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Przebieg ewaluacji:

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez
wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej
obszarów.
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.

 2 / 35Raport z ewaluacji: Szkoła Podstawowa Nr 11 w Przemyślu



Opis metodologii:

Badanie zostało zrealizowane w dniach 04-12-2012 - 17-12-2012 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Andrzej Huk, Augustyn Jędruchów.

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 26

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

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

9

Pracownicy
niepedagogiczni

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Pracownicy inni niż
nauczyciele

8

Uczniowie Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Moja szkoła"

Badanie na próbie pełnej
uczniów klas rok niższych od
najstarszych

40

Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Mój dzień"

Badanie na próbie pełnej
uczniów najstarszych klas

43

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele trzech
ostatnich roczników, dobrani
losowo

12

Rodzice Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

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

11

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

69

Partnerzy szkoły,
przedstawiciele samorządu
lokalnego

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy

15

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 11 w Przemyślu

Patron

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Przemyśl

Ulica Władycze

Numer 5

Kod pocztowy 37-700

Urząd pocztowy Przemyśl

Telefon 0166783615

Fax

Www www.sp11.przemysl.pl

Regon 65010378000000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 325

Oddziały 13

Nauczyciele pełnozatrudnieni 26

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1

Średnia liczba uczących się w oddziale 25

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

12.5

Województwo PODKARPACKIE

Powiat Przemyśl

Gmina Przemyśl

Typ gminy gmina miejska

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz placówki

Raport, do którego lektury Państwa zapraszamy dotyczy ewaluacji zewnętrznej w obszarze procesy
i środowisko, przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 11 w Przemyślu w grudniu 2012 r. Zapoznają się
Państwo w nim z najważniejszymi informacjami uzyskanymi w wyniku postępowania związanego z badaniem.
Wszystkie zawarte w niniejszym tekście dane znajdują potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań.

Bardzo dobra znajomość środowiska funkcjonowania szkoły i odpowiednie zdiagnozowanie problemów w nim
występujących pozwalają kadrze pedagogicznej na odpowiedni dobór oferty edukacyjnej i wychowawczej.

Głębokie zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli, bardzo dobra współpraca z rodzicami uczniów oraz instytucjami
funkcjonującymi w lokalnym środowisku, pozwalają szkole na odnoszenie sukcesów w wielu sferach jej
funkcjonowania, pomimo nie najlepszej bazy lokalowej.

Bardzo dobre wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne oraz wysokie
umiejętności ich wykorzystywania przez kadrę pedagogiczną stwarzają odpowiednie warunki do wyrównywania
szans edukacyjnych oraz odnoszenia sukcesów przez wszystkich uczniów na miarę ich możliwości.

Zachęcamy do przeczytania pełnego dokumentu "Raport z ewaluacji problemowej: Procesy, Środowisko,
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Przemyślu", gdyż znajdują się w nim szczegółowe wyniki prowadzonych badań.
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Procesy

Wymaganie: Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

Komentarz:

Koncepcja pracy szkoły jest głównie dziełem dyrektora wspomaganego przez radę
pedagogiczną, jest też znana uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły. Wszystkie strony społeczności
szkolnej akceptują założenia koncepcji pracy, a prowadzone przez szkołę działania służą jej realizacji.   

Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły została przyjęta przez radę pedagogiczną i jest znana
pracownikom szkoły.

Istniejąca w szkole koncepcja pracy jest znana wszystkim grupom pracowników szkoły. Na podstawie wywiadu
z dyrektorem, wywiadu grupowego z nauczycielami i analizy dokumentów można stwierdzić, że główne założenia
koncepcji pracy szkoły są następujące:
- stworzenie sieci oddziaływań umożliwiających rozwój każdego ucznia według jego indywidualnych potrzeb,
- przygotowanie ucznia do wyższego etapu edukacyjnego, wyposażenie go w wiedzę i umiejętności do podjęcia
dalszej nauki w gimnazjum,
- nauczanie, wychowywanie i inspirowanie do mądrej wolności,
- rozbudzanie ciekawości świata i otwartości na zmiany w nim zachodzące,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki,
- wdrażanie do różnych twórczych inicjatyw, rozwijanie więzi interpersonalnych, umiejętności pracy w zespole,
- realizacja idei jordanowskich, a więc zdrowe warunki wychowania dzieci i młodzieży, promocja form spędzania
wolnego czasu sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka, promocja zdrowego stylu życia, zdrowego
odżywiania,
- działania mające na celu poprawę warunków i komfort pracy szkoły, wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce
dydaktyczne, sprzęt multimedialny,
- wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej.

Nauczyciele zauważyli, że materiałem wyjściowym do stworzenia koncepcji pracy szkoły była koncepcja
opracowana przez dyrektora w związku z przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 11 w Przemyślu. Ten dokument został przeanalizowany i nieco zmodyfikowany przez radę
pedagogiczną i w ten sposób powstała koncepcja pracy szkoły, która została przyjęta. Znajduje to potwierdzenie
w protokole rady pedagogicznej z dnia 28.08.2009 r. i w samym dokumencie o nazwie "Koncepcja pracy Szkoły
Podstawowej nr 11 w Przemyślu". Przyjęcie wspólnie wypracowanej koncepcji pracy potwierdzili wszyscy
ankietowani nauczyciele (26), wszyscy też czują się jej współautorami.
     Pracownicy niepedagogiczni stwierdzili, że do promowanych w szkole wartości i postaw zalicza się:
- wrażliwość na potrzeby innych, wrażliwość na krzywdę,
- szacunek dla innego człowieka, dla starszych, dla rówieśników,
- tolerancję, szczególnie istotną ze względu na występującą tu wielowyznaniowość,
- patriotyzm.
Pracownicy podkreślili pozytywny wpływ postaci patrona szkoła (Henryk Jordan) i związanego z nią ceremoniału
szkolnego na kształtowanie pożądanych postaw uczniów. Stwierdzili też, że wpływ uczniów na sprawy szkolne
dokonuje się głównie poprzez samorząd uczniowski, a także podkreślili pozytywne relacje interpersonalne
panujące w szkole. Można zauważyć, że przedstawione przez pracowników wartości mają odzwierciedlenie
w założeniach koncepcji pracy szkoły
  
Szkoła prowadzi działania realizujące koncepcję pracy szkoły

Dyrektor szkoły w ankiecie i nauczyciele w wywiadzie grupowym przedstawili zbliżony zestaw działań
realizujących koncepcję pracy szkoły. Za najważniejsze, podstawowe i stałe działanie uznano systematyczną
realizację programów nauczania i planów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych, wybranych
i opracowanych z uwzględnieniem podstawy programowej i ramowych planów nauczania. Ponadto wskazano
następujące działania:
- organizacja zajęć pozalekcyjnych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, kółka przedmiotowe dla
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zdolnych uczniów, (informatyczne, sportowe, językowe, teatralne), zajęcia wyrównawcze
i korekcyjno-kompensacyjne (logopedyczne, korekcyjne, terapeutyczne), jako działania prowadzone stale,
- realizacja projektu systemowego dla kl. I-III "Dobre wsparcie na starcie" oraz projektu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich dla dla uczniów kl.IV - VI oraz rodziców "Popołudnie w szkole", jako działania nowe,
- projektu współpracy międzynarodowej szkół Comenius "Europe in our minds Europe in our lives" (po raz trzeci),
- realizacja projektu Nadanie Imienia Szkole, jako działanie nowe,
- podjęcie starań o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, jako działanie nowe,
- działania ekologiczne (segregacja odpadów, zbiórka makulatury, obchody Dnia Ziemi, realizacja programu
ekologicznego "Moje miasto bez elektrośmieci", jako działania prowadzone stale,
- realizacja programów profilaktycznych (Zawsze razem, ABC ale będzie czadowo, Pierwszy dzwonek nie dla
meningokoków, Nie pal przy mnie proszę, Owoce w szkole, Pięć porcji owoców i warzyw, Bez agresji, Trening
zastępowania agresji, Profilaktyka uzależnień, Substancje odurzające, Profilaktyka zdrowego żywienia), jako
działania prowadzone stale,
- realizacja programu autorskiego "Grunt to dobre wychowanie", jako działanie nowe,
- realizacja programów innowacyjnych : z j. niemieckiego " Theo mój przyjaciel z Niemiec ", z wychowania
fizycznego
"Messi też kiedyś chodził do szkoły", jako działanie nowe,
- realizacja projektu Piknik Naukowy Młody Nobel III (pokazy naukowe, doświadczenia z chemii, fizyki, biologii,
robotyki, pierwszej pomocy), działanie nowe,
- organizacja wspólnych form rekreacji uczniów i rodziców (rajdy, wycieczki, konkursy festyn z okazji Święta
Szkoły, zajęcia artystyczne, aerobik, działania prowadzone stale,
- przygotowanie uczniów i udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych szkolnych
i międzyszkolnych, działania prowadzone stale,
- organizacja konkursów międzyszkolnych: XIII Sportowa Olimpiada Międzyświetlicowa, X konkurs "Przemyśl moja
mała ojczyzna", Spartakiada dla najmłodszych "Mali mistrzowie sportu", jako działania prowadzone stale, 
- organizacja imprez i uroczystości szkolnych, patriotycznych, kultywowanie tradycji (pasowanie na ucznia, zabawy,
dyskoteki, zawody sportowe, konkursy, kiermasze świąteczne, akademie okolicznościowe), jako działania
prowadzone stale,
- organizacja, przeprowadzenie i analiza testów na wejście, po I i po II semestrze w kl. I - VI mających na celu
monitorowanie realizację podstawy programowej, opracowanie zestawów testów badających stopień opanowania
podstawy programowej we wszystkich klasach, jako działanie nowe,
- przeprowadzenie i analiza testów kompetencji w kl. III OPERON, OBUT, sprawdzianów próbnych w kl V i VI, jako
działania prowadzone stale,
- wprowadzenie dziennika elektronicznego w kilku klasach,
- udział już po raz trzeci w projekcie "TESCO dla szkół-Ekomania filmowania", nakręcenie na konkurs filmików
ekologicznych, pozyskanie dwukrotnie tablicy interaktywnej,
- wzbogacenie i unowocześnienie bazy szkolnej, wyposażenie klas w sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne,
pozyskiwanie środków z funduszy europejskich, od sponsorów, działania prowadzone stale,
- promocja szkoły (strona internetowa, współpraca z lokalnymi mediami), jako działania prowadzone stale.

Wyraźnie daje się zauważyć, że w działaniach prowadzonych przez szkołę są odzwierciedlone główne
założenia koncepcji jej pracy.

Koncepcja pracy szkoły jest analizowana, a jej modyfikacje są wynikiem tych analiz.
Na podstawie wywiadu z dyrektorem i wywiadu grupowego z nauczycielami można stwierdzić, że koncepcja

pracy szkoły jest analizowana. Wśród wniosków wynikających z analizy dyrektor wymienił potrzebę bardziej
prozdrowotnego i ekologicznego ukierunkowania pracy w związku z obraniem Henryka Jordana za patrona szkoły,
innym wnioskiem była potrzeba ujęcia w koncepcji działań związanych z organizacją i realizacją pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz działań zmierzających do pozyskania środków na dodatkowe
zajęcia pozalekcyjne i na zakup środków dydaktycznych.

Wszyscy ankietowani nauczyciele (26) potwierdzili udział w pracach nad analizą i modyfikacją koncepcji pracy,
dyrektor (w ankiecie) stwierdził, że biorą w tym udział również rodzice i uczniowie.

Dyrektor (wywiad) i nauczyciele (wywiad grupowy) zgodnie stwierdzili, że w koncepcji wprowadzono następujące
zmiany:
- w związku z nadaniem szkole imienia Henryka Jordana koncepcję rozszerzono o idee jordanowskie, a więc
zdrowe warunki wychowania dzieci i młodzieży, działania dotyczące promocji zdrowego odżywiana, zdrowego stylu
życia, popularyzacji aktywnych metod spędzania wolnego czasu,
- rozpoczęcie działań mających na celu włączenie szkoły w "Sieć szkół promujących zdrowie", co trochę
koresponduje również z postacią patrona,
- wprowadzenie zmian w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wynikające ze zmiany przepisów,
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zorganizowanie dla dzieci posiadających opinię lub orzeczenie, a także dzieci zdiagnozowanych przez nauczycieli,
zajęć wyrównawczych, korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych,
- realizacja projektów zapewniających uczniom dodatkowe, atrakcyjne zajęcia, a szkole lepsze wyposażenie („
Dobre wsparcie na starcie”, "Popołudnie w szkole", Comenius „Europe in our minds, Europe in our lives”).
   Daje się zauważyć, że modyfikacje wprowadzane do koncepcji pracy szkoły są następstwem jej analizy.

Istniejąca w szkole koncepcja pracy jest znana uczniom i rodzicom oraz akceptowana przez nich.
Na podstawie wywiadu z dyrektorem można stwierdzić, że uczniowie są zapoznawani z koncepcją pracy szkoły

przez nauczycieli na godzinach wychowawczych, a samorząd uczniowski na zebraniach z opiekunem poznaje
i analizuje koncepcję. Ponadto uczniowie mogą zapoznać się z koncepcją na stronie internetowej szkoły. Poprzez
stronę internetową mogą poznawać koncepcję rodzice, a bezpośrednio zapoznają ich z tym dokumentem
wychowawcy na zebraniach klasowych, czyni to również dyrektor na spotkaniach z radą rodziców. Główne
założenia koncepcji są też wyeksponowane na specjalnej gazetce przy wejściu do szkoły.

Z wypowiedzi uczniów i rodziców (wywiady grupowe) wyłania się dość zgodny obraz tego, co w szkole uznaje
się za ważne, na co kładzie się nacisk, co szkołę wyróżnia. I tak, jako najważniejsza jawi się systematyczna
i solidna nauka oraz kulturalne zachowanie. Nauczycielom zależy na postępach uczniów w nauce i dobrym
zachowaniu, chcą by nie było kłótni, agresji, bójek, dbają o dobre relacje między uczniami. Rodzice bardziej
zauważają wysiłki szkoły związane z kształtowaniem postaw patriotycznych, zauważają też, że wielu uczniów
dopiero w szkole poznaje zasady właściwego zachowania się w różnych sytuacjach, że szkoła wspomaga w tym
względzie, a często nawet zastępuje dom. Zdaniem rodziców szkoła skutecznie kształtuje wrażliwość na potrzeby
innych, a już szczególną cechą tej szkoły jest dbałość o rozwijanie wrażliwości estetycznej, wrażliwości na sztukę.
Rodzice uważają, że dzieci w tej szkole mogą być aktywne, że mają dużo pomysłów, że szkoła daje im możliwość
rozwijania zainteresowań. Rodzice zdecydowanie i jednoznacznie akceptują główne kierunki działania szkoły,
uważają, że są one odpowiednie, że dobrze służą rozwojowi dzieci.

