, aby umożliwić mu jak najlepsze opanowanie wiedzy i umiejętności, dba się o jego udział
w zajęciach wyrównawczych i jeżeli jest taka potrzeba, to także w specjalistycznych. W przypadku ucznia zdolnego
analizuje się możliwość udziału w zajęciach rozwijających czy dodatkowych przedsięwzięciach (konkursy, projekty
itp.). Zdaniem dyrektora informacje o możliwościach uczniów nauczyciele pozyskują poprzez: rozmowy z uczącymi
w klasach młodszych, obserwacje ucznia, rozmowy z rodzicami, analizę dokumentacji PPP, bieżące analizy
osiągnięć i wyników w konkursach. Nauczyciele deklarują, że analizując osiągnięcia szkolne uwzględniają
możliwości rozwojowe uczniów i prowadzą pracę z uczniem zdolnym np.: organizują wycieczki przedmiotowe,
wyjazdy na uczelnie, przygotowują do konkursów i zawodów oraz prowadzą zajęcia wyrównawcze dla uczniów
wymagających wsparcia.

Nauczyciele w wywiadzie deklarują, że w szkole formułuje się wnioski z analiz osiągnięć uczniów. Szczególny
nacisk kładzie się na wspieranie uczniów dodatkową opieką specjalistyczną i zapewnienie możliwości udziału
w dodatkowych zajęciach wspierających rozwój dzieci. Wśród przykładów wykorzystania analiz osiągnięć
wymieniają:
1. Otoczenie uczniów opieką specjalistyczną, proponują rodzicom korzystanie z PPP, pomocy logopedy
i pedagoga szkolnego.
2. Organizację zajęć wyrównujących braki uczniów z poszczególnych przedmiotów w ramach zajęć
wyrównawczych.
3. Realizacja projektów edukacyjnych: Indywidualizacji Kształcenia, którym objętych jest 48 uczniów oraz
Efektywna Nauka, w którym uczestniczą prawie wszyscy uczniowie szkoły.
4. Organizację zajęć dla uczniów wykazujących uzdolnienia w określonej dziedzinie.
5. Rozwijanie sprawności fizycznej uczniów poprzez prowadzenie klas sportowych i nauki pływania wszystkich
uczniów.

Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów. Wszyscy nauczyciele
deklarują, że dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników. W 8 stopniowej skali dyferencjału
semantycznego, wszyscy nauczyciele na 8 punktów oceniają zaangażowanie i aktywność oraz przejawianie
własnej inicjatywą uczniów. 29/30 badanych nauczycieli, maksymalną ilością punktów w 8 punktowej skali, ocenia
zdyscyplinowanie uczniów, chęć do nauki i uzyskiwania wyższych wyników. Uczniowie w wywiadzie twierdzą,
że nauczyciele okazują swoją wiarę w ich możliwości używając sformułowań: następnym razem będzie lepiej,
wierzę w ciebie, dacie radę, zgadzają się na przesunięcie sprawdzianów, dają dodatkową szansę poprawy i można
poprawić każdą ocenę. Taką opinię potwierdzają także w wywiadzie rodzice i dodają, że ich dzieci motywowane
są do wysiłku poprzez stosowanie nagród np.: naklejek, drabiny po której idzie się coraz wyżej, pochwał na forum
szkoły, na zebraniach rodziców. Zdaniem 38/66 badanych rodziców nauczyciele w tej szkole zdecydowanie wierzą
w możliwości uczniów, 23/66 uważa, że raczej wierzą w możliwości dzieci, pozostałych 5/66 twierdzi, że nie ma to
miejsca.

W szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczących się. Zdaniem dyrektora wyrażonym w wywiadzie
w szkole wdraża się wnioski z prowadzonych analiz uczących się. Uruchomiono kółka zainteresowań dostosowane
do zainteresowań dzieci, zgodnie z potrzebami zorganizowano zajęcia wyrównawcze, dostosowano wymagania
do potrzeb rozwojowych dzieci, godziny do dyspozycji dyrektora przeznaczono na matematykę w klasie VI,
dokonano zmiany w szkolnym planie nauczania z języka polskiego i zmieniono rozłożenie godzin w szkolnym
planie nauczania. W tym roku szkolnym w wyniku analizy osiągnięć uczniów powołano zespoły ds. pomocy
psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów wymagających wsparcia. Uczniom i ich rodzicom przedstawiono
propozycję zajęć wyrównawczych lub rozwijających z pedagogiem i logopedą. Nauczyciele dostosowali formy
i metody pracy zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dla jednej
uczennicy, która posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym, przygotowane zostały odrębne wymagania.
Nauczyciele, na podstawie prowadzonych analiz zachęcali uczniów do udziału w konkursach i zawodach.
Przeprowadzone zostały także testy na wejście dla klas czwartych z j. polskiego, matematyki, z których
opracowano raporty. Dzięki tym analizom, nauczyciele mogli zorientować się jak uczniowie zostali przygotowani
do nauki w II etapie kształcenia, jakie są elementarne braki, które należy niezwłocznie wyrównać. Na podstawie
testów z języka angielskiego dokonano podziału na grupy zaawansowania. Na podstawie obserwacji dokonanie
analizy możliwości dzieci i zgodnie z dokonanymi obserwacjami dostosowano metody i formy pracy
do dominujących inteligencji dziecka. Nauczyciele w wywiadzie potwierdzili realizację wszystkich wymienionych
działań. Dodali jeszcze, że wyciągnięte z analiz wnioski wykorzystali do: otoczenia uczniów opieką specjalistyczną
(zajęciami wyrównawczymi, logopedycznymi oraz pomocą w poradni psychologiczno-pedagogicznej)
i uczestnictwa w projektach unijnych.
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Wdrażanie wniosków przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. Zdaniem dyrektora wdrażane wnioski
z analizy osiągnięć uczniów zdecydowanie przekładają się na wzrost efektów kształcenia. Wśród wdrożonych
wniosków podaje następujące przykłady:
1. Wykorzystanie na lekcjach i zajęciach pracy z książką, która ma sprzyjać rozumieniu tekstu i tworzeniu różnego
rodzaju tekstów własnych dzieci: literackich, popularnonaukowych, informacyjnych, matematycznych. W wyniku
wdrażania wniosku większa liczba dzieci wypożycza książki z biblioteki, podniosła się jakość wypowiedzi dzieci
(bogactwo języka, łatwość formułowania myśli, sprawność pisania). Zaobserwowano, że umiejętność korzystania
z informacji wzrosła i była wyższa na sprawdzianie w 2012 roku niż w Polsce, województwie, powiecie i gminie.
2. Tworzenie sytuacji edukacyjnych na lekcjach matematyki i dodatkowych zajęciach sprzyjających samodzielnemu
dochodzenia do wyników, obliczeń oraz tworzenia własnych strategii obliczeń – stosowanie symboliki,
poprzedzanie działań abstrakcyjnych konkretami. Wdrażanie wniosku poprawiło umiejętność wykorzystania wiedzy
w praktyce i widoczna jest poprawa wyniku zarówno na sprawdzianie po klasie szóstej jak i po klasie trzeciej
OBUT.
3. Wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych do tworzenia uczniom warunków do doskonalenia umiejętności
matematycznych jak i do formułowania pytań, rozwiązywania zadań czy problemów. Dzięki wdrażaniu wniosku
zajęcia prowadzone metodami aktywnymi stały się atrakcyjne dla dzieci, przez to zwiększyły motywację do nauki.
4. Wykorzystanie w pracy z uczniem wyników analiz dotyczących stylu uczenia się i dostosowanie metody do stylu
uczenia się dziecka. Realizacja wniosku spowodowała, że nauczyciele częściej w czasie zajęć zwracają uwagę
na style uczenia się swoich wychowanków i dobierają właściwe metody i formy pracy, co zwiększa szanse dzieci
na lepsze kształcenie.
Z analizy dokumentacji wynika, że w szkole bardzo wnikliwie dokonuje się różnych analiz osiągnięć uczniów
i wyciąga się wnioski do pracy dydaktycznej, co wpływa na podwyższania wyników kształcenia. Szkoła od 2008
roku uzyskuje wynik ze sprawdzianu wyższy od średniej w województwie i kraju i jest on wysoki lub wyżej średni.
Edukacyjna Wartość Dodana jest wysoka, szkoła znajduje się w ćwiartce szkoły sukcesu. Jedna z klas uzyskała ze
sprawdzianu po szóstej klasie bardzo wysoką 9 staninę. Szkoła od lat wnikliwie analizuje umiejętności po klasie III
(OBUT), i wyniki ze sprawdzianu, a wnioski wynikające z obu analiz wdrażane są przez nauczycieli. Zdaniem
dyrektora prowadzone analizy efektów nauczania i wdrażane wnioski z analiz przyczyniają się do wysokiego
wyniku sprawdzianu zewnętrznego.

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Uczniowie są aktywni

Komentarz:

Uczniowie wykazują się aktywnością na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych
przez szkołę, która ofertę edukacyjną dostosowuje do potrzeb uczniów. Duże zainteresowanie uczniowie
deklarują zajęciami sportowymi i lekcjami. Podkreślają, że nauczyciele motywują ich do wysiłku poprzez
stosowanie różnych form zachęty i dawania wiary w ich możliwości, potwierdzają to także rodzice. Opinia
nauczycieli, o zaangażowaniu uczniów w prowadzone przez siebie lekcje i zajęcia, są bardzo wysokie,
co nie ma przeniesienia na równie wysokie  opinie uczniów i rodziców.

Uczniowie angażują się w zajęcia organizowane przez szkołę, co potwierdza zgromadzony materiał. W czasie
wywiadu nauczyciele podają, że w celu uaktywnienia uczniów wykorzystują różne formy nagradzania, a w tym:
uzyskiwanie dodatkowych punktów, bieżące ocenianie, pochwały, nagradzanie na forum klasy, na apelach,
uzyskiwanie stypendiów naukowych i sportowych oraz statuetek najlepszego sportowca i absolwenta. Dużą wagę
przywiązują do stosowanych pomocy, metod i form nauczania np: wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych,
stosowanie metod aktywnych, organizowanie pracy w grupach, korzystanie z multimediów, realizację zajęć
w terenie (piekarnia, zagroda żubrów, gospodarstwo rybne), uczniowie są włączanie w prowadzenie zajęć
i uwzględniania się ich propozycji dotyczące prowadzenia lekcji i przygotowania się do nich. Wszyscy nauczyciele
w 8 stopniowej skali dyferencjału semantycznego zaangażowanie uczniów w swoje zajęcia oceniają na 8 punktów.
Zdaniem 26/30 badanych nauczycieli, uczniowie wykazują zaangażowanie podczas realizacji zajęć w grupach,
w trakcie wykładu oraz dyskusji, w których aktywnie uczestniczą, włączają się w realizację nowych działań,
prowadzenie doświadczeń i eksperymentów. Ich aktywność nasila się przy wykorzystaniu na lekcji środków
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multimedialnych i tablicy interaktywnej oraz przy samodzielnym przygotowywaniu pomocy do zajęć np.: w formie
prezentacji, referatu, albumów. Pojedyncze wskazania są angażowanie się uczniów podczas tworzenia komiksów,
plakatów, przy tworzeniu własnych tekstów, pracy metodą projektu, prowadzenia zajęć nawiązujących
do codziennych sytuacji, odgrywania dialogów, scenek, dramatyzowania sytuacji - stosowanie tzw.mowy ciała,
gestów, mimiki. Zdaniem nauczyciela wychowania fizycznego, zaangażowanie w zajęciach przez niego
prowadzone przejawia się udziałem w zawodach sportowych i konkursach, prowadzeniem rozgrzewki i prostych
ćwiczeń, uczestniczeniem w dodatkowych zajęciach i na treningach, w tym indywidualnych. Uczniowie chętnie
zgłaszają się do dodatkowych zajęć np. sędziowania, udziału w pozalekcyjnych nieobowiązkowych zajęciach np.w
innowacji „Nordic Walking. Uczniowie (16/30) w ankiecie Moja Szkołą deklarują, że prawie wszystkie lub wszystkie
zajęcia bardzo ich angażują, że jest to duża część zajęć deklaruje 12/30 uczniów. W ankiecie wskazywali,
że najbardziej lubią w szkole: zajęcia sportowe- lekcje, treningi, zawody (18/30), kolegów i przerwy, podczas
których jest bezpiecznie i są m.in. okazją do spotkań z kolegami i przyjaciółmi (16/30), lekcje wskazując różne
przedmioty(15/30), nauczycieli i pracowników (12/30), zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe (11/30), różne imprezy
szkolne (11/30). W ankiecie Mój Dzień, uczniowie (4/30) wskazali, że wszystkie lub niemal wszystkie zajęcia
bardzo ich angażują, że duża część lekcji (choć nie wszystkie) są wciągająca i angażuje ich twierdzi 13/30,
pozostali (11/30) twierdzą, że niektóre lekcje są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko. Zdaniem 23/66
rodziców ich dzieci zdecydowanie chętnie uczestniczą w zajęciach, że ma to miejsce raczej rzadko twierdzi 37/30
rodziców, że robią to raczej niechętnie twierdzi 6/66 badanych. Na obserwowanych zajęciach uczniowie byli
zaangażowani w zajęciach i miało to bezpośredni związek z tym co robili nauczyciele (tworzenia sytuacji
problemowej, stawiania zadań do rozwiązania, wykorzystania środków dydaktycznych, sprzętu multimedialnego,
częsta zmiana formy pracy, stosowanie pochwał).

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę. Nauczyciele w 8 stopniowej
skali dyferencjału semantycznego zaangażowanie uczniów w zajęcia pozalekcyjne oceniają na 8 punktów.
Wszyscy ankietowani wskazują na następujące przykłady angażowania się uczniów w zajęcia pozalekcyjne: sami
dokonują ich wyboru i wpływają na to czym chcą się zająć, realizują się w różnego rodzaju projektach, uczestniczą
w zajęciach prowadzonych w ramach innowacji pedagogicznych, przystępują do konkursów szkolnych
i pozaszkolnych naukowych i sportowych, przygotowują akademie, teatrzyki, apele, rozwijają zainteresowania
znacznie wykraczające poza program, uczestniczą w dodatkowych zajęciach, prowadzą hodowle, doświadczenia,
obserwację, uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych, prowadzą bloga i piszą teksty na stronę internetową szkoły.
Zdaniem 16/30 uczniów, w ankiecie Moja Szkoła, prawie wszystkie lub wszystkie zajęcia bardzo ich angażują, tylko
nieliczne są nudne, że jest to duża część zajęć wciągających i angażujących ich deklaruje 9/30, pozostali (5/30)
uważają, że niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko. W ankiecie Mój Dzień 5/28 uczniów
uważa, że wszystkie lub niemal wszystkie zajęcia bardzo ich angażują, tylko nieliczne są nudne, że duża część
zajęć (choć nie wszystkie) są wciągająca i angażują ich deklaruje 10/28, a 13/28 twierdzi, że niektóre zajęcia są
wciągające, ale zdarza się to dość rzadko. Zdaniem 31/66 badanych rodziców ich dziecko na zajęcia pozalekcyjne
chodzi zdecydowanie chętnie, że robi to raczej chętnie deklaruje 19/66, że ma to miejsce, ale chodzi raczej
niechętnie twierdzi 4/66, a 12/66 twierdzi, że ich dziecko nie chodzi na zajęcia pozalekcyjne w szkole.

Uczący się podejmują inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Uczniowie wiedzą,
że rozwijać się to znaczy zdobywać nowe umiejętności, wiedzę i ciągle doskonalić się. W wywiadzie deklarują,
że mają możliwość wpływania na to, w jaki sposób się rozwijają i wśród przykładów podają, że uzgadniają wyjazdy
do teatru, gdzie pojadą na wycieczki, decydują o udziale w konkursach i zawodach. Wśród pomysłów, z którymi
uczniowie dzielili się z nauczycielami wymieniają: organizację Dnia Piernika, Dnia Kowboja, Tęczowego Dnia,
Szczęśliwego Numerka. Dyrektor wśród propozycji wysuniętych przez uczniów wymienia: wyjazdy do kina,
na wycieczki klasowe, akcje samorządu uczniowskiego przyczyniające się do integracji zespołów klasowych i całej
szkoły (Walentynki, Dzień Pluszaka, dyskoteki szkolne), działalność spółdzielni uczniowskiej Złotóweczka,
wprowadzenie podczas przerw muzyki na auli. Zdaniem dyrektora młodzież proponuje tytuły książek, które należy
zakupić do biblioteki szkolnej, sposób prowadzenia kampanii wyborczej przed wyborami do Samorządu
Uczniowskiego. Ponadto zgłosili chęć uzyskania w szkole karty rowerowej, deklarują udział w konkursach
i zawodach sportowych, akcjach charytatywnych oraz projektach. Uczniowie wnieśli propozycje do programu
wychowawczego i wyboru tematów lekcji wychowawczych. Nauczyciele w wywiadzie deklarują, że uczniowie
wychodzą z propozycjami prowadzenia zajęć, udziału w konkursach, w zajęciach pozalekcyjnych i byli inicjatorami
uruchomienia sklepiku uczniowskiego. Uważają, że szkoła pomaga uczniom planować dalszy rozwój poprzez
uruchomienie klas sportowych, rozwijanie umiejętności językowych poprzez organizowanie, na wniosek rodziców,
dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Od najmłodszych klas prowadzona jest preorientacja zawodowa poprzez
wycieczki i spotkania z ludźmi różnych profesji. Uczy się ich organizowania własnego czasu. Rodzice twierdzą,
że dzieci mają pomysły na to, co powinno dziać się w szkole i wśród uwzględnionych przez nauczycieli propozycji
wymienili: tematykę zajęć na godzinach wychowawczych, organizację zabaw i dyskotek, programów na akademie
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i uroczystości szkolne, prowadzenia zajęć na wychowaniu fizycznym, zorganizowanie przerw przy muzyce oraz
wprowadzenie chronionego numerka. Zdaniem samorządu i partnerów społecznych uczniowie wnoszą własne
propozycje, które są uwzględniane przez szkołę i wymieniają organizację imprez szkolnych np: Mikołajki, Dni
Kultury Uczniowskiej, sposób spędzania przerw międzylekcyjnych. Podkreślają także dużą kreatywność dzieci
i umiejętność zagospodarowania wolnego czasu, pomaganie sobie nawzajem. Uczniowie z Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej uczestniczą w akcjach na terenie szkoły i uczą swoich kolegów bezpiecznych zachowań, udzielania
pierwszej pomocy oraz prowadzą akcji przeciw wypalaniu traw.

Szkoła realizuje działania zainicjowane przez uczących się. Dyrektor deklaruje, że szkoła realizuje działania
zgłaszane przez uczniów. Dotyczą one przede wszystkim imprez szkolnych, integracji społeczności uczniowskiej,
pomysłów na bezpieczne spędzanie przerw. Uczniowie na godzinie wychowawczej dokonali wyboru tematyki lekcji.
Aktywnie uczestniczą w pracach samorządu uczniowskiego, sami planują i realizują pomysły związane ze
sprawami uczniów i szkoły. Zgłaszają zauważone problemy wychowawcom, pedagogowi, natychmiast reagują
na niebezpieczne sytuacje Sami wysuwają inicjatywę w zakresie planowania zajęć pozalekcyjnych, wycieczek
klasowych. Ustalają reguły funkcjonowania w grupie w formie kontraktów, na godzinach wychowawczych analizują
zachowania własne i kolegów. Według własnego pomysłu wykonują gazetki, prace plastyczne, plakaty,
przygotowują referaty, prelekcje, sporządzają notatki na stronę internetową szkoły. Nauczyciele wśród działań
zainicjowanych przez uczniów i wdrożonych w życie wymieniają: funkcjonowanie sklepiku uczniowskiego, akcje
charytatywne dla potrzebujących i ekologiczne (np.: nakrętki plastikowe dla chorego dziecka, pełna miska dla
schroniska), organizacja przerw, (tenis stołowy, tańce przy muzyce). Zdaniem uczniów ich propozycje, które
zrealizowano w szkole dotyczyły wyjazdów do teatrów, na wycieczki, tematów lekcji wychowawczych,
wprowadzono Dzień Kowboja, Dzień Piernika, organizowane są dyskoteki z uwzględnieniem propozycji uczniów
oraz przerwy międzylekcyjne. W realizacji jest inicjatywa dotycząca bezpiecznego numerka. Uczniowie wiedzą,
że mogą zgłaszać swoje propozycje nauczycielom i deklarują, że są one wdrażane.

Działania podejmowane przez szkołę potwierdzają spełnianie wymagania w stopniu wysokim.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Respektowane są normy społeczne

Komentarz:

Szkoła jest miejscem bezpiecznym dla uczniów, co deklarują wszyscy respondenci. Zdaniem
organu prowadzącego i partnerów, przeświadczenie rodziców o wysokim poziomie bezpieczeństwa
uczniów w szkole, między innymi wpłynęło na wcześniejsze posłanie do szkoły dzieci sześcioletnich.
Zdaniem wszystkich badanych uczniowie prezentują pożądane postawy i zachowania, znają obowiązujące
zasady i ich przestrzegają. W szkole prowadzi się diagnozę zachowań oraz rozpoznaje się zagrożenia,
a dzięki natychmiastowym działaniom szybko eliminuje się pojawiające się nieprawidłowości w postawach
uczniów. Podejmowane działania wychowawcze uwzględniają wszystkie propozycje dzieci.

Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. W ankiecie Moja Szkoła deklarują:
19/30 - nigdy nie doświadczyli od swoich kolegów nieprzyjemnych kawałów lub dowcipów, 7/30 deklaruje, że miało
to miejsce raz, a 4/30 twierdzi, że miało to miejsce powyżej dwóch razy,
27/30 - nigdy nie uczestniczyli w bójce z innymi uczniami, gdzie używano niebezpiecznych narzędzi, przeciwnego
zdania jest 2/30 badanych,
28/30 - nigdy nie było zmuszanych do kupowania czegoś lub oddawania swoich rzeczy,
17/30 - ani razu nie doświadczyło od swoich kolegów obrażania i używania nieprzyjemnych przezwisk, 6/30
twierdzi, że spotkało ich to jeden raz, 7/30 twierdzi, że miało to miejsce dwa razy i więcej,
27/30 - nigdy nie zostało pobitych, 2/30 twierdzi, że miało to miejsce raz,
25/30 - nigdy nie było wykluczonych z grupy, 4/30 twierdzi, że miało to miejsce raz,
25/30 - nigdy nie zniszczono ich własności, że miało to miejsce raz uważa 5/30 badanych,
28/30 - nigdy nie było obrażanych za pomocą Internetu lub telefonu komórkowego, że miało to miejsce raz twierdzi
2/30 badanych,
26/30 - ani razu nie ukradziono mu pieniędzy, że miało to miejsce raz twierdzi 4/30 badanych.
Wszyscy uczniowie deklarują, że na lekcjach czują się bezpiecznie. Poczucie zdecydowanego bezpieczeństwa
podczas przerw i na boisku szkolnym deklaruje 16/30 badanych, że czuje się raczej bezpiecznie twierdzi 9/30
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badanych, 5/30 badanych uczniów deklaruje, że raczej nie czuje się bezpiecznie podczas przerw lekcyjnych.
Badani uczniowie (19/30) deklaruje, że wszędzie w szkole czuje się bezpiecznie, mało bezpiecznymi miejscami
szkole, w ocenie 8/30 badanych, jest korytarz, 6/30 uważa, że jest to szatnia szkolna, 3/30 wskazuje na boisko
szkolne i 3/30 wskazuje inne miejsca (przy sklepiku, sali gimnastycznej, świetlicy i pracowni informatycznej oraz
koło szkoły).
W ankiecie Mój Dzień uczniowie (25/28) deklarują, że w dniu badania czuli się na lekcjach i podczas przerw
bezpiecznie, 3/28 twierdzi, że raczej nie miało to miejsca. Podczas obserwacji zajęć obowiązkowych
i pozalekcyjnych nauczyciele zapewniali bezpieczeństwo fizyczne uczniów i mówili na temat bezpiecznych
zachowań. Zdaniem rodziców, ich dzieci czują się w szkole bezpiecznie ponieważ, wejście do szkoły jest
zamykane, funkcjonuje zeszyt wejść, szkoła jest monitorowana na zewnątrz. Dzieci młodsze są w osobnym
segmencie i mają swoją świetlicę. Uczniowie na przerwach są pod opieką nauczycieli dyżurujących. Rodzice
twierdzą, że są natychmiast powiadamiani telefonicznie jeśli coś się dzieje z dzieckiem. Na miejscu w szkole jest
pielęgniarka, która nigdy, niedysponowanemu zdrowotnie, dziecku, nie pozwala opuścić szkoły. Ponadto
uczestniczy we wszystkich dodatkowych imprezach organizowanych przez szkołę. Pracownicy niepedagogiczni
twierdzą, że uczniowie w szkole są bezpieczni i popierają to tymi samymi argumentami co rodzice, dodając:
dbałość o bezpieczeństwo w żywieniu dzieci, przydzielenie do pomocy dodatkowego pracownika w grupach dzieci
6 letnich, prowadzenie zeszytu na świetlicy, w którym potwierdza się wyjście dzieci. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa na stołówce wprowadzono różne pory posiłków dla poszczególnych grup wiekowych, a podczas
posiłku najmłodszych dyżury pełni dodatkowy pracownik. Partnerzy społeczni i samorząd wysoko oceniają poziom
bezpieczeństwa w szkole, na co wpływ ma; ogrodzenie szkoły i monitorowanie jej otoczenia, kontrolowane wejście
i wyjście ze szkoły, dyżury nauczycieli na korytarzach, prowadzenie pogadanek przez wychowawców i pielęgniarkę
na temat bezpiecznego zachowania się w szkole. Bardzo ważnym, ich zdaniem, jest to, że dzieci nigdy nie
pozostają bez opieki, zawsze są pod nadzorem osoby dorosłej i pod opieką przewożone są na zajęcia na basenie.
W szkole prowadzone są próbne ewakuacje, nauczyciele bardzo dobrze przygotowują dzieci do sprawnego
opuszczenia szkoły w razie zagrożenia. Zdaniem organu prowadzącego i partnerów społecznych, przeświadczenie
rodziców o wysokim poziomie bezpieczeństwa dzieci w szkole, w znacznym stopniu wpłynęło na tak duże
zainteresowanie posyłaniem do szkoły dzieci sześcioletnich. 

Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy. W ankiecie Moja Szkoła 27/30 badanych uczniów deklaruje,
że zna zasady zachowania w szkole, 3/30 jest przeciwnego zdania. W ankiecie Mój Dzień 23/28 deklaruje,
że zasady zachowania są jasne, pozostałych 5/28 badanych wyraża odmienne zdanie. Uczniowie w wywiadzie,
wśród zasad obowiązujących w szkole wymieniają: zasadę dobrego wychowania, (używania zwrotów
grzecznościowych, zwracanie się z szacunkiem do dorosłych i kolegów), bezpiecznego zachowania się
i przestrzegania regulaminów oraz przygotowania do lekcji i uczenia się. Stwierdzili, że w szkole nie podoba się im,
że chłopcy biegają po korytarzach i na przerwach jest bardzo głośno, że uczniowie wynoszą i omawiają z innymi
sprawy klasowe. Poruszyli także sprawę przypadków, w niektórych klasach, dokuczania przez większości uczniów
jednej lub dwóm osobom z klasy. Zdaniem partnerów i samorządu zachowania uczniów są zgodne
z oczekiwaniami, bo prezentują wysoką kulturę osobistą, okazują szacunek osobom starszym, są zaangażowani
w organizowanie i prowadzenie imprez szkolnych, przestrzegają zasad fair play nie tylko w sporcie. Posiadają
umiejętność zagospodarowania wolnego czasu. Uczniowie podczas przerw zachowują się spokojnie, nie
zaobserwowano nagannych lub niewłaściwych zachowań w stosunku do kolegów.

W szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń 
Z przeprowadzonego z dyrektorem wywiadu wynika, że diagnoza prowadzona jest systematycznie przez każdego
nauczyciela i w zespołach nauczycieli. Praca zespołów wychowawczych prowadzona jest na poziomie każdego
oddziału, spotkania organizowane są w razie potrzeb i zawsze dwa razy do roku. Wychowawcy przedstawiają
informacji o sytuacji wychowawczej w swojej klasie na konferencji klasyfikacyjnej. W razie potrzeby zgłaszanej
przez wychowawcę, nauczyciela, rodzica lub dyrektora dokonywana jest wstępna diagnoza przez pedagoga
szkolnego. Na bieżąco prowadzi się obserwację zachowań dzieci na przerwach, w czasie zajęć i podczas zajęć
organizowanych przez szkołę. Prowadzone są rozmowy dzieci z wychowawcą klasy, dzięki czemu rozpoznane są
problemy zespołu i indywidualne. Dokonuje się diagnozy przyczyn nieobecności dzieci w szkole i ich wpływu
na zachowanie uczniów. W celu pełnej diagnozy sytuacji przeprowadzane są rozmowy i wywiady z rodzicami,
ankietowanie rodziców i uczniów, korzystanie z pomocy specjalistów – diagnozowanie uczniów przez psychologa.
Diagnoza zagrożeń prowadzona jest w podobny sposób. Sytuacja, która rodzi zagrożenie jest analizowana przez
zespół ds. wychowania, w razie konieczności z funkcjonariuszami policji, kuratorem sądowym. W oparciu
o rozmowy z wychowawcami i rodzicami oraz analizę dokumentacji, a także obserwację klas jako grup
społecznych, zdiagnozowano problemy społeczne, przejawy zachowań ryzykownych, problemy emocjonalne
i rodzinne uczniów. Zdaniem rodziców (64/66) wyrażonym w ankiecie pozytywne zachowania są raczej
dostrzegane przez nauczycieli, 56/66 uważa, że otrzymuje informacje na temat zagrożeń występujących w szkole,
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przeciwnego zdania jest 10/66 badanych. Program profilaktyki zawiera zapisy dotyczące sposobów diagnozowania
zagrożeń (ankietowanie uczniów i rodziców, analiza dokumentacji pedagogicznej szkoły (frekwencja, opinie
poradni, dzienniki lekcyjne, oceny zachowania, zeszyt uwag) oraz pozyskiwanie informacji od nauczycieli,
rodziców, pedagoga, osób i instytucji z zewnątrz oraz opinii samorządu szkolnego.

W szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie
pożądanych zachowań. Dyrektor w ankiecie wskazuje na podejmowanie przez szkołę, wobec zdiagnozowanych
zagrożeń i wzmacnianiu pożądanych postaw, współpracy z instytucjami, które wspierają szkołę i wymienia wśród
nich:
1. Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Pszczynie, która prowadzi konsultacje dla wychowawców,
pedagoga, dyrektora i rodziców. Ustalono wspólne działania w zakresie wsparcia szkoły w udzielaniu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej, tematyki wspólnych spotkań i zasad współpracy w nagłych przypadkach
wychowawczych dzieci.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli, który wspiera pomocą finansową i rzeczową dzieci wychowujące
się w rodzinach o trudnej sytuacji materialnej. 
Zdaniem dyrektora w szkole podejmuje się szereg różnorodnych działań mających charakter zapobiegawczy
nagannym zachowaniom i wzmacnianie pozytywnych zachowań i wymienia:
1. Powołanie zespołów wychowawczych i  ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej w zespole klasowym.
2. Realizację ogólnopolskiego programu Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń oraz programu Bezpieczny
Puchatek, Zachowaj Trzeźwy Umysł
3. Prowadzenie przez pedagoga zajęć socjoterapeutycznych zgodnie z harmonogramem lub w razie zaistnienia
sytuacji trudnej.
4. Zapewnienie opieki świetlicowej nad dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, niedostosowaniem społecznym
i pozostających za granicą.
5. Eliminowanie niepowodzeń szkolnych jako źródła trudności wychowawczych.
6. Prowadzenie zajęć specjalistycznych, wyrównawczych, socjoterapeutycznych m.in. bajkoterapii, , zajęć
wspomagających emocje.
7. Działalność sklepiku uczniowskiego wykorzystywana jest do pracy z dziećmi mającymi trudności w zachowaniu.
8. Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia poprzez uruchomienie klas sportowych,
wprowadzenie innowacji Nordic Walking, organizowanie masowych, sportowych imprez środowiskowych. 
Prowadzone są apele szkolne i inne formy edukacyjne takie, jak: Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły,
Bezpieczne ferie, Dopalaczom stop, Dzień bezpiecznego Internetu, Zasada ograniczonego zaufania w kontaktach
z obcymi. Corocznie prowadzona jest profilaktyka grypy, pogadanki na temat zagrożeń substancjami toksycznymi
i chorobami roznoszonymi przez zwierzęta.

W szkole prowadzi się analizę podejmowanych działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz
wzmacnianie pożądanych zachowań, co w wywiadzie potwierdza dyrektor. Na początku każdego roku zespoły
wychowawcze, na poszczególnych poziomach, we współpracy z całą Radą Pedagogiczną analizują podjęte
w zeszłym roku działania zmierzające do eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań i dokonuje
zmian w planach pracy, planach lekcji wychowawczych czy kalendarzu imprez szkolnych adekwatnie
do problemów. Podczas planowania zadań, wspólnie analizuje się przypadki zachowań z ubiegłego roku szkolnego
wykraczające poza przyjęte normy ocenia skuteczność podjętych działań. Planując pracę wychowawczą bierze się
pod uwagę również wnioski z ewaluacji wewnętrznej. Nauczyciele deklarują, że dokonują analizy działań,
podejmowanych dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań. Dokumentacja pedagogiczna
(program profilaktyki, wychowawczy, księga protokołów, sprawozdania, raport z ewaluacja wewnętrzna) potwierdza
prowadzenie analiz zagrożeń.

Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie
potrzeby modyfikowane, co w wywiadzie deklaruje dyrektor. Szkoła prowadzi działania stosownie do problemów
wychowawczych mając na uwadze: wiek dziecka jego sytuację rodzinną, współpracę rodziców ze szkołą.
Wprowadzone działania nie wymagają istotnych zmian w programach wychowawczym i profilaktyki, a dotyczą
bieżących potrzeb uczniów i nauczycieli. Nauczyciele, wśród nowych działań mających zapobiegać zagrożeniom
i wzmacniać pożądane zachowania, wymieniają przedsięwzięcia wychowawczo- edukacyjne takie jak:
przystąpienie do ogólnopolskiego konkursu "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń", modyfikacje planów
wychowawcy zgodnie z potrzebami zespołu klasowego, stworzenie programu prewencyjnego dla klasy, udział
w programie Klub Bezpiecznego Puchatka. Szkoła otrzymała certyfikat Bezpiecznego Puchatka. Zdaniem
nauczycieli zagospodarowanie placu wewnętrznego na pobyt dzieci w czasie przerw, instalację monitoringu
zewnętrznego, prowadzenie rejestru wejść i wyjść ze szkoły są działaniami sprzyjającymi eliminowaniu zagrożeń
wśród dzieci.
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Podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy uczących się. Uczniowie w czasie
wywiadu zdeklarowali, że w sprawach wychowawczych omówiono z nimi działania podejmowane w szkole i się
z nimi zgadzają. Uważają, że wszystkie działaniach wychowawcze są im znane, zgadzają się z nimi i nie widzą
potrzeby dokonywania zmian. Ostatnio wystąpili z inicjatywą Chronionego numerka i wprowadzenia nowych
tematów godzin wychowawczych. Nauczyciele w (28/30) deklarują, że uwzględniają inicjatywy uczących się
i deklarują wprowadzenie następujących zmian; zapisu do wso o chronionym numerku, założenie zespołu
dziewcząt kibicujących i wprowadzenia zmiany do tematyki godzin wychowawczych. Zdaniem dyrektora
wyrażonym w wywiadzie uczniowie przede wszystkim proponują działania, które dotyczą zagospodarowaniu czasu
wolnego, organizacji imprez szkolnych, organizacji przerw międzylekcyjnych. Spośród propozycji uczniów, w tym
roku szkolnym, zostały zorganizowane dyskoteki z okazji dnia Chłopca, Andrzejki, zabawa karnawałowa.
Samorząd Uczniowski, wraz z uczniami pracującymi w sklepiku uczniowskim, przygotował Dzień Piernika – środki
zebrane ze sprzedaży przeznaczył na karmę dla rybek i żółwi w szkolnej sali przyrodniczej. Z inicjatywy samorządu
zorganizowano w szkole Dzień Pluszowego Misia dla dzieci młodszych. Wdrożono pomysł uczniów na bezpieczne
spędzanie przerw: gra w ping-ponga, przerwy taneczne, zabawy integracyjne, korzystanie ze świetlicy szkolnej
podczas przerw - urozmaicenie zajęć świetlicowych. Efektem tych działań jest dobry klimat w klasie i szkole.
Z analizy dokumentacji wynika, że od paru lat nie wystawiono żadnemu dziecku nieodpowiedniej lub nagannej
oceną z zachowania.

Dyrektor deklaruje, że uczniowie prezentują zachowania zgodne z wymaganiami. Jego zdaniem, w szkole nie
ma rażących i nieodpowiednich zachowań uczniów, od paru lat nie było potrzeby korzystania z kar statutowych, nie
wystawiono też nagannej oceny zachowania. W pracy wychowawczej kładzie się nacisk na promowanie
pozytywnych zachowań uczniów i wykorzystywanie każdej okazji, która temu sprzyja. Zdaniem nauczycieli
osiągnięciem szkoły w kształtowaniu wymaganych zachowań jest; brak wśród uczniów agresji słownej i czynnej,
otwartość na drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy potrzebującym, świadczenie pomocy koleżeńskiej
w różnych sytuacjach,kulturalne zachowanie się w czasie wyjazdów i wycieczek. Sporadycznie pojawiają się takie
niewłaściwe zachowania jak; niesubordynacja na lekcji, zachowania buntowniczo-opozycyjne obserwowane
u małych dzieci, problemy ze skupieniem uwagi, przezywanie się, zaczepki słowne, wykorzystanie telefonów
do wyrażania niepochlebnych opinii o kolegach. Zdaniem pracowników niepedagogicznych od uczniów oczekuje
się szacunku dla starszych i kolegów, koleżeństwa, wzajemnej pomocy, kultury osobistej, bezpiecznych zachowań,
nawiązywania prawidłowych relacji między sobą, stosowania form grzecznościowych. Wśród zachowań u uczniów
podoba się im, że są uprzejmi, potrafią się zachować w różnych sytuacjach, współpracują ze sobą, pomagają sobie
wzajemnie i stosują formy grzecznościowe. Deklarują, że dzieci wiedzą, że nie wolno biegać na przerwach
i krzyczeć, opuszczać szkoły, wyrządzać innym krzywdy i bawić oraz zachowywać się w sposób zagrażający
bezpieczeństwu. Wśród niewłaściwych zachowań obserwowanych u uczniów w szkole wymieniają sporadycznie
mające miejsce przepychanki, bieganie po korytarzu, głośne zachowanie. Obserwacje prowadzonych zajęć (8)
oraz obserwacja zachowań uczniów podczas przerw uprawniają do stwierdzenia, że uczniowie zachowują się
zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

Działania wychowawcze oraz mające zapewnić uczniom poczucie bezpieczeństwa podejmowane przez szkołę
sprawiają, że wymaganie jest spełnione w stopniu bardzo wysokim.

Poziom spełniania wymagania: A
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Obszar: Procesy

Wymaganie: Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

Komentarz:

Koncepcja pracy szkoły jest znana i akceptowana przez społeczność szkolną. Szkoła prowadzi
działania realizujące koncepcję pracy, dokonuje ich analizy i wprowadza działania modyfikujące. 

Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana pracownikom szkoły i została przyjęta przez radę
pedagogiczną. Zdaniem dyrektora koncepcja pracy szkoły opiera się na misji szkoły : „Nasza szkoła jest
miejscem, w którym proces nauczania/uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy
to stosując aktywne metody uczenia się, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku odnaleźć tkwiący w nim skarb
i rozwinąć go na miarę swoich możliwości” oraz wizerunku absolwenta: „Nasz absolwent szkoły: Jest patriotą. Zna
historię swojej miejscowości, regionu, kraju. Ma szacunek do symboli narodowych i poczucie tożsamości
narodowej. Jest przyjacielem przyrody. Szanuje środowisko i jego zasoby naturalne, wykazuje postawę
proekologiczną. Dobrze funkcjonuje w otoczeniu: domu i szkole. Pogodnie i asertywnie patrzy na świat, siebie
i innych. Jest aktywny. Chętnie uprawia sport, podejmuje próby ekspresji artystycznej, świadomie uczestniczy
w imprezach kulturalnych szkoły i środowiska. Jest ciekawy świata, dostrzega jego złożoność, analizuje istniejące
w nim zależności. Poszerza swoją wiedzę świadomie, jest aktywny umysłowo. Jest krytyczny. Potrafi zdobyte
wiadomości selekcjonować porządkować i oceniać ich przydatność do określonego celu. Jest odpowiedzialny.
Potrafi przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje własne doświadczenia". Nauczyciele w wywiadzie wymienili
najważniejsze założenia koncepcji pracy szkoły: kształtowanie postaw proeuropejskich, kształcenie, wyrównywanie
szans edukacyjnych, bezpieczeństwo uczniów, przygotowanie do samodzielności, przygotowanie do dalszego
kształcenia, rozwijanie umiejętności językowych ucznia, umożliwienie rozwoju zainteresowań uczniów
uzdolnionych, rozwijanie sprawności sportowej uczniów uzdolnionych, dbałość o tradycje regionalne, otwartość
na drugiego człowieka, patriotyzm lokalny. Według pracowników niepedagogicznych wartości, które w szkole
uważane za ważne to: samodzielność, przedsiębiorczość i postawy prospołeczne. Z analizy dokumentów wynika,
że główne założenia koncepcji pracy szkoły zawarte są w odrębnym dokumencie, który zawiera misję szkoły
i sylwetkę absolwenta.
Z analizy dokumentów wynika, że koncepcja pracy szkoły została przyjęta przez radę pedagogiczną we wrześniu

2012. Zdaniem wszystkich nauczycieli wyrażonym w ankiecie rada pedagogiczna przyjęła wspólnie wypracowaną
koncepcję. Większość ankietowanych nauczycieli (29/30) czuje się współautorem wypracowanej koncepcji.

Szkoła prowadzi działania realizujące koncepcję pracy szkoły. Za najważniejsze działania realizujące
założenia koncepcji dyrektor uznał:
1. Zapewnienie uczniom warunków do zdobycia rzetelnej i wszechstronnej wiedzy.
2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów uzdolnionych i pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
3. Doskonalenie nauczycieli.
4. Atmosfera pracy i nauki
5. Opieka, wychowanie, profilaktyka (współpraca pomiędzy wychowawcami, nauczycielami, rodzicami w procesie
wychowania ucznia; dostrzeganie trudnych warunków rodzinnych i materialnych ucznia; zapewnienie bogatej
i ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz organizowanie spotkań ze specjalistami - lekarz,
policjant, psycholog).
6. Prowadzenie profilaktyki uzależnień.
7. Współpraca z rodzicami (współpraca z domem rodzinnym ucznia w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych; podejmowanie inicjatyw wychowawczych; angażowanie rodziców w organizowanie imprez
i wycieczek szkolnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa na tych imprezach).
8. Bezpieczeństwo (zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy na terenie szkoły).
9. Organizacja i zarządzanie (współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi na terenie szkoły;
zapewnienie środków na prowadzenie kół przedmiotowych i dokształcanie nauczycieli; systematyczny monitoring
i ewaluacja obszarów funkcjonowania szkoły).
10. Baza (wyposażenie pracowni w niezbędne pomoce naukowo – dydaktyczne; pozyskiwanie środków
finansowych gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie szkoły;kontynuacja prac remontowych na terenie szkoły
-wymiana instalacji elektrycznej, dokończenie remontu toalet).
11. Współpraca ze środowiskiem (kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku; promowanie szkoły
na forum miasta, gminy i powiatu; aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi
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organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej).
Zdaniem nauczycieli najważniejsze działania, które realizują koncepcję pracy szkoły to: wnikliwa analiza wyników
sprawdzianu, utrzymanie poziomu klas sportowych, promocja klas sportowych w środowisku, udział w programach
takich, jak "Szkółki Nivea", współpraca z klubami, wysokie wyniki w zawodach sportowych, wysoko
wykwalifikowana kadra, wyjazdy na zawody międzynarodowe, realizacja projektów i programów unijnych - zajęcia
dodatkowe, z art. 42, udział w imprezach lokalnych i środowiskowych.

Koncepcja pracy szkoły jest analizowana. Dyrektor w ankiecie i wywiadzie potwierdził, że w analizie
i modyfikacji koncepcji pracy szkoły uczestniczy cała rada pedagogiczna. Na posiedzeniu rady pedagogicznej
dokonano analizy koncepcji pracy szkoły i zespoły nauczycieli opracowały działania, które w latach 2011-16 będą
realizowane. Dyrektor w wywiadzie wskazał na zadania wynikające z koncepcji, które zostały zrealizowane:
1. Podniesiono jakość procesów dydaktycznych w porównaniu do lat ubiegłych ( finaliści i laureaci konkursów
przedmiotowych).
2. Uzyskano wyższe wyniki uczniów na sprawdzianach po szkole podstawowej (co roku wyższe wyniki
sprawdzianu, od 2002 systematycznie się podnosiły od 5 do 7/8 staniny).
3. Zwiększono ilość godzin lekcyjnych przeprowadzonych zróżnicowanymi metodami nauczania w stosunku do lat
ubiegłych.
4. Podwyższono jakość bazy dydaktycznej szkoły (tablica multimedialna w edukacji wczesnoszkolnej).
5. Zwiększono ilość zajęć lekcyjnych odbywających się ze wsparciem komputera.
6. Zwiększono liczbę nauczycieli swobodnie posługujących się technologią informacyjną ( szkolenia RP w obsłudze
tablicy multimedialnej).
7. Wprowadzono podział na grupy językowe w zależności od poziomu umiejętności językowych, co przyczyniło się
do zwiększenia się zainteresowania uczniów nauką danego języka obcego na miarę ich możliwości.
8. Stworzono uczniom posiadającym szczególne predyspozycje do nauki języka obcego odpowiednich warunków
do rozwoju ich zdolności ( organizacja przez nauczycieli szkoły Gminnego Konkursu Języka Angielskiego; udział
w ogólnopolskim konkursie FOX).
9. Zwiększono oferty kół zainteresowań wspierających technologią informacyjną (poszerzenie bazy szkoły
o dodatkowe 4 laptopy i 6 projektorów multimedialnych co zwiększyło liczbę zajęć prowadzonych technologią IT).
10. Kontynuowanie i podtrzymanie tradycji szkolnych.
Nauczyciele w wywiadzie wskazali, że wskutek analizy koncepcji pracy dokonano modyfikacji modelu absolwenta,
ponadto uznano, że koncepcja ma być częścią programu wychowawczego. Zdaniem nauczycieli koncepcja pracy
szkoły nie zmienia się, tylko działania, które są realizowane rozszerzają koncepcję zgodnie z potrzebami szkoły.

Modyfikacje koncepcji pracy szkoły są wynikiem tych analiz. Zdaniem dyrektora i nauczycieli, wyrażonym
w wywiadzie, w wyniku analizy koncepcji pracy szkoły rozszerzono ją poprzez wprowadzenie nowych działań
takich, jak:
1. Udział szkoły w projektach i programach unijnych: „Pewniak” - kształtowanie gotowości szkolnej, wdrażanie
zasad pracy z dzieckiem 6-letnim; IPK - Indywidualizacja Procesu Kształcenia - "Wspólnymi siłami kl. I-III" -
realizacja podstawy programowej uwzględniająca wielorakie inteligencje dziecka; Efektywna nauka - wykorzystanie
nowoczesnych technik edukacyjnych; Comenius Regio - Moduł III: Aktywny Rodzic – Skuteczny Nauczyciel - rodzic
partnerem nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na zajęciach dydaktycznych; Moduł I: Uczenie
się przez całe życie "Jak uczyć dzieci postawy młodego Europejczyka?", Moduł II: " Jak uczyć dzieci
regionalizmu?" - metody i formy pracy; Moduł III: Bądź humanitarny na co dzień. - organizowanie akcjach
humanitarnych i charytatywnych.
2. Poszerzenie oferty szkoły dzięki otwarciu klas sportowych, wprowadzeniu dodatkowych zajęć z języka
angielskiego dla dzieci 6-letnich oraz uruchomieniu drugiej świetlicy przeznaczonej dla małych dzieci.
3. Wprowadzenie działań mających na celu rozwijanie samorządności i przedsiębiorczości u uczniów: udział
w zajęciach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego na UE w Katowicach oraz praca w Spółdzielni Uczniowskiej
"Złotóweczka".
4. Udział szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń.
Modyfikacje dotyczyły również bazy szkoły:
1. Budowa dużego placu zabaw w ramach projektu ministerialnego Radosna szkoła (nadzór, dokumentacja,
kontakt z firmą, prace związane z odbiorem przez kontrolę MEN).
2. Założenie monitoringu na zewnątrz szkoły.
3. Prace remontowe – malowanie biblioteki, sal lekcyjnych ( sala komputerowa, świetlica szkolna, o uzupełnienia
wykładziny w salach nauczania wczesnoszkolnego, s. komputerowa, przeniesienie świetlicy małego dziecka
do segmentu F).
4. Utworzenie punktów dostępności sieci bezprzewodowej Wi - Fi na terenie szkoły, przeprowadzenie konserwacja
sieci komputerowej, montaż tablicy multimedialnej.
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5. Zakup: rolet okiennych do jednej sali i szafek szkolnych.
6. Pozyskanie środków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego indywidualizacja
procesów kształcenia „Wspólnymi siłami” – edukacja wczesnoszkolna – w tym tablicy multimedialnej, strojów
do prowadzenia zajęć taneczno - teatralnych.
7. Zakup mebli do oddziału przedszkolnego.

Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i ich rodzicom i akceptowana przez nich.
Zdaniem dyrektora uczniowie są zapoznawani z koncepcją pracy szkoły podczas spotkania w ramach samorządu
uczniowskiego, przez wychowawców klas na lekcjach wychowawczych, podczas apeli szkolnych oraz przez stronę
internetową szkoły. Uczniowie podczas wywiadu wskazali na najważniejsze kierunki działania szkoły tj. naukę,
organizację treningów w ramach klas sportowych, prowadzenie ciekawych zajęć, organizację wielu ciekawych
imprez, naukę zespołowego działania na przedmiotach takich, jak: plastyka, j. polski, muzyka. Ponadto stwierdzili,
że szkole podoba im się to, że dużo się dzieje: biblioteka jest otwarta w czasie przerwy, organizowany jest „ Dzień
misia”, pierwszy dzień wiosny – jako kolorowy dzień (każda klasa ubierze się w innym kolorze), mili nauczyciele
i koledzy, na lekcjach wychowawczych są realizowane projekty, organizacja ciekawych przerw – tańce
przy muzyce, dyskoteki. Podkreślili również, że w szkole jest dużo pomocy do nauki, a na stołówce bardzo dobre
wyżywienie.
Dyrektor stwierdził, że zapoznaje rodziców z koncepcją pracy szkoły podczas pierwszego ogólnego zebrania oraz
na spotkaniu z przedstawicielami rady rodziców. Ponadto wychowawca każdej klasy robi to również w czasie
zebrania klasowego. Każdy rodzic ma także możliwość zapoznania się z koncepcją poprzez stronę internetową
szkoły. Rodzice w wywiadzie stwierdzili, że utożsamiają się z koncepcją pracy szkoły i przyjmują jej ofertę.
Wskazują, że mają wpływ na to co dotyczy ich dzieci: dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, zajęcia w ramach
efektywnej nauki, zajęcia wyrównawcze, zajęcia z logopedą, decydują o wycieczkach szkolnych, imprezach
klasowych i wyjazdach do kina czy teatru. Ich zdaniem na podkreślenie zasługuje fakt, że nauczyciele pomagają
dzieciom, które mają zaległości w nauce np. z powodu dłuższej choroby.

 Przytoczone powyżej argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełniania

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Komentarz:

Oferta edukacyjna szkoły, wzbogacona o bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych realizowanych
w ramach projektów rządowych i unijnych, umożliwia realizację podstawy programowej. Wpływa
na rozwijanie zainteresowań, zaspakaja oczekiwania uczniów oraz kształtuje kompetencje potrzebne
na rynku pracy. Realizacja podstawy programowej jest systematycznie monitorowana, dzięki czemu oferta
edukacyjna jest modyfikowana i dostosowana do potrzeb uczniów. W szkole wdrażane są nowatorskie
rozwiązania, które przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju ucznia.

Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową. W opinii dyrektora wszystkie elementy podstawy
programowej (cele, treści, zalecane warunki i sposób realizacji) są wykorzystane w programach nauczania.
Programy, które są zaakceptowane przez MEN, a z których korzystają nauczyciele (stanowią szkolny zestaw
programów nauczania) zawierają wszystkie elementy podstawy, a nauczyciele, realizując wybrane przez siebie
programy, tym samym odnoszą się do całej podstawy programowej. Zdaniem dyrektora w procesie dydaktycznym
pojawiają się sytuacje, w których niektóre elementy podstawy programowej są bardziej lub mniej zaakcentowane.
Nauczyciele w rozkładach materiału mają rozpisane przy każdym temacie, jakie treści i cele są realizowane.
Dyrektor wymienia cele kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego realizowane w procesie dydaktycznym
przez nauczycieli: przyswajanie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii
i praktyk, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom dzieci; zdobycie przez
uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów; kształtowanie przez uczniów podstaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we
współczesnym świecie. W czasie prowadzonych obserwacji zajęć stwierdzono, że nauczyciele realizowali cele
kształcenia. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej stosowali się do zalecanych warunków i sposobu realizacji
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podstawy programowej. Nauczyciele II etapu kształcenia realizowali cele ogólne i cele szczegółowe zapisane
w podstawie programowej nauczanego przedmiotu.

Oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów. Zdaniem nauczycieli szkoła, aby sprostać oczekiwaniom
uczniów, wprowadziła dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i możliwość nauki w klasach sportowych (nauka
pływania, siatkówka, piłka nożna). Dzięki przystąpieniu i realizacji projektów unijnych zwiększyła się oferta szkoły
w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. Ponadto
uczniowie zostali objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną, opracowano 58 kart indywidualnych potrzeb
ucznia. Uczniowie klasy V (30) w ankiecie „Moja szkoła” wymienili, wśród rzeczy, których najbardziej chcą się
w szkole nauczyć niektóre przedmioty: j. polski (10), matematyka ( 9), historię (4), j. obce (3). Chcą rozwijać swoje
umiejętności: sportowe - gra w piłkę siatkową, nożną(13), pływanie, artystyczne – zajęcia z plastyki (7), muzyki
i gry na instrumencie (5). Ponadto chcą się nauczyć dobrego zachowania i kultury (6) oraz obsługi komputera
i telefonu (3). Jedna z uczennic napisała, że „najbardziej chciałaby nauczyć się w naszej szkole: współpracy
z innymi, wiedzy na dany temat oraz porozumiewanie się z dorosłymi”. Zdaniem uczniów (27/30) szkoła umożliwia
im nauczenie się tych najważniejszych dla nich rzeczy.

Oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Zdaniem nauczycieli
wyrażonym w wywiadzie szkoła kształtuje u uczniów kompetencje potrzebne na rynku pracy takie, jak: umiejętności
społeczne, znajomość j. obcych, przestrzeganie zasad fair play, przedsiębiorczość, znajomość technologii
informatycznych, samorządność, samodzielność, odpowiedzialność. W opinii dyrektora szkoła kształtuje również
umiejętność: planowania i organizowania własnego uczenia się, skutecznego porozumiewania się w różnych
sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, organizacji własnego stanowiska pracy. Uczy odporności
na stres, szybkiej obsługi komputera, zasad ruchu drogowego, pozwala na rozwijanie twórczości artystycznej
i indywidualnych zdolności. Zdaniem partnerów szkoła rozwija u uczniów umiejętności przydatne w przyszłości
na rynku pracy: otwartość, komunikatywność i przedsiębiorczość.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli realizacja podstawy programowej jest systematycznie
monitorowana. Nauczyciele planując pracę biorą pod uwagę zalecane warunki i sposób realizacji podstawy
programowej. Sami monitorują realizację podstawy programowej: nauczyciele nauczania zintegrowanego dokonują
monitorowania tygodniowo, w klasach IV-VI – miesięcznie. W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono
ewaluację dotycząca realizacji podstawy. Prowadzone są testy sprawdzające przyswojenie treści nauczania,
przyrost wiedzy. Monitorowana jest frekwencja uczniów (dzieci, które dłużej chorują otrzymują pomoc
w wyrównywaniu braków) i wystawianie ocen. Według dyrektora nauczyciele dokonują ilościowej oceny
realizowanych godzin w dzienniku lekcyjnym, sprawdzają z opracowanym kalendarzem pracy szkoły.
W sprawozdaniach półrocznych zamieszczane są informacji dotyczące stopnia realizacji podstawy programowej.
Przeprowadzane są testów wiedzy i umiejętności sprawdzających opanowanie wymaganych treści ( po klasie
1,2,3,4,5,). Dyrektor w ramach nadzoru dokonuje okresowej oceny systematyczności realizacji podstawy
programowej (obserwacje lekcji – zamieszczanie informacji o podstawie programowej w scenariuszach zajęć;
analiza realizacji godzin w cyklu 3 letnim). Z prowadzonego monitoringu wysunięto następujące wnioski:
1. Ustalić w szkolnym podziale godzin realizacji lekcji wychowawczych - w jednym dniu o jednej godzinie
(eliminowanie przepadania godzin z powodu apeli lub innych działań szkoły).
2. Wprowadzać zmiany w podziale godzin, tak aby nie kolidowały z realizacją zadań edukacyjnych.
3. Zwiększyć w pracy z uczniem wykorzystanie metod aktywnych.
4. Doposażyć bazę dydaktyczną szkoły o zakup tablicy interaktywnej.
Zdaniem dyrektora monitorowanie podstawy programowej obywa się bez zakłóceń.

Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów. Dyrektor,
nauczyciele i partnerzy jednomyślnie stwierdzili, że oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana. Nauczyciele
i dyrektor poinformowali, że w ostatnim roku wprowadzono następujące zmiany w ofercie szkoły, celem
umożliwienia uczniom pełniejszego rozwoju:
1. Zwiększono wykorzystanie przez nauczycieli tablic interaktywnych na różnych zajęciach lekcyjnych – przyroda,
matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, nauka języka angielskiego.
2. Wzbogacono klasy edukacji wczesnoszkolnej o pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dzięki realizacji
projektu „Indywidualizacja Procesu Kształcenia Klas I-III- Wspólnymi siłami”.
3. Prowadzenie w ramach projektu zajęć dla dzieci ze trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
„Już wiem, umiem…” , zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy R jak ryba, zajęć
rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno –
przyrodniczych „Obserwatorium małego badacza” oraz rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych artystycznie „Gra w kolory- zespół muzyczno – teatralny”.
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4. Szkolenia Ajax Amsterdam dla chłopców kl.5 w zakresie piłki nożnej w programie - „Szkółka Nivea”- w grupie stu
najlepszych w Polsce; (szkoła pozyskała sprzęt, szkolenie trenerów, blok szkoleń dla chłopców.
5. Udział szkoły w programie „Uczenie się przez całe życie – Comenius Regio”.
6. Wprowadzenie nauki języka angielskiego w kl.1a (dzieci 6-letnie) 3 razy w tygodniu.
7. Wprowadzenie w ramach kształtowania u uczniów samodzielności i odpowiedzialność pracy w sklepiku
uczniowskim Złotóweczka oraz przedsiębiorczości poprzez uczestnictwo w zajęciach „Ekonomicznego
Uniwersytetu Dziecięcego” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
8. Udział szkoły w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.
9. Nauka elementów przedsiębiorczości dzięki udziałowi w programie SKO Poznaj Moc Oszczędzania w PKO.
W szkole prowadzone są od 2007 roku różne innowacje. Ostatnio wprowadzono trzy nowe innowacje.
Większość ankietowanych uczniów klasy V (27/30) stwierdza, że szkoła pomaga im rozwijać zainteresowania,
w tym 20 jest w pełni o tym przekonanych. Podobnego zdania jest większość ankietowanych rodziców (62/66).
Partnerzy szkoły i przedstawiciel samorządu informują, że w ostatnim czasie ofertę szkoły wzbogacono dzięki
utworzeniu klas sportowych, zaangażowaniu w realizację projektów unijnych, wprowadzenie nauki pływania dla
wszystkich dzieci oraz większe wykorzystanie sprzętu multimedialnego do nauki prezentacji, tworzenia filmów
i dokumentacji zdjęciowej.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. Dyrektor w ankiecie
i nauczyciele w wywiadzie wymienili działania szkoły, które uważają za nowatorskie:
1. Wprowadzenie trzech innowacji pedagogicznych: „ Widzę, słyszę, czuję - budowanie edukacji sensorycznej
indywidualnie dla każdego dziecka na lekcjach matematyki w II etapie kształcenia”; “Rodzinki z Jedynki na start –
Nordic Walking”; „ Od wiedzy poprzez umiejętności do biznesu – promowanie szkolnictwa zawodowego wśród
dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum”.
2. Działania edukacyjne:
• Realizacja programu w kl. I-III „ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” finansowanego ze
środków EFS, podczas pracy z uczniami nauczyciele wykorzystują analizy stylów uczenia się i dostosowanie
metod i form pracy z dzieckiem do jego stylu( pedagogika Howarda Gardnera) - zwiększenie szans na lepsze
kształcenie;
• Nauka elementów przedsiębiorczości w programie SKO „Poznaj Moc Oszczędzania w PKO” - obsługa szkolnego
konta osobistego; elementy ekonomiczne praca z programem EUROPEJSKI BANK CENTRALNY- AKADEMIA
EURO- zabawy interaktywne dla dzieci; „Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy” na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Katowicach –rozwijanie przedsiębiorczości;
• Wprowadzenie dodatkowych zajęć języka angielskiego dla kl. Ia na wniosek rodziców jako zajęć pozalekcyjnych,
prowadzonych przez lektora – 3 razy w tygodniu;
• Wykorzystanie przez nauczycieli tablic interaktywnych na różnych zajęciach lekcyjnych – przyroda, matematyka,
zajęcia komputerowe, zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, nauka języka angielskiego;
• Wzbogacanie klas edukacji wczesnoszkolnej o pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w ramach programu
systemowego Kapitał Ludzki 9.1.2 – Indywidualizacja Procesu Kształcenia Klas I-III „Wspólnymi siłami” -
prowadzenie zajęć dla dzieci ze trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych „Już wiem, umiem…” ,
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy „R jak ryba”, zajęć rozwijających zainteresowania
uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych „Obserwatorium
małego badacza” oraz rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie „Gra
w kolory” zespół muzyczno – teatralny;
• Efektywna Nauka – program dla skutecznej nauki dzieci sprawnego czytania, pamięci, koncentracji, realizowany
w latach 2011-13. – pomoce dydaktyczne do prowadzenia warsztatów, przeprowadzania doświadczeń. Program
zakłada zastosowanie nowych technik uczenia się, co daje możliwość wykorzystania wiedzy w celu osiągnięcia
lepszych efektów kształcenia;
• Szkolenia Ajax Amsterdam dla chłopców kl.5 w programie - „Szkółka Nivea”- w grupie stu najlepszych w Polsce;
• Udział aktywny w kampanii sześciolatka - uzyskanie tytułu „Szkoły przyjaznej dla sześciolatka” – konkurs dla Rad
Rodziców; obecnie udział w konkursie „Mam 6 lat i potrafię” ;
• Udział szkoły w programie „Uczenie się przez całe życie – Comenius Regio”. Celem projektu jest wymiana
doświadczeń regionów – Gminy Miedźna i Miasta Nová Dubnica. Szkoła nasza jest pomysłodawcą
i koordynatorem merytorycznym projektu. Projekt Comenius Regio dotyczy tematu związanego z edukacją
europejską i regionalną w kontekście kształtowania i popularyzowania postaw młodego Europejczyka, koncentracji
na wychowaniu poprzez zaszczepienie w dzieciach poczucia przynależności do regionu oraz podjęcia działań
na rzecz edukacji humanitarnej i pobudzenia rodziców do aktywnego wsparcia dziecka w procesie kształcenia.
Moduł I: "Jak uczyć dzieci postawy młodego Europejczyka, odpowiedzialnego, otwartego na drugiego człowieka?",
Moduł II: " Jak uczyć dzieci regionalizmu?" - metody i formy pracy. Moduł III: Aktywny Rodzic – Skuteczny
Nauczyciel - rodzic partnerem nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na zajęciach
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dydaktycznych.

Działania podejmowane przez szkołę w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej przyczyniają się do spełniania
wymagania w bardzo wysokim stopniu.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

Komentarz:

            
Bogate wyposażenie szkoły: sala komputerowa, biblioteka i świetlice szkolne, boisko, sala gimnastyczna
z zapleczem i klasy wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny zapewniają spełnienie
warunków zalecanych do realizacji podstawy programowej. Nauczyciele wspólnie, w zespołach planują
procesy edukacyjne, a stosowane przez nich metody nauczania sprzyjają uczeniu się. Nauczyciele stosują
różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie dydaktycznym, a informacja o postępach
w nauce pomaga uczniom uczyć się.

W szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Zdaniem dyrektora
wszystkie elementy podstawy programowej są wykorzystane w programach nauczania. Programy, które są
zaakceptowane przez MEN, z których korzystają nauczyciele (stanowią szkolny zestaw programów nauczania),
zawierają wszystkie elementy podstawy, a nauczyciele, realizując wybrane przez siebie programy, tym samym
odnoszą się do całej podstawy. W procesie dydaktycznym pojawiają się sytuacje, w których niektóre elementy
podstawy programowej są bardziej lub mniej zaakcentowane. W rozkładach jest wyraźnie rozpisane przy każdym
temacie jaka treść i cel jest realizowany. Edukacja w klasach I-III w odbywa się w zespołach liczących od 17 do 22
uczniów. Sale lekcyjne składają się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.)
i rekreacyjnej(dywan). Wyposażone są w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć np. liczmany,
plansze dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki
tematyczne: przyrodniczy, matematyczny, artystyczny, sportowy, biblioteczkę itp. Uczeń zostawia w szkole część
swoich podręczników i przyborów szkolnych. Wybrane zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej są realizowane
z udziałem pielęgniarki szkolnej (udzielanie pierwszej pomocy, higiena osobista, profilaktyka grypy). W szkole od I
klasy prowadzone są klasy o profilu sportowym – pływanie, a od klasy IV – gry zespołowe (piłka siatkowa –
dziewczęta, piłka nożna – chłopcy). Zajęcia prowadzone są przez trenerów na basenie oraz na hali sportowej
i boisku „Orlik”. Bogate wyposażenie szkoły: sala komputerowa, biblioteka i świetlice szkolne, boisko, sala
gimnastyczna z zapleczem i klasy wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny: plansze, mapy, gry
(zręcznościowe, edukacyjne, logiczne, tematyczne, planszowe), zabawki, magnetofony CD, telewizory i DVD,
projektory, książki, czasopisma dziecięce, przybory do zajęć w-f, zapewniają spełnienie warunków zalecanych
do realizacji podstawy programowej. Z obserwacji wynika, że szkoła ma bardzo dobrą bazę. Sale dydaktyczne są
kolorowe, estetyczne i przestronne, dobrze wyposażone. W części klas znajdują się nowe stoliki i krzesła,
odpowiednie do wzrostu dzieci. Wielkość sal jest odpowiednia do liczebności uczniów w klasach. Wszyscy
ankietowani nauczyciele, jako stosowane przez nich sposoby realizacji podstawy programowej, wymienili:
dostosowanie wymagań do możliwości ucznia, indywidualizację nauczania, umożliwienie nadrabiania zaległości,
dobór odpowiednich metod i form nauczania. Zdaniem nauczycieli w szkole nie ma ograniczeń w warunkach
realizacji podstawy. 

Zdaniem dyrektora i nauczycieli procesy edukacyjne są planowane przez całą radę pedagogiczną, a ich
organizacja sprzyja uczeniu się. Rada pedagogiczna analizuje sytuację edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą,
wyciąga wnioski, podejmuje działania, w miarę potrzeb poddaje modyfikacji dokumenty szkolne, dostosowując je
do obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Po określonym czasie dokonuje oceny skuteczności
podejmowanych działań i na posiedzeniach rady pedagogicznej wspólnie ustala zadania na następny rok.
Podejmowane w szkole działania wynikają z faktycznych potrzeb dzieci, szkoły, rodziców, są spójne i wspólnie są
oceniane. Planuje się realizację podstawy programowej z każdego przedmiotu na 3 lata oraz dokonuje się
monitoringu jej realizacji 2 razy w roku. Planowane są badania diagnostyczne w celu poprawy efektów kształcenia,
które są następnie analizowane. Wyciąga się wnioski z tych badań, co służy doskonaleniu warsztatu pracy
i wzrostu efektywności kształcenia. Na bieżąco analizowana jest sytuacja wychowawcza, wyciągane wnioski
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i wdrażane do realizacji. Planowana jest również pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów
potrzebujących wsparcia oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia. Z wypowiedzi nauczycieli w ankiecie wynika,
że w planowaniu procesów edukacyjnych w odniesieniu do przedmiotu, którego nauczają uwzględniają: potrzeby
uczniów (30), możliwości uczniów (28/30), liczebność klas, organizację roku szkolnego, czas potrzebny
do zrealizowania poszczególnych treści (27/30). Wśród innych wymieniają: zalecane warunki i sposób realizacji
podstawy programowej (22/30), bazę szkoły (24/30), pomoce dydaktyczne (26/30), akceptację środowiska
lokalnego (22/30). 
Zdaniem rodziców (60/66) opracowany plan lekcji na rok szkolny 2012/2013 sprzyja uczeniu się. Z jego analizy
wynika, że uczniowie mają równomiernie rozłożone zajęcia edukacyjne wynikające ze szkolnego planu nauczania
i zapewniają one higienę pracy ucznia. Czas trwania najdłuższych zajęć edukacyjnych w klasach I-III to 5 godzin
dziennie, a w klasach IV- VI 7 godzin dziennie. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, treningi dla uczniów klas
sportowych, dodatkowe zajęcia językowe dla klasy pierwszej powodują, że uczniowie za zgodą rodziców
przebywają w szkole dłużej niż wynika to ze szkolnego planu nauczania.
Uczniowie klasy V zapytani o to, czy z powodu liczby zajęć w szkole jednego dnia odczuwają zmęczenie
odpowiedzieli: raz w tygodniu (11/30), rzadziej niż raz w tygodniu (7/30), kilka razy w tygodniu i nigdy (5/30),
codziennie (2/30). Uczniowie klas szóstych na to samo pytanie odpowiedzieli: odczuwa zmęczenie ( 20/28), a 8 nie
jest zmęczonych. Zdaniem wszystkich nauczycieli pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia, sprzyjają
osiąganiu zamierzonych celów, a szkoła zapewnia im możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy
dydaktycznych. W trakcie prowadzonych obserwacji zajęć stwierdzono, że na wszystkich liczebność klasy
pozwalała na organizację procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się. Z obserwacji 8 zajęć wynika,
że nauczyciele tak zorganizowali zajęcia aby uczniowie: mogli się od siebie uczyć (7); mogli poprawić popełnione
błędy(8); mieli możliwość wyrażania własnych opinii (7); byli zaangażowani (8).