Uczniowie zauważają swoje możliwości wpływania na to, co w szkole uznaje się za ważne. Ich zdaniem
przejawia się to możliwością wyboru rodzaju zajęć na jednej lekcji wychowania fizycznego oraz możliwością
wejścia w rolę nauczyciela i przygotowania oraz przeprowadzenia lekcji na wybrany temat. Uczniom podobają się
organizowane przez szkołę liczne wycieczki, rajdy, wyjścia, liczne konkursy i zabawy, uważają, że to wyróżnia
szkołę. Ponadto cenią sobie panującą w szkole atmosferę, dobre relacje z nauczycielami, to, że nauczyciele często
bawią się z nimi, razem tańczą i śpiewają. W takiej atmosferze uczniowie uważają, że warunki lokalowe szkoły są
całkiem dobre, nikt nie narzeka, że sala gimnastyczna jest za mała, uczniowie uważają, że jest to
rekompensowane częstymi wyjściami na basen i lodowisko.

Z powyższego opisu wynika, że szkoła posiada opracowaną wspólnie koncepcję pracy, że ta koncepcja jest
analizowana i w miarę potrzeb podlega modyfikacjom, że rozległe i różnorodne działania szkoły zmierzają
do realizacji założeń koncepcji. Widać również wyraźnie, że rodzice w pełni akceptują założenia koncepcji,
a uczniowie pozytywnie odbierają działania szkoły. W tych okolicznościach można stwierdzić bardzo wysoki
poziom spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Komentarz:
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Opis tego wymagania dowodzi, że oferta edukacyjna szkoły jest spójna z podstawą programową
dla I i II etapu edukacyjnego oraz z potrzebami uczniów, a realizacja podstawy programowej podlega
systematycznemu monitoringowi. W oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów dokonuje się stosownych
modyfikacji oferty edukacyjnej, wprowadza się zajęcia umożliwiające pełniejszy rozwój uczniów, a niektóre
z podejmowanych przez szkołę działań mają nowatorski charakter.

Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową i z potrzebami uczniów.
W oparciu o wypowiedzi dyrektora (ankieta) i nauczycieli (wywiad) można stwierdzić, że w stosowanych

w szkole programach nauczania wykorzystuje się wszystkie istotne elementy podstawy programowej. Przede
wszystkim używa się tu programów opracowanych w oparciu o podstawę programową, zawierających ogólne cele
kształcenia i szczegółowe wymagania (treści) z poszczególnych zajęć edukacyjnych. W szkole stosuje się
zalecane warunki i sposoby realizacji, metody i formy prowadzenia zajęć,zalecane pomoce dydaktyczne.
Uwzględnia się też korelacje międzyprzedmiotowe, brana jest również pod uwagę podstawa programowa niższego
i wyższego etapu nauczania.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji zajęć (8) można stwierdzić, że wszyscy nauczyciele realizowali
elementy podstawy programowej, co przejawiało się zgodnymi z podstawą programową treściami poszczególnych
zajęć, stosowaniem właściwych metod i form pracy, używaniem odpowiednich środków dydaktycznych.

Nauczyciele (w wywiadzie ) za najważniejsze działanie szkoły uwzględniające potrzeby edukacyjne uczniów
uznali stałą i systematyczną realizację programów i planów nauczania poszczególnych przedmiotów. Wśród takich
działań umieścili też indywidualizację procesu edukacyjnego poprzedzoną gruntowną diagnozą potrzeb
i możliwości poszczególnych uczniów. Z tego wynikają zróżnicowane zajęcia dodatkowe oferowane uczniom,
w tym zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjne. Wyjściem naprzeciw zainteresowaniom uczniów była
organizacja pikniku naukowego "Młody Nobel III", który, przy udziale naukowców i studentów z Uniwersytetu
Rzeszowskiego, zapewnił uczniom możliwość udziału w fantastycznych zajęciach rozwijających zainteresowania.

Ankietowani rodzice mieli pewne trudności ze wskazaniem potrzeb edukacyjnych swoich dzieci, na 69 osób tylko
24 udzieliły odpowiedzi na pytanie o potrzeby edukacyjne, najczęściej wskazywano potrzebę dobrego opanowania
wiedzy i umiejętności z konkretnych przedmiotów, zwłaszcza z matematyki i języków obcych. Część wypowiedzi
sugerował potrzebę nadrabiania braków i rozwijania zainteresowań na zajęciach dodatkowych. Zdecydowana
większość (57 z 69) ankietowanych rodziców uznała jednak, że szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne ich dzieci.

Ankietowani uczniowie klasy V ("Moja Szkoła") wśród rzeczy, których najbardziej chcą się nauczyć w szkole
najczęściej wskazywali konkretne przedmioty (matematyka, historia, wychowanie fizyczne, przyroda, język obcy,
informatyka, muzyka, plastyka), kilka wypowiedzi dotyczyło umiejętności wypowiadania się w piśmie i mowie, czy
dobrego przygotowania się do dalszej nauki. Podobnie do rodziców, aczkolwiek bardziej zdecydowanie uczniowie
stwierdzili, że szkoła umożliwia im nauczenie się tych ważnych rzeczy, potwierdziło to 39 z 40 ankietowanych.
  
Oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy.

Dyrektor (ankieta) oraz nauczyciele i partnerzy szkoły (wywiady) dość zgodnie wskazali zestaw kształtowanych
przez szkołę, a przydatnych na rynku pracy kompetencji. W szczególności umiejętności te przedstawiają się
następująco:
- umiejętności komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych,
- umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
- umiejętność pracy zespołowej,
- umiejętność analitycznego, logicznego myślenia, prezentowania wiedzy,
- samodzielność, kreatywność, własna inicjatywa,
- kultura zachowania, pewność siebie, umiejętność zaprezentowania siebie,
- aktywność w życiu zbiorowym, umiejętność współpracy, umiejętność rozwiązywania konfliktów.
Partnerzy wspomnieli dodatkowo o kształtowaniu przez szkołę takich cech jak systematyczność, punktualność,
umiejętność organizacji własnej pracy, co może być przydatne na rynku pracy. Zauważyli również, że szkoła
rozwija u uczniów zainteresowania techniczne oraz doskonali ich sprawność manualną, co niewątpliwie przyda się
w pracy.
   
Realizacja podstawy programowej jest monitorowana.

Na podstawie wypowiedzi dyrektora (wywiad) i nauczycieli (wywiad grupowy) można stwierdzić, że realizacja
podstawy programowej jest objęta dokładnym monitoringiem. Kontroli podlega zgodność programów nauczania
z podstawą programowa, obserwowane są zajęcia prowadzone przez nauczycieli pod kątem realizacji podstawy
programowej, diagnozuje się osiągnięcia uczniów, w tym niepowodzenia, analizuje się frekwencję i jej wpływ
na wyniki ucznia. Monitoring prowadzą również sami nauczyciele, którzy wypełniają 2 razy do roku kartę
monitoringu podstawy programowej. Dyrektor prowadzi ,,Zbiorczy protokół realizacji podstawy programowej dla
danej klasy i dla danego nauczyciela”. Na tej podstawie formułowane są wnioski służące prawidłowej realizacji
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podstawy programowej. Nauczyciele dokonują samooceny realizacji podstawy programowej. Wnioski z takich
działań z poprzedniego roku szkolnego przedstawiają się następująco:
- programy były realizowane zgodnie z podstawą programową, wszyscy nauczyciele potwierdzili to oświadczeniem
na koniec roku szkolnego,
- nauczyciele rozpisali treści programowe na 3- letnie cykle,
- obserwacje i zapisy w dziennikach zajęć potwierdziły systematyczną, rytmiczną realizację podstawy programowej,
- liczba godzin ( ilość) była zgodna z przepisami,
- plany wynikowe były zgodne z podstawą programowa z wyjątkiem kl. V a, która osiągnęła bardzo słabe wyniki
w testach próbnych i testach diagnozujących po kl. V,
- uczniów, którzy osiągnęli najsłabsze wyniki należy otoczyć opieką, objąć pomocą w zespołach wyrównawczych,
tak aby nadrobili zaległości,
- w następnym roku szkolnym należy zwrócić uwagę na ćwiczenie podstawowych umiejętności (pisania,
rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce) we wszystkich klasach i na wszystkich przedmiotach,
- monitoring dyżurów nauczycielskich wykazał, że wszyscy nauczyciele przestrzegali harmonogramu dyżurów
i regulaminu, prawidłowo reagowali w sytuacjach trudnych,
- osiągnięcia uczniów diagnozuje się poprzez odpowiedzi ustne, sprawdziany pisemne próbne, po kl. III, po kl. VI.
    Wnioski, które wdrożono w obecnym roku szkolnym to:
- modyfikacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
- wprowadzenie dodatkowych zajęć z j. polskiego i matematyki w kl. VI, objęcie uczniów najsłabszych pomocą
psychologiczno–pedagogiczną,
- przeprowadzanie diagnozy na wejściu ze wszystkich przedmiotów,
- doskonalenie umiejętności w ramach wszystkich standardów, ze szczególnym uwzględnieniem pisania,
rozumowania i wykorzystywania wiedzy w praktyce,
- stosowanie aktywizujących metod nauczania, które rozwijają kreatywność,
- wzmocnienie współpracy z rodzicami,
- systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów i badanie jej wpływu na wyniki uczniów.

Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów.
Na podstawie wywiadu z dyrektorem oraz ankietowania nauczycieli stwierdzono, że w ostatnich latach, by

umożliwić uczniom pełniejszy rozwój, w ofercie szkoły wprowadzono liczne zmiany. Zmierzały one do zapewnienia
możliwości rozwoju zainteresowań i wyrównywania braków, do podnoszenia sprawności fizycznej i promowania
zdrowego stylu życia, do pełniejszego rozwoju kluczowych kompetencji, a także do zapewnienia jak najlepszych
warunków materialnych dla skutecznej realizacji dydaktyczno-wychowawczych zadań szkoły. Do najważniejszych
zmian w ofercie szkoły należy zaliczyć:
- podjęcie licznych projektów edukacyjnych, które zapewniają uczniom szereg atrakcyjnych zajęć oraz pozwalają
na wzbogacenie wyposażenia szkoły (dla klas I - III projekt systemowy "Dobre wsparcie na starcie"; dla klas IV - VI
finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich projekt "Popołudnie w szkole" oraz powołanie Stowarzyszenia
Aktywna Jedenastka, które realizuje ten projekt),
- aktywny udział w projekcie wymiany międzynarodowej Comenius, dający szansę poznania obcego języka
i kultury,
- prowadzenie atrakcyjnych zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów (twórczość plastyczna,
zajęcia teatralne, zajęcia z przyrody "Szkiełko i oko", zajęcia z robotyki, z języków obcych),
- szerokie wprowadzenie edukacji regionalnej, aktywna współpraca z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej,
liczne wyjścia i lekcje muzealne,
- propagowanie zdrowego stylu życia, ruchu na świeżym powietrzu i zdrowego żywienia, liczne rajdy i wycieczki po
okolicach Przemyśla organizowane przez Szkolne Koło PTTK, wprowadzenie zdrowotnego "reżimu" w stołówce
szkolnej, co znakomicie wpisuje się w idee reprezentowane przez patrona szkoły, a także stanowi element starań
o przystąpienie do "Sieci Szkół Promujących Zdrowie",
- zapewnienie uczniom skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja zajęć wyrównawczych,
korekcyjnych, logopedycznych, opracowanie kart indywidualnych potrzeb ucznia i realizacja planów działań
wspierających,
- rozbudzanie zainteresowania naukami ścisłymi poprzez organizację Pikniku Naukowego Młody Nobel III
przy ścisłej współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim i Politechniką Rzeszowską,
- znacząca poprawa wyposażenia szkoły i zapewnienie możliwości stosowania atrakcyjnych metod i form pracy
poprzez pozyskanie czterech tablic interaktywnych i wyposażenie większości sal lekcyjnych w rzutniki
multimedialne i laptopy z dostępem do internetu,
- utworzenie placu zabaw z programu "Radosna Szkoła" i udostępnienie go lokalnej społeczności,
- urządzenie mini-boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki dostępnego dla lokalnej społeczności, co jest
szczególnie istotne dla dzieci mieszkających w ciasnocie uliczek i gąszczu kamienic Starego Miasta, które nie mają
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w pobliżu innych obiektów sportowych.
Podobne - do wskazanych przez dyrektora i nauczycieli - zmiany w ofercie edukacyjnej szkoły zauważyli

partnerzy podczas wywiadu grupowego. Docenili ilość i różnorodność zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez
szkołę, zwrócili uwagę na atrakcyjne formy organizowania zajęć, szczególnie warsztatów organizowanych przez
pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas Pikniku Naukowego Młody Nobel III. Wszyscy rozmówcy
podkreślali wielkie zaangażowanie szkoły we współpracę z reprezentowanymi przez nich instytucjami,
w szczególności z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, z Biblioteką Pedagogiczną, z miejscowym oddziałem
Polskiego Towarzystwa Turystyczno -Krajoznawczego oraz z Galerią Biura Wystaw Artystycznych.

Pozytywne opinie nauczycieli, dyrektora i partnerów na temat modyfikacji oferty edukacyjnej szkoły w pełni
podzielają ankietowani rodzice i uczniowie. Zdecydowana większość rodziców (53 z 69) stwierdziła, że szkoła
pomaga rozwijać zainteresowania i aspiracja ich dzieci. Wszyscy (40) ankietowani uczniowie klasy V ("Moja
Szkoła") uznali, że szkoła pomaga im rozwijać zainteresowania, w tym większość (27) potwierdziła to
zdecydowanie.
       .    
Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe.

Na podstawie wywiadu z nauczycielami oraz ankiety dyrektora można stwierdzić, że szkoła podejmuje wiele
działań nowatorskich, mających cechy innowacji programowych, metodycznych lub organizacyjnych.
Najistotniejsze z tych działań to:
- organizacja nauczania dwóch języków obcych, w tym program autorski z języka niemieckiego,
- realizacja programu "Matlandia" z matematyki,
- realizacja programu "Messi też chodziła do szkoły", a w nim stosowanie nowych sposobów testowania wiedzy
uczniów (i-vote),
- wykorzystywanie platformy Moodle do informatyki,
- stosowanie dziennika elektronicznego w wybranych klasach, przygotowania do pełnego wprowadzenia,
- realizacja projektu Młody Nobel III i organizacja atrakcyjnych warsztatów z przedmiotów przyrodniczych,
- organizacja atrakcyjnych zajęć we współpracy z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, Archiwum
w Przemyślu, Galerią Biura Wystaw Artystycznych, z PTTK,
- powszechne stosowanie w nauczaniu technologii multimedialnych, co jest możliwe dzięki wyposażeniu pracowni
w nowoczesny sprzęt (tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, dostęp do internetu).

Z powyższego opisu wynika, że oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 11 w Przemyślu jest spójna
z podstawą programową kształcenia ogólnego na I i II etapie edukacyjnym oraz szeroko uwzględnia potrzeby
uczniów. Realizacja zaplanowanych zajęć - a tym samym realizacja podstawy programowej - jest szczegółowo
i systematycznie monitorowana. Wnioski wynikające z monitorowania realizacji podstawy programowej są
wykorzystywane do wprowadzania zmian w ofercie edukacyjnej szkoły, a wprowadzane zmiany umożliwiają
pełniejszy rozwój uczniów. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić bardzo wysoki poziom realizacji
wymagania.
       

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

Komentarz:
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Z opisu tego wymagania wyraźnie wynika, że procesy edukacyjne są w tej szkole planowane,
że organizacja procesu nauczania i stosowane metody pracy sprzyjają uczeniu się, a ocenianie wspiera
uczniów i motywuje ich do dalszej pracy. Procesy edukacyjne i osiągnięcia uczniów są monitorowane,
a wnioski z tego monitoringu są wykorzystywane do dalszego planowania pracy szkoły. Propozycje
i opinie uczniów są niekiedy uwzględniane przy planowaniu i organizacji zajęć, choć rodzice zachowują
dystans wobec tego rodzaju działań. Nauczyciele stosują różnorodne metody zachęcania uczniów
do nauki, pilnie śledzą ich postępy i w razie potrzeby podejmują adekwatne działania wspierające.

W szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.
Z wypowiedzi nauczycieli (ankieta i wywiad) i dyrektora (ankieta) wynika, że w szkole stosuje się zalecane

warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Wszystkie źródła informacji dość zgodnie potwierdzają, że jest
to zapewnione dzięki następującym okolicznościom:
- starannie wybierano programy nauczania do poszczególnych zajęć mając na względzie ich zgodność z podstawą
programową kształcenia ogólnego na I i II etapie edukacyjnym oraz uwzględniając warunki materialne szkoły,
- nauczyciele opracowali swoje plany nauczania na cały etap edukacyjny (3 lata) i zgodnie ze szkolnymi planami
nauczania dla poszczególnych oddziałów, które dyrektor opracował w oparciu o przepisy ramowych planów
nauczania,
- szkoła jest dobrze wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne, w tym w multimedia, sale lekcyjne są dobrze
wyposażone, jest nowoczesna pracownia komputerowa (25 komputerów),
- część zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeń, doświadczeń, zajęć terenowych,
- dostosowano wymagania do potrzeb i możliwości uczniów, zorganizowano liczne zajęcia wyrównawcze,
korekcyjne oraz atrakcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,
- wszyscy nauczyciele systematycznie kształtują u uczniów kluczowe umiejętności (czytanie ze zrozumieniem,
budowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej),
- jest dużo sprzętu do wychowania fizycznego, duża część zajęć realizowana jest poprzez wyjścia na basen,
na lodowisko,
- uczniowie mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

Z wypowiedzi nauczycieli wynika również, że odczuwają oni dyskomfort pracy w zbyt ciasnych salach
lekcyjnych, za małych w stosunku do liczebności klas, zauważają też, że w szkole jest niewiele specjalistycznych
pracowni przedmiotowych, że przeważają uniwersalne sale lekcyjne, że za ciasne są szkolne korytarze, że sala
gimnastyczna ma niewielkie wymiary. Nie są to jednak zbyt istotne utrudnienia, rekompensuje je dobre
wyposażenie w nowoczesne środki dydaktyczne.      

Procesy edukacyjne są planowane.
Dyrektor szkoły (wywiad) przedstawił przebieg stosowanego w szkole planowania procesów edukacyjnych.

Planowanie na kolejny rok szkolny zaczyna się od opracowania przez dyrektora - zgodnie z ramowym planem
nauczania i w terminie do końca kwietnia - szkolnych planów nauczania dla klas I-VI oraz arkusza organizacji. Na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor układa tygodniowy plan lekcji. Dalsza praca odbywa się
przede wszystkim na poziomie zespołów przedmiotowych, które planują swoją pracę uwzględniając potrzeby
uczniów, ich zainteresowania, możliwości. W ramach spotkań roboczych zespoły nauczycieli wspólnie
zastanawiają się nad wyborem podręcznika dla ucznia, analizują programy nauczania, pracują nad systemem
oceniania uczniów z poszczególnych przedmiotów, opracowują ćwiczenia, zadania prowadzące do osiągnięcia
standardów egzaminacyjnych. Zespoły nauczycielskie analizują też wyniki próbnych sprawdzianów po kl. III (OBUT
i OPERON) i po kl. VI (OKE). Na koniec roku szkolnego każdy zespół podsumowuje swoją pracę, dokonuje oceny
stopnia realizacji przyjętego planu, wnioski zaś przedstawione są na Radzie Pedagogicznej i przyjmowanie
do realizacji na następny rok szkolny. W szkole funkcjonują następujące zespoły: zespół kształcenia
zintegrowanego, humanistyczny, matematyczno-przyrodniczo–informatyczny, językowy, artystyczny, wychowania
fizycznego, wychowawczy. Ponadto powołuje się zespoły zadaniowe ds. ewaluacji wewnętrznej, a to: zespół
do oceny i analizy testu próbnego kl. VI oraz analizy sprawdzianu szóstoklasisty, zespół do oceny i analizy testu
próbnego kl. V, zespół do analizy testu trzecioklasisty. Powoływano też zespół do prac w związku z nadaniem
imienia szkole, zespół ds. promocji zdrowia (w związku z ubieganiem się o przyjęcie do Sieci Szkół Promujących
Zdrowie) oraz zespół do spraw doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wszyscy (26) ankietowani nauczyciele stwierdzili, że w szkole planuje się procesy edukacyjne. W planowaniu
procesów edukacyjnych nauczyciele uwzględniają głównie potrzeby i możliwości uczniów (po 25 wskazań), czas
potrzebny do zrealizowania (19) oraz liczebność klas i organizację roku szkolnego (po 16 wskazań).

Przedstawione wyżej informacje wskazują, że planowanie procesów edukacyjnych jest stałym elementem
działania szkoły i przebiega zgodnie z ustalonymi procedurami, a jego szczególną cechą jest zespołowość.

Organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się.
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Tygodniowy plan zajęć jest zbudowany poprawnie, w klasach I-III liczba lekcji w poszczególnych dniach zawiera
się w przedziale 3-5, a w klasach IV-VI w przedziale 4-6. Układ przedmiotów dla poszczególnych klas jest zgodny
z zasadami higieny pracy, nie występuje nieuzasadnione łączenie zajęć z tego samego przedmiotu
w kilkugodzinne bloki, takie bloki (2 godz.) stworzono na przyrodzie i języku polskim na życzenie nauczycieli.
Niedogodnością jest konieczność organizacji nauczania klas I-III na dwie zmiany, druga zmiana zaczyna
najczęściej ok. 10.30 i uczy się do 14.05.

Szkoła jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne, co potwierdzają wszyscy (26) ankietowani nauczyciele,
a pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia sprzyjają osiąganiu zamierzonych celów, co również
potwierdzają wszyscy ankietowani.

Poprawność budowy tygodniowego planu lekcji potwierdzają ankietowani rodzice, z których wyraźna większość
(53 z 69) uważa, że jest on ułożony w sposób sprzyjający uczeniu się. Również większość (28 z 43) ankietowanych
uczniów klasy VI ("Mój Dzień") stwierdziła, że nie odczuwa zmęczenia z powodu liczby zajęć w szkole. Wypowiedzi
ankietowanych uczniów klasy V ("Moja Szkoła"), wskazują, że odczuwają oni zmęczenie z powodu liczby zajęć raz
lub kilka razy w tygodniu. Warto zauważyć, że w porównywanej grupie szkół poddanych ewaluacji uczniowie
w znacznie większym stopniu wskazywali na odczuwanie zmęczenia z powodu liczby zajęć.

Przeprowadzone obserwacje zajęć wskazują na sprzyjającą uczeniu się organizację procesów edukacyjnych.
Nauczyciele umożliwiają uczniom poprawę popełnionych błędów, umożliwiają im wyrażanie własnych opinii oraz
wykorzystują w trakcie elementy uczenia się od siebie. Niewielkie utrudnienia występują ze względu
na niedostosowanie niektórych sal lekcyjnych do liczby uczniów, przy 28 uczniach w kl. V w niektórych salach jest
trochę za ciasno. Znajduje to potwierdzenie także w wynikach obserwacji placówki, które wykazały, że szkoła
posiada tylko dwie sale o wielkości odpowiedniej dla grupy 28 uczniów. Ponadto niewielkie wymiary ma sala
gimnastyczna i dodatkowa salka do ćwiczeń, choć są dobrze wyposażone w sprzęt sportowy. Nie jest to zbyt
wielkim utrudnieniem, gdyż tylko jedna klasa liczy 28 uczniów, pozostałe klasy mieszczą się w salach lekcyjnych,
a duża część zajęć wychowania fizycznego realizowana jest na obcych obiektach (basen, lodowisko). 

Wyraźnie daje się zauważyć starania szkoły o sprawną organizację procesów edukacyjnych, a zwłaszcza
o dobre wykorzystanie dość skromnych warunków lokalowych.

Stosowane w szkole metody nauczania sprzyjają uczeniu się.
Na podstawie wypowiedzi nauczycieli (ankieta i wywiad) można stwierdzić, że stosują oni zróżnicowane metody

i formy pracy, w tym liczne metody aktywizujące (burza mózgów, dyskusja, debata, drzewko decyzyjne, metaplan,
drama, metoda projektu, metoda problemowa, gry dydaktyczne, praca w grupie, doświadczenie, eksperyment,
zajęcia praktyczne, zajęcia w terenie). Dobór metod warunkowany jest głównie celami zajęć (25 wskazań z 26
ankietowanych), możliwościami i potrzebami uczniów (po 24), treścią zajęć (22), a w nieco mniejszym zakresie
dostępem do pomocy, liczbą uczniów, czy miejscem realizacji zajęć (po 16 do 18 wskazań).

Dyrektor szkoły (ankieta) wymienił następujące przykłady działań nauczycieli zmierzających do zwiększenia
efektywności procesu uczenia się  w szkole:
-  realizacja programów innowacyjnych, autorskich (matematyka, język niemiecki),
- realizacja projektów edukacyjnych ("Dobre wsparcie na starcie" dla kl. I - III, "Popołudnie w szkole" dla kl.IV - VI ,
Comenius, Młody Nobel III),
- dodatkowe zajęcia dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, indywidualizacja nauczania,
- wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych, zastosowanie nowatorskich metod pracy z wykorzystaniem
tablicy interaktywnej, korzystanie z multibooka w nauczaniu w kl. I - IV.

Twierdzenia nauczycieli i dyrektora o stosowaniu sprzyjających uczeniu się form i metod pracy znajdują
potwierdzenie w wypowiedziach ankietowanych uczniów. Większość (35 z 43) ankietowanych uczniów kl. VI ("Mój
Dzień") stwierdziła, że czuli się zaciekawieni podczas lekcji, prawie wszyscy (42) potwierdzili, że pracowali
w grupach, podobnie liczna grupa (41) uczniów uznała, że aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a 26 potwierdziło,
że ktoś skłonił ich do refleksji nad tym, czego się nauczyli. Uczniowie kl. V ("Moja Szkoła") w zdecydowanej
większości (ok. 3/4) potwierdzili częste stosowanie na lekcjach komputera, projektora, tablicy interaktywnej
i internetu, prawie wszyscy (39 z 40) stwierdzili, że na niektórych zajęciach pracują w grupach oraz rozwiązują
zadania sformułowane przez nauczycieli lub innych uczniów.

Zbieżne z wypowiedziami nauczycieli, dyrektora i uczniów są spostrzeżenia z przeprowadzonych obserwacji
zajęć. Też dało się zauważyć stosowanie zróżnicowanych metod pracy, licznie występowały formy pracy
zespołowej, wykorzystywano nowoczesne środki dydaktyczne (tablica interaktywna, rzutnik multimedialny),
uczniowie mogli rozwiązywać problemy i uczyć się od siebie, nie zauważono natomiast szczególnych przejawów
indywidualizacji nauczania, nie stwierdzono wyraźnego dobierania zadań do kompetencji uczniów.

Obserwacja placówki wykazała, że istnieją tu dobre możliwości korzystania z technologii informatycznej, jest 4
tablice interaktywne, ponadto w 5 salach zamontowane są rzutniki multimedialne i ekrany i jest tam laptop
z dostępem do internetu. Pracownia komputerowa jest wyposażona w 25 komputerów, co zapewnia każdemu
uczniowi samodzielną pracę.
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Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy.

Na podstawie zapisów w protokołach rady pedagogicznej, w dziennikach lekcyjnych, w dokumentacji nadzoru
pedagogicznego dyrektora szkoły i w dokumentacji pracy zespołów nauczycielskich można stwierdzić prowadzenie
licznych działań monitorujących jakość i efektywność procesu uczenia się. Monitoruje się zajęcia realizowane przez
nauczycieli pod kątem realizacji podstawy programowej, sami nauczyciele wypełniają tzw. karty monitoringu
podstawy programowej, a dyrektor prowadzi "Zbiorczy protokół realizacji podstawy programowej" dla każdej klasy.
Diagnozuje się osiągnięcia uczniów , w tym niepowodzenia, analizuje się frekwencję i jej wpływ na wyniki ucznia.
Na tej podstawie formułowane są wnioski służące prawidłowej realizacji podstawy programowej.
     Do głównych sposobów monitorowania osiągnięć uczniów zalicza się:
- bieżące, systematyczne ocenianie wiedzy i umiejętności,
- sprawdziany pisemne, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne,
- sprawdziany próbne (w kl. V – VI),
- sprawdziany kompetencji i umiejętności po kl. III i VI (Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów
i OKE),
- analizy wyników sprawdzianów, wnioski, które wdraża się do dalszej pracy, 
- rozmowy z uczniami i ich rodzicami,
- diagnozowanie uczniów ( test na wejście, po I semestrze i na koniec roku),
- analiza frekwencji i jej wpływu na wyniki w nauce,
- obserwacje, rozmowy o tym, jak uczniowie spędzają wolny czas,
- analiza sytuacji rodzinnej ucznia (wychowawca, pedagog, psycholog).

Stosowanie powyższych sposobów monitorowania pozwala na określenie przyczyn problemów w nauce,
mocnych i słabych stron uczniów, ukierunkowanie ich, daje możliwość porównania się z innymi szkołami. Wnioski
są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych. Podstawowym wnioskiem jest potrzeba doskonalenia
umiejętności w ramach standardów, które wypadły najsłabiej na sprawdzianie OKE. Monitorowanie pozwala też
na lepszą indywidualizację podejścia do ucznia, na wybranie najwłaściwszych dla niego form pomocy i wsparcia.

W statucie szkoły zawarte są zapisy dotyczące przekazywania uczniom (i ich rodzicom) informacji o postępach
w nauce. Jest to wskazane jako jeden z głównych celów oceniania, ponadto są zapisy zobowiązujące nauczycieli
do uzasadniania ocen oraz do informowania uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

Prawie wszyscy (25 z 26) ankietowani nauczyciele stwierdzili, że zawsze lub prawie zawsze przekazują uczniom
informację zwrotną, uzasadniającą ocenę. Informacja zwrotna zawiera wskazanie tego, co było dobre
w odpowiedzi, a co wymaga poprawy, uzupełnienia, zawsze zawiera pochwałę, podkreślenie mocnych stron
wykonanego zadania, a tym samym uzasadnienie oceny. Zdecydowana większość (19) jest przekonana, że dzięki
informacji zwrotnej uczniowie są zmotywowani do pracy. Również ankietowani rodzice uważają, że na większości
lekcji, lub na wszystkich, ocenianie zachęca do dalszego uczenia się (47 z 69).  