Stosowane w szkole metody nauczania sprzyjają uczeniu się. Zdaniem dyrektora nauczyciele aby zwiększyć
efektywność procesów uczenia się uczniów następujące działania: stosują indywidualizację pracy z uczniem, pracę
w grupach na poziomach, stosują metody aktywizujące np. gry i zabawy dydaktyczne, inscenizacje teatralne,
drama, scenki, burzę mózgów, puzzle, układanki, teksty z lukami, plątaninki, fotografie, obrazy, wykorzystują filmy
oraz środki multimedialne ( CD, radio), Internet, tablice interaktywne, prowadzą dodatkowe zajęcia np. dla uczniów
mających trudności w nauce matematyki „Ja to wiem, ja to umiem”, zajęcia: wyrównawcze z edukacji
polonistycznej, logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, rozwijające zainteresowania uczniów
uzdolnionych.
Nauczyciele zachęcają i motywują uczniów do aktywności poprzez indywidualizację prac domowych, pozytywnie
oceniają każdy indywidualny wysiłek poprzez pochwały słowne, znaki graficzne, nagrody. Prowadzą innowacje
pedagogiczne. Podczas pracy z uczniami nauczyciele wykorzystują analizy stylów uczenia się i dostosowanie
metod i form pracy z dzieckiem do jego stylu (pedagogika Howarda Gardnera). Wszyscy nauczyciele w ankiecie
i wywiadzie wskazali na stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniem jako sprzyjających uczeniu się. Na
wybór metod pracy z uczniem, zdaniem nauczycieli, mają wpływ następujące czynniki: cele i treści zajęć, liczba
uczniów (30), inicjatywy uczniów (29/30), potrzeby i możliwości uczniów (28/30), miejsce realizacji zajęć i dostęp
do pomocy (27/30). Ponadto nauczyciele wskazali jeszcze na: zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy
programowej (21/30), zaangażowanie uczniów w zajęcia (25/30), kreatywność grupy (24/30) oraz indywidualne
potrzeby wynikające z zaburzeń dziecka. 
Metodą projektu, zdaniem(28/30) nauczycieli, uczniowie pracują kilka razy w roku, 2 nauczycieli uważa, że raz
na rok. Uczniowie klas piątych (15/30) stwierdzają, że pracują w grupach lub parach na około połowie zajęć, 8 jest
zdania, że na większości, 6, że na mniej niż połowie zajęć. 
Uczniowie klas szóstych (28) poinformowali, że w dniu ankietowania wykonując zadania pracowali w grupach -na
niektórych zajęciach ( 18/28), na większości zajęć (4/28), nie pracowali w grupach (6/28).
W takcie prowadzonych obserwacji zajęć stwierdzono również, że na 5 z 8 lekcji sporadycznie była stosowana
forma pracy zespołowej, na 2 przez większość lekcji, na 1 nie zaobserwowano takiej sytuacji. Zdaniem 12/30
uczniów klas piątych podczas połowy zajęć mogli wykonywać zadania przez nich wymyślone. Jednocześnie 10/30
uczniów stwierdza, że odnosi się to do mniej niż połowy zajęć, a 7/30 że do większości. W trakcie obserwowanych
zajęć (8) zauważono, że na połowie zajęć (4) przez większość lekcji nauczyciel stwarzał uczniom możliwość
samodzielnego wykonania zadań, na połowie (4) przez całą lekcję. Nauczyciele przedstawiają cele lekcji, zdaniem
uczniów (15/28 ) klas szóstych (w tym zdecydowanie „tak” wyraziło 4 uczniów), według 13/28 żaden nauczyciel
uczący ich w dniu ankietowania nie pomógł im w zrozumieniu czego się nauczyli. Zaciekawionych uczniów tym,
czego się uczyli, było 20/28 uczniów klas szóstych (w tym 13 raczej było zaciekawionych). Z obserwacji placówki
wynika, że w pracowni komputerowej jest 10 stanowiskami dla uczniów, do dyspozycji nauczycieli jest 7 laptopów,
dwa stacjonarne komputery (oddział przedszkolny), 7 projektorów, 3 tablice interaktywne, w bibliotece są 4
stanowiska komputerowe w ramach ICIM. Na wyposażeniu szkoły znajdują się również telewizory i odtwarzacze
DVD i CD. Uczniowie klas piątych uważają, że najczęściej na lekcjach wykorzystuje się tablice interaktywną
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(25/30), komputer (21/30), Internet (20/30), projektor (23/30), a 2 jest zdania, że żadne z powyższych urządzeń nie
jest wykorzystywane na lekcjach. Podczas obserwacji zajęć stwierdzono, że nauczyciele wykorzystują nowoczesne
środki dydaktyczne takie, jak: komputer, projektor, tablice interaktywną, film. 

Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce i motywuje ich do dalszej pracy. Według
wszystkich nauczycieli, w trakcie oceniania, przekazują uczniom informacje zwrotne, które zawierają: uwagi
pozytywne i negatywne, ocenę (25/30), wskazówki mobilizujące i motywujące do nauki (25/30), przypomnienie
kryteriów oceny danej pracy i o możliwości poprawy oceny (6/30), pojedyncze wskazania: motywowanie uczniów
do nauki, pochwała za zaangażowanie na zajęciach, wskazówki do pracy w domu, poziom wykonania zadania
(ćwiczenia), wskazówki motywujące do podejmowania wysiłków, podkreślające mocne strony i określające obszary
wymagające pracy.
Wszyscy uczniowie klasy V (30) stwierdzają, że nauczyciele na wszystkich zajęciach (19/30), na większości zajęć
(7/30) uzasadniają wystawioną ocenę. 3/30 uczniów jest zdania, że na około połowie zajęć. Z informacji
uzyskanych od tych samych uczniów wynika, że nauczyciele w trakcie wystawiania oceny odnoszą się
do wcześniej posiadanej wiedzy: na wszystkich zajęciach (12/30), na większości zajęć (11/30), połowie (3/30),
mnie niż połowie (4/30). 
W trakcie obserwacji zajęć stwierdzono, że na 7/8 zajęć nauczyciel podaje przyczyny, dla których odpowiedź jest
prawidłowa lub nieprawidłowa. W opinii uczniów klasy V, podczas oceniania, nauczyciele odnoszą się
do wcześniejszych osiągnięć lub trudności na: wszystkich zajęciach (10/30), większości zajęć (12/30), mniej niż
połowie zajęć (5/30), około połowie zajęć (3/30).
Monitorowanie jakości i efektywności procesu uczenia się uczniów potwierdzają następujące dokumenty: plan
nadzoru pedagogicznego, sprawozdania nauczycieli, księga protokołów, raporty z ewaluacji. W szkole prowadzone
są wnikliwe analizy wyników sprawdzianów, sprawdzianu zewnętrznego po VI klasie i zewnętrznego OBUT,
a wyniki i wnioski wykorzystywane są do planowania pracy z uczniem w klasie IV zgodnie z jego potrzebami.
W szkolnym systemie oceniania jest zapis określający w celach oceniania informowanie uczniów o poziomie
osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie. Na wniosek rodzica/ucznia uzasadnia
się ustaloną ocenę. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do jawnego, obiektywnego, celowego i systematycznego
oceniania osiągnięć ucznia. Na tablicach w korytarzach szkolnych są wywieszone informacje o osiągnięciach
uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.
Zdaniem nauczycieli (28/30) uczniowie są zmotywowani do pracy dzięki informacji zwrotnej jaką od nich otrzymują.
Uczniowie klasy V (21/30) uważają, że nauczyciele często i bardzo często rozmawiają z nimi o tym co wpłynęło
na ich sukcesy w nauce, 9 jest zdania, że takie rozmowy odbywają się rzadko albo nigdy. Większość
ankietowanych uczniów klasy V (21/30) twierdzi, że nauczyciele rozmawiają o tym co wpłynęło na ich trudności
w nauce, 7 uważa, że odbywa się to rzadko (3) lub nigdy (4). Wśród odpowiedzi uczniów określających, jak czują
się w momencie oceny przeważają odczucia pozytywne: jestem zadowolony(a) (27), mam ochotę się uczyć (15);
postanawiam, że się poprawię (16), wiem, co mam poprawić (19); jest mi to obojętne (5); czuję się zniechęcony (3);
nie chce mi się uczyć dalej (1). Podczas wywiadu uczniowie stwierdzili, że oceny nie powodują zniechęcenia, mają
ochotę uczyć się i wiedzą, że mogą oceny poprawić. Rodzice uważają, że ocenianie zachęca ich dziecko
do dalszego uczenia się na wszystkich lekcjach (37/66), na większości lekcji (22/66), na nielicznych lekcjach
(7/66). 

W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów. Zdaniem nauczycieli i dyrektora monitorowanie osiągnięć
uczniów odbywa się przede wszystkim przez bieżące ocenianie. Ponadto, zdaniem respondentów; osiągnięcia
uczniów są monitorowane poprzez takie działania, jak: 
• analiza wyników sprawdzianu po kl.6, zespół egzaminatorów sprawdza, analizuje i przygotowuje informacje
w formie sprawozdania dla wychowawców, nauczycieli, rodziców i uczniów i prezentuje je na zebraniach rodziców,
rady pedagogicznej; 
• analiza kartkówek, sprawdzianów (nauczyciele analizują, które zadania sprawiły uczniom największą trudność,
co należy powtórzyć, czy należy zmienić metody pracy);
• prowadzenie statystyki osiągnięć w konkursach (protokoły);
• prowadzenie statystyk czytelniczych poszczególnych klas i uczniów (protokoły),
• próbne egzaminy (raporty zawierające analizy i wnioski);
• diagnozy przedmiotowe tzw. testy na wejściu i wyjściu (raporty zawierające analizy i wnioski);
• zestawienie frekwencji i wyników klasyfikacji ( zestawienia semestralne);
• zestawienie osiągnięć uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i innych,
• diagnozy osiągnięć, testy sprawdzające umiejętności, wiedzę oraz opanowanie treści nauczania, ocena
skuteczności udziału uczniów w konkursach i zawodach sportowych. 
Wszyscy ankietowani nauczyciele monitorują osiągnięcia wszystkich uczniów.
W trakcie monitorowania, zdaniem dyrektora, poszukuje się odpowiedzi na pytania: 
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• w odniesieniu do wyników sprawdzianu po klasie VI: Jak szkoła, klasa wypadła w kontekście populacji
w powiecie, województwie i Polsce? Jaki stopień jest wykonania poszczególnych zadań? Które zadania sprawiają
dzieciom najwięcej kłopotów? Czy uczniowie w pełni wykorzystali swoje możliwości? Jaki wpływ na wyniki ma
kontekst środowiskowy? 
• badanie stopnia opanowania wymagań z podstawy programowej; średnia ocen na świadectwie a wynik uzyskany
na sprawdzianie. 
• Jak się ma wynik po 6 klasie do wyniku OBUT. Umiejętności Trzecioklasistów– analiza porównawcza. 
• Czy i ich rodzice są zadowoleni z wyników? 
• Czy oferta edukacyjna szkoły jest zgodna z potrzebami dzieci i oczekiwaniami rodziców? Czy stosowane metody
pracy uatrakcyjniają ofertę edukacyjną szkoły? 
Czy stawianie wymagań i ocenianie dostosowane jest do możliwości dzieci?

Wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów są wdrażane. Nauczyciele wymienili wdrożone wnioski
z monitorowania osiągnięć uczniów:
1. Podejmowanie działań w celu zachęcania uczniów do udziału w konkursach.
2. Indywidualizowanie wymagań i zapewnienie sukcesu każdemu dziecku.
3. Stosowanie różnorodnych i aktywnych metod nauczania dostosowanych do stylu uczenia się dzieci,
z wykorzystaniem nowoczesnych środków.
Dyrektor wskazał wnioski wdrożone z monitorowania osiągnięć uczniów (OBUT, ewaluacja wewnętrzna):
1. Stwarzanie dzieciom jak najwięcej okazji do wyrażania własnych opinii o przeczytanych tekstach, do dyskusji.
2.Wprowadzenie ćwiczeń związanych z konstruowaniem wypowiedzeń różnych typów, ale tworzonych z myślą
o konkretnym odbiorcy, temacie i celu wypowiedzi pisemnej.
3. Stworzenie dzieciom w szkole możliwości większej aktywności pisarskiej niż dotychczas, to jest wyjście poza
uzupełnianie zdań z lukami w kartach pracy i podręcznikowe ćwiczenia.
4.Wypracowanie jeszcze lepszych metod i form pracy dla uzyskania wyższych wyników na sprawdzianie po szkole
podstawowej.5. Zmotywowanie niektórych uczniów do efektywniejszej pracy i wiary we własne siły.
6. Podnoszenie świadomość rodziców dotyczącej zależności między ich wsparciem i zainteresowaniem procesem
uczenia się, a osiąganymi wynikami ich dzieci.

Zdaniem wszystkich nauczycieli i dyrektora procesy edukacyjne przebiegające w szkole są
monitorowane.Dyrektor wskazał różne metody i techniki monitorowania przebiegu procesów edukacyjnych
w szkole np.: kontrole ( realizacja godzin z art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy KN; dokumentacji, organizacji wycieczek
szkolnych, realizacja wniosków z analizy wyników egzaminu zewnętrznego i OBUT, prowadzenie dokumentacji
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ); monitorowanie (wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego
w klasach pierwszych; frekwencji na treningach, pełnienie dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw
międzylekcyjnych, przed i po lekcjach, przestrzegania przez nauczycieli zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania, bezpieczeństwa w czasie przerw, zajęć, imprez szkolnych, wycieczek ), diagnoza osiągnięć uczniów
(Sprawdzian próbny - klasy VI, Badanie umiejętności uczniów klas trzecich –OBUT, diagnozowanie osiągnięć
dzieci kończących etap edukacji przedszkolne ). Zdaniem nauczycieli (27/30) monitorowane są efekty kształcenia
w oparciu o wyniki: diagnoz, testów próbnych, sprawdzianów wiadomości i umiejętności, które wychodzą bardzo
słabo, analizę frekwencji uczniów kontekst środowiskowy ucznia, gotowość do nauki, analiza rozwoju społecznego,
testy logopedyczne. Nauczyciele wskazali, że monitorują te zagadnienia samodzielnie lub w zespołach poprzez:
prace pisemne, kartkówki, sprawdziany poziom opanowania wiadomości - odpowiedź ustna, sprawdzanie zeszytów
i zadań domowych, prac konkursowych, projektów, doświadczeń, analizę dziennika klasy, analizę zestawień
semestralnych np. frekwencji - po każdym semestrze, analizę zbiorczą konkursów szkolny i poza szkolnych,
analizę sprawdzianów po trzeciej klasie i po klasie szóstej.

Wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych. Dyrektor wskazał
następujące wnioski z monitoringu, które zostały wdrożone: - objęcie grupki dzieci zajęciami wspierającymi -
pomoc psychologiczno – pedagogiczną (zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne; wyrównujące umiejętności
grafomotoryczne; samoobsługowe itp.), - decyzje, dotyczące wyborów testów diagnostycznych opracowanych
przez egzaminatorów na podstawie OBUT lub próbnych sprawdzianów OKE, - wrowadzenie testów sprawdzania
umiejętności rozumowania i wykorzystywania wiedzy w praktyce, zarówno w klasie VI jak i III; - w kl. I-III zwrócenie
uwagi na prowadzenie zeszytów z edukacji polonistycznej i matematycznej; - zwiększenie różnorodności oceniania
zwłaszcza z j. obcych; - zwrócenie szczególnej uwagi na sprawdzanie zadania domowego; - organizacja przez
szkołę Gminnego Konkursu Języka Angielskiego, -dostosowanie warunków lokalowych do wprowadzenia do kl.
I sześciolatków; - wprowadzenie dodatkowych zajęć języka angielskiego dla kl. 1a we współpracy z rodzicami jako
zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych przez lektora. Z kolei nauczyciele podali wnioski wynikające z monitorowania
osiągnięć uczniów:
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- wykorzystanie stylów uczenia zgodnie z predyspozycjami dzieci; - stosowanie w pracy ustalonych działań
wynikających z wniosków po zewnętrznych badaniach po kl. III, VI; - stworzenie sytemu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, procedury; - wykorzystanie prowadzonych badań i obserwacji do pedagogizacji
rodziców w celu udzielenia pomocy ich dzieciom, oraz analizy sytuacji wychowawczej w klasach i w szkole:
-zwiększenie działań integrujących w klasach IV, działania na rzecz innych potrzebujących poprzez działalność
charytatywną; - potrzeba wsparcia rodziny w opiece - wydłużenie czasu świetlicy; - podejmowanie działań
łagodzący stres wynikający z rozdzielenia z rodzicami, pedagogizacja rodziców; - wprowadzenie cyklu zajęć
wychowawczych w celu zintegrowania zespołu klasowego; - uruchomienie drugiej świetlicy.

Współpraca nauczycieli i uczniów dotyczy procesów edukacyjnych. Zdaniem dyrektora, wyrażonym
w wywiadzie, podejmowane w szkole działania uwzględniają propozycje uczniów. Jako przykład inicjatyw
uczniowskich, dyrektor podał: 
• propozycje wyjazdów do kina, wycieczek szkolnych;
• akcje samorządu uczniowskiego przyczyniające się do integracji zespołów klasowych i całej szkoły np.
Walentynki , Dzień Pluszaka, dyskoteki szkolne (z okazji Dnia Chłopca, andrzejkowa);
• działalność spółdzielni uczniowskiej „Złotóweczka”;
• odtwarzanie muzyki i tańca na auli na przerwie;
• zakup tytułów książek, które zdaniem uczniów należy zakupić do biblioteki szkolnej;
• uczestniczenie w konkursach i zawodach sportowych oraz projektach;
• udział w akcjach charytatywnych (pełna miska, góra grosza, zbieranie nakrętek na sprzęt rehabilitacyjny; 
• pomysły na bezpieczne spędzanie przerw: ping-pong, przerwy taneczne, propozycje zabaw integracyjnych, gier
na zajęciach świetlicowych, korzystanie ze świetlicy szkolnej podczas przerw; 
• wybór tematyki lekcji wychowawczych;
• inicjatywa w tworzeniu oferty zajęć pozalekcyjnych (ankieta ewaluacyjna);
• ustalanie reguł w grupie na zajęciach lub indywidualnie w formie kontraktów; 
• samodzielne gazetki, prace pisemne- wypracowania, komiksy oceniające sytuacje społeczne; twórcze prace
literackie.
Nauczyciele biorą pod uwagę opinie uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć: na niektórych zajęciach (25/30),
na większości zajęć (4/30) i na wszystkich zajęciach (1/30). Pomysły uczniów, które nauczyciele uwzględnili
dotyczyły: metod pracy na lekcji (30); zajęć pozalekcyjnych (29/30); sposobu oceniania (27/30), terminów testów,
sprawdzianów itp.(23/30); inne (20/30): realizowania projektów wykraczających poza program, decyzji o wyjazdach
do kina, teatru – repertuar, decyzji o wycieczkach turystyczno-krajoznawczych.
Zdaniem ankietowanych uczniów klasy V nauczyciele pytają ich o opinie, w jaki sposób chcieli by się uczyć
na lekcjach: na większości zajęć (14/30), na niektórych zajęciach (10/30), na wszystkich zajęciach (4/30), dwóch
uczniów uważa, że nauczyciele nigdy nie zasięgają ich opinii. W czasie wywiadu uczniowie jako zmiany
przygotowane wspólnie z nauczycielami wskazali przygotowanie apeli szkolnych, organizacje imprez i uroczystości
oraz wystawienie Jasełek. Zdaniem większości ankietowanych rodziców (42/66) nauczyciele często i bardzo często
uwzględniają opinie uczniów dotyczące tematyki czy sposobu prowadzenia zajęć, 24 rodziców uważa, że ma to
miejsce rzadko lub nigdy. Rodzice, jako przykład podają zajęcia z wychowania fizycznego (16/66), zajęcia
z plastyki (5/66), lekcje wychowawcze (6/66), lekcje w plenerze (5/66). 

Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się. Uczniowie
w czasie wywiadu stwierdzili, ze nauczyciele motywują ich poprzez zachęcanie, „nauczyciele dodają otuchy,
prowadzą ciekawe lekcje, prezentacje, konkursy, inne niż zwykle ćwiczenia, właściwe ocenianie”. Rodzice
w wywiadzie potwierdzili wypowiedzi dzieci uzupełniając sposoby motywowania przez nauczycieli: nagradzanie,
pochwały, prowadzenie lekcji w terenie (ogród botaniczny, zagroda żubrów, poczta, piekarnia), stosowanie
nowoczesnych środków dydaktycznych (komputer, tablica interaktywna, projektor), hodowla roślin, opieka
nad zwierzętami w pracowni przyrodniczej. Ankietowani nauczyciele wskazali w jaki sposób wspierają i motywują
uczniów: 
• poprzez indywidualizowanie pracy z uczniem,
• prowadzenie zajęć wyrównawczych; socjoterapeutycznych m.in. bajkoterapia jako forma radzenia sobie z lękiem
wejścia w nowe środowisko szkolne, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna; zajęcia wspomagające
edukację, zajęcia wspomagające emocje,
• motywowanie uczniów do nauki, prowadzenie kół zainteresowań,
• organizowanie pomocy koleżeńskiej,
• indywidualne rozmowy z uczniem,
• zorganizowana pomoc świetlicy szkolnej, w tym szczególna opieka świetlicowa dzieci z rodzin zagrożonych
alkoholizmem, niedostosowaniem społecznym, powracających z zagranicy; tzw. eurosierot; 
• objęcie dzieci w trudnej sytuacji materialnej pomocą: obiady bezpłatne , wyprawka szkolna, kiermasz książek
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używanych,
• systematyczny monitoring osiągnięć i konsultacje z rodzicami,
• propozycje zajęć sportowych dla dzieci z klas niesportowych – zajęcia na basenie, treningi piłki nożnej, innowacja
Nordic Walking.

Nauczyciele stosują zróżnicowane metody motywowania. W opinii rodziców i uczniów nauczyciele stosują
zróżnicowane metody motywowania. Dla przykładu wymieniają udzielanie pochwał, zachęcanie, nagradzanie,
prowadzenie ciekawych lekcji poza szkołą, prezentacje, konkursy, inne niż zwykle ćwiczenia, właściwe ocenianie.
Uczniowie ponadto stwierdzają, że nauczyciele motywują ich słowami: ” następnym razem będzie lepiej, wierzę
w ciebie”. Zdaniem uczniów nauczyciele ich „ratują” zgadzając się na przesunięcie sprawdzianów, dają dodatkową
szansę poprawy, dzieci wiedzą, że mogą poprawić każdą ocenę.
Wszyscy nauczyciele informują o sposobach motywowania poprzez: rozmowy indywidualne z uczniem motywujące
do nauki i wspierające poczucie własnej wartości w dziecku, ocenianie za aktywność na lekcji, nagradzanie - apel,
osiągnięcia i wyniki na stronie internetowej szkoły, punkty z zachowania według WSO, pochwały na forum klasy,
szkoły, pochwała dyrektora, stypendium za wyniki w nauce, w sporcie, statuetka najlepszego ucznia, sportowca.

Informacja o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się. Zdaniem uczestniczących w wywiadzie uczniów
nauczyciele rozmawiają z nimi o tym jak się uczyć „Wyjaśniają w prosty sposób, mówią o systematyczności,
wskazują gdzie szukać informacji, wykorzystać to, co pomaga w nauce np. muzyka”. Uczniowie deklarują,
że korzystają z porad nauczycieli i pomaga im to w nauce. 
Większość ankietowanych uczniów klasy VI (19/28) otrzymało w dniu ankietowania wskazówkę od nauczyciela,
która pomogła mu się uczyć . Ankietowani uczniowie klasy V (25/30) stwierdzili, że nauczyciele często i bardzo
często rozmawiają z nimi o postępach w nauce i dzięki temu wiedzą, jak się uczyć. Zdaniem większości
ankietowanych rodziców (58/66)) informacja o wynikach dziecka, uzyskana od nauczycieli pomaga mu się uczyć;
większość respondentów (60/66) jest
zdania, że ich dzieci potrafią się uczyć.

Powyższe argumenty wskazują na wysoki poziom spełniania wymagania. 

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

Komentarz:

Nauczyciele pracują zespołowo przy planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz podczas
analizy skuteczności działań. Wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych. Zmiany
następujące w szkole są efektem współnych decyzji. 

Nauczyciele współdziałają przy tworzeniu procesów edukacyjnych. Z informacji uzyskanych przez nauczycieli
(29/30) wynika, że plany zajęć edukacyjnych są konsultowane i innymi nauczycielami.
Z analizy dokumentów wynika, że w statucie szkoły są zapisy o powoływaniu zespołów stałych i doraźnych
do rozwiązywania spraw związanych z planowaniem i realizacją procesów edukacyjnych zachodzących w szkole.
W księdze protokołów i sprawozdaniach są zapisy dowodzące zespołowych działań nauczycieli w zespole
przedmiotowym, wychowawczym, ds. pomocy psychologicznej, ds. ewaluacji i innych zespołów
problemowo-zadaniowych powoływanych na okoliczność rozwiązywania jakiegoś zadania.