Ankietowani uczniowie ("Moja Szkoła") w zdecydowanej większości (39 z 40) stwierdzili, że nauczyciele
uzasadniają wystawioną oceną na wszystkich zajęciach lub na większości zajęć. Potwierdzili też, że nauczyciele
wystawiając ocenę odnoszą się do tego, co uczniowie umieli wcześniej, do ich wcześniejszych osiągnięć
lub trudności, z tym, że nie czynią tego na wszystkich zajęciach (najczęściej wskazywano, że na połowie,
na większości).

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji zajęć można stwierdzić, że nauczyciele podawali przyczyny, dla
których uznawali odpowiedź ucznia za prawidłową lub nieprawidłową, że udzielali uczniom opisowej informacji
zwrotnej.

Na terenie placówki są dobrze wyeksponowane informacje o sukcesach uczniów. Jest bardzo dużo tego typu
informacji, zajmują one miejsce na gazetkach na korytarzach szkoły, są też informacje o sukcesach na gazetkach
w poszczególnych klasach. Specjalna gazetka jest skierowana do rodziców. Na korytarzach pełno jest dyplomów
za osiągnięcia w konkursach, turniejach, imprezach artystycznych i zawodach sportowych. Dyplomami za
różnorodne osiągnięcia jest też obwieszona świetlica. Są specjalne gabloty z pucharami za sukcesy sportowe, jest
też wiele dyplomów w pobliżu sali gimnastycznej.

Uczniowie podczas wywiadu grupowego stwierdzili, że w czasie oceniania najczęściej są zadowoleni, bywają
i inne odczucia, w tym postanowienie poprawy oceny, jednak najczęściej jest to zadowolenie.

Zdecydowana większość (32 z 40) ankietowanych uczniów ("Moja Szkoła") stwierdziła, że nauczyciele często
lub bardzo często rozmawiają z nimi o przyczynach ich sukcesów lub trudności w nauce. Wśród odczuć podczas
oceniania uczniowie wskazywali najczęściej: postanawiam, że się poprawię (28), mam ochotę się uczyć (26), wiem
co mam poprawić (23), jestem zadowolony (21).     

W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów.
     Dyrektor (wywiad) przedstawił następujące sposoby monitorowania osiągnięć uczniów:
- bieżące, systematyczne ocenianie wiedzy i umiejętności,
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- okresowa i roczna klasyfikacja,
- sprawdziany pisemne, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne,
- sprawdziany próbne (w kl. V – VI),
- sprawdziany kompetencji i umiejętności po kl. III i VI (Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów
i OKE),
- analizy wyników sprawdzianów, wnioski, które wdraża się do dalszej pracy,
- rozmowy z uczniami i ich rodzicami,
- diagnozowanie uczniów ( test na wejście, po I semestrze i na koniec roku),
- analiza frekwencji i jej wpływu na wyniki w nauce,
- sukcesy w konkursach, zawodach, turniejach.

Taki monitoring pozwala na określenie przyczyn problemów w nauce, mocnych i słabych stron uczniów,
na ukierunkowanie ich. Wnioski są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych, np. doskonalenie
umiejętności w ramach standardów, które wypadły najsłabiej na sprawdzianie OKE. Monitoring pozwala też
na stwierdzenie, w jakim stopniu, na jakim poziomie szkoła przygotowała uczniów do dalszej edukacji,
do funkcjonowania w społeczeństwie, do korzystania z technologią informacyjno- komunikacyjnych, posługiwania
się językiem obcym. Określa też poziom umiejętności funkcjonowania w grupie, współpracy z innymi,
rozwiązywania konfliktów, a także sprawności fizycznej i dbałości o zdrowie.

Ankietowani nauczyciele w zdecydowanej większości (24 z 26) oświadczyli, że prowadzą lub próbują prowadzić
systematyczną analizę postępów uczniów, a taką analizą obejmują wszystkich uczniów.

W wywiadzie grupowym nauczyciele przedstawili sposoby monitorowania osiągnięć uczniów, które były bardzo
zbliżone do sposobów przedstawionych przez dyrektora.
     
Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane, a wnioski z monitoringu są wykorzystywane
do dalszego ich planowania. 

Dyrektor szkoły i nauczyciele (ankiety) zgodnie potwierdzili monitorowanie procesów edukacyjnych. Dość
zgodnie stwierdzili też, że główne sposoby monitorowania oraz zagadnienia podlegające monitorowaniu to:
- szczegółowa analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego,
- analiza wyników sprawdzianów na wejściu i sprawdzianów próbnych,
- bieżąca analiza frekwencji uczniów,
- systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów, bieżące ocenianie,
- systematyczne monitorowanie realizacji przedmiotowych planów nauczania, ilości zrealizowanych godzin zajęć,
- kontrola dzienników i obserwacja zajęć.
Wśród przykładów decyzji podjętych w następstwie wniosków z monitoringu procesów edukacyjnych dyrektor

wymienił    
- organizację zajęć dodatkowych dostosowanych do zainteresowań uczniów,
- objęcie szczególną opieką uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,
- podjęcie działań zmierzających do przystąpienia do "Sieci szkół promujących zdrowie",
- podjęcie działań zmierzających do polepszenia bazy dydaktycznej i wyposażenia klas w sprzęt multimedialny,
- utworzenie terenu sportowo–rekreacyjnego (plac zabaw, mini-boisko do piłki nożnej),
- otoczenie szczególna opieką uczniów z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo, działania pedagoga
i psychologa.

Nauczyciele zwrócili szczególną uwagę na wniosek dotyczący konieczności doskonalenia umiejętności czytania
ze zrozumieniem, podkreślili wysiłek nauczycieli wszystkich przedmiotów włożony w doskonalenie tej kluczowej
umiejętności. Podkreślili też pozytywny wpływ pochwał, dużą siłę motywacyjną wynikającą z doceniania osiągnięć.

Współpraca nauczycieli i uczniów dotyczy procesów edukacyjnych.
Dyrektor (wywiad) stwierdził, że w działaniach szkoły są uwzględniane propozycje uczniów i opinie uczniów,

a wśród przykładów tego podał:
- organizację wycieczek, rajdów,
- organizację zabaw, dyskotek,
- organizację szkolnych konkursów, rozgrywek sportowych,,
- dzień bez pytania,
- szczęśliwy numerek,
- propozycje zajęć na jedną godzinę wychowania fizycznego,
- dotyczące oferty zajęć pozalekcyjnych.       

Ankietowani nauczyciele stwierdzili, że biorą pod uwagę opinie uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć, choć
robią to w różnym zakresie. Uwzględniane uczniowskie pomysły dotyczyły najczęściej: tematyki lekcji (19), zajęć
pozalekcyjnych (18), terminów testów (16), metod pracy (14), czy sposobu oceniania (7). W niektórych klasach
uczniowie często chcą pracować metodą dramy, bywa że uczniowie chcą wystąpić w roli nauczyciela
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i poprowadzić lekcję, np. w ramach metody projektu przygotowują i prowadzą wybrane lekcje. Przygotowują też
konkursy klasowe oraz dekorację klasy, często są to ich pomysły i decyzje.

Podczas wywiadu nauczyciele wyjaśnili, że w fazie planowania - jeśli pracuje się metodą projektu - to uczniowie
czasami mają decydujący wpływ na to, co się robi, rola nauczyciela jest doradcza. Także tematyka godzin
wychowawczych jest ustalana z uczniami poprzez rozmowę lub ankietowanie. W fazie planowania wycieczek, czy
imprez też brane są pod uwagę opinie uczniów. Nauczyciele dają uczniom możliwość wyboru form prezentacji prac
uczniowskich. Wybór tematyki jednej godziny wychowania fizycznego też należy do uczniów.

Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (61 z 69) potwierdziła uwzględnianie przez nauczycieli opinii
uczniów w sprawie tematyki lub sposobu prowadzenia zajęć, w tym 31 osób uznało, że zdarza się to często
lub bardzo często, a 30, że rzadko. Jednak większość ankietowanych nie podała przykładu takich działań, wśród
20 osób, które udzieliły tu odpowiedzi 5 stwierdziło, że nauczyciele nie uwzględniają żadnych opinii tylko realizują
swój program. . W pozostałych przypadkach (15) wskazywano na przekładanie terminów sprawdzianów,
na propozycje tematów godzin wychowawczych, na ustalanie tematyki zajęć pozalekcyjnych, na organizowanie
wyjść do muzeum, do teatru. Podczas wywiadu grupowego rodzice stwierdzili, że dzieci nie są od tego, by
proponować tematykę, czy sposób prowadzenia zajęć, zdaniem rodziców to jest sprawą nauczycieli i odpowiednich
przepisów. Potwierdzili jednak, że zdarza się, iż uczniowie proponują tematykę godzin wychowawczych, tematykę
zajęć pozalekcyjnych, a w klasie VIb na przyrodzie dzieci mają czasem możliwość prowadzenia lekcji, rodzice
wiedzą też, że uczniowie wybierają rodzaj zajęć na jednej godzinie wychowania fizycznego.

Sami uczniowie (wywiad grupowy) jako przykład zmiany, która została przygotowana wspólnie przez nauczycieli
i uczniów, podali wybór patrona szkoły. Stwierdzili, że wybór dokonał się przez głosowanie, w głosowaniu brali
udział uczniowie, nauczyciele i rodzice, że początkowo było sześć kandydatur, a w drugiej turze głosowania
wybrano doktora Henryka Jordana.
       
Nauczyciele stosują zróżnicowanie metody wspierania i motywowania uczniów.
    Ankietowani nauczyciele najczęściej wymieniali następujące sposoby wspierania i motywowania uczniów:
- pochwały, pochwały na forum klasy, pochwały za wszystkie sukcesy, pochwały do rodziców,
- wzmocnienia pozytywne, zainteresowanie tematem,
- rozmowa, dobra atmosfera, wsparcie słowem,
- oceny, stosowanie plusów i minusów, wskazywanie mocnych stron i braków,       
- umowne znaki (zachętki, motywce),
- nagrody, drobne nagrody, dyplomy, zaproszenie na lodowisko lub pizzę,
- wystawki osiągnięć, wystawki prac.

Uczniowie (wywiad grupowy) stwierdzili, że nauczyciele w celu zachęcenia ich do nauki stosują następujące
działania:
- pozwalają nam prowadzić lekcje, wchodzimy w role nauczycieli,
- robią kartkówki, czasami są zadania w grupach,
- przynoszą nam różne materiały, żebyśmy się lepiej zapoznali z tematem, przynoszą atlasy z przyrody,
- robią różne doświadczenia,
- czasami rozdają jakieś nagrody, plusy, oceny za aktywność,
- na matematyce i na historii za zgłaszanie się do zadań dostaje się plusy, a za 5 plusów dostajemy piątkę,
- chwalą nas i doceniają, doceniają nasze wysiłki w odpowiedniej chwili,
- organizują nam ciekawe konkursy.

Bardzo podobne - do wymienionych przez nauczycieli i uczniów - sposoby wspierania i motywowania uczniów
podali rodzice w wywiadzie grupowym. Ponadto stwierdzili, że formą zachęty do nauki są też wycieczki dla
najlepszych uczniów, że jest stypendium za wyniki w nauce, są dyplomy. Podkreślili przy tym mocno,
że nauczyciele sa bardzo sprawiedliwi w ocenianiu uczniów.

Wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów są wdrażane.
Dyrektor szkoły (ankieta) i nauczyciele (wywiad) podali następujące przykłady wniosków z monitorowania

osiągnięć uczniów:
- potrzeba konsekwencji w ocenianiu, konsekwentne sprawdzanie i ocenianie zadań domowych, konsekwentne
przestrzeganie korzystania z prawa usprawiedliwień wynikających z nieobecności,
- potrzeba doskonalenia umiejętności w ramach wszystkich standardów egzaminacyjnych na wszystkich
przedmiotach,
- potrzeba ćwiczenia czytania ze zrozumieniem na wszystkich przedmiotach,
- organizacja dużej ilości zajęć, różnorodnych przedsięwzięć dla zdolnych uczniów,
- wszyscy nauczyciele powinni dwa razy w roku (po I semestrze i po danej klasie) sprawdzać testem pisemnym
umiejętności z podstawy programowej, wyniki takich testów powinny być omówione na konferencji, uzgodnione
wnioski natomiast powinny być zrealizowane i wprowadzone do dalszej pracy,
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- w procesie lekcyjnym należy stosować aktywizujące metody nauczania, które rozwijałyby twórcze i samodzielne
myślenie uczniów,
- należy uściślić współpracę z rodzicami, uświadamiając im, że od nich w dużej mierze zależy przygotowanie się
uczniów do zajęć lekcyjnych i odrabianie prac domowych, w klasie szóstej należy organizować częste spotkania
z rodzicami.

Przykładem wdrożonego i od dwóch lat realizowanego wniosku jest opracowanie i wdrożenie programu
naprawczego
w kl. VIa, która osiąga bardzo słabe wyniki w nauce, gdzie 40% uczniów objętych jest pomocą psychologiczno–
pedagogiczną. Zorganizowano dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla najsłabszych uczniów z tej klasy w małych
grupach (do 4 osób), objęto pomocą psychologiczno–pedagogiczną nie tylko uczniów posiadających opinie
lub orzeczenie z PPP, ale również uczniów zdiagnozowanych przez nauczycieli uczących.
    
Informacja o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się.

Ankietowani rodzice w zdecydowanej większości (60 z 69) stwierdzili, że informacja o wynikach uzyskana
od nauczycieli pomaga ich dzieciom się uczyć. Zdecydowana większość (57) rodziców jest przekonana, że ich
dzieci umieją się uczyć.     

Większość (27 z 43) ankietowanych uczniów klasy VI uznała, że otrzymali od nauczyciela wskazówkę, która
pomogła im się uczyć. Wszyscy ankietowani uczniowie klasy V (40) stwierdzili, że nauczyciele rozmawiają z nimi
o postępach w nauce, dzięki czemu wiedzą, jak się uczyć, w tym 34 uznało, że zdarza się to często lub bardzo
często. Podczas wywiadu uczniowie potwierdzili, że otrzymują od nauczycieli wskazówki na temat tego, jak się
uczyć. Podali nawet przykłady kilku wskazówek: dla zapamiętania angielskich symboli nazw kierunków na mapie
stosowano wiersz "Na Ekierce Siedzi Wrona", dla utrwalenia nazw rzymskich liczb 50, 100, 500, 1000 stosowano
wers "Lukrowane Ciasto Daje Mama". Wszyscy rozmówcy zgodnie stwierdzili, że wskazówki otrzymywane
od nauczycieli są pomocne w nauce. 

Z powyższego opisu wyraźnie wynika, że procesy edukacyjne są w tej szkole planowane, że organizacja
procesu nauczania i stosowane metody pracy sprzyjają uczeniu się, a ocenianie wspiera uczniów i motywuje ich
do dalszej pracy. Procesy edukacyjne i osiągnięcia uczniów są monitorowane, a wnioski z tego monitoringu są
wykorzystywane do dalszego planowania pracy szkoły. Propozycje i opinie uczniów są niekiedy uwzględniane
przy planowaniu i organizacji zajęć, choć rodzice zachowują dystans wobec tego rodzaju działań. Nauczyciele
stosują różnorodne metody zachęcania uczniów do nauki, pilnie śledzą ich postępy i w razie potrzeby podejmują
adekwatne działania wspierające. W tych okolicznościach można stwierdzić wysoki poziom realizacji wymagania.

  

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

Komentarz:
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Opis tego wymagania dowodzi, że nauczyciele aktywnie współpracują ze sobą przy planowaniu
i realizacji procesów edukacyjnych oraz przy ich analizie, że udzielają sobie w tych działaniach
wzajemnego wsparcia. W takich okolicznościach wprowadzane zmiany są efektem wspólnych decyzji.

Nauczyciele współdziałają przy tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych.
Na podstawie zapisów w protokołach rady pedagogicznej oraz dokumentacji pracy zespołów nauczycielskich

(przedmiotowych, wychowawczego, ds. ewaluacji, ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej) można stwierdzić
wspólne planowanie procesów edukacyjnych. Zapisy te dotyczą planowania działań zespołów na dany rok szkolny,
określenia zadań do realizacji, terminów wykonania i wskazania osób odpowiedzialnych za realizację. Na wspólne
planowanie wskazuje też modyfikacja koncepcji pracy szkoły (wprowadzenie działań związanych z patronem) oraz
modyfikacja programu wychowawczego i programu profilaktyki (w związku z obraniem patrona oraz zamiarem
przystąpienia do Sieci Szkół Promujących Zdrowie).

Niemal wszyscy (25 z 26) ankietowani nauczyciele stwierdzili, że konsultują swoje plany zajęć edukacyjnych
z innymi nauczycielami. Ogromna większość (23) jako przykład sposobu prowadzenia analizy procesów
edukacyjnych wskazała analizę prowadzoną w ramach pracy zespołu nauczycielskiego, często (16) wymieniano
też nieformalne spotkania i rozmowy z innymi nauczycielami. Pracę zespołów nauczycielskich jako przykład analizy
procesów edukacyjnych wskazali też nauczyciele w wywiadzie, podkreślili dużą liczbę zespołów działających
w szkole (stałe, przedmiotowe, zadaniowe).

Dyrektor szkoły (ankieta) jako przykład organizacji analizy procesów edukacyjnych wskazał pracę zespołów
nauczycielskich. Do podejmowanych przez zespoły zadań zaliczył wybór podręczników i programów nauczania,
szczegółowe opracowanie systemu oceniania z danego przedmiotu, wspólne opracowywanie zestawów zadań
i ćwiczeń, w tym tych, które służą do mierzenia stopnia spełniania standardów egzaminacyjnych. Nauczyciele
w ramach zespołów wymieniają się wiedzą, doświadczeniem, wzbogacają swój warsztat pracy, analizują wyniki
sprawdzianów próbnych w kl. V i VI w celu wykorzystania ich w dalszej pracy, analizują sprawdzian po klasie III
(Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów oraz sprawdzian z wydawnictwa OPERON), a przede
wszystkim analizują wyniki właściwego sprawdzianu zewnętrznego. Na koniec roku szkolnego każdy zespół
podsumowuje swoją pracę, dokonuje oceny stopnia realizacji planu, wnioski są przyjmowane do realizacji
w następnym roku szkolnym.

Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych.
Dyrektor szkoły (wywiad) i nauczyciele (ankieta i wywiad) dość zgodnie wymienili następujące przykłady

wzajemnego wspierania się nauczycieli:
- systematyczne konsultacje, rozmowy nauczycieli, wychowawców, psychologa i pedagoga szkolnego,
- wymiana doświadczeń i materiałów z zewnętrznych szkoleń, dokształcania zawodowego,
- wspólne opracowywanie testów, sprawdzianów próbnych,
- wspólne planowanie i realizowanie zadań związanych z projektem Comenius,
- wspólne planowanie wycieczek, uroczystości, imprez szkolnych,
- wspólna realizacja dużych przedsięwzięć, takich jak święto szkoły, kiermasze świąteczne, akcje charytatywne,
organizacja konkursów międzyszkolnych, prace związane z nadaniem imienia szkole, pisanie monografii szkoły.

Ponadto nauczyciele podkreślili znaczenie wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz cenną
dla nich pomoc koleżanki informatyczki.
 
Proces zmiany jest efektem wspólnych decyzji.

Dyrektor szkoły (wywiad) wśród przykładów zmian wprowadzonych w szkole w wyniku wspólnie podjętych
decyzji wymienił:
- wybór patrona szkoły i całokształt działań z tym związanych (modyfikacja programu wychowawczego szkoły,
zmiany w statucie, modyfikacja koncepcji pracy szkoły, zmiany planu pracy),
- zmiany wprowadzane w związku z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zmiany w systemie
oceniania, dostosowanie wymagań edukacyjnych, opracowanie kart indywidualnych potrzeb ucznia i planów
działań wspierających).

Dyrektor jako przykład zmiany podał też podjętą przez nauczycieli decyzję o udziale w konkursie organizowanym
przez sieć sklepów TESCO, co dało szkole korzyści w postaci pozyskanych tablic interaktywnych.

Większość ankietowanych nauczycieli (21 z 26) uznała, że ich głos jest brany pod uwagę w trakcie
podejmowania decyzji o wprowadzaniu koniecznych zmian w realizacji procesów edukacyjnych. W uzasadnieniu
takiej opinii wszyscy nauczyciele stwierdzili, że wnioski wypracowane w zespołach są wdrażane, zauważyli,
że każdy ma możliwość przedstawienia swojego zdania i jest to brane pod uwagę,a ostatecznie decyduje
większość głosów.
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Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Kształtuje się postawy uczniów

Komentarz:

W opisie tego wymagania znajdziemy potwierdzenie spójność działań wychowawczych szkoły
i adekwatności tych działań do potrzeb uczniów. Stwierdzimy też duże zaangażowanie uczniów w działania
kształtujące pożądane społecznie postawy oraz wyraźną akceptację przez uczniów i rodziców postaw
promowanych przez szkołę.

Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne.
Dyrektor szkoły (wywiad) i nauczyciele (wywiad grupowy) dość zgodnie przedstawili przebieg starań o spójność

działań wychowawczych prowadzonych w szkole oraz podali przykłady spójnych działań. Podstawą spójności
działań wychowawczych jest oparcie ich na programie wychowawczym szkoły i szkolnym programie profilaktyki.
W oparciu o te dokumenty pedagog szkolny opracowuje plan wychowawczy i profilaktyczny na dany rok szkolny,
natomiast wychowawcy opracowują swoje plany wychowawcze dla klas, które są spójne z planem wychowawczym
i profilaktycznym opracowanym przez pedagoga. W sprawach wychowawczych istnieje ścisła współpraca
wychowawcy z pedagogiem i psychologiem, a w razie potrzeby również dyrektorem szkoły. Sprawy problemowe,
np. dotyczące uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze, czy konfliktów w klasach, są omawiane w zespole
wychowawczym. Odbywają się spotkania indywidualne wychowawcy i pedagoga z rodzicami, czasem uczestniczy
w nich dyrektor. Ze spotkania sporządzana jest notatka i wnioski do których muszą zastosować się rodzice
i uczniowie. Niekiedy notatka ma formę kontraktu, który podpisuje uczeń i rodzic. Problem wychowawczy zaistniały
w danej klasie, dotyczący całej grupy, jest omawiany przez wychowawcę na godzinie wychowawczej, proszony jest
wówczas pedagog, uczniowie wraz z wychowawcą i pedagogiem szukają najlepszych rozwiązań. Bardzo istotne
dla spójności działań wychowawczych jest utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, czemu służą organizowane
często (co 1 - 1,5 miesiąca) spotkania wychowawców z rodzicami oraz systematyczne dyżury nauczycieli podczas
wyznaczonych godzin konsultacji z rodzicami. Dla spójności działań ważne jest też przestrzeganie ustalonych
procedur postępowania w sytuacjach zagrożeń i problemów, to wzmacnia jednolitość oddziaływań
wychowawczych. Nauczyciele podkreślili szczególne znaczenie współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz
wychowawczą rolę bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, potwierdzoną również wysoką frekwencją na tych
zajęciach. W niektórych przypadkach nauczyciele mają poczucie bezsilności, stwierdzają, że nie mogą udzielić
skutecznej pomocy. Dotyczy to bardzo trudnych sytuacji rodzinnych, materialnych, nawarstwienia problemów
społecznych, które w środowisku zamieszkania uczniów występują licznie. Nauczyciele stwierdzili, że ok. 10%
uczniów stanowią tzw. eurosieroty, wielu rodziców ma bardzo trudne warunki materialne, ok. 1/3 rodziców ubiega
się o pomoc materialną, występuje alkoholizm.

Ankietowani rodzice w zdecydowanej większości (55 z 69) stwierdzili, że preferowany przez szkołę sposób
wychowania odpowiada potrzebom ich dzieci, większość (40 z 69) ankietowanych uznała też, że nauczyciele
traktują uczniów w równy sposób.

Ankietowani uczniowie klasy V ("Moja Szkoła") w zdecydowanej większości (35 z 40) stwierdzili, że nauczyciele
traktują ich sprawiedliwie, większość (30 z 40) uznała też, że nauczyciele traktują ich na równi z innymi uczniami.

Pracownicy niepedagogiczni (wywiad) stwierdzili, że w szkole często odbywają się dyskusje na temat
pożądanych postaw uczniów. Za rodzaj takich dyskusji pracownicy uznali pogadanki, prelekcje i pokazy
prowadzone przez pracowników policji, straży miejskiej lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, dotyczą one
najczęściej zagrożeń uzależnieniami, agresji, zachowania bezpieczeństwa. Zdaniem pracowników na temat postaw
uczniów najczęściej dyskutuje się na posiedzeniach rady pedagogicznej, szczególnie przy ustalaniu ocen
z zachowania. Na spotkania z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej są zapraszani rodzice,
nauczycieli i inni pracownicy szkoły, dochodzi wtedy do wymiany poglądów. Pracownicy czują się zaangażowani
w działania wychowawcze, pełnią dyżury na przerwach, mają prawo interweniować, wiedzą jak mają reagować
na różne sytuacje, są do tego przygotowani.
                 
Działania wychowawcze są adekwatne do potrzeb uczniów, którzy biorą udział w działaniach kształtujących
pożądane społecznie postawy.

Nauczyciele (wywiad grupowy) stwierdzili, że diagnozują potrzeby wychowawcze uczniów poprzez obserwacje,
rozmowy z uczniami i rodzicami i ankiety, szczególną rolę w tych działaniach spełniają wychowawcy klas.
W następstwie tej diagnozy stwierdzono występowanie potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, potrzeby
zapewnienia pomocy materialnej, potrzeby ukształtowania umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów
i doprowadzenia do integracji zespołów klasowych, wreszcie potrzeby ukształtowania takich cech jak
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odpowiedzialność, obowiązkowość i poczucie dyscypliny.
W celu zaspokojenia tych potrzeb nauczyciele udzielają rodzicom i uczniom licznych porad, często rozmawiają
z nimi, pomagają w załatwieniu różnych spraw rodzinnych. Szkoła pośredniczy w organizacji pomocy materialnej,
organizuje dożywianie licznej grupy uczniów, przeprowadzane są niekiedy doraźne zbiórki dla potrzebujących (np.
dla uczniów, których mieszkanie zniszczył pożar), angażują się w to inni uczniowie, rodzice i nauczyciele. Ważne
jest udzielanie rodzicom wskazówek na temat możliwości uzyskania wsparcia materialnego, wskazywanie
odpowiednich instytucji. Sami nauczyciele udzielają niekiedy bezpośredniej pomocy materialnej, organizują we
własnym gronie składki na ten cel.    

Ankietowani nauczyciele i uczniowie ("Moja Szkoła") zgodnie potwierdzili częste występowanie rozmów
i dyskusji na temat pożądanych postaw i odpowiedniego zachowania, wszyscy nauczyciele (26) uznali, że ostatnie
takie wydarzenie odbyło się na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy, wszyscy uczniowie (40) stwierdzili, że brali udział
w takiej rozmowie w ostatnim miesiącu lub kilka miesięcy temu.

Ponadto nauczyciele (wywiad grupowy) stwierdzili, że uczniowie biorą udział w działaniach kształtujących
pożądane społecznie postawy. Wśród przykładów takich działań wymienili powszechny udział uczniów w wielkich
akcjach społecznych, charytatywnych, ekologicznych (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza,
Sprzątanie Świata), wskazali też udział w akcji pomocy dla dzieci polskich na Ukrainie, w akcji zbierania karmy dla
zwierząt ze Schroniska w Orzechowcach, w akcji zbierania zniczy dla Cmentarza Orląt Lwowskich. Społecznie
pożądane postawy kształtuje też działalność samorządu uczniowskiego i działalność szkolnego koła PTTK.

Również przeprowadzone obserwacje zajęć wyraźnie potwierdziły, że nauczyciele kształtują pożądane
społecznie postawy poprzez swój sposób zachowania.
    
Uczniowie biorą udział w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole.

Nauczyciele (ankieta) i dyrektor szkoły (ankieta) stwierdzili (najczęściej odpowiedź "raczej tak"), że uczniowie
uczestniczą w tworzeniu i zmianie szkolnego systemu oddziaływań wychowawczych. Jako główny przykład
uczestnictwa uczniów przywoływano działalność samorządu uczniowskiego, samorządów klasowych, ich
inicjatywy, propozycje, pomysły. Zgłaszanie przez samorząd uczniowski propozycji ma miejsce podczas układania
planu pracy tego organu na dany rok szkolny, czasem doraźnie, pod wpływem pomysłów ogółu uczniów.
Najczęściej bywają to propozycje zabaw, dyskotek, wycieczek, rajdów, imprez sportowych, również propozycje
udziału w akcjach ekologicznych, charytatywnych. Innym przejawem udziału uczniów w tworzeniu szkolnego
systemu oddziaływań wychowawczych jest zgłaszanie przez nich tematyki lekcji wychowawczych. Podobne
przykłady wpływu uczniów na szkolny system działań wychowawczych przedstawili rodzice w wywiadzie
grupowym. Ponadto rodzice wskazali aktywny udział uczniów w procesie ustalania oceny zachowania,
co przejawia się wyrażaniem opinii na temat oceny własnej i ocen innych uczniów w klasie, podkreślili też udział
uczniów w tworzeniu tzw. regulaminów klasowych (w każdej klasie jest inny). 

Nauczyciele uważają (wywiad), że w szkole promuje się patriotyzm, postawy proekologiczne i prozdrowotne,
szacunek dla innych ludzi, również otwartość i tolerancje, czemu szczególnie sprzyja wyznaniowe zróżnicowanie
uczniów. Akceptacja uczniów dla postaw promowanych przez szkołę wynika wyraźnie z wypowiedzi nauczycieli,
a także, co bardzo ważne, z wypowiedzi samych uczniów (wywiad) oraz z wypowiedzi ich rodziców (wywiad).
Wszystkie te grupy zdecydowanie stwierdziły, że nie ma potrzeby promowania innych postaw, że postawy
promowane przez szkołę są akceptowane.