Nauczyciele współpracują przy analizie procesów edukacyjnych, świadczą o tym wypowiedzi nauczycieli
i dyrektora. Z informacji uzyskanych od nauczycieli wynika, ze analiza procesów edukacyjnych podejmowanych
w szkole prowadzona jest:
• wspólnie z innymi nauczycielami np. w zespołach zadaniowych (28/30);
• indywidualnie przez każdego nauczyciele (za które ponosi odpowiedzialność) (26/30);
• z innymi nauczycielami przy okazji nieformalnych spotkań i rozmów (2/30).
Nauczyciele podczas wywiadu podali przykłady analiz procesów edukacyjnych, których dokonują wspólnie z innymi
nauczycielami:
1. Analiza wyników zewnętrznych sprawdzianów (kl. VI, OBUT, sesja z plusem, diagnoza wstępna w klasie IV
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WSiP);
2. Analiza testów sprawnościowych do klas sportowych (nauczyciele wf komisyjnie oceniają umiejętności
i sprawności uczniów biorąc pod uwagę wyniki w nauce i wyniki lekarskie).
3. Analiza testów umiejętności językowych w celu podziału na grupy pod względem zaawansowania. 4.
Nauczyciele pracujący w danym oddziale dokonują analizy sytuacji edukacyjnej po klasie III.
5. Monitorowanie nauczania sportowego w klasach sportowych, analizowanie i diagnozowanie procesu
treningowego uczniów klas sportowych.
6. Nauczyciele nauczania początkowego oddziałów przedszkolnych - ustalanie wspólnego oceniania, wybór
podręczników, kalendarz imprez, konkursów, analiza efektów nauczani i stosowanych podręczników,
opracowywanie testów.
7. Zespół wychowawczy (wychowawcy klas i pedagog szkolny)- analiza sytuacji wychowawczej, wskazywanie
propozycji rozwiązań, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wg określonych procedur.
Dyrektor w wywiadzie podaje przykłady organizacji analizy procesów edukacyjnych:
1. Zespół egzaminatorów sprawdza, analizuje i przygotowuje informacje z analizy sprawdzianu w formie
sprawozdania dla wychowawców, nauczycieli, rodziców i uczniów i prezentuje je na zebraniach rodziców, rady
pedagogicznej. Nauczyciele uczący omawiają zadania, sprawiające uczniom trudności na lekcjach z matematyki i j.
polskiego, a na zajęciach wyrównawczych uzupełniają braki. Po przeprowadzonych testach umiejętności zespół
egzaminatorów opracowuje wnioski, przeprowadza rozmowę z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy, a następnie
nauczyciele przedstawiają wyniki dzieciom, na zebraniach rodzicom. Opracowują działania wynikające z analizy,
ustalane są zadania na następny rok. Po wykonaniu zadań jest dokonywana analiza badanego fragmentu pracy
szkoły. Jeśli został osiągnięty sukces, to po jakimś czasie monitoruje się poziom realizacji zadań i podaje wnioski
radzie pedagogicznej.
2. Zespoły przedmiotowe analizują programy nauczania, spotykają się wyznaczonych wcześniej terminach. Na
wniosek nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej organizowane jest spotkanie zespołu z przedstawicielami
wydawnictw, analizują oferty i dokonują wyboru podręczników.
3. Zespoły zadaniowe doraźne dokonują analizy np. średnich ocen z języka polskiego i matematyki w kl.5,6(w jego
skład wchodzi wychowawca, nauczyciel j. polskiego, matematyki).
4. Zespół trenerów bada przyrost umiejętności sportowych np. pływackich, piłki nożnej na przestrzeni roku , w cyklu
3 lub 6 letnim, informacje zostają przekazane rodzicom na zebraniach w klasie.
5. Zespoły pomocy psychologiczno – pedagogicznej na podstawie obserwacji, wywiadu z rodzicami, analizy
spostrzeżeń nauczycieli uczących w klasie, wyciągają wnioski, proponują określoną pomoc psychologiczno-
pedagogiczną.
6. Rada pedagogiczna analizuje sytuację edukacyjną, wychowawczych i opiekuńczych ; wyciąga wnioski zgodnie
z potrzebami; podejmuje działania; w miarę potrzeb poddaje modyfikacji dokumenty szkolne, dostosowując je
do obowiązujących przepisów, wytycznych MEN i Kuratora Oświaty. Pedagog szkolny wraz w zespołem
nauczycieli wychowawców analizują przedstawione na radzie pedagogicznej sytuacje wychowawcze klasy,
gromadzą je, wyciągają wnioski i planują działania wychowawcze na kolejny rok, ocenia się skuteczność pomocy.

Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych. Wszyscy nauczyciele w ankiecie
stwierdzili, że wspieranie się wzajemne odbywa się poprzez:
• bieżące przekazywanie informacji;
• pracę w zespołach przedmiotowych - wspólna analiza podjętych działań;
• pracę w zespole nauczycieli uczących w danej klasie;
• realizację wspólnych projektów;
• korelację międzyprzedmiotową.
Wypowiedzią w wywiadzie uzupełnili formy wzajemnego wspierania o:
• Organizację imprez środowiskowych z udziałem uczniów, np. Biegi Uliczne, Rodzinny Rajd Rowerowy.
• Pracę w zespołach zadaniowych np. realizacja projektu Comenius Regio.
• Wspólne opracowywanie testów, sprawdzianów wiedzy i umiejętności, tworzenie testów diagnostycznych, ankiet.
• Opracowanie narzędzi do przeprowadzania ewaluacji, ankietowania uczniów i rodziców.
• Opracowanie tematyki lekcji wychowawczych.
• Uniwersytet dziecięcy – wspólne opracowanie metod i form prezentacji oferty szkoły dla dziecka 6- letniego –
kampania sześciolatka.
• Lekcje koleżeńskie- wymiana doświadczeń, wspieranie nauczyciela stażysty przez pozostałych nauczycieli.
• Współpraca trenerów Efektywnej Nauki – dobór metody i formy pracy.
Dyrektor dodał, że nauczyciele współpracują przy dokonywaniu analizy:
• Sytuacji wychowawczej w klasie (pedagog, wychowawca, zespół ds. pomocy-psychologiczno pedagogicznej).
• Sprawdzianu zewnętrznego po klasie 6 i Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów, diagnoz ,
badań wyników nauczania (zespół egzaminatorów).
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Nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy wspólnie opracowują treningi, testy sprawnościowe, przygotowują
zawody oraz ofertę klas sportowych.

Proces zmiany jest efektem wspólnych decyzji. Dyrektora w wywiadzie, podał przykłady wspólnych decyzje,
które miały wpływ na proces zmian zachodzących w szkole.
1. Szkoła działa zgodnie z koncepcją, która jest wspólnym efektem pracy rady pedagogicznej. Koncepcja jest
analizowana, modyfikowana i dostosowywana do potrzeb. Zespół nauczycieli na konferencji rady pedagogicznej
dokonał analizy i przygotował nowe działania, prowadzące do zmiany w koncepcji pracy szkoły. Następnie są
realizowane, ocenianie, wyciągane wnioski i modyfikowane.
2. Przygotowanie uczniów do sprawdzianu jest procesem, realizowanym w I i II etapie kształcenia. Nauczyciele
prowadzą diagnozy umiejętności dzieci po I etapie kształcenia od 3 lat OBUT, a następnie analizują, wyciągają
wnioski, porównują z wnioskami po sprawdzianie i wprowadzają zmiany w zależności od potrzeb.
3. Monitorowane są przez nauczycieli osiągnięcia uczniów, jakościowo i ilościowo; dostosowane są zajęcia
pozalekcyjne do zainteresowań dzieci, metody pracy z dzieckiem zdolnym.
4. Nauczyciele wraz z dyrektorem i pedagogiem, zespoły wychowawcze dokonują analizy, diagnozy możliwości
dzieci poprzez obserwację, wywiad z dzieckiem, rodzicem deficytów edukacyjnych, a następnie przygotowują
KIPU- kartę indywidualnej pomocy uczniowi, kierują na zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, terapeutyczne w celu
wyrównywaniu szans edukacyjnych. Następnie nauczyciele prowadzący zajęcia oceniają efekty pracy z uczniem,
korygują działania i oceniają.
5. Szkoła kształtuje postawy uczniów poprzez planowanie działań m.in. profilaktycznych, w których uwzględnia się
wyniki obserwacji zachowań, postaw dzieci.
Zdaniem wszystkich nauczycieli wyrażonym ankiecie ich głos jest brany pod uwagę w trakcie podejmowania
decyzji o wprowadzaniu koniecznych zmian w realizacji procesów edukacyjnych. Uzasadniając swą wypowiedź
nauczyciele stwierdzili, że pracują w szkole w zespołach zadaniowych, które opracowują bieżące dokumenty i mają
możliwość zgłaszania wniosków i propozycji na posiedzeniu rady pedagogicznej. Zgłaszane wnioski są
rozpatrywane przez dyrektora bądź zespoły zadaniowe. Sugestie zmian są wnoszone w czasie wypełniania dwa
razy w roku (I półrocze i koniec roku) arkusza analizy pracy własnej.

Powyższe działania wpływają na wysoki stopień realizacji wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Kształtuje się postawy uczniów

Komentarz:

Działania wychowawcze podejmowane w szkole wynikają z dokumentów szkolnych takich, jak
statut, programy wychowawczy i profilaktyczny oraz koncepcji pracy szkoły. Nauczyciele wspierają się
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dbają o dobry kontakt z rodzicami dzięki czemu skutecznie
te problemy rozwiązują. Uczniowie uczestniczą w w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych
społecznie postaw. Biorą udział w planowaniu działań wychowawczych poprzez swoje zaangażowanie
w samorządzie uczniowskim, przy organizowaniu różnego rodzaju imprez i uroczystości szkolnych oraz
uczestnictwo w akcjach charytatywnych.

Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne. Zdaniem większości ankietowanych rodziców
(55/66) sposób, w jaki szkoła wychowuje uczniów, odpowiada potrzebom ich dzieci, część rodziców (10/66) jest
przeciwnego zdania. Zdaniem dyrektora wszystkie działania realizowane przez szkołę są spójne, zgodne
z zapisami w dokumentach szkolnych tj. statucie, koncepcji pracy, programie wychowawczym i profilaktycznym.
Dokumenty te wyznaczają działania całej społeczności szkolnej – nauczycieli, uczniów, pracowników
niepedagogicznych i rodziców. Na podstawie zapisów w programach: wychowawczym i profilaktycznym
nauczyciele tworzą plany lekcji wychowawczych dla poszczególnych klas. Wychowawcy dbają, aby tematyka lekcji
wychowawczych była różna dla klas na poszczególnych poziomach. W celu utrzymania spójności działań
wychowawczych w opracowaniu planów uczestniczą wszyscy wychowawcy klas na danym poziomie oraz pedagog
szkolny. Dla spójności działań wychowawczych w szkolnym programie profilaktycznym zawarto procedury
postępowania w sytuacji zagrożeń opisujące, co należy zrobić w sytuacjach takich, jak: zachowania agresywne
buntowniczo- opozycyjne, wagary, pod wpływem środków odurzających, palenie, w przypadku zaistnienia

 28 / 51Raport z ewaluacji: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli



przemocy w rodzinie, w przypadku niszczenia mienia, postępowania ucznia w przypadku zaobserwowania
przemocy wobec innych. W statucie szkoły są opisane zasady BHP w szkole, obowiązki nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych dotyczących bezpieczeństwa.
Zdaniem dyrektora nauczyciele konsekwentnie egzekwują zapisy zawarte w wewnątrzszkolnym systemie
oceniania i statucie. Z wypowiedzi nauczycieli w wywiadzie wynika, że wspierają się wzajemnie w rozwiązywaniu
sytuacji wychowawczych. Dyrektor i nauczyciele potwierdzają systematyczny udział w realizacji projektów
i programów takich, jak: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”, „Klub Bezpiecznego
Puchatka” oraz w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez takich, jak Dni Kultury Uczniowskiej czy Dni Profilaktyki.
Zdaniem dyrektora wszyscy pracownicy szkoły dbają o bezpieczeństwo uczniów (nauczyciele podczas lekcji,
przerw, imprez szkolnych, osoba dowożąca w drodze do i ze szkoły, pracownicy obsługi podczas imprez
szkolnych). Prowadzi się równocześnie pedagogizację uczniów i rodziców, co ma uskutecznić efektywność
podejmowanych działań np. o charakterze profilaktycznym. Szkoła dba o dobry kontakt z rodzicami, dzięki czemu
można sprawnie rozwiązywać problemy wychowawcze. Powstały zespoły wychowawcze do spraw rozwiązywania
problemów w zachowaniu dzieci. Zespoły wychowawcze lub ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej w zespole
klasowym pracują w oparciu o rozmowy z wychowawcami i rodzicami oraz analizę dokumentacji. Dzięki
prowadzonym obserwacjom klas jako grup społecznych zdiagnozowano problemy społeczne, potrzeby edukacyjne,
przejawy zachowań ryzykownych, problemy emocjonalne i rodzinne uczniów. Szkoła współpracuje z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Woli (bezpłatne obiady, pomoc materialna rodzinie; organizacja kiermaszu
używanych podręczników). Opieką świetlicy zostały objęte dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem,
niedostosowaniem społecznym, powracających z zagranicy; tzw. eurosierot. Prowadzone są zajęcia wyrównawcze,
socjoterapeutyczne m.in. bajkoterapia jako forma radzenia sobie z lękiem wejścia w nowe środowisko szkolne.
W opinii większości uczniów klas V wyrażonej w ankiecie „Moja szkoła” nauczyciele traktują ich sprawiedliwie
(26/30) i w równy sposób z innymi uczniami (25/30). Część ankietowanych uczniów uważa, że nie są traktowani
sprawiedliwe (4/30) i w równy sposób z innymi (6/30). Podczas wywiadu dzieci stwierdziły, że zdarzają się
sytuacje, w których mają poczucie nie równego traktowania przez nauczycieli i jeśli coś można zmienić w szkole to
to, żeby wszyscy byli traktowani równo. Sprawiedliwe traktowanie deklaruje większość (60/66) ankietowanych
rodziców, 6/66 jest przeciwnego zdania.

Działania wychowawcze są adekwatne do potrzeb uczniów. Potrzeby uczniów, w opinii nauczycieli, w oparciu
o rozmowy z uczniami i rodzicami, obserwacje dzieci, rozmowy z dziećmi, analiza sytuacji rodzinnej, prowadzenie
kart obserwacji dzieci 6 letnich, rozmowy z nauczycielami. W wyniku diagnozy określono następujące potrzeby
dzieci: opieki wychowawczej, pomocy w odrabianiu zadań domowych, wsparcia emocjonalnego, określenia
indywidualnych potrzeb edukacyjnych i trudności w zachowaniu, konieczności badania sytuacji wychowawczej
w klasie, potrzeba wsparcia w zakresie materialnym, podniesienia poczucia wartości dzieci nie mających szans
na sukces edukacyjny, potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa, otwartości na potrzeby drugiego człowieka. W celu
zaspokojenia tych potrzeb przeprowadzono następujące działania:
• wydłużono czas pracy świetlicy,
• zorganizowano zajęcia terapeutyczne,
• opracowano procedury zachowań w sytuacjach kryzysowych,
• zorganizowano zajęcia integracyjne i wycieczki,
• prowadzenie programów o bezpieczeństwie,
• współpraca z GOPSEM,
• angażowanie uczniów do działań zapewniających sukces,
• organizacja pracy w sklepiku,
• organizacja działań charytatywnych.

Uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw. Zdaniem
nauczycieli działania te polegają na uczestnictwie uczniów w akcjach takich jak:
• „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”, „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”,
• zbiórka surowców wtórnych- baterie,
• akcje charytatywne - WOŚP, zbiórka nakrętek - Dar serca dla serca, zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku.
Uczniowie działają w kole misyjnym, które w ramach akcji adopcja serca utrzymuje dwóch uczniów w Kamerunie.
Prowadzone są również z uczniami rozmowy na temat pożądanych postaw społecznych, o czym zaświadczają
uczniowie klas V. Uczniowie w ankiecie stwierdzili, że brali udział w rozmowie na temat odpowiedniego zachowania
w ostatnim miesiącu (16/30), kilka miesięcy temu lub około pół roku temu lub dawniej (4/30), natomiast 6 twierdzi,
że nigdy nie brali udziału w takiej rozmowie.
W trakcie obserwacji zajęć stwierdzono, że wszyscy nauczyciele poprzez swój sposób zachowania kształtują
pożądane społecznie postawy.
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Uczniowie biorą udział w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole. Wszyscy
nauczyciele i dyrektor stwierdzili, że uczniowie uczestniczą w tworzeniu i zmianie działań wychowawczych.
Zdaniem dyrektora dzieci przede wszystkim proponują działania , które mają charakter imprez szkolnych (
organizacja dyskotek, andrzejek, święto piernika, święto pluszowego misia, wyjścia w czasie przerwy na boisko
szkolne) mające charakter integracyjny całej społeczności uczniowskiej; nawiązywania związków koleżeńskich
w sposób swobodny ( w tym w większości swobodny wybór miejsca siedzenia ,dobór w grupy zadaniowe,
ćwiczeniowe). Uczniowie zgłaszają swoje problemy wychowawcy, wspólnie są rozwiązywane, czasem sami
wyznaczają sobie karę (np. plakat profilaktyczny o agresji ). Wspólnie z wychowawcą, jawnie ustalają oceny
zachowania. Aktywnie uczestniczą w pracach SU takich, jak: planowanie i realizacja działań samorządu
uczniowskiego, kampania wyborcza samorządu uczniowskiego, wybory szkolne i klasowe. Nauczyciele wymienili
również inne działania:
• Spotkania z dyrektorem szkoły: - przedstawienie planu pracy na bieżący rok szkolny; - omówienie sposobu
wybierania numerków chronionych; - ustalenie harmonogramu spotkań Rady Samorządu z dyrektorem szkoły;
• Sami jesteśmy gospodarzami szkoły: - dbamy o porządek na korytarzach; - utrzymujemy gazetki na korytarzu
w należytym porządku; - piszemy artykuły na stronę internetową szkoły;
• Uczestnictwo uczniów w planowaniu życia i pracy szkoły oraz kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane
działania;
• Aktywne włączenie się w uroczystości szkolne: - Dzień Chłopca; - Dzień Edukacji Narodowej; - Dzień
Niepodległości; - Andrzejki, Mikołajki; - Bal karnawałowy; - Walentynki; - Święto Konstytucji 3 Maja; - Wigilia
Szkolna i Jasełka;
• współtworzenie imprez: - Dzień Wiosny w Europie; - Dni Kultury Uczniowskiej; - Sprzątanie świata; - Obchodów
święta szkoły - Biegów ulicznych;
• Zgłaszanie inicjatyw i pomysłów u uczniów -organizacja dyskotek szkolnych i klasowych - organizacja czasu
w trakcie przerw między lekcjami na boisku przed szkołą;
• Włączenie się do akcji charytatywnych: - „Góra Grosza”; - Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; - Kiermaszów
przedświątecznych organizowanych w naszej szkole; -pomoc dla „wychowanków” Tyskiego schroniska psów;
-akcja zbierania puszek, baterii, telefonów komórkowych zakrętek;
• Spółdzielnia Uczniowska – praca w sklepiku szkolnym;
• Redagowanie artykułów na stronę internetowa szkoły;
 • Organizowanie apeli wychowawczych raz w miesiącu.
• Dbanie o przestrzeganie regulaminu numerka chronionego w naszej szkole;
• Reprezentowanie szkoły przez jej uczniów - godny udział uczniów na uroczystościach szkolnych i na terenie

gminy;
• Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji w środowisku lokalnym poprzez osobiste kontakty z władzami
i placówkami oświatowymi w gminie;
• Reprezentowanie szkoły na licznych konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.
Podczas wywiadu uczniowie wskazali jakich postaw i zachowań oczekuje się od nich w szkole: np. szacunek dla
innych, pomaganie sobie nawzajem, ważne jest uczenie się, kultura, zdobycie jakichś umiejętności. Rodzice
wymienili, jakich ich zdaniem zachowań szkoła oczekuje od dzieci, np. jak: przestrzeganie zasady fair play, pomoc
koleżeńska, uczciwość, szacunek dla starszych i dla kolegów, tolerancja. Zdaniem rodziców dzieci wiedzą
dlaczego takie zachowania są wskazane.

Zdaniem dyrektora wnioski z analizy działań wychowawczych są wdrażane. Podał przykłady takich działań:
1. Z analizy frekwencji uczniów zwłaszcza zagrożonych patologią społeczną wypłynął wniosek, aby w celu poprawy
sytuacji systematycznie współpracować z rodzicami i podejmować stosowne konsekwencje (wysyłano
zawiadomienia do rodziców, rodzice byli wzywani do szkoły, występowano z wnioskiem o upomnienie spełniania
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego do Wójta Gminy). Wdrożenie tego wniosku zaowocowało
poprawą frekwencji u tych uczniów.
2. Na podstawie analizy sytuacji materialnej uczniów wnioskowano do GOPS w celu przyznania dodatkowych
środków na dożywianie 3 uczniów z rodzin w których dochód niewiele został przekroczony, a z przyczyn
środowiskowych potrzebna była pomoc.
3. W dalszym ciągu kontynuowany jest przez pedagoga i nauczyciela biblioteki program „Do szkoły z bajką”.
Program ma charakter terapeutyczny- objęci są nim uczniowie klas młodszych. Pedagog zajęciami obejmuje dzieci
najmłodsze.
4. Należy podkreślić mniejszą liczbę w stosunku do lat ubiegłych zaczepek czynnych, konfliktów, brak jest siłowych
i agresywnych zachowań. Zwiększyła się również akceptacja i tolerancja wobec uczniów wymagających specjalnej
opieki lub chorych, ale zmniejszyła się motywacja do własnego wysiłku. Nauczyciele w wywiadzie stwierdzili, że
uczniowie wykazują właściwe postawy- szczególnie w zakresie integracji i pomocy innym, w tym pomocy
koleżeńskiej. Podwyższona została kultura osobista uczniów w zakresie stosowania form grzecznościowych
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i zachowań wobec kolegów. Zagospodarowanie czasu podczas przerw wpłynęło na poprawę zachowań-
wprowadzono taniec przy muzyce na auli i gry w tenisa stołowego. Uczniowie wykazują większe zaangażowanie
w organizowane uroczystości, uczestnictwo w imprezach i konkursach.

Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Komentarz:

Nauczyciele diagnozują dzieci i indywidualizują proces edukacyjny, co umożliwia uczniom
odniesienie sukcesu na miarę posiadanych możliwości. Uczniowie są zadowoleni ze swoich wyników, jako
swój sukces podają wyniki w nauce, osiągnięcia w sporcie i w konkursach. Szkoła podejmuje działania
służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, co jest dostrzegane przez rodziców i środowisko lokalne.
Uczniowie uznają, że nauczyciele wierzą w ich możliwości i  mogą liczyć na ich pomoc.

Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów. Z informacji pozyskanej od nauczycieli (29/30)wynika,
że diagnozują oni możliwości edukacyjne w odniesieniu do wszystkich uczniów, których uczą. Dzięki tej diagnozie
otrzymują dane o łatwości i trudności zadań dla poszczególnych uczniów w klasie oraz całym zespole klasowym,
informację o deficytach edukacyjnych uczniów, dokładną informację jakie treści należy usystematyzować
i utrwalać, wyciągają wnioski do dalszej pracy, planują zajęcia uwzględniając sposoby (metody i formy pracy)
z uczniami potrzebującymi indywidualnej pomocy. 
Zdaniem partnerów i samorządu lokalnego w miejscach gdzie mieszkają uczniowie pojawiają się problemy
społeczne. Są to pojedyncze przypadki: bezrobocia, alkoholizmu, „eurosieroctwa”.

Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. Większość badanych uczniów klasy V
(26/30) uważa, że osiąga sukces na miarę swoich możliwości - 15/30 myśląc o swoich wynikach w nauce czuje
radość, 11/30 – uważa, że wszystko jest w porządku, 2/30 czuje niezadowolenie, że nie mogło zrobić więcej,
a 2/30 nic to nie obchodzi. Uczniowie zapytani o swój największy sukces w tym lub poprzednim roku szkolnym
wymienili: lepsze wyniki w nauce (12/30), osiągnięcia w sporcie (10/30) i konkursach (7/30), występy na scenie –
jasełka, wokalne (3/30). W opinii dyrektora nie ma takich czynników, które wpływałyby na to, że szkoła nie
zapewnia każdemu dziecku sukcesu na miarę możliwości.