Uczniowie w wywiadzie stwierdzili, że wiedzą jakich postaw oczekuje od nich szkoła. W ich przekonaniu szkoła
chce, by prezentowali wysoką kulturę osobistą, by unikali agresji, konfliktów, kłótni, by traktowali z szacunkiem
nauczycieli i osoby starsze, by szanowali kolegów, a także, by byli sumienni, systematyczni i przekonani do nauki.
Zdaniem uczniów szkole zależy też na postawach proekologicznych, a już szczególnie ważny jest patriotyzm, na to
jest bardzo duży nacisk, panie na historii i języku polskim często przypominają im, że są Polakami, wyjaśniają,
co to znaczy. Zdaniem uczniów ich wpływ na działania wychowawcze odbywa się poprzez samorząd uczniowski,
który reprezentuje pomysły i oczekiwania uczniów. Przykładem realizacji pomysłu uczniów jest zbiórka karmy dla
zwierząt ze schroniska w Orzechowcach.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji nie można stwierdzić uwzględniania przez nauczycieli inicjatyw
uczniowskich, gdyż ich zgłaszaniu nie sprzyjała tematyka i typ lekcji. Zaobserwowano tylko jeden przypadek
wyraźnej inicjatywy uczniów, którzy zmienili lidera swojej grupy, co zostało zaakceptowane przez nauczyciela.

Wnioski z analizy działań wychowawczych są wdrażane.
Dyrektor szkoły (wywiad) wśród wniosków z analizy działań wychowawczych wymienił wyraźny wzrost liczby

uczniów z cechami nadpobudliwości psychoruchowej, co nakłada na nauczycieli (we współpracy z psychologiem,
pedagogiem i rodzicami) obowiązek wdrażania uczniów do systematycznej pracy i koncentracji uwagi w czasie
zajęć. W następstwie takiej sytuacji zorganizowano dla tych uczniów właściwą pomoc
psychologiczno-pedagogiczną, zapewniono im zajęcia wyrównawcze, terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne.
Innym wnioskiem wskazanym przez dyrektora jest potrzeba ciągłej dbałości o dyscyplinę na zajęciach, potrzeba
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dbałości o dobre relacje między uczniami i między poszczególnymi klasami. W tym względzie spostrzeżenia
dyrektora są zbieżne ze spostrzeżeniami przedstawionymi przez nauczycieli w wywiadzie grupowym, którzy
również wskazywali na potrzebę dbałości o integrację wewnątrz klas i między różnymi klasami. Nauczyciele
stwierdzili, że w sytuacjach konfliktowych ważne jest rozwiązywanie problemów na bieżąco, nie wolno takich spraw
odkładać na później. Ponadto nauczyciele zwrócili uwagę na konieczność nieustannego wyrabiania u uczniów
obowiązkowości, odpowiedzialności, punktualności, stwierdzili, że ważna jest konsekwencja w tych działaniach.

Potwierdzona zgodnie spójność działań wychowawczych szkoły, adekwatność tych działań do potrzeb uczniów,
duże zaangażowanie uczniów w działania kształtujące pożądane postawy oraz wyraźna akceptacja promowanych
przez szkołę postaw wskazują na wysoki poziom spełnienia wymagania.
     
     
 
    

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Komentarz:

Na podstawie opisu tego wymagania stwierdzimy, że nauczyciele skutecznie rozpoznają
możliwości uczniów, a sami uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne adekwatne do ich możliwości.
Zauważymy też rozległość i różnorodność prowadzonych przez szkołę działań zwiększających szanse
edukacyjne uczniów oraz starania o indywidualizację procesu edukacji.
    

Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów, a uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę
swoich możliwości. 

Ankietowani nauczyciele stwierdzili, że diagnozują możliwości edukacyjne swoich uczniów, zdecydowana
większość (24 z 26) czyni to w odniesieniu do wszystkich uczniów lub do większości z nich. Dzięki tej diagnozie
nauczyciele rozpoznają potencjał uczniów, ich możliwości, rozpoznają uczniów zdolnych i tych wymagających
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Diagnoza możliwości uczniów ułatwia kwalifikowanie ich do zajęć
dodatkowych, do zajęć wyrównawczych, korekcyjnych, ułatwia dobór właściwego tempa pracy, umożliwia
rozpoznanie zainteresowań.

Z wypowiedzi dyrektora (ankieta) i partnerów wyłania się dość spójny obraz głównych problemów społecznych
występujących w środowisku zamieszkania uczniów. Podstawowym problemem jest tu bezrobocie i związany z tym
niski status materialny rodzin. To z kolei generuje liczne przypadki alkoholizmu, przemocy, niewydolności
wychowawczej rodzin. Niekorzystnym zjawiskiem jest wysoki poziom tzw. eurosieroctwa, czasowo niepełnych
rodzin. Partnerzy podkreślali, że takie problemy społeczne są typowe dla całego Przemyśla, lecz w obwodzie
Szkoły Podstawowej nr 11 występuje szczególne ich nasilenie ze względu na specyficzny teren Starego Miasta.
Szacunkowo można przyjąć, że ok. 40% uczniów pochodzi z rodzin niewydolnych wychowawczo, rozbitych
lub takich, w których jeden z rodziców przebywa za granicą. W tym ciągłym borykaniu się z problemami
finansowymi, jak utrzymać rodzinę, skupieniu uwagi na zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych, rodzice
nie przykładają należytej wagi do rozwoju edukacyjnego i emocjonalnego swoich dzieci. W wielu przypadkach brak
pracy i perspektyw na lepsze życie powoduje zobojętnienie rodziców, uczniowie są niedopilnowani, brak
zainteresowania i wsparcia ze strony rodziców powoduje, że uczniowie są mało zmotywowani do nauki. Partnerzy
zgodnie podkreślili, że szkoła bardzo aktywnie wspiera uczniów pochodzących z rodzin z problemami, zabiega
o pomoc materialną dla nich, organizuje im czas wolny, zapewnia opiekę i atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne.

Z wypowiedzi ankietowanych uczniów ("Moja Szkoła") wynika, że myślenie o wynikach w nauce wywołuje u nich
najczęściej odczucia pozytywne: 14 z 40 ankietowanych stwierdziło, że na myśl o swoich wynikach czują radość,
17 uznało, że wszystko jest w porządku, 6 uczniów stwierdziło, że czują niezadowolenie, że nie mogli zrobić więcej,
tylko 3 badanych stwierdziło, że wyniki są im obojętne.    
    Wymieniając swoje największe sukcesy w tym lub poprzednim roku szkolnym uczniowie najczęściej wskazywali:
- uzyskanie wysokiej oceny z jakiegoś przedmiotu, wymieniali tu piątki i szóstki z historii, j. niemieckiego, przyrody,
matematyki, uzyskanie świadectwa z paskiem, uzyskanie dobrego wyniku na teście kompetencji po klasie III lub na
teście z konkretnego przedmiotu, tego typu wypowiedzi było 17,
- zwycięstwo lub wysokie miejsce w konkursie, turnieju, zawodach (konkurs z plastyki, zawody w piłkę nożną,
zawody mikołajkowe, konkurs "Historia mojej rodziny" i wystawienie swojego drzewa genealogicznego w Muzeum
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Narodowym Ziemi Przemyskiej, konkurs z techniki, zawody w narciarstwie, konkurs "Przyjaciele anieli", konkurs
kuratoryjny z historii), takich wypowiedzi było 11,
- opanowanie konkretnej umiejętności lub pewnego zakresu wiedzy (z ulubionej historii, w piłce nożnej,
opanowanie rzutu z dwutaktu, dostanie się do chóru szkolnego), takich wypowiedzi było 5.

Ponadto pojawiły się pojedyncze wypowiedzi informujące o poprawieniu ocen, uzyskaniu lepszej średniej ocen,
uzyskaniu stypendium za wyniki w nauce (2), a także o zaliczeniu dwóch klas w ciągu jednego roku. Trzech
uczniów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie, a w jednym przypadku uczeń stwierdził, że nie osiągnął żadnego
sukcesu.

Na podstawie wypowiedzi uczniów - w kontekście przedstawionych przez dyrektora i partnerów informacji
o problemach społecznych tego środowiska - można stwierdzić, że osiągają oni sukcesy edukacyjne na miarę
swoich możliwości.
     
W szkole prowadzone są rozległe działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów i uwzględniające
indywidualizację procesu edukacji.

Zdaniem dyrektora (wywiad), potwierdzonym przez rodziców i partnerów ( wywiad, ankieta), szkoła organizuje
i realizuje wiele przedsięwzięć umożliwiających wszystkim uczniom rozwój ich zdolności i zainteresowań. Dyrektor
do najważniejszych zaliczył realizację projektów edukacyjnych: „Dobre wsparcie na starcie”, „Popołudnie w szkole”,
„Comenius”, „Młody Nobel III”. Wskazał różne działania zapewniające organizację czasu wolnego uczniom, dbałość
o opiekę socjalną (wyprawka szkolna, stypendium socjalne, stypendium naukowe, obiad w szkole) oraz służenie
pomocą i radą uczniom i ich rodzicom w rozwiązaniu wielu trudnych sytuacji dydaktycznych, wychowawczych
i materialnych zarówno przez szkolnego pedagoga i psychologa jak i wszystkich nauczycieli.
Ponadto dyrektor wskazał, że 100% uczniów posiadających opinię lub orzeczenie poradni jest objętych zajęciami
zgodnie z zaleceniami. Są to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne i terapeutyczne.
Dyrektor zaznaczył, że w celu zwiększenia szans edukacyjnych uczniów założono z inicjatywy nauczycieli
„Stowarzyszenie Aktywna Jedenastka” zrzeszające nauczycieli, uczniów i rodziców, którego celem jest
pozyskiwanie środków na:  
- organizację zajęć dodatkowych, rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów,
- organizację imprez i uroczystości o charakterze kulturalnym, rekreacyjno-sportowym, edukacyjnym,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów jej potrzebujących (posiadających opinie
lub orzeczenie PPP, zdiagnozowanych przez nauczycieli specjalistów i nauczycieli uczących),
- organizacja zajęć dodatkowych,
- realizacja projektów,
- przygotowanie uczniów do konkursów i udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, - indywidualne
podejście do ucznia.
   Dyrektor zaznaczył, że wszelkimi formami takich działań objętych jest stale co najmniej 70% uczniów.
49/69 rodziców (ankieta) wskazało, że w szkole podejmuje się starania by ich dziecko miało poczucie sukcesu
w nauce na miarę jego możliwości. Jako przykłady podawali najczęściej różne formy nagradzani i pochwał,
uczestnictwo w wielu ciekawych zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz wiele działań szkoły
wymienionych powyżej przez dyrektora.

Zarówno rodzice jak i partnerzy (wywiad) wskazali na bogactwo oferowanych w szkole różnych forma zajęć
dodatkowych, adresowanych w zasadzie do wszystkich uczniów, czego efektem są sukcesy w różnych konkursach
i różnych formach rywalizacji uczniów. Podkreślili ogromne zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli w powyższe
działania, indywidualne podejście do każdego ucznia, wysokie kompetencje i umiejętności rozpoznawania
możliwości uczniów. Zaznaczyli, że nauczyciele, jeśli są czymś zaniepokojenie to wprowadzają z wyprzedzeniem
odpowiednie działania w tych dziedzinach, które stwarzają uczniom problemy, a szkoła z wyprzedzeniem reaguje
na takie problemy.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli (wywiad) uczniowie są motywowani do pełnego wykorzystania swoich
możliwości. Dyrektor wskazał, ze uczniowie nagradzani są za osiągnięcia szkolne i pozaszkolne, ich osiągnięcia są
przedstawiane na apelach, gazetkach, stronie internetowej, czasem w prasie lokalnej. Za najlepsze wyniki
w nauce, osiągnięcia sportowe i inne uczniowie nagradzani są na forum szkoły dyplomami i nagrodami. Najlepsi
otrzymują stypendium naukowe, uczestniczą w wycieczce organizowanej i dofinansowanej przez Rade Rodziców.
Corocznie na koniec roku przyznawana jest nagroda „ Prymus” oraz nagroda za najlepszy wynik na sprawdzianie
OKE. Motywacją dla uczniów do pełnego wykorzystania swoich możliwości jest również możliwość wyjazdu
na spotkanie do krajów partnerskich w ramach projektu Comenius, a także udział w konkursach na szczeblu
szkolnym i pozaszkolnym.

Nauczyciele podkreślili, że indywidualizowany jest proces edukacji poprzez wydłużanie czasu pracy dla
potrzebujących, dobór odpowiednich ćwiczeń, różnicowanie poziomu trudności, dobór odpowiednich metod pracy,
zaadresowanie odpowiednich zajęć dodatkowych dla potrzebujących oraz dobór odpowiednich dla każdego ucznia
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zadań domowych. Zaznaczyli, że sposób oceniania jest dostosowany do każdego z uczniów. Nauczyciele dodali,
że w odpowiedni sposób pracują z uczniami o specjalnych potrzebach, o ponadprzeciętnych zdolnościach.
W stosownych sytuacjach prowadzi się indywidulany tok nauczania, dokładnie przygotowuje się uczniów
do konkursów odpowiednio dobierając zadnia i działania.

Zdaniem większości rodziców (ankieta) nauczyciele dobierają sposób motywowania odpowiednio do potrzeb
poszczególnych uczniów, co potwierdziła także obserwacja zajęć. Co do indywidualnego traktowania uczniów
rodzice mieli zróżnicowane zdanie.

Zdaniem zdecydowanej większości uczniów (ankiety) nauczyciele wierzą w ich możliwości (wskazanie 71/84
uczniów), a uczniowie, kiedy mają kłopoty z nauką, mogą liczyć na pomoc nauczycieli (37/40).
    Mając na uwadze opisane wyżej okoliczności należy stwierdzić bardzo wysoki poziom spełnienia wymagania.
 

Poziom spełniania wymagania: A
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Obszar: Środowisko

Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Komentarz:

Zebrane w trakcie badania informacje w pełni upoważniają do stwierdzenia, że szkoła bardzo
aktywnie współpracuje z licznymi podmiotami działającymi w lokalnym środowisku. Podejmowane są
również liczne inicjatywy zmierzające do zaspokojenia potrzeb środowiska a różnorodne wykorzystanie
jego zasobów w istotny sposób wpływa na wszechstronny rozwój uczniów. 