W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów. Z wypowiedzi dyrektora
w ankiecie wynika, że w szkole nie ma uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, natomiast
23 uczniów posiada opinie poradni. Wszyscy uczniowie z opiniami objęci są terapią zaleconą przez poradnię:
• zajęcia logopedyczne zalecono siedmiorgu uczniom, co stanowi 12,07% wszystkich korzystających z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
• na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne terapii pedagogicznej uczęszcza 10 uczniów stanowi to 17,24% wszystkich
uczniów objętych pomocą;
• na zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne uczestniczy 9 uczniów, co stanowi 15,52 % wszystkich uczniów
objętych pomocą;
• dla 58 uczniów opracowano kipu.
Do działań prowadzonych w szkole, w celu zwiększenia szans edukacyjnych uczniów, zdaniem dyrektora należą:
• zajęcia prowadzone w ramach projektu „Efektywna Nauka” z których korzysta 98,6% wszystkich uczniów
w szkole;
• zajęcia prowadzone w ramach projektu „Indywidualizacja Procesów Kształcenia” w kl. I – III „Wspólnymi siłami” :
korzysta z nich 48 uczniów, co stanowi 35% dzieci kl. I-III;
Ponadto w szkole prowadzone są: koła przedmiotowe w kl. I - III (10 uczniów 7%), koła przedmiotowe w kl. IV - VI
(64 uczniów- 74%), koła artystyczne ( 43 uczniów - 14,1%). Uczniowie maja możliwość korzystania z zajęć
sportowych: treningi pływanie kl. I –III – klasy sportowe (76 uczniów 55%), treningi pływanie kl. IV –VI – klasy
sportowe (23- 19,2%), treningi gry zespołowe ( siatkówka, piłka nożna) kl. IV –VI – klasy sportowe (66 - 55%).
Ogółem z zajęć sportowych prowadzonych w ramach klas sportowych korzysta 165 uczniów, co stanowi 64%
ogółu uczniów w szkole. Prowadzone są również koła zainteresowań: sportowe, komputerowe, kulinarne, koło
rycerzy szachowych, tymi zajęciami objętych jest 129 uczniów- 42,2%. Z zajęć wyrównawczych: z matematyki, j.
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polskiego i j. angielski ego korzysta 54 uczniów- 20,8%. Zajęcia dodatkowe prowadzone są również w ramach
innowacji pedagogicznych:
1 .„Do szkoły z bajką – program terapeutyczny dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną” -20dzieci co stanowi
ok. 13% dzieci w kl. I –III;
2. „Widzę, słyszę, czuję- budowanie edukacji sensorycznej indywidualnie dla każdego dziecka na lekcjach
matematyki w II etapie kształcenia” - 30 dzieci, co stanowi 25%dzieci kl. IV- VI;
 3. "Rodzinki z Jedynki na start – Nordic Walking”- 24 dzieci, co stanowi 9% uczniów klas I-VI;
4. „Od wiedzy poprzez umiejętności do biznesu – promowanie szkolnictwa zawodowego wśród dzieci i młodzieży
szkoły podstawowej i gimnazjum-26 dzieci, co stanowi 22%. Zdaniem większości rodziców (50/66) i partnerów
szkoła podejmuje działania aby ich dzieci miały poczucie sukcesu w nauce na miarę swoich możliwości. W szkole
organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjne, rozwijanie są zainteresowania uczniów zdolnych, przygotowanie
do konkursów przedmiotowych i artystycznych, w szkole dba się o sukces dzieci przeciętnych i poniżej
przeciętnych (diagnoza przesiewowa). Zdaniem partnerów i samorządu szkoła dba o sukces każdego dziecka.
Uczniowie osiągają w różnych konkursach i zawodach sportowych:
• Konkursy przedmiotowe: Matematyka z Elementami Przyrody – 2011 -laureat, finalista; Język Polski
z Elementami Historii (II etap) -2011- 2 uczniów wysoki wynik w II etapie(region); 2012 –finalistka; Ogólnopolski
Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik – 2012- laureat- nagroda główna; Międzynarodowy Konkurs Informatyczny
Bóbr- 2011 -1 ucz. III miejsce w Polsce; 2012- 3uczn. kwalifikacja do turnieju międzynarodowego; Ogólnopolski
Konkurs Języka Angielskiego FOX – 2011- 2 ucz, nagrody; 2012 – 1 ucz.- nagroda; Ogólnopolski Konkurs
Informatyczny BALTIE – 2011 – 3 uczn. wysoki wynik; Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR –2012-
1 ucz. –nagroda;
• Konkursy artystyczne: VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Moja ulubiona bajka lub baśń" -2012- laureat;
Powiatowy Konkurs Plastyczny "Z przyrodą na Ty zawsze zdrowo" – 2012- dwie nagrody; Międzygminny Konkurs
Recytatorski – 2011-kategoria ogólna – II i III miejsce; Międzygminny Konkurs Recytatorski – 2011-gwara - I i II
miejsce;
• Do najważniejszych osiągnięć sportowych można zaliczyć: 1. Mistrzyni Śląska 12-latków w Tarnowskich Górach
,Mistrzyni śląska 12-latków na Ogólnopolskim Mityngu Pływackim w Pawłowicach, dwie Mistrzyni Śląska 13-latków
Radlin 2011 w 4 stylach; powołanie do kadry Narodowej Juniorów; 1 ucz. -I miejsce 100m stylem dowolnym i 200
m stylem zmiennym oraz 1 ucz.- I miejsce 200m w stylu klasycznym Trójmecz Pływacki Juniorów – 2011 – Praga -/
Czechy, Polska, Słowacja; 2. Mistrz Śląska 12- Latków – 1 uczeń kategoria: 400 m. 3. Wysokie miejsca piłkarzy ,
siatkarek w powiecie i województwie, dzięki którym szkoła jest rozpoznawalna w regionie.
• 4 uczniów w szkole - czerwiec 2011 otrzymało nagrodę Wójta Gminy Miedźna ( podczas sesji Rady Gminy) za
najwyższe sukcesy na szczeblu województwa i Polski; a w roku 2012 , taki tytuł otrzymał 1 uczeń za tytuł laureata
w ogólnopolskim konkursie Świetlik.

W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. Dyrektor w wywiadzie
stwierdził, że uczniowie są motywowani do pełnego wykorzystania swoich możliwości. Na koniec roku uczniowie
otrzymują nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce oraz 100% frekwencję. Najlepsi uczniowie kończący
szkołę otrzymują tytuł Najlepszego Absolwenta Szkoły lub Najlepszego Sportowca. Na apelu szkolnym dzieci są
chwalone za wyniki, osiągnięcia, postawy godne naśladowania. Na tablicy ogłoszeń wywieszane są informacje
o największych osiągnięciach szkoły. Na stronie internetowej szkoły podawane są informacje o sukcesach dzieci.
Za wysokie wyniki w nauce i sporcie są przyznawane stypendia. Kierowane są listy gratulacyjne do rodziców.
Prowadzone są zajęcia metodami aktywnymi, gdzie poprzez zabawę zwiększa się motywacja dzieci do działania,
pracy. Prowadzony jest duży wachlarz zajęć pozalekcyjnych, gdzie praktycznie każde dziecko ma wybór dla siebie
koła, gdzie może rozwijać swoje możliwości i zwiększyć chęć uczenia się.
Zdaniem nauczycieli wyrażonym w wywiadzie proces kształcenia jest indywidualizowany poprzez:
• dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości dzieci,
• różnicowanie poziomu wymagań,
• dzielenie języka angielskiego na poziomy zaawansowania,
• tworzenie klas sportowych dla dzieci uzdolnionych sportowo,
• organizację kół rozwijających zdolności i wyrównujących braki ,
• prowadzenie zajęć specjalistycznych takich, jak: socjoterapia, logoterapia, tworzenie możliwości do pracy
indywidualnej.
• wdrażanie innowacji pedagogicznych dających możliwości indywidualizowania zajęć z: matematyki (Widzę ,
słyszę, czuję- budowanie edukacji sensorycznej, indywidualnie dla każdego dziecka na lekcjach matematyki w II
etapie kształcenia), z techniki ("Od wiedzy do poprzez umiejętności do biznesu- promowanie szkolnictwa
zawodowego wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum"), z wychowania fizycznego ("Rodzinki
z Jedynki na start Nordic Walking) oraz z zajęć terapeutycznych dla dzieci rozpoczynających naukę ("Do szkoły
z bajką").
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Ankietowani uczniowie klasy V (26/30) uznali, ze nauczyciele mówią im, że mogą się nauczyć nawet trudnych
rzeczy, natomiast uczniowie klasy VI (21/28) podali, że nauczyciele wierzą w ich możliwości. Większość
ankietowanych uczniów klasy V (28/30) stwierdziło, że mogą liczyć na pomoc nauczycieli w razie kłopotów
z nauką. Prawie 2/3 ankietowanych rodziców (37/66) ma poczucie, że ich dziecko traktowane jest indywidualnie,
natomiast 1/3 (28/66) rodziców jest przeciwnego zdania. Z obserwacji zajęć wynika, że nauczyciele motywują
uczniów do angażowania się i dobierają sposób motywowania odpowiednio do potrzeb uczniów. 

Przytoczone powyżej argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A
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Obszar: Środowisko

Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Komentarz:

Szkoła wykorzystuje swoje możliwości i podejmuje inicjatywy i różne przedsięwzięcia na rzecz
środowiska, do realizacji których pozyskuje wszystkie lokalne instytucje i organizacje. W swoich
działaniach uwzględnia potrzeby i możliwości społeczności lokalnej i inspiruje ją do aktywności.
Współpraca z samorządem lokalnym i partnerami społecznymi działającymi w środowisku wpływa
korzystnie na rozwój uczniów, wzbogaca ofertę edukacyjną i promuje szkołę. 

Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska. Zdaniem dyrektora, wyrażonym w wywiadzie, szkoła
podejmuje inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej i współpracuje w tym zakresie z wszystkimi podmiotami
działającymi w środowisku. W dokumentacji znajduje się potwierdzenie podejmowania inicjatyw na rzecz
środowiska lokalnego. Szkoła udostępnia bazę sportową na prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie ze Środowiskowego Domu Opieki, Ludowemu Klubowi Sportowemu Sokół z Woli oraz placówkom
oświatowym. Stowarzyszenie Św. B. Alberta z Trzebini korzysta z pomieszczenia biblioteki szkolnej, w której
prowadzi sprzedaż wytworów prac swoich pensjonariuszy. Partnerzy społeczni i samorząd podali jeszcze inne
inicjatywy szkoły, wśród których wymienili organizację: Miedziańskiego Rajdu Rowerowego i Biegu Ulicznego
przy współudziale GOSiR – u, seminarium dla rodziców dzieci 6-letnich z całej gminy, współpracy z miastami
partnerskimi, we współpracy z rodzicami zabawy karnawałowej dla dorosłych. Szkoła zainicjowała w gminie akcję
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W efekcie prowadzonej przez szkołę kampanii, na rzecz wcześniejszego
posyłania dzieci sześcioletnich do szkoły i współdziałaniu, w tym zakresie z gminą, uruchomiono w szkole klasę
pierwszą dla 24 dzieci 6-letnich.

Szkoła współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku. Zdaniem dyrektora i nauczycieli
szkoła współpracuje z wszystkimi lokalnymi instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami
i prywatnymi przedsiębiorcami i zaliczają do nich;
1. Gminę Miedźna, która opracowała dla szkół projekty unijne: Indywidualizację Procesu Kształcenia dla klas I-III
i Efektywną Naukę. Dzięki temu w szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci m.in.: z zaburzeniami
rozwoju mowy, mającymi trudności z nauką oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia matematyczno –
przyrodnicze i artystyczne, ze sprawnego czytania, ćwiczenia pamięci i koncentracji. Pomoce dydaktyczne
zakupione w ramach projektu, pozostaną na stanie szkoły. Gmina wspiera uczniów z rodzin pozostających
w trudnej sytuacji materialnej poprzez dofinansowanie obiadów, wyprawki i organizowanie pomocy rzeczowej.
Organ prowadzący zapewnił dzieciom sześcioletnim, rozpoczynającym naukę w szkole, bardzo dobre warunki
nauki i opieki, dba o warunki lokalowe placówki i jej doposażenie w pomoce i sprzęt.
2. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie, która wspólnie ze szkołą wspiera rodzinę w poszerzaniu
kompetencji wychowawczych, prowadzi poradnictwo indywidualne i konsultacje dla dyrektora szkoły, pedagoga
wychowawców i nauczycieli.
3. Radę Rodziców, która pomaga w poprawie warunków lokalowych szkoły, organizuje środki pieniężne na zakup
sprzętu szkolnego.
4. Przedszkole nr 2 w Woli, z którym szkoła podejmuje wspólne działania na rzecz kampanii dla sześciolatków oraz
doboru metod pracy z dzieckiem 5 i 6 letnim w szkole i przedszkolu.
5. Gimnazjum nr1 w Woli, z którym szkoła prowadzi innowację pedagogiczną „Od wiedzy poprzez umiejętności
do biznesu – promowanie szkolnictwa zawodowego wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum” i
współdziała w śledzeniu losów absolwentów.
6. Lokalnych przedsiębiorców, rodziców i mieszkańców, którzy wspierają finansowo i pomocą rzeczową
przedsięwzięcia takie jak: malowanie sal, konserwacje sprzętu elektronicznego, dofinansowanie imprez dla dzieci.
7. Bank PKO w Woli, z którym prowadzona jest w szkole nauka elementów przedsiębiorczości poprzez realizację
programu SKO „Poznaj Moc Oszczędzania w PKO”.
8. Ludowe Kluby Sportowe Sokół i Gilus - Gilowice oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, które organizują
zawody sportowe i działają na rzecz aktywności sportowej.
9. Ochotniczą Strażą Pożarną, która propaguje wśród młodzieży bezpieczne zachowania i prowadzi Młodzieżową
Drużynę Pożarniczą.
10. Policję, kuratorów sądowych i Centrum Pomocy Rodzinie, instytucje te wspierają szkołę w działaniach
wychowawczych.
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11. Bibliotekę Publiczną, z która organizowane są różne przedsięwzięcia kulturalne.
12. Parafią w zakresie organizowania Jasełek.
Wśród działań szkoły na rzecz lokalnego środowiska dyrektor wymienia:
1. Gminny Bieg Uliczny im. B. Malinowskiego - dla dzieci i uczniów placówek oświatowych z gminy Miedźna,
w organizację którego byli zaangażowani wszyscy pracownicy szkoły.
2. VI Rodzinny Rajd Rowerowy - dla rodzin nie tylko z gminy Miedźna, który jest wspólną inicjatywą szkoły,
GOSiR-u i PTTK- u Magurka, w której wzięło udział 500 uczestników .
3. Konferencję dla rodziców dzieci 6 letnich z gminy Miedźna "Zaprogramowani na sukces, rola rodzica
w budowaniu kariery dziecka- planowanie z przyszłości", w którą zaangażowani byli wszyscy pedagogiczni
i niepedagogiczni pracownicy szkoły. Nieodpłatnie z zasobów szkoły korzystały kluby sportowe i inne placówki
oświatowe, stowarzyszenie, rodzice oraz samorząd lokalny. Samorząd i partnerzy społeczni współpracę szkoły
z organizacjami i instytucjami działającym i w środowisku uznają za satysfakcjonującą i wystarczającą w stosunku
do istniejących potrzeb. Dokumentacja szkoły potwierdza współdziałanie szkoły z lokalnymi instytucjami
wymienionymi przez wszystkich respondentów .

Szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska. Dyrektor w ankiecie deklaruje, że informacje na temat
potrzeb i możliwości lokalnego środowiska gromadzi podczas spotkań i rozmów z radą rodziców, indywidualnych
z rodzicami, przedstawicielami instytucji i partnerami współpracującymi ze szkołą. Wśród potrzeb lokalnego
środowiska dyrektor i nauczyciele wymienią; otoczenie opieką wychowawczą wszystkie dzieci, zapewnienie opieki
wychowawczej dzieciom 6 letnim rozpoczynającym naukę w klasie pierwszej zgodnie z oczekiwaniami rodziców,
zagospodarowanie spędzania wolnego czasu, organizację zajęć pozalekcyjnych i imprez kulturalnych i sportowych,
zapewnienie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, udostępnianie bazy lokalowej
i zaplecza sportowego instytucjom i lokalnym organizacjom. Zdaniem rodziców, wyrażonym w wywiadzie, szkoła
zna potrzeby środowiska lokalnego i je zaspakaja, co popierają następującymi przykładami: godziny pracy świetlicy
dostosowane są do potrzeb rodziców, szkoła zapewnia na miejscu specjalistyczną pomoc (logopedy, pedagoga)
i zakup podręczników po promocyjnych cenach, dzieci mogą korzystać z placu zabaw poza godzinami pracy
szkoły, rodzice i dzieci są wspierani jeżeli pojawiają się problemy wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne
organizowane są zgodnie z potrzebami dzieci. Zdaniem partnerów społecznych i samorządu do najważniejszych
potrzeb społeczności lokalnej zaspakajanych przez szkołę należą:
• opieka nad dziećmi - czas pracy świetlicy dostosowany do potrzeb rodziców,
• promowanie gminy dzięki osiągnięciom uczniów,
• pomoc dzieciom biednym i wsparcie finansowe rodzin potrzebujących,
• organizacja na miejscu kupna podręczników,
• udostępnienie placu zabaw dzieciom z osiedla,
• zbieranie nakrętek dla chorego dziecka,
• działania na rzecz środowiska - zbieranie makulatury.

Szkoła prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska. Dyrektor wśród
działań podejmowanych w szkole, w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej wymienia organizację zajęć
pozalekcyjnych i dodatkowej nauki języka angielskiego, klas sportowych, zielonych szkół, zabawy karnawałowej
dla dorosłych, zabaw dla dzieci, poradnictwa rodzinnego, zajęć logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz wynajem
pomieszczeń szkolnych. Nauczyciele w ankiecie dodają wydłużenie czasu pracy świetlicy, uruchomienie drugiej
świetlicy dla dzieci młodszych oraz zapewnienie bardzo dobrych warunków dla klasy pierwszej dzieci 6 letnich.
Wskazują także na organizację imprez środowiskowych Biegu Ulicznego, Rodzinnego Rajdu Rowerowego, Jasełek
i Dnia Matki. Rodzice w wywiadzie wskazują na zaangażowanie szkoły w organizację środowiskowej imprezy
Rajdu Rodzinnego i Biegu Ulicznego. Samorząd i partnerzy społeczni potwierdzają realizację, przez szkołę,
wymienionych działań, które w pełni zaspakajają. Dokumentacja pedagogiczna, w tym sprawozdania z pracy
nauczycieli i zespołów potwierdzają realizację wymienionych przedsięwzięć na rzecz środowiska.

Szkoła korzysta z zasobów środowiska w procesie nauczania. Zdaniem dyrektora następujące działania szkoły
prowadzone były we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego: organizacja wyjazdów i wycieczek szkolnych,
zajęć profilaktycznych, pozalekcyjnych, imprez środowiskowych, zakup sprzętu dla szkoły, wsparcie od gminy
w realizowanych projektach, pomocy dzieciom, realizacji kampania sześciolatka. Za kluczowe z tych działań
dyrektor uznaje: uhonorowanie uczniów stypendium Wójta na uroczystej sesji gminy, zapewnienie pomocy
socjalnej uczniom wychowującym się w rodzinach o niskich dochodach, organizację wyjazdów edukacyjnych,
wycieczek i zielonych szkół, poprawę warunków lokalowych i bazowych, realizację projektów unijnych. W opinii
dyrektora, szkoła wykorzystuje zasoby środowiska lokalnego realizując podstawę programową i prowadząc zajęcia
pozalekcyjne. Uczniowie korzystają na zajęciach sportowych z pływalni i boiska Orlik, a podczas imprez
kulturalnych z Domu Kultury i Biblioteki Publicznej oraz z pracowni gastronomicznej szkoły. W miejscowej piekarni
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mają warsztaty z pieczenia chleba. Nauczyciele w ankiecie deklarują, że we współpracy z podmiotami lokalnego
środowiska organizują:
• imprezy środowiskowe (28/30),
• wyjazdy i wycieczki szkolnych oraz zajęcia pozalekcyjne (26/30),
• prowadzenie lub współprowadzenie lekcji (25/30),
• zakup sprzętu, projekty edukacyjne i pomoc socjalną (23/30),
• zajęcia profilaktyczne i stypendia dla najlepszych (20/30).
Wśród innych działań nauczyciele wymieniają organizowanie wspólnie z Parafią Jasełek. Zdaniem rodziców,
wyrażonym w ankiecie, szkoła korzysta ze wsparcia środowiska lokalnego, które finansuje zakup rolet, założenie
internetu, serwis urządzeń informatycznych, malowanie sal, organizowanie zabaw dochodowych, zakup mebli
do klas najmłodszych. zakup środków biurowych. Zdaniem partnerów społecznych i samorządu szkoła jest
wspierana przez miejscową ludność i wymieniają sponsorowanie przez prywatnych przedsiębiorców
i indywidualnych działań szkoły w zakresie poprawy warunków lokalowych i wspieraniu przy organizacji imprez.
Szkołę, w organizacji imprez kulturalnych, sportowych i profilaktycznych, wspierają takie instytucje i organizacje
jak: Biblioteka Gminna, GOSiR i  Ochotnicza Straż Pożarna.

Współpraca szkoły z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój uczniów. Dyrektor wśród
najważniejszych korzyści jakie odnoszą uczniowie, dzięki współpracy szkoły z podmiotami działającymi w lokalnym
środowisku wymienia: możliwość korzystania z basenu i obiektów sportowych, wyjazdy na konkursy i zawody
sportowe, uczenie się przedsiębiorczości i elementów ekonomii, uczestniczenie w zajęciach warsztatowych
z gastronomii w pracowni technikum oraz spotkaniach literackich, teatralnych oraz konkursach organizowanych
przez gminny Ośrodek Kultury. Zdaniem nauczycieli korzyści jakie odnoszą uczniowie dzięki współpracy szkoły
z organizacjami, to możliwość prezentacji umiejętności, zdobywanie nagród w lokalnych imprezach. Współpraca
z rodzicami przy organizacji zabawy dochodowej skutkuje zgromadzeniem środków na bogacenie bazy szkoły
i poprawę warunków lokalowych. Zdaniem uczniów szkoła organizuje zajęcia, które dają im możliwość spotkania
z ludźmi lub organizacjami spoza szkoły i wymieniają; spotkania z gośćmi z projektu Comenius, rozmowy
o kulturach innych narodów, spotkania z policjantem, starostą, wójtem, gośćmi ze Słowacji, Ukrainy i z miast
partnerskich. Organizowane są także spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży, na lekcję zaproszono
byłego absolwenta, który mówił o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Współpraca z rodzicami przy organizacji
zabawy dochodowej skutkuje zgromadzeniem środków na bogacenie bazy szkoły i poprawę warunków lokalowych.
Zdaniem uczniów szkołą organizuje zajęcia, które dają im możliwość spotkania z ludźmi lub organizacjami.

Wykorzystywanie przez szkołę swoich możliwości, podejmowanie inicjatyw i różne przedsięwzięcia na rzecz
środowiska, pozyskiwanie do ich realizacji wszystkich lokalnych instytucji i organizacji sprawia, że wymaganie
spełnione jest w stopniu bardzo wysokim. .

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

Komentarz:
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Szkoła wykorzystuje informację o losach absolwentów do doskonalenia pracy i uzyskiwania
wyższych efektów kształcenia i wychowania. Z absolwentami podejmowane są różne formy współpracy,
w tym uczestniczenie w spotkaniach z uczniami, pomoc przy organizacji imprez szkolnych
i środowiskowych. Zdaniem zdecydowanej większości rodziców szkoła przygotowuje do funkcjonowania
w dalszym życiu, nieco mniejsza liczba rodziców deklaruje, że uczniowie na dalszym etapie edukacyjnym
nie będą potrzebowali korepetycji. 

Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów w procesie nauczania i wychowania. Szkoła
wykorzystuje informacje o losach absolwentów w procesie nauczania i wychowania. Prawie wszyscy nauczyciele
(29/30) twierdzą, że wykorzystują informacje o losach absolwentów, do doskonalenia procesu nauczania
lub wychowania. Pozyskiwanie informacji odbywa się systematycznie, ponieważ gimnazjum mieści się w tym
samym budynku, co szkoła podstawowa. W opinii nauczycieli, wyrażonej podczas wywiadu, informacje są
wykorzystywane przy planowaniu pracy, dobrze podręczników i stosowanych metod pracy. Nauczyciele
wychowania fizycznego, szczególnie klas sportowych, zgodnie z potrzebami kontynuują prace wybranych profili
klas sportowych. Z posiadanych przez nauczycieli informacji wynika, że absolwenci szkoły w kolejnych etapach
kształcenia mają wybitne osiągnięcia w robotyce.

Szkoła współpracuje z absolwentami. Dyrektor deklaruje, że szkoła często podejmuje współpracę
z absolwentami, nauczyciele (28/30) deklarują, że ma to miejsce od czasu do czasu. Zdaniem dyrektora
absolwenci szkoły, w tym ci odnoszący sukces, zapraszani są na spotkania i uroczystości szkolne np. Dni Kultury
Uczniowskiej, podczas których prezentują swoje prace wykonywane na międzynarodowe konkursy z mechatroniki.
Zdaniem dyrektora jest to dobra okazja do promowania wartości uczenia się. Informacje o dalszych losach
absolwentów pozyskiwane są od samych uczniów, nauczycieli gimnazjum i wykorzystywane są do planowania
procesów nauczania i wychowania. W opinii dyrektora współpraca ta polega także na umożliwianiu absolwentom
odbywania w szkole praktyk studenckich, zatrudnianiu w szkole na stanowisku nauczyciela absolwentów szkoły,
prowadzeniu przez absolwentkę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Rodzice obecnych uczniów, to dawni
absolwenci, którzy pracują na rzecz szkoły w trójkach klasowych, wykonują drobne prace i finansują konserwacje
sprzętu komputerowego. Nauczyciele w ankiecie deklarują:
• 23/29 wykorzystanie umiejętności absolwentów (uczennic gimnazjum) do nauki tańca uczniów klas III,
prowadzenie zajęć pokazowych przez studenta AGH Kraków, zasilenie uczniami szkoły orkiestry strażackiej,
• 8/29 organizację kontaktów uczniów II etapu edukacyjnego z nauczycielami i uczniami klas I-III,
• 4/29 prowadzanie praktyk studenckich,
• 4/29 współpracę z uczniami gimnazjum w propagowaniu zainteresowania sportem i pływaniem.
Pojedyncze wskazania są na: pomoc absolwentów w Gminnym Biegu Ulicznym i Rodzinnym Rajdzie Rowerowym,
zachęcenie absolwentki do udziału w konkursie plastycznym "Moja przygoda w muzeum"- reprezentowanie
Pszczyny w eliminacjach ogólnopolskich w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

Szkoła przygotowuje do dalszej edukacji i do funkcjonowania na rynku pracy
Zdaniem zdecydowanej większości nauczycieli (27/30) uczniowie, aby osiągnąć sukces w dalszym etapie
nauczania, raczej nie potrzebują korepetycji lub innych zajęć poza szkołą, pozostali (2/30) uważają, że raczej będą
one potrzebne. Zdaniem rodziców (48/66) ich dzieci, aby zapewnić sobie możliwość dalszej nauki w szkole raczej
nie będą potrzebować korepetycji lub innych zajęć poza szkołą, przeciwnego zdania są pozostali (17/66)
badanych. Dyrektor i nauczyciele wymieniają następujące działania, jakie podejmuje szkoła, aby przygotować
uczniów do funkcjonowania na rynku pracy:
1. Nauczanie języków obcych i sprawne posługiwanie się nimi.
2. Planowanie i organizowanie własnego uczenia się.
3. Uczenie samodzielność i odpowiedzialności w wykonywaniu codziennych zadań i powierzonych do wykonania.
4. Uczenie przedsiębiorczości i szacunku dla pracy.
5. Nauczanie skutecznej komunikacji – kształtowanie kultury języka polskiego, przygotowanie do wystąpień
publicznych.
6. Umiejętność szybkiej obsługi komputera i prostych programów, tworzenia prezentacji multimedialnych.
7. Uczenie kreatywności w działaniach.
Zdaniem większości rodziców (60/66) uczniowie tej szkoły są raczej dobrze przygotowani do funkcjonowania
w dalszym życiu, pozostali (5/66) są przeciwnego zdania. Partnerzy społeczni zdecydowanie twierdzą, że oferta
szkoły jest dostosowana do potrzeb obecnego rynku pracy, a uczniowie są dobrze przygotowani do radzenia sobie
w przyszłości.

Przytoczone powyżej argumenty świadczą o wysokim stopniu spełniania wymagania.
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Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji

Komentarz:

Szkoła w szerokim zakresie upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej i podejmowanych
przedsięwzięciach. Upowszechnia sukcesy uczniów i eksponuje uzyskiwane efekty, dzięki czemu promuje
osiągnięcia w środowisku lokalnym. Szkoła, we współdziałaniu z organem prowadzącym, podjęła
skuteczną kampanię na rzecz posyłania do szkoły dzieci sześcioletnich, której efektem było uruchomienie
klasy pierwszej składającej się z 24 sześciolatków. Promowanie wartości edukacji przez szkołę jest bardzo
dobrze postrzegane  przez rodziców, organ prowadzący i partnerów społecznych.
 
Szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i jej osiągnięć. Szkoła
o swojej ofercie informuje w przygotowanym informatorze, ulotkach, folderach na temat swojej działalności, ma
własną stronę internetową. Cyklicznie prezentuje swoje działania i osiągnięcia w lokalnych mediach (ogłoszenia
i artykuły w prasie lokalnej, audycje radiowe, udział w programach lokalnej TV). Informacje o szkole umieszczane
są również na facebooku. Uczniowie prowadzą szkolny blog. Na stronie szkoły systematycznie pojawiają się
informacje o osiągnięcia uczniów, konkursie Mam 6 lat, do którego przystąpiła szkoła, uzyskaniu przez szkołę
tytułu Szkoły Przyjaznej Sześciolatkom, zamieszczony jest artykuł o projekcie Comenius Regio. Na
facebooka/Comenius Regio zamieszczono informacja o seminarium dla nauczycieli gminy, powiatu i regionu.
Rodzice o ofercie szkoły informowani są podczas zebrań ogólnych i klasowych. Informacje o działaniach
i osiągnięciach szkoły zamieszczane są także na stronie internetowej Gminy. Analiza dokumentacji pedagogicznej
szkoły i przegląd stron internetowych potwierdzają podejmowanie różnych działań informacyjnych. 
 
Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia szkoły i jej uczniów. Rodzice w ankiecie
deklarują, że uzyskują informacje na temat różnych osiągnięć uczniów, w tym 51/66 twierdzi, że dotyczy to
sukcesów uczniów w konkursach, 63/66 wskazuje na sukcesy uczniów w zawodach/imprezach sportowych, 31/66
udziału przedstawicieli szkoły w ważnych wydarzeniach i uroczystościach, 17/66 nagrody nagród i wyróżnień
nauczycieli, 29/66 uzyskanie przez uczniów stypendiów, 42/66 przystąpienie szkoły do projektu lub udział w akcji
społecznej. Rodzice twierdzą, że są to wystarczające informacje i spośród 52 rodziców wyrażających swoje opinie
32 ocenia je wysoko i bardzo dobrze, że są one dobre deklaruje 10, że są one wystarczające deklaruje badanych.
Partnerzy społeczni deklarują, że uzyskują pełną informacje o działaniach szkoły i osiągnięciach uczniów. 

Szkoła informuje o celowości i skuteczności swoich działań, co potwierdzają wszyscy respondenci. Ankietowani
rodzice deklarują, że są informowani o różnych działaniach szkoły i wymieniają informowanie w sprawie;
• celów, które chce realizować szkoła (58/66),
• celów edukacyjnych działań nauczycieli (37/66) ,
• celów wychowawczych działań, które realizują nauczyciele (56/66),
• działań szkoły, które sprawdzają się ze względu na ich wartość wychowawczą 47/66 .
Nauczyciele 28/30 deklarują, że mówią rodzicom o celach edukacyjny działań, które realizują i celach jakie
realizuje szkoła, 29/30 twierdzi, że informują jaki jest cel wychowawczy działań i jakie działania szkoły sprawdzają
się ze względu na ich wartość wychowawczą, jakie działania szkoły sprawdzają się ze względu na ich wartość
edukacyjną deklaruje 27/30. Partnerzy społeczni i samorząd potwierdzają, że szkoła informuje jaki jest sens
edukacyjny działań, które realizują jaki jest sens wychowawczy działań, które realizują jakie cele chce realizować
szkoła jakie działania szkoły sprawdzają się ze względu na ich wartość edukacyjną jakie działania szkoły
sprawdzają się ze względu na ich wartość wychowawczą. Organ prowadzący potwierdza, że posiada wszystkie te
informacje ze sprawozdań dyrektora i sprawozdań przedkładanych na sesji rady gminy.

Szkoła prowadzi działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe życie,
co potwierdzają wszyscy respondenci. Zdaniem dyrektora szkoła organizuje szkolenia, kursy, warsztaty,
konsultacje, debaty angażujące dorosłych członków lokalnej społeczności oraz działania informacyjne dla
środowiska. Na poparcie tych działań dyrektor podaje konkretne inicjatywy realizowane przez szkołę:
• organizacja spotkanie z doradcą metodycznym edukacji wczesnoszkolnej i dyrektorem PPP w Pszczynie
w związku z podjęciem nauki przez dzieci 6 letnich – pomoc w podjęciu decyzji dot. dziecka 6- letniego,
• organizacja seminarium Comenius Regio Jak uczyć dzieci postawy młodego Europejczyka ?– udział 130
uczestników z regionu: Oświęcim, Pszczyna, Tychy, Gmina Miedźna, udział samorządów, dyrektorów, nauczycieli
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z Novej Dubnicy –Słowacja, Hustopece – Czechy, Zbaraż- Ukraina.
• prowadzenie pedagogizacji rodziców nt. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Samorząd w wywiadzie wymienia te same działania szkoły i dodaje spotkania prewencyjne z policją, spotkania dla
rodziców z dyrektorami szkół gimnazjalnych (zapoznanie z ofertą), warsztaty dla rodziców dzieci 6-letnich,
seminarium na temat współpracy międzynarodowej. Rodzice 12/66 w ankiecie deklarują, że szkoła dla rodziców
lub innych dorosłych prowadziła szkolenia, kursy, warsztaty, że były to projekty edukacyjne 23/66, konkursy 28/66,
spotkania z ciekawymi ludźmi 19/66, konsultacje, debaty angażujące członków lokalnej społeczności 12/66.
W dokumentacji szkoły opisane są działania promujące wartość uczenia się, system nagradzania i wyróżnienia za
rzetelna naukę i pracę na rzecz szkoły (nagrody i pochwały, nauczyciela, dyrektora przed całą społecznością, list
pochwalny do rodziców, dyplom uznania, nagrody rzeczowe, statuetka dla Najlepszego Ucznia i Najlepszego
Sportowca, Stpendium Naukowe i Stypendium Sportowe przyznawane na wniosek nauczycieli i instruktorów przez
wójta gminy. Wywieszone są materiały informacyjne na temat wcześniejszego posyłania dzieci do szkoły.
Doskonałą okazją do promowania edukacji wśród uczniów i społeczności lokalnej są obchody Dnia Kultury
Uczniowskiej.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o jakość uczenia się
i relacje ze środowiskiem lokalnym. Zdaniem 30/66 ankietowanych rodziców szkoła zdecydowanie dba o jakość
uczenia się, że raczej o nią dba deklaruje 29/66, że raczej nie ma to miejsca twierdzi 6/66 badanych. Zdaniem
samorządu i partnerów społecznych szkoła dba o jakość uczenia się. Dowodem tego jest liczny udział uczniów
w konkursach i zawodach sportowych i osiągane wyniki w konkursach.W ich opinii szkoła uzyskuje wysoki wynik ze
sprawdzianu po szóstej klasie, co lokuje wysoko w powiecie i województwie. Ich zdaniem szkoła dba o ciekawe
formy prowadzonych zajęć , wykorzystuje nowoczesne technologie w pracy z uczniem. Zdaniem rodziców
wyrażonym w wywiadzie szkoła dba o jakość uczenia się poprzez prowadzone wnikliwe analizy i diagnozy
osiągnięć dzieci i wyników ze sprawdzianu i wdrażanie takich działań, aby pomóc dzieciom w nauce. Zdaniem
rodziców nauczycielom i innym pracownikom szkoły zależy na współpracy z nimi. Deklarują, że uzyskują wsparcie
od szkoły i pedagogów zawsze jak są w potrzebie. Szkoła podejmuje inicjatywy, organizuje imprezy szkolne
i środowiskowe i zabiega o liczny udział w nich rodziców i mieszkańców. Samorząd i partnerzy społeczni
potwierdzają, że nauczyciele i inni pracownicy dbają o dobre relacje z lokalnym środowiskiem i rodzicami.

Działania podejmowane przez szkołę, szczególnie w zakresie promowania wartości edukacji oraz prowadzenia
skutecznej kampanii na rzecz posyłania sześciolatków do szkoły świadczą o bardzo wysokim poziomie spełniania
wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły

Komentarz:

Szkoła pozyskuje opinie rodziców i wykorzystuje je w celu przeprowadzania zmian. Nie ma to
przeniesienia na przeświadczenie rodziców, powyżej 1/3 badanych, o współuczestniczeniu
w podejmowaniu decyzji dotyczących działań szkoły. Rodzice deklarują, że szkoła w różnych formach
wspiera ich w wychowaniu dzieci i otrzymują pełną informację na temat osiągnięć i trudności jakie mają.
Angażowanie się w podejmowanie działań na rzecz szkoły deklaruje 2/3 badanych rodziców.

Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania. Dyrektor twierdzi, że rodzice
dzielą się swoimi opiniami na temat pracy szkoły i procesów nauczania i ma to miejsce podczas zebrań
z rodzicami, indywidualnych rozmów w ramach wyznaczonych spotkań dla rodziców oraz podczas spotkań poza
wyznaczonymi godzinami, przy okazji uroczystości i imprez szkolnych/ klasowych oraz poprzez ankietowe
zasięganie opinii. Zdaniem ankietowanych nauczycieli rodzice dzielą się swoimi opiniami, na temat szkoły,
podczas:
• zebrań klasowych, w czasie indywidualnych rozmów poza wyznaczonymi godzinami spotkań z rodzicami (28/30),
• przy okazji uroczystości i imprez szkolnych/ klasowych (29/30),
• w czasie indywidualnych rozmów w ramach wyznaczonych godzin spotkań dla rodziców (26/30),
• poprzez ankietowanie (24/30)
Wśród innych form wymieniają rozmowy telefoniczne i kontakt e-mail, rozmowy przy odbiorze dzieci ze świetlicy
i wykorzystanie zeszytu korespondencji. Rodzice w ankiecie deklarują, że dzielą się z nauczycielami
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lub dyrektorem swoimi opiniami w następujących sytuacjach:
• podczas zebrań klasowych (59/66),
• rozmów poza wyznaczonymi godzinami spotkań (37/66),
• indywidualnych rozmów w wyznaczonych godzinach (33/66),
• wykorzystanie zeszytu korespondencji telefonu i internetu (6/66).
Zdaniem 58/66 badanych rodziców nauczyciele poświęcają odpowiednią ilość czasu na kontakty z rodzicami,
pozostali (7/66) są przeciwnego zdania. Rodzice (54/66) uważają, że w szkole raczej tworzy się możliwość
do dzielenia się opiniami na temat funkcjonowania szkoły, przeciwnego zdania jest 12/66 badanych. Zdaniem
52/66 badanych rodziców w szkole raczej tworzy się rodzicom możliwość do dzielenia się opiniami i oczekiwaniami
na temat jej pracy, 14/66 jest przeciwnego zdania. W szkole na tablicach wywieszone są informacje na temat
zebrań rodziców, terminów indywidualnych spotkań, zastępstw za nieobecnych nauczycieli, numery telefonów
do rzecznika praw dziecka.

Opinie pozyskane od rodziców mają wpływ na działania szkoły. Zdaniem dyrektora i nauczycieli (29/30) opinie
rodziców brane są pod uwagę przy planowaniu pracy szkoły. Wśród działań, które zostały zmienione pod wpływem
rodziców dyrektor wymienia: wydłużenie czasu pracy świetlicy, wprowadzenie dodatkowej nauki języka
angielskiego, zorganizowanie dodatkowych przejazdów na basen dla dzieci starszych, zabawę karnawałową dla
najmłodszych przy udziale firmy muzycznej, wyjazdów do kina, teatru i na zawody sportowe, udział w warsztatach
dla dzieci i rodziców na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, i dostosowano także godziny zebrań
do potrzeb rodziców. Nauczyciele w wywiadzie, jako przykład wpływu opinii rodziców na działanie szkoły podają:
opiniowanie programu wychowawczego i profilaktyki, wybór miejsca prowadzenia wycieczek i zielonych szkół,
wyboru ubezpieczyciela i dodatkowych dni wolnych od zajęć, akceptują formę kupna podręczników, decydują
o udziale dzieci w zajęciach pozalekcyjnych i prowadzeniu zajęć dodatkowych. Zdaniem rodziców 52/66 ich opinie
są raczej brane pod uwagę przy planowaniu działań szkoły, 13/66 deklaruje, że zdecydowanie nie ma to miejsca.
Podczas wywiadu rodzice stwierdzili, że w ostatnim czasie pod wpływem ich opinii wprowadzono w szkole
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, wydłużono czas pracy świetlicy zgodnie z potrzebami rodziców
i zrezygnowano z jednolitego stroju uczniów.

Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci. Dyrektor
deklaruje w ankiecie, że szkoła wspiera rodziców i umożliwia im: korzystanie z pomocy pedagoga lub psychologa
szkolnego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z warsztatów psychologicznych doskonalących umiejętności
wychowawcze, prowadzone są zajęcia wychowawcze dla dzieci oraz kampania dla rodziców 6 latków. Nauczyciele
w ankiecie twierdzą, że wspierają rodziców w wychowaniu poprzez: służenie radą i wsparciem w sytuacjach
problemowych (29/30), doradzaniem w szukaniu wsparcia (28/29), utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami
(27/30), poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i rodziców (26/30), prowadzenie indywidualnych lub grupowych
spotkań z rodzicami (25/30). Dodatkowo 17 nauczycieli deklaruje współdziałanie z pedagogiem i udział
w komisjach KIPU. Zdaniem rodziców (61/66) szkoła oferuje wsparcie wychowawcze, że jest to pomoc specjalisty
pedagoga deklaruje 59/66, że szkoła pośredniczy w uzyskaniu pomocy z zewnątrz uważa 32/66, że jest to pomoc
poradni psychologiczno - pedagogicznej i pomoc socjalna twierdzi 22/66 badanych, że jest to poradnictwo
wychowawcze deklaruje 18/66, że jest to pomoc psychologa twierdzi 17/66, a 9/66 wskazuje na grupę wsparcia.
Zdaniem rodziców szkoła umożliwia dostęp do następujących form wsparcia; pomocy pedagoga lub psychologa
(59/66), udzielania rad poprzez nauczycieli w sytuacjach problemowych (48/66),doradzania w ramach
indywidualnych lub grupowych spotkań z nauczycielem (35/66), pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej
(32/66), zapewnienia opieki socjalnej (23/66). Za rzeczywiści pomocne z dostępnych form wsparcia rodzice uznają;
pomoc psychologa lub pedagoga (54/66), udzielanie rad i wsparcia przez nauczycieli w sytuacjach problemowych
(40/66), pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej (27/66) i opiekę socjalną (24/66). W dokumentacji szkoły
opisane są wszystkie wymienione przez respondentów formy wspierania, poza doradztwem zawodowym i grupą
wsparcia.

Rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci. Zdecydowana większość rodziców (58/66) deklaruje w ankiecie,
że jest wystarczająco informowana przez szkołę na temat sukcesów swoich dzieci, pozostali (6/66) są przeciwnego
zdania. W zasadzie taka sama liczba rodziców (59/60) uważa, że jest wystarczająco poinformowana na temat
trudności jakie ma w szkole ich dziecko, przeciwnego zdania jest 5/66 badanych. Zdaniem rodziców, wyrażonym
w ankiecie, informacje które uzyskują od nauczycieli i innych pracowników szkoły na temat dzieci są bardzo
pomocne, w wychowaniu. Podkreślają w swoich wypowiedziach, że szkoła prowadzi różne formy kontaktu
z rodzicami np.: zebrania, spotkania indywidualne, konsultacje podczas których wszystko co dotyczy dzieci jest
zgłaszane rodzicom. Nauczyciele (29/30) deklarują w ankiecie, że w wystarczającym stopniu informują rodziców
zarówno o sukcesach jak i trudnościach ich dzieci. Zdecydowana większość rodziców (58/66) deklaruje w ankiecie,
że jest wystarczająco informowana przez szkołę na temat sukcesów swoich dzieci, pozostałych 6/66 jest
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przeciwnego zdania.

Rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę. Rodzice uczestniczą w działaniach
organizowanych przez szkołę. Większość rodziców deklaruje, że angażują się w życie szkoły. Na pytanie
w ankiecie o udział w działaniach podejmowanych przez szkołę 15/66 badanych nie udzieliło odpowiedzi, 6/66
twierdzi, że się nie angażuje w działania szkoły, pozostałych 44/66 wymieniło udział i pomoc w następujących
przedsięwzięciach:
• imprezach i uroczystościach szkolnych np.: Jasełka, wigilijki (18/44),
• dochodowej zabawie karnawałowej (14/44)
• życiu szkoły i klasy np.: opieka na wycieczkach i wyjazdach edukacyjnych, spotkania z dyrektorem
i nauczycielami (15/44),
• rajdzie rowerowym i biegu ulicznym (11/44),
• zawodach i imprezach sportowych oraz konkursach (12/44). konkursach
• akcjach charytatywnych (6/44).
Podczas wywiadu rodzice potwierdzili udział w wymienionych działaniach i podkreślili duże zaangażowanie
rodziców wszystkich klas w organizację wigilii szkolnej, na którą pieką ciasta oraz uczestniczenie rodziców
w formie opieki na wyjazdach w ramach białych i zielonych szkół. Nauczyciele potwierdzają zaangażowanie
rodziców w organizację wszystkich uroczystości klasowych i szkolnych, sprawowanie opieki podczas wycieczek
szkolnych oraz włączenie się w przebieg rajdu rowerowego.

Rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły. Rodzice, 39/66 w ankiecie, deklarują,
że raczej współuczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły, przeciwnego zdania jest 25/66
z badanych. Badani rodzice (39) wskazali na następujące działania szkoły, w których brali udział:
• organizowanie wycieczek i wyjazdów oraz imprez dla dzieci (11/39),
• wybór rad rodziców, udział w zebraniach i opiniowanie dokumentów (14/39,
• wpływ na dodatkowe zajęcia prowadzone w szkole (4/39),
• wybór ubezpieczyciela i rozdysponowanie środków rady rodziców (4/39),
• organizację balu szkolnego (7/39).
Pojedynczo rodzice wymieniają swój wpływ na: wysokość wpłat na komitet rodzicielski, rezygnację z noszenia
mundurków szkolnych, zakup szafek dla dzieci, monitoring wizyjny, plac zabaw dla dzieci, zmianę planu lekcji,
organizację Dnia Dziecka. Rodzice (2) dzieci 6 letnich, które rozpoczęły naukę w klasie pierwszej deklarują,
że wszystkie ich prośby i postulatu związane z zapisaniem dziecka do klasy pierwszej zostały przez dyrekcję
szkoły spełnione. W wywiadzie rodzice twierdzą, że decyzje w jakich najczęściej uczestniczą dotyczą organizacji
imprez szkolnych, klasowych, wycieczek i wyjazdów edukacyjnych oraz prowadzonych zajęć dodatkowych
i pozalekcyjnych. Dyrektor deklaruje, że rodzice i ich ciała przedstawicielskie uchwalają program wychowawczy
i program profilaktyki, decydują o udziale dzieci w projektach i dodatkowych zajęciach, dokonują wyboru miejsc
i tras wycieczek klasowych, o sposobie wydatkowania funduszy gromadzonych na koncie rady rodziców. Ponadto
wskazuje, że rodzice stanowili o organizacji spotkań przedświątecznych, formie powitania pierwszoklasistów
i zakończeniu roku szkolnego. Zdaniem dyrektora największy wpływ rodzice mieli na wydłużenie czasu pracy
świetlicy, prowadzenia w szkole dodatkowej nauki języka angielskiego, dodatkowe przejazdy na basen dla dzieci
starszych, zorganizowanie zabawy karnawałowej dla najmłodszych przy udziale firmy muzycznej, organizacja
wyjazdów do kina, teatru, wyjazdy na dodatkowe zawody sportowe, udział w warsztatach dla dzieci i rodziców
na Uniwersytecie, dostosowano godziny zebrań do potrzeb rodziców. Prawie wszyscy (29/30) ankietowani
nauczyciele zdeklarowali, że rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji i i jako przykład podali: wybór
ubezpieczyciela, wysokość składki na radę rodziców, zorganizowanie zabawy karnawałowej dla rodziców i dla
uczniów. W statucie szkoły opisany jest sposób wpływania rodziców na zapisane ustawowo kompetencje rodziców.
Rodzice w ankiecie deklarują, że dzielą się z nauczycielami lub dyrektorem swoimi opiniami w następujących
sytuacjach:
• podczas zebrań klasowych (59/66),
• rozmów poza wyznaczonymi godzinami spotkań (37/66),
• indywidualnych rozmów w wyznaczonych godzinach (33/66),
• wykorzystanie zeszytu korespondencji telefonu i internetu (6/66).
Zdaniem 58/66 badanych rodziców nauczyciele poświęcają odpowiednią ilość czasu na kontakty z rodzicami,
pozostali (7/66) jest przeciwnego zdania. Rodzice (54/66) uważają, że w szkole raczej tworzy się im możliwość
dzielenia się opiniami na temat funkcjonowania szkoły, przeciwnego zdania jest 12/66 badanych. Zdaniem 52/66
badanych rodziców w szkole raczej tworzy się im możliwość do dzielenia się opiniami i oczekiwaniami na temat jej
pracy, 14/66 jest przeciwnego zdania. W szkole na tablicach informacyjnych wywieszone są informacje na temat
zebrań rodziców, terminów indywidualnych spotkań, numery telefonów do rzecznika praw dziecka,
wyeksponowane są prawa dziecka.
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Przytoczone powyżej argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Zarządzanie

Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach

Komentarz:

Nauczyciele pracują w zespołach, ich zdaniem zdecydowana większość działań w szkole jest
planowana i prowadzona wspólnie z innymi nauczycielami. Planowanie działań w szkole opiera się
na analizie efektów pracy zespołów. Dyrektor i większość nauczycieli deklaruje, że pojawiające w szkole
problemy rozwiązywane są zespołowo.

Nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów. Nauczyciele informują, że są zaangażowani w pracę
następujących zespołów: ds. organizacji imprez dla uczniów, rodziców lub nauczycieli (28/30), wychowawczego
i profilaktycznego (27/30), szkoleniowego (24/30), nauczycieli oddziału (25/30), ds. ewaluacji wewnętrznej (24/30),
programowego, metodycznego i ds. zarządzania szkołą (3/30). Wśród innych zespołów wskazują: ds. KIPU
(20/30), egzaminatorów (5/30), ds. projektów unijnych (3/30), ds. promocji szkoły i opracowania kalendarza imprez
(1/30). Zdaniem nauczycieli (29/30) w pracę zespołów angażują się wszyscy. W ocenie dyrektora większość
nauczycieli angażuje się w pracę zespołów w wysokim stopniu.

Zespoły analizują efekty swojej pracy. Wszyscy badani nauczyciele i dyrektor uważają, że zespoły dokonują
analizy swojej pracy stosując regularne procedury ewaluacyjne. Analiza efektów pracy odbywa się podczas
posiedzeń zespołów oraz rad pedagogicznych. Zespoły przygotowują materiał na określony temat oraz
przeprowadzone analizy, następnie na posiedzeniach rady pedagogicznej materiał jest przedstawiany
i analizowany. Cała rada pedagogiczna poddaje go analizie, wyciągane są wnioski, określane są działania, które
realizują wszyscy nauczyciele. Każdy zespół powołany do rozwiązania sprawy przedstawia materiał na określony
temat w formie pisemnej.

Nauczyciele wspólnie planują działania w szkole opierając się na analizie efektów pracy zespołów. Zdaniem
wszystkich nauczycieli i dyrektora zdecydowana większość działań w szkole planowana jest wspólnie z innymi
nauczycielami. W opinii wszystkich badanych nauczycieli całość tego planowania opiera się na analizie efektów
pracy zespołów. Nauczyciele dla przykładu podają:
 • wdrażanie wniosków do dalszej pracy - zespół egzaminatorów (29/30),
 • planowanie i przeprowadzenie testów próbnych po klasie szóstej (27/30),
 • wdrażanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej - poprawa obszarów słabszych (28/30),
 • diagnozy i raporty - ewaluacja wewnętrzna, testów kompetencji (20/30),
• diagnozy wstępne i końcowe z danego przedmiotu - analiza wyników w zespołach przedmiotowych (20/30),
• badanie indywidualnych potrzeb dziecka - testy gotowości, badanie ryzyka dysleksji (2/30),
• analiza OBUT- wdrażanie wniosków, plan pracy szkoły: organizacja imprez szkolnych - kalendarz /imprezy,
konkursy (1/30).
W trakcie wyżej wymienionego planowania, zdaniem nauczycieli, wykorzystywane są wnioski z analizy efektów
pracy zespołów stałych i zadaniowych.

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy. Dyrektor i nauczyciele są zdania, że pojawiające się problemy
w szkole rozwiązywane są zespołowo. 23 z 30 nauczycieli stwierdza, że korzysta bardzo często, a 6 często
z pomocy innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów, które napotykają w szkole. W opinii większości
nauczycieli (26/30), zespoły pomagają w rozwiązywaniu pojawiających się problemów, 3 nauczycieli wyraża
odmienne zdanie na ten temat. Nauczyciele w wywiadzie stwierdzają, że wszystkie problemy edukacyjne,
wychowawcze i opiekuńcze w szkole rozwiązywane są zespołowo.

Nauczyciele uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form
współpracy. Dyrektor i nauczyciele informują, że w szkole prowadzone były przydatne szkolenia wewnętrzne
dotyczące metod i form współpracy zespołowej. Dyrektor dodaje, że były również prowadzone szkolenia
zewnętrzne. Wszyscy nauczyciele wymieniają konferencje szkoleniowe rady pedagogicznej w ramach WDN,
konferencje warsztatowe na temat „Inteligencji wielorakiej dziecka”, szkolenie dla wszystkich nauczycieli dotyczące
organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole podstawowej, w tym tworzenie zespołów pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Z wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi wynika, ze nie uczestniczą
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wspólnie z pracownikami pedagogicznymi szkoły w szkoleniach dotyczących pracy zespołowej. Z analizy
dokumentów wynika, że nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie współdziałania przy prowadzeniu ewaluacji
wewnętrznej. Przeprowadzone zostało również szkolenie dla rady pedagogicznej przed rozpoczęciem projektu
„Efektywna nauka”, podczas którego omawiano zasady współpracy w zespole trener -wychowawca-uczeń oraz
szkolenie przygotowujące do pracy zespołowej.

Przytoczone powyżej argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Komentarz:

Nauczyciele są angażowani przez dyrektora do udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej. Zdaniem
nauczycieli ewaluacja jest niezbędna i zrobili ją dla poprawienia jakości swojej pracy. Dyrektor szkoły
sprawuje nadzór pedagogiczny, a wyniki i wnioski z nadzoru służą do planowania pracy szkoły. 

Dyrektor szkoły angażuje nauczycieli do udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej. Według dyrektora,
w celu zaangażowania nauczycieli do ewaluacji wewnętrznej stwarza im możliwość udziału w szkoleniach
zewnętrznych (dwóch nauczycieli zostało przeszkolonych). Przeszkoleni nauczyciele są angażowani do dzielenia
się wiedzą z innymi. Zachęca także do udziału w przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej, wskazując na wagę
tego działania, wpływ ewaluacji na wzrost jakości pracy szkoły, osiąganie lepszych efektów pracy dydaktycznej
oraz wychowawczej. Dyrektor zaprasza nauczycieli do pracy zespołowej przy ewaluacji kierując się ich
predyspozycjami np. umiejętnością bycia liderem, dobrą organizacją pracy, ambicją, rozumieniem prawa
oświatowego. Wskazuje także na pozytywne strony tego działania, które pozwalają nauczycielowi mieć realny
wpływ na to, co kształtuje obraz szkoły i jej społeczności. Uświadamia, że poprawia to jakość pracy nauczycieli
i szkoły, wyniki ewaluacji są informacją zwrotną o funkcjonowaniu szkoły w poszczególnych jej obszarach,
a nauczyciele wzbogacają przez to własny warsztat pracy, badając swoje działania dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze. Jako środek wsparcia nauczycieli dyrektor stosuje premię motywacyjną. W szkole powołano zespoły
ds. ewaluacji wewnętrznej i przeszkolono w tym zakresie całą radę pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele
potwierdzają swój udział w ewaluacji wewnętrznej stwierdzając równocześnie, że uważają ewaluację za niezbędną
i zrobili to dla poprawienia jakości własnej pracy. Większość nauczycieli (23/30) ocenia, że angażuje się w pracę
nad ewaluacją wewnętrzną w wysokim stopniu, 6/30 uznaje, że ich zaangażowanie jest w wystarczające.

Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy szkoły. Zdaniem
nauczycieli w wyniku nadzoru pedagogicznego określono następujące wnioski:
1.Nauczyciele wykorzystują metody i formy pracy z książką, które sprzyjają rozumieniu tekstu i tworzeniu własnych.
2.Należy tworzyć sytuacje edukacyjne na lekcjach matematyki i zajęciach dodatkowych do samodzielnego
dochodzenia do wyników, obliczeń oraz tworzenia własnych strategii obliczeń.
3. Stosowanie symboliki matematycznej winno poprzedzić działanie dzieci na konkretach.
4. Nasilić wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych do stworzenia uczniom warunków do doskonalenia
umiejętności matematycznych jak i do formułowania pytań, zadań, czy problemów.
5. Podczas pracy z uczniem wykorzystać analizę stylów uczenia się i dostosować metody do stylu uczenia się
dziecka.
6. Kontrole obejmują tematykę dotyczącą rytmiczność oceniania, prowadzenie dokumentacji nauczania.
7. Należy dokonać zmian w organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej.
8. Obserwacje zajęć nauczycieli nastawione są na sprawdzenie stosowania aktywnych metod nauczania
w realizacji podstawy programowej i oceniania uczniów oraz stosowaniu wniosków z analiz zewnętrznych badań.
Zdaniem dyrektora wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym są omawiane
na konferencji rady pedagogicznej i realizowane w kolejnym roku szkolnym. Są one uwzględniane w planie
nadzoru na kolejny rok. Zagadnienia poddawane kontroli i analizie brane są pod uwagę przy modyfikacji
dokumentów szkolnych – koncepcji pracy szkoły, programu profilaktyki, planów pracy poszczególnych zespołów
i nauczycieli.
Z analizy dokumentacji wynika, że w planie nadzoru ujęto następujące czynności nadzoru:
1.Kontrole:
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• dokumentacji rytmiczności oceniania;
• prowadzenia dokumentacji nauczania;
• zmian w organizacji psych. – pedagogicznej.
2.Obserwacje zajęć nauczycieli:
• stosowanie aktywnych metod nauczana w realizacji podstawy programowej;
• przestrzeganie oceniania uczniów zgodnie z WSO i zawieraniem informacji zwrotnej, czego ma się nauczyć;
• wykorzystanie wniosków z analiz zewnętrznych badań do rozwijania umiejętności sprawiających trudności
dzieciom.
3. Monitorowanie:
• realizacja podstawy programowej;
• wypełnianie dyżurów podczas przerw lekcyjnych.
 4. Ewaluacje wewnętrzne.
Dyrektor wykorzystuje wszystkie wnioski wynikające z podsumowań ewaluacji wewnętrznej i realizacji planów
pracy, przy planowaniu pracy szkoły, organizacji działań i planowaniu nadzoru pedagogicznego. Przykładem
wykorzystania wniosków z ewaluacji wewnętrznej w obszarze "Efekty" jest wprowadzenie zmian w programie
wychowawczy szkoły o działania wychowawcze i współpracę z rodzicami i środowiskiem.

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli. Zdaniem dyrektora i nauczycieli
do przygotowania planu ewaluacji wewnętrznej powoływany jest zespół. Wszyscy nauczyciele twierdzą, ze
uczestniczą w pracach zespołów prowadzących ewaluację wewnętrzną. Z analizy dokumentacji wynika,
że dyrektor powołał liderów do przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej w 2009 r. Uczestniczyli oni w szkoleniach
liderów EW 2 wraz z pedagogiem szkolnym . Do każdej ewaluacji prowadzonej w danym roku szkolnym i
do każdego zespołu kierowanego przez liderów, dyrektor deleguje nauczycieli zgodnie z badanym problemem.

Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do wprowadzania prorozwojowych
zmian w funkcjonowaniu szkoły. Zdaniem wszystkich ankietowanych nauczycieli wnioski płynące z nadzoru
pedagogicznego są w pełni uwzględniane przy wprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu szkoły. Nauczyciele
w wywiadzie wskazali na najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkoły, które zostały wprowadzone w oparciu
o wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego:
1. Uaktualnienie programu wychowawczego o podejmowane działania.
2. Wprowadzenie innowacji z matematyki.
3. Stosowanie aktywnych metod nauczania.
4. Zwiększenie udziału dzieci w konkursach.
5. Zagospodarowanie godzin dyrektorskich na lekcje z matematyki.
W szkole zostały dokonane zmiany wynikające z potrzeb organizacyjnych. Według nauczycieli wprowadzone
zmiany wpływają na jakość efektów nauczania - utrzymanie wyników sprawdzianu, rodzice są zadowoleni z oferty
szkoły, uczniowie w szkole czują się dobrze.
Zdaniem dyrektora wnioski z przeprowadzonych w zeszłym roku badań diagnostycznych sprawdzających
osiągnięcia uczniów zostały omówione na zespołach i wdrożone do realizacji. Ponadto w bieżącym roku szkolnym
dokonano bardzo dokładnych analiz wszelkich testów badających osiągnięcia uczniów i wysunięto wnioski
do pracy z każdego przedmiotu, co powinno wpłynąć na osiągnięcie dobrych wyników na sprawdzianie.
Wniosek: Rodzice i uczniowie mają wpływ na organizację pracy dydaktycznej kół zainteresowań i ofertę
wychowawczą szkoły. Rolą rodziców jest wspieranie inicjatyw szkolnych, doradzanie i współorganizowanie,
proponowanie działań wychowawczych, dydaktycznych, ale również wspieranie zaangażowanie swoich dzieci.
Zespół ds. ewaluacji programu wychowawczego szkoły do końca stycznia ma opracować zmiany w dokumencie
dotyczące sposobów współpracy z rodzicami, w tym formy komunikacji środowiskowej sprzyjające wymianie
informacji.
Wniosek: Z analizy sytuacji wychowawczej za rok 2011/2012, pedagog szkolny w kolejnym roku powinien objąć
pieczą dzieci najmłodsze - sześcioletnie.
Wniosek: W szkole od września 2012 r. nauczyciele uczący w danej klasie, szczególnie wychowawcy mają wraz
z pedagogiem tworzyć zespoły pomocy psychologiczno- pedagogicznej, opracowywać KIP-u i tworzyć system
pomocowy dla uczniów.

Wymaganie spełnione w stopniu wysokim.

Poziom spełniania wymagania: B

 45 / 51Raport z ewaluacji: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli



Wymaganie: Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Komentarz:

Warunki lokalowe szkoły jak i jej wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, są wystarczające
do realizacji podstawy programowej i są bardzo wysoko oceniane przez rodziców, samorząd i partnerów
społecznych oraz kadrę pedagogiczną. Wydatkowanie środków otrzymanych od gminy i pozyskanych
z realizowanych projektów unijnych jest przemyślane i przyczynia się do poprawy bazy szkoły. Współpraca
szkoły z rodzicami i lokalnymi przedsiębiorcami przyczynia się także do ulepszania warunków lokalowych
i  wyposażenia szkoły.

Warunki lokalowe szkoły są wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole
programów nauczania. Opinię taką potwierdzają w ankiecie dyrektor i 29/30 nauczycieli. Ich zdaniem w szkole nie
występują żadne braki w warunkach lokalowych, a mocną stroną szkoły, w tym zakresie, jest posiadanie: 12 sal
lekcyjnych, pracowni komputerowej, osobnej świetlicy dla dzieci młodszych i dla starszych, biblioteki z czytelnią
i centrum multimedialnego, sali audiowizualnej, bardzo dobrego zaplecza sportowego (duża i mała sala
gimnastyczna, salka do gimnastyki korekcyjnej, boiska trawiaste, boisko sportowe do koszykówki), dużego placu
zabaw, jadalni szkolnej z wydzielonymi miejscami do spożywania posiłków przez starszych i młodszych uczniów,
oraz dodatkowe pomieszczenia np.: dla pedagoga, pielęgniarki i logopedy. W szkole znajduje się aula, która
wykorzystywana jest nie tylko do przeprowadzania uroczystości szkolnych i apeli ale korzystają z niej na bieżąco
nauczyciele do prowadzenia zajęć ruchowych oraz gier i zabaw. Podobnej argumentacji na poparcie mocnych
stron warunków lokalowych szkoły użyli, podczas wywiadu, rodzice dodając jeszcze funkcjonowanie w szkole
sklepiku szkolnego. Równie wysoko warunki lokalowe ocenili partnerzy społeczni i samorząd twierdząc, że do ich
poprawy przyczyniła się wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Zdaniem 50/66 ankietowanych rodziców warunki
lokalowe są odpowiednie, według 12/66 występują nieliczne braki.

W szkole znajduje się wyposażenie wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych
w szkole programów nauczania. Opinię taką wyrażają dyrektor i nauczyciele(29/30). Uważają, że mocnymi
stronami szkoły, w tym zakresie, jest wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz
sprzęt komputerowy oddany do dyspozycji nauczycieli do wykorzystania na lekcjach i zajęciach (7 laptopów i 2
komputery stacjonarne), projektory, edukacyjne programy multimedialne i sprzęt sportowy. Na terenie szkoły działa
sieć wi-fi. Nauczyciele dostrzegają jednak potrzebę wymiany sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej -
do dyspozycji uczniów są komputery zakupione w 2004r. Wyposażenie sal zajęć umożliwia realizację celów lekcji
i zajęć pozalekcyjnych, siedem sal zajęć wyposażonych jest w projektory multimedialne, a w trzech zainstalowane
są tablice interaktywne. W klasach na ścianach wiszą przedmiotowe tablice tematyczne i mapy. W salach
nauczania zintegrowanego i oddziału przedszkolnego wystawione są zabawki, różne środki i pomoce dydaktyczne,
które są w zasięgu ręki dziecka, co dowodzie bieżącego korzystania z nich przez dzieci. W bibliotece
zainstalowane są 4 stanowiska komputerowe. Rodzice w wywiadzie wysoko oceniają wyposażenie szkoły, ich
zdaniem sprzęt i meble szkolne są na bieżąco uzupełniane, do dyspozycji uczniów są nowoczesne środki
dydaktyczne (projektory, tablice interaktywne, programy edukacyjne). Rodzice wiedzą, że dużo pomocy
dydaktycznych pozyskano z realizowanych projektów unijnych. Ich zdaniem mocną stroną szkoły jest także
wyposażenie w sprzęt do prowadzenia zajęć sportowych.

W szkole istnieje plan wzbogacania warunków lokalowych i wyposażenia szkoły i podejmuje się działania
mających na celu wzbogacenie warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego. Dyrektor ma
opracowany plan utrzymania i polepszenia warunków lokalowych, co roku sporządza plan budżetowy, w którym
określa potrzeby finansowe związane z planowanymi remontami i modernizacjami. Wśród zmian, których
dokonano w ostatnim czasie, w bazie lokalowej szkoły, dyrektor wymienia m.in.: remont pokoju nauczycielskiego,
sekretariatu, biblioteki szkolnej, pokoju socjalnego dla pracowników, malowanie sali komputerowej, uzupełnienie
ubytków wykładziny w różnych pomieszczeniach szkoły, zakup mebli do sali nauczania zintegrowanego. Zdaniem
dyrektora szkoła jest wspomagana w doskonaleniu warunków lokalowych i doposażaniu w sprzęt i pomoce
dydaktyczne przez samorząd, rodziców i partnerów społecznych. Zgromadzony materiał potwierdza duże
zaangażowanie dyrektora, organu prowadzącego i rodziców w polepszanie warunków lokalowych i wyposażenia
szkoły. Rada Rodziców finansuje zakup szafek szkolnych dla dzieci. W wyniku współpracy szkoły z firmą
komputerową, nieodpłatnie zamontowano 4 urządzenia i poprowadzono sieć do odbioru wi – fi, dzięki czemu
zwiększyła się możliwość korzystania z Internetu we wszystkich salach lekcyjnych. Dyrektor w wywiadzie mówi
o dużym wsparciu organu prowadzącego w remontach i modernizacji szkoły oraz jej wyposażeniu. Zespół Oświaty
i Wychowania Gminy Miedźna podjął się realizacji projektów unijnych i rządowych dla placówek oświatowych,
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dzięki czemu szkoła pozyskuje finanse na zakup pomocy np. środki dydaktyczne zakupione w ramach projektu
Efektywna Nauka pozostają na wyposażeniu szkoły, uczestnicząc w projekcie Comenius Regio szkoła pozyskała
kamerę, laptopa, aparat cyfrowy i nagłośnienie auli szkolnej, w ramach programu Radosna Szkoła wybudowano
duży plac zabaw. Podczas wywiadu z partnerami i samorządem organ prowadzący poinformował o planowanym
ociepleniu budynku szkoły i montażu kolektorów ciepła. Zdaniem rodziców i partnerów społecznych szkołą
współpracuje z organem prowadzącym, rodzicami i lokalnymi przedsiębiorcami; w zakresie poprawy warunków
lokalowych i wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt. Rodzice w wywiadzie deklarują, że współuczestniczą
w poprawianiu warunków lokalowych m.in. poprzez malowanie sal lekcyjnych, doposażenie szkoły w sprzęt
i pomoce szkolne ze środków rady rodziców.

Warunki lokalowe szkoły oraz działania zmierzające do wzbogacania bazy dydaktycznej świadczą o bardzo
wysokim poziomie spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A
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Wnioski z ewaluacji:

1. Prowadzone są wnikliwe analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawdzianu zewnętrznego, wysuwane
wnioski z analiz są wdrażane w pracy z uczniem przez wszystkich nauczycieli, co ma przeniesienia
na wysoki wynik ze sprawdzianu po szóstej klasie i wysokiej lokaty szkoły w Edukacyjnej Wartości
Dodanej.

2. Uczniowie uczestniczą w konkursach i zawodach sportowych i osiągają w nich sukcesy dzięki wdrażaniu
przez nauczycieli wniosków z analizy osiągnięć, uwzględnianiu możliwości rozwojowych uczniów
i tkwiącego w nich potencjału.

3. Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów, co wpływa
mobilizująco na uczniów i jest pozytywnie postrzegane przez rodziców.

4. Podejmowane przez szkołę działania wychowawcze i profilaktyczne kształtują pożądane społecznie
postawy i zachowania uczniów, dzięki czemu w szkole nie ma nagannych zachowań uczniów, a w opinii
wszystkich respondentów uczniowie prezentują społecznie pożądane postawy.

5. Nauczyciele bardzo wysoko oceniają opanowanie wiadomości i umiejętności uczniów określonych
w podstawie programowej, co nie ma przełożenia na równie bardzo wysokie ocenianie uczniów.

6. Szkoła ma koncepcję pracy i realizuje ją, jest ona poszerzana o działania wynikające z aktualnych
potrzeb szkoły i uczniów, dzięki czemu rodzice i uczniowie w pełni utożsamiają się z podejmowanymi przez
szkołę działaniami.

7. Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową i poszerzona jest o realizację dodatkowych zajęć,
innowacji pedagogicznych i działalności pozalekcyjnej finansowanej ze środków unijnych, co zapewnia
uczniom możliwość pełniejszego rozwoju i wyrównaniu szans edukacyjnych.

8. Wspólne planowanie i wspomaganie się nauczycieli w działaniach i podejmowanych decyzjach,
w zakresie organizacji procesów edukacyjnych, sprzyja podnoszeniu wyników kształcenia.

9. Nauczyciele współpracują ze sobą, są otwarci na wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą, wspierają
się w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dzięki czemu rozwijają swoje umiejętności zawodowe
i uzyskują efekty w pracy wychowawczej.

10. Szkoła bardzo dobrze prowadzi kampanię informacyjną „6 latek w szkole” dzięki czemu w roku
szkolnym 2012/2013 uruchomiono klasę pierwszą składającą się z samych sześciolatków.

11. Szkoła z sukcesem realizuje treści wychowania fizycznego w ramach programu klas sportowych,
co potwierdzają osiągnięcia sportowe uczniów. Wszyscy uczniowie szkoły objęci są nauką pływania.

12. Szkoła współpracuje podmiotami działającymi w środowisku, dzięki czemu wzbogacana jest oferta
edukacyjna i możliwość korzystania z ofert tych instytucji.

13. Szkoła wychodzi z ofertą i współorganizuje sportowych imprezy środowiskowe (Biegi uliczne, Rodzinny
Rajd Rowerowy) dzięki czemu integruje społeczność lokalną i użycza jej obiektów zgodnie z potrzebami.

14. Rodzice dzielą się opiniami na temat szkoły i ich opinie są uwzględniane przy planowaniu działań
szkoły. Część badanych rodziców uważa jednak, że nie współuczestniczy w podejmowaniu decyzji
dotyczących życia szkoły.

15. Szkoła podejmuje różnorodne działania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze, które realizowane są
z dużym zaangażowaniem przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, dzięki czemu
przedsięwzięcia te są wysoko oceniane przez wszystkich respondentów.

16. Szkoła podejmuje skuteczne działania, które wpływają na podniesienie standardu warunków
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lokalowych i jej wyposażenia, co służy realizacji programów nauczania.

17. Dyrektor szkoły angażuje nauczycieli do udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej, a wnioski
wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania zadań zespołów
oraz pracy nauczycieli.
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Efekty  
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

A

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności B
Uczniowie są aktywni B
Respektowane są normy społeczne A
Obszar: Procesy  
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy A
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy
programowej

A

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany B
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania
nauczycieli

B

Kształtuje się postawy uczniów A
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans
edukacyjnych

A

Obszar: Środowisko  
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz
wzajemnego rozwoju

A

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B
Promowana jest wartość edukacji A
Rodzice są partnerami szkoły B
Obszar: Zarządzanie  
Funkcjonuje współpraca w zespołach B
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny B
Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i
wyposażenie

A

 50 / 51Raport z ewaluacji: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli



Raport sporządzili:

Anna Faber

Barbara Kalinowska

Kurator Oświaty:

................................................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 51 / 51Raport z ewaluacji: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

http://www.tcpdf.org