Opierając się na informacjach pozyskanych w trakcie badania a zaczerpniętych z wywiadów z dyrektorem,
nauczycielami, rodzicami i partnerami szkoły oraz z analizy dokumentów należy stwierdzić, że szkoła podejmuje
wiele inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska i prowadzi rozległe działania mające na celu zaspokoić potrzeby
tego środowiska. Do najważniejszych, zdaniem dyrektora należą:

Festyn z okazji Święta Szkoły - w realizację zadania, zdaniem dyrektora potwierdzonym przez wszystkie
podmioty szkoły, zaangażowani byli wszyscy nauczyciele, rodzice, uczniowie, pracownicy administracji
i obsługi. Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów szkoły oraz dzieci ze środowiska lokalnego. Dla dzieci
przygotowano różne konkursy sportowe, sprawnościowe, gry planszowe, malowanie twarzy, pokazy
zaprezentowane przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Służby Ochrony Kolei oraz Policji. Dzieci
prezentowały przygotowane wcześniej występy, były śpiewy przedstawienia, wystąpili również tradycyjnie
nauczyciele. Rodzice wraz z nauczycielami przygotowali stoiska ze słodyczami, grillem i napojami.
Piknik Naukowy Młody Nobel III - skierowany do uczniów badanej szkoły, szkół powiatu i miasta Przemyśl.
W realizację tego zadania zaangażowani byli wszyscy nauczyciele, rodzice, Samorząd Uczniowski,
pracownicy administracji i obsługi. Projekt Piknik Naukowy Młody Nobel III realizowany jest przez Fundację
Rozwoju Wolontariatu w ramach ogólnopolskiego programu „ Projektor – wolontariat studencki” oraz
Fundację PGNiG. Podczas pikniku szkoła na kilka godzin zamieniła się w mobilne centrum nauki, w którym
uczniowie mogli zgłębiać tajemnice nauk ścisłych, a dzięki studentom z Uniwersytetu Rzeszowskiego
i Politechniki Rzeszowskiej mogli czynnie uczestniczyć w doświadczeniach z fizyki, chemii, biologii, robotyki
i ratownictwa medycznego
Dzień Otwarty Szkoły - w realizację zadania zaangażowani byli wszyscy nauczyciele, rodzice, Samorząd
Uczniowski, pracownicy administracji i obsługi. Przedsięwzięcie skierowane było do dzieci z przedszkoli i ich
rodziców, a także wszystkich chętnych, którzy chcieliby zobaczyć szkołę. Odwiedzający mogli obejrzeć sale,
w których uczą się, bawią, ćwiczą, śpiewają uczniowie, mogli uczestniczyć w ciekawych lekcjach z różnych
przedmiotów i innych zajęciach.

Ponadto, co jest niezmiernie istotne, badana placówka udostępnia dzieciom ze środowiska lokalnego – nie tylko
swoim uczniom, teren wokół szkoły tj.: plac zabaw, mini boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki w godzinach
popołudniowych, i w dni wolne od nauki. Organizuje zajęcia popołudniowe - sportowe i artystyczne dla dzieci
i rodziców. Szkolne Koło Turystyczne organizuje rajdy dla dzieci i rodziców, różne imprezy sportowo - rekreacyjne
takie jak: festyn z okazji Święta Szkoły, zawody sportowe” Mali mistrzowie sportu”, Między-świetlicowa Olimpiada
Sportowa. Szkoła umożliwia również dzieciom zaprezentowanie swoich umiejętności. Organizowane są konkursy
np. konkurs historyczny „Przemyśl moja mała ojczyzna”, przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym (wieczorki
poetyckie, Jasełka, koncert kolęd, koncert Przemyskie dzieci w hołdzie Janowi Pawłowi II). Zapewnia opiekę,
zajęcia na feriach (organizowane jest zimowisko) oraz na wakacjach przy współpracy ze świetlicą środowiskową
ORATORIUM (opieka i ciekawe zajęcia dla dzieci ze środowiska lokalnego). W dużej mierze szkoła stara się
zaspokajać zapewnia potrzeby materialne i socjalne uczniów (wyprawka szkolna, stypendium socjalne, zasiłek
szkolny, obiady, Szlachetna Paczka - typowanie najbardziej potrzebujących rodzin). Ponadto organizuje akcje
charytatywne na rzecz dzieci potrzebujących w szkole.
Powyższe działania zostały potwierdzone w wywiadach i ankietach przez rodziców, nauczycieli, uczniów,
pracowników niepedagogicznych oraz partnerów szkoły.

Szkoła aktywnie współpracuje z wieloma podmiotami działającymi w lokalnym środowisku, o czym zgodnie
poświadczyli w ankietach i wywiadach dyrektor, nauczyciele, rodzice i partnerzy.
Zdaniem dyrektora do kluczowych podmiotów, z którymi współpracuje szkoła należą:
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Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom – zajęcia profilaktyki uzależnień prowadzone przez pedagoga
profilaktyka w kl. IV – VI ( Asertywność, Uzależnienia, Złość, agresja przemoc, Moja wartość), szkolenie
Rady Pedagogicznej;
 Policja – spotkanie z uczniami kl. I – Bezpieczna droga do szkoły, odblaski, w kl. VI – odpowiedzialność
prawna nieletnich, pomoc w organizacji festynu z okazji Święta szkoły, włączenie się w akcję Cała Polska
czyta dzieciom ( wspólne czytanie bajek dzieciom);
Straż Miejska – prelekcje, pogadanki, zajęcia dla uczniów kl. I – VI dotyczące bezpieczeństwa dzieci udział
uczniów w organizowanym co roku przez SM konkursie Bezpieczna szkoła, pomoc w organizacji festynu
z okazji Święta szkoły, włączenie się w akcję Cała Polska czyta dzieciom ( wspólne czytanie bajek dzieciom),
pomoc w przeprowadzeniu szkolenia i egzaminu na kartę rowerową;
Kościół Karmelitów – pomoc przy: organizacji spotkania delegacji ze szkół z krajów partnerskich w ramach
projektu Comenius, nagraniu kolędy Cicha noc w wykonaniu naszych uczniów w kościele, organizacji
wieczorów poetyckich, uroczystości nadania imienia szkole;
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji – pomoc przy organizacji (po raz trzynasty) Między-świetlicowej
Olimpiady sportowej i innych imprez sportowych w szkole;
Galeria BWA – zajęcia plastyczne dla dzieci ze świetlicy, przez cały rok prowadzone w Galerii przez
pracowników tej placówki, sfinalizowane wystawą prac plastycznych dzieci w Galerii;
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – konsultacje, doradztwo, szkolenia;
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – spotkania uczniów szkoły z dziećmi niepełnosprawnymi,
wspólne zabawy, integracja, wdrażanie do tolerancji, uczulenie na los innych, udział dzieci
w organizowanych przez obydwie szkoły konkursach, zabawach.

Ponadto potwierdzenie znalazła współpraca z:

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - lekcje muzealne, warsztaty, korzystanie z oferty muzealnej, bardzo
aktywne uczestnictwo szkoły w działaniach edukacyjnych muzeum i jego pracowników;
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - współpraca w ramach zespołów samokształceniowych, czytelnictwo –
szkoła ma, zdaniem dyrektora tej biblioteki, wiodących bibliotekarzy, Uczestniczy w Forum bibliotekarzy.
Uczniowie zapoznawani są z zasobami i sposobem działania biblioteki;
Przemyska Biblioteka Publiczna - warsztaty czytelnicze i inne, zajęcia dla dzieci- przysposobienie
do korzystania z biblioteki, zajęcia dydaktyczno-zręcznościowo – ruchowe;
Świetlica środowiskowe oraz świetlice innych szkół podstawowych w Przemyślu - współpraca pomiędzy
świetlicami, konkurs Przylecieli Anieli, konkursy itp., spotkania kolędowe, działania dla dzieci
niepełnosprawnych, udział w warsztatach organizowanych przez tutejszą świetlicę, wymiana doświadczeń
pomiędzy nauczycielami;
Przedszkole Miejskie Nr 9 - współpraca pomiędzy nauczycielami, dzieci uczestniczą w Dniach Otwartych,
dzieci integrują się z przyszłym środowiskiem szkolnym przełamują lęki szkolne.
Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli – szeroka współpraca z racji zadań edukacyjnych nauczycieli,
zespoły samokształceniowe, szkolenia Rady Pedagogicznej, współpraca przy organizacji Olimpiady
Między-świetlicowej, korzystanie z zasobów i możliwości PCEN.

Istotną sprawą jest udostępnianie pomieszczeń i terenu szkoły podmiotom, z którymi ona współpracuje. 
Dyrektor (ankieta) wskazał, że z zasobów szkoły w tym lub poprzednim roku szkolnym na zasadach non-profit (po
kosztach, niezarobkowo) korzystali: Policja, placówki ochrony zdrowia, szkoły lub inne placówki edukacyjne,
biblioteki, organizacje pozarządowe i rodzice.
     Szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska.
Zdaniem dyrektora (wywiad) główne potrzeby lokalnego środowiska, które szkoła może zaspokajać to organizacja
wolnego czasu, dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów, zapewnienie pomocy
w nauce uczniom słabszym, udostępnienie bazy szkolnej, zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
kulturalnych, potrzeby materialne, socjalne.
Nauczyciele (wywiad) wskazali w tym zakresie: potrzebę zagospodarowania wolnego czasu uczniów oraz
udostępnianie placu zabaw, jako miejsca do zabawy dla dzieci oraz udostępnienie bazy szkolnej dla dzieci
i rodziców. Ponadto dodali pomoc dla rodziców w sytuacjach różnych oraz dyspozycyjność nauczycieli na potrzeby
lokalnej społeczności.
Dyrektor (ankieta) wskazał, że w tym i poprzednim roku szkolnym szkoła zbierała informacje na temat potrzeb
i możliwości środowiska, w którym funkcjonuje, poprzez rozmowy z rodzicami na zebraniach klasowych,
spotkaniach z Radą Rodziców, ankiety wśród rodziców i rozmowy z nimi, dyskusje z partnerami szkoły (Straż
Miejska, Policja, Biblioteka itp.)
Partnerzy i rodzice (wywiad) wskazali najważniejsze potrzeby społeczności lokalnej, jakie szkoła może zaspokajać:
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potrzeby edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze i materialne. Bardzo mocno zaznaczali, że szkoła w szerokim
zakresie zaspokaja te potrzeby i świetnie integruje lokalne środowisko podając wiele przykładów przedstawionych
już powyżej.

Rodzice, obok przedstawionych już przykładów dodali udostępnianie pracowni informatycznej dzieciom
z przedszkola oraz możliwość korzystania z sali gimnastycznej szkoły i boiska przez dzieci i młodzież z dzielnicy,
w której szkoła jest usytuowana. Dodali, że do nadzoru nad tym zaangażowali się rodzice, którzy mieszkają
w okolicy szkoły i jak na razie do tej pory nie było problemów.
Zebrane informacje dają solidną podstawę do stwierdzenia, że szkoła korzysta z zasobów środowiska w procesie
nauczania. Dyrektor w wywiadzie podał wiele przykładów wspomnianej wcześniej współpracy z wieloma
instytucjami dodając, w jakim zakresie współpraca ta jest wykorzystywana w procesie nauczania. Znalazło to
potwierdzenie u nauczycieli, rodziców, uczniów i partnerów szkoły.

Partnerzy w wywiadzie wskazali, że szkoła szeroko korzysta ze wsparcia lokalnego środowiska. Zaznaczyli,
że zapraszani do szkoły byli posłowie i radni a siła przebicia u władz stale wzrasta. Dodali, że przy wyższym
poziomie finansowania szkoła mogłaby zrobić jeszcze więcej. Zaznaczyli, że w szkole funkcjonuje Stowarzyszenie
"Aktywna 11", pozyskujące środki na działalność dodając, że niektórzy mieszkańcy z obwodu często liczą
na wsparcie szkoły.
Z kolei rodzice (wywiad) podkreślili, że lokalne środowisko wspiera szkołę, a szczególnie aktywnie robią to rodzice.
Dodali, że remonty w szkole prowadzone są dzięki współpracy z rodzicami i różnymi instytucjami. Rodzice
malowali szkolny korytarz i klasy. Jeden z nich zaprojektował tablicę poświęconą dr Jordanowi i zaprojektował
sztandar szkoły. Podkreślili, że wsparcie ma charakter organizacyjny i finansowy (dyplomy, nagrody, wycieczki,
remonty, organizacja różnych uroczystości,). Ta współpraca na forum szkoły kapitalnie integruje rodziców i dzieci.
Wszystkie podmioty szkoły zgodnie stwierdziły w trakcie prowadzonego badania, że współpraca szkoły
z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój uczniów.
Dyrektor (wywiad) zaznaczył, że uczniowie odnoszą liczne korzyści dzięki współpracy szkoły z podmiotami
działającymi w lokalnym środowisku. Wymienił niektóre z nich:

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – wzbogacenie wiedzy uczniów o historii i tradycjach regionu,
możliwość uczestniczenia w zajęciach, warsztatach z rękodzielnictwa
Galeria BWA – rozwijanie zdolności plastycznych, umożliwienie zaprezentowania prac uczniów na wystawie
w Galerii BWA ( wernisaż)
Świetlica ORATORIUM – pomoc uczniom w nauce i opieka nad nimi w godzinach popołudniowych a nawet
wieczornych
Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom – zajęcia profilaktyczne, warsztaty dla uczniów kl. IV - VI.

Nauczyciele (wywiad) w tym zakresie wskazali: rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie ciekawości, wypełnienie
wolnego czasu i odciąganie dzieci od złego. Zaznaczyli, że dzieci czują się gospodarzami w tej dzielnicy, czują się
dowartościowane i spełnione. Te wnioski nauczyciele wyciągnęli na podstawie dużej frekwencja dzieci na zajęciach
i ich pozytywnymi reakcjami (rozmowy, ankiety). Zaznaczyli ponadto, że dzieci nie niszczą terenu wokół szkoły,
a liczba chętnych na różne zajęcia przekracza możliwości szkoły.
Wszystko to potwierdziły dzieci w wywiadzie zaznaczając, że stosunkowo często niektóre lekcje odbywają się poza
terenem szkoły, np. w muzeum czy archiwum. Dodały, że w szkole organizowano spotkania m. in. z v-ce
prezydentem Przemyśla, pisarka – panią Lidią Miś i panem Jackiem Błońskim – autorem „Legend przemyskich”.
Podkreśliły, że wszystko było ciekawe i przydatne do zdobywania wiedzy.
     Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się bardzo wysoki poziom spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A
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Wymaganie: Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

Komentarz:

W procesie nauczania i wychowania wykorzystywana jest odpowiednio współpraca
z absolwentami. Szkoła przygotowując uczniów do dalszej edukacji wyposaża ich w odpowiednie
umiejętności i wiadomości przydatne w przyszłości na rynku pracy.
     Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów w procesie nauczania i wychowania.
Nauczyciele (ankieta) wskazali, że wykorzystują informacje o losach absolwentów do doskonalenia procesu
nauczania lub wychowania (opowiedz - "tak, często" wskazało - 4/26 nauczycieli, "tak od czasu do czasu" - 5/26,
"tak, ale sporadycznie" - 13/26, "nie nigdy" - 4/26).
W wywiadzie wskazali, że stawiają absolwentów, jako przykład ludzi, którzy do czegoś doszli w życiu, coś
osiągnęli. Dodali, że absolwenci odwiedzają szkołę, niektórzy odbywają tu praktyki zawodowe a nauczyciele
chwalą się takimi absolwentami. Ponadto wskazali, że absolwenci przyprowadzają swoje dzieci do szkoły a przy
pisaniu monografii szkoły wykorzystywano wiedzę o jej absolwentach. Na koniec dodali, że nauczyciele kontaktują
się z absolwentami poprzez portale społecznościowe.
     Szkoła współpracuje z absolwentami.
Dyrektor stwierdził (wywiad), że szkoła od czasu do czasu podejmuje współpracę z absolwentami. Zaznaczył,
że absolwenci czują się bardzo związani ze szkoła, często odwiedzają nauczycieli, przychodzą przy okazji
organizacji różnych imprez w szkole: dyskotek, kiermaszów, festynów z okazji święta szkoły, niejednokrotnie
pomagając w organizacji tych przedsięwzięć. Absolwenci korzystają również z obiektów sportowo – rekreacyjnych
(plac zabaw, boisko) pełniąc jednocześnie nadzór nad nimi popołudniami i w dniach wolnych od nauki. Wielu
absolwentów zapisało swoje dzieci do szkoły i współpracuje przy organizacji wielu działań (wycieczki, imprezy
klasowe, szkolne itp.). Dyrektor dodał, że dwóch absolwentów jest nauczycielami w szkole. Zaznaczył, że podczas
opracowania monografii szkoły szukano kontaktu z absolwentami - głównie byli to rodzice, dziadkowie, krewni
i znajomi obecnych uczniów, zebrano od nich dużo informacji i zdjęć. Dyrektor dodał, że nawiązano również
kontakt z byłym uczniem szkoły Bronisławem Wildsteinem.
Nauczyciele (ankieta), że w różnym zakresie podejmują współpracę z absolwentami (4/26 - regularnie, 7/26 -
od czasu do czasu, 8/26 - sporadycznie, 7/26 nie podejmuje takiej współpracy)
Nauczyciele potwierdzili formy współpracy wskazane przez dyrektora.

Zdaniem nauczycieli szkoła przygotowuje do dalszej edukacji. Większość nauczycieli (ankieta)uważa, że aby
zapewnić sobie możliwość dalszej nauki uczniowie szkoły nie potrzebują korepetycji lub innych zajęć poza szkołą
(zdecydowanie nie - 8/26, raczej nie - 15/26, raczej tak - 2/26, zdecydowanie tak - 1/26).
Jednak rodzice (ankieta) uważają inaczej. Ich zdaniem uczniowie w celu zapewnienia sobie możliwości dalszej
nauki będą potrzebować korepetycji lub dodatkowych zajęć (zdecydowanie tak - 15/69, raczej tak - 26/69, raczej
nie - 21/69, zdecydowanie nie - 6/69, brak odpowiedzi - 1/69).

Zebrane informacje pozwalają stwierdzić, że szkoła przygotowuje do funkcjonowania na rynku pracy. Zdaniem
dyrektora i nauczycieli (wywiad) szkoła prowadzi liczne działania, aby w przyszłości przygotować uczniów
do funkcjonowania na rynku pracy. Uczniom przekazywana jest wiedza na temat rożnych zawodów
z uwzględnieniem szacunku do ich wykonywania. Służą temu miedzy innymi wycieczki do: Straży Pożarnej,
piekarni, fabryki baniek - odbywają się również spotkania ze strażnikami miejskimi, policjantami, bibliotekarzami,
pisarzami i aktorami. U uczniów kształtowane są kompetencje niezbędne na rynku pracy takie jak: samodzielność,
własna inicjatywa, kreatywność, znajomość języków obcych, kultura zachowania, praca w grupie, pewność siebie,
aktywność w życiu zbiorowym, umiejętność rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, umiejętność
prezentowania własnych osiągnięć, wiara we własne możliwości. Nabywanie ich wiąże się miedzy innymi z:
udziałem w projektach (Comenius), organizacji rożnych imprez szkolnych (Dzień szkoły, dzień sportu, jasełka, akcji
charytatywnych), uczestnictwem w różnorodnych konkursach (artystycznych, recytatorskich plastycznych),
imprezach kulturalnych i sportowych.
W ofercie edukacyjnej uwzględnia się kompetencje potrzebne na rynku pracy takie jak:
- Znajomość języka obcego ( j. angielski, j. niemiecki).
- Kompetencje informacyjno-komunikacyjne, sprawna obsługa komputera i Internetu, poszukiwanie informacji
- Sprawnego komunikowania się
Organizowane są wycieczki do zakładów pracy pod kątem rozbudowania zainteresowań różnymi zawodami,
uczniowie uczestniczą w warsztatach np. z rękodzielnictwa organizowanych w Muzeum Narodowym Ziemi
Przemyskiej.
Nauczyciele (wywiad) w tym zakresie dodatkowo wskazali odkrywanie u uczniów predyspozycji, talentów
i zainteresowań,
Zdaniem partnerów oferta szkoły jest dostosowana do potrzeb obecnego rynku pracy.
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Z kolei rodzice (ankieta) mają poczucie, że uczniowie tej szkoły są dobrze przygotowani do funkcjonowania
w dalszym życiu (zdecydowanie tak - 9/69, raczej tak - 40/69, raczej nie - 16/69, zdecydowanie nie - 3/69, brak
odpowiedzi - 1/69).
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić wysoki poziom spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji

Komentarz:

Zebrane informacje upoważniają do stwierdzenia, że prowadzone są szerokie działania
informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i jej osiągnięć. Efektem tego rodzice
i przedstawiciele lokalnego środowiska znają dorobek szkoły i jej uczniów oraz mają informacje
o celowości i skuteczności prowadzonych działań, co istotnie wpływa na promowanie wartości edukacji.

Szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i jej osiągnięć. Zdaniem
dyrektora (ankieta, wywiad) szkoła informuje o swojej ofercie i działaniach poprzez:

stronę internetową szkoły,
media lokalne (Życie Podkarpackie, Nasz Przemyśl, Gazeta Przemyska, Radio Eska, Telewizja TOYA),
foldery wydawane przez szkołę,
gazetki na korytarzach szkoły,
przekazywanie informacji na spotkaniach z rodzicami,
przekazywanie informacji do przedszkoli,

ogłoszenia w kościele.

Dyrektor zaznaczył, że ostatnio szkoła upowszechniła informację o przeprowadzonym w szkole Pikniku Naukowym
Młody Nobel III w ramach projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Wolontariatu Projektor – wolontariat
studencki oraz Fundację PGNiG (studenci pokazali uczniom SP Nr 11 a także uczniom, którzy skorzystali
z zaproszenia ze szkół powiatu i miasta Przemyśl najbardziej atrakcyjną i fascynująca stronę przedmiotów
ścisłych). Ponadto w lokalnych mediach (prasie, radiu i lokalnej TV) ukazała się relacja z uroczystości nadania
imienia szkole, informacja o XIII Między-świetlicowej Olimpiadzie Sportowej. Dyrektor wskazał, że nie więcej niż
miesiąc temu po raz ostatni szkoła podjęła działania promocyjno-informacyjne dotyczące swojej działalności
lub osiągnięć uczniów.
     Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia szkoły i jej uczniów.
Zarówno partnerzy (wywiad) jak i rodzice wskazali, że szkoła informowała o osiągnięciach swoich uczniów
i nauczycieli odniesionych w tym lub poprzednim roku szkolnym.
Partnerzy wskazali na: sukcesy uczniów na olimpiadach przedmiotowych, sukcesy uczniów w zawodach/imprezach
sportowych, nagrody i wyróżnienia przyznawane nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz przyznanie
uczniom szkoły stypendiów naukowych. Partnerzy stwierdzili, że uzyskują pełną informację na temat osiągnięć
szkoły i nie brakuje im żadnych informacji na ten temat.
Rodzice (ankieta) wskazali, że byli informowani o osiągnięciach swoich uczniów i nauczycieli odniesionych w tym
lub poprzednim roku szkolnym. Wskazywali w tym zakresie:
- sukcesy uczniów w zawodach/imprezach sportowych (55/69 wskazań);
- sukcesy uczniów na olimpiadach przedmiotowych (50/69 wskazań);
- sukcesy uczniów w konkursach (47/69 wskazań);
- udział przedstawicieli szkoły w ważnych wydarzeniach i uroczystościach (26/69 wskazań);
- zrealizowanie przez szkołę projektu lub udział w akcji społecznej (36/69 wskazań);
- przyznanie uczniom szkoły stypendiów naukowych (34/69 wskazań);
- otrzymanie przez szkołę dotacji/grantu (31/69 wskazań);
- nagrody i wyróżnienia przyznawane nauczycielom i innym pracownikom szkoły (22/69 wskazań).
Większość wypowiadających się rodziców (36/39) oceniło bardzo dobrze (pozytywnie) informacje na temat
osiągnięć szkoły.
   Szkoła informuje o celowości i skuteczności swoich działań.
Nauczyciele (ankieta) wskazali, że informują rodziców o celowości i skuteczności swoich działań:
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- jaki jest cel wychowawczy działań, które realizują (26/26 wskazań);
- jaki jest cel edukacyjny działań, które realizują (23/26 wskazań);
- jakie cele chce realizować szkoła (22/26 wskazań);
- jakie działania szkoły sprawdzają się ze względu na ich wartość wychowawczą (17/26 wskazań);
- jakie działania szkoły sprawdzają się ze względu na ich wartość edukacyjną (13/26 wskazań).
Znajduje to potwierdzenie w opiniach rodziców (ankieta), którzy uważają, że są poinformowania o:
- celach, które chce realizować szkoła (50/69);
- celach edukacyjnych działań, które realizują nauczyciele (50/69 wskazań);
- celach wychowawczych działań, które realizują nauczyciele (35/69 wskazań);
- działaniach szkoły, które sprawdzają się ze względu na ich wartość edukacyjną (33/69) wskazań;
- działaniach szkoły, które sprawdzają się ze względu na ich wartość wychowawczą (19/69) wskazań.
Z wywiadu z partnerami pozyskano informację dotyczącą informowania samorządu o tym, jaki jest sens
wychowawczy działań, które realizują, jakie cele chce realizować szkoła, jakie działania szkoły sprawdzają się ze
względu na ich wartość edukacyjną oraz jakie działania szkoły sprawdzają się ze względu na ich wartość
wychowawczą.
     Szkoła prowadzi działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe życie.
Zdaniem dyrektora szkoła w tym lub poprzednim roku szkolnym prowadziła działania edukacyjne dla dorosłych:
szkolenia, kursy, warsztaty, projekty edukacyjne, działania informacyjne. W szkole odbywają się warsztaty
artystyczne dla dorosłych ( rodziców, nauczycieli z naszej szkoły oraz z innych szkół) na tych zajęciach uczą się
robić różne ozdoby z bibuły, kartonu - kwiaty, ozdoby świąteczne, kartki świąteczne itp. wymieniają się pomysłami.
Warsztaty profilaktyczne dla rodziców z kl. V – VI prowadziła pani pedagog profilaktyk z MOZU. W ramach projektu
FIO realizowane są m.in. zajęcia z aerobiku w których uczestniczą rodzice, nauczyciele, rajdy w których też
uczestniczą dorośli. Rodzice informowani są na zebraniach klasowych oraz Radzie Rodziców o osiągnięciach
uczniów, wynikach nauczania i zachowania oraz o działalności szkoły.
Działania promujące wartość uczenia się są opisane w dokumentach szkoły. W statucie szkoły opisano szeroko
nagradzanie uczniów za wyniki w nauce. Są stosowane pochwały, pochwały publiczne, dyplomy, listy pochwalne,
nagrody książkowe i stypendia za wyniki w nauce. Ciekawą formą jest przyznawanie tytuły prymusa, nagroda za
wyniki są też wycieczki i udział w wymianie zagranicznej.
Promocja wartości uczenia się jest również zapisana w koncepcji pracy szkoły jako jedno z głównych założeń,
występuje też w programie wychowawczym szkoły jako jeden z celów działań wychowawczych.
Również partnerzy (wywiad) wskazali działania edukacyjne dla dorosłych, jakie prowadziła szkoła w tym
lub poprzednim roku szkolnym: szkolenia, kursy, warsztaty, konkursy, konsultacje, debaty angażujące członków
lokalnej społeczności, akcje społeczne, działania informacyjne.
Rodzice w tym zakresie wskazali następująco: akcje społeczne (31/69), szkolenia, kursy, warsztaty (24/69),
działania informacyjne (14/69), konkursy (11/69), projekty edukacyjne (7/69), spotkania z ciekawymi ludźmi (6/69).
     Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o jakość uczenia się.
Zdaniem partnerów (wywiad) szkoła zdecydowanie dba o jakość uczenia się. Świadczy o tym zaangażowanie
nauczycieli we wszelkie działania edukacyjne szkoły. Przedstawiciel organu prowadzącego zauważył, że dwa lata
wstecz szkoła mocno zaangażowała się w pracę z uczniami słabszymi a słabiej pracowała z uczniami zdolnymi,
co znalazło odzwierciedlenie w wynikach sprawdzianu po klasie VI. Niemniej jednak, jego zdaniem sprawa
kształcenia to nie tylko sprawa szkoły ale i rodziców.
Zdaniem rodziców (ankieta) szkoła dba o jakość uczenia się (zdecydowanie tak uważa - 15/69 rodziców, raczej tak
- 42/69, raczej nie - 7/69, zdecydowanie nie - 5/69).
W wywiadzie grupowym rodzice podkreślili, że szkoła stara się o stworzenie odpowiednich warunków. Dba
o wzbogacanie wyposażenia i w miarę swoich możliwości o bazę lokalową. Realizowane są programy
wspomagające dzieci w nauce, szczególnie tych o specjalnych potrzebach. Charakterystyczne jest adresowanie
odpowiednich zajęć do odpowiednich uczniów. Rodzice podkreślili, że w szkole jest wyspecjalizowana kadra
pedagogiczna, która organizuje i angażuje uczniów do różnych konkursów i projektów (chociażby Młody Nobel, czy
chęć zaangażowania w Akademię Małego Studenta - szkoła podejmuje współpracę z Państwową Wyższą Szkołą
Wschodnioeuropejską w Przemyślu).

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o relacje z lokalnym
środowiskiem.
Zdaniem partnerów (wywiad) nauczycielom i innym pracownikom szkoły zdecydowanie zależy na współpracy
z lokalnym środowiskiem.
Podobne zdanie w tej kwestii mają rodzice (zdecydowanie tak - 24/69, raczej tak - 40/69, raczej nie - 3/69,
zdecydowanie nie - 2/69).
Powyższe fakty wskazują bardzo wysoki poziom spełnienia wymagania.
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Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły

Komentarz:

Rodzice mają bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie szkoły, ich opinie mają istotne znaczenie
w prowadzonych przez nią działaniach, w których aktywnie uczestniczą. Zdaniem rodziców szkoła bardzo
wspiera ich w wychowaniu dzieci szczegółowo informują o ich rozwoju. Wielu rodziców ma znaczący
wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących życia szkoły.
     Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania.
Zdaniem dyrektora(wywiad) i nauczycieli (ankieta) rodzice dzielą się swoimi opiniami na temat pracy szkoły
i procesu nauczania podczas zebrań, indywidualnej rozmowy w ramach wyznaczonych godzin spotkań dla
rodziców, podczas indywidualnej rozmowy poza wyznaczonymi godzinami spotkań dla rodziców (np. podczas
przerw, "okienek"), przy okazji uroczystości i imprez szkolnych/ klasowych, poprzez dziennik internetowy i ankiety.
Rodzice (ankieta) potwierdzili wskazania dyrektora i nauczycieli. Zdaniem większości ankietowanych rodziców
nauczyciele poświęcają odpowiednią ilość czasu na kontakty z rodzicami (zdecydowanie tak uważa - 24/69
rodziców, raczej tak - 30/69, raczej nie - 7/69, zdecydowanie nie - 6/69). Jednocześnie większość rodziców uważa,
że w szkole tworzone są możliwości do dzielenia się przez rodziców opiniami na temat funkcjonowania szkoły
(zdecydowanie tak wskazało - 13/69 rodziców, raczej tak - 31/69, raczej nie - 15/69, zdecydowanie nie - 6/69, brak
odpowiedzi - 4/69).
     Opinie pozyskane od rodziców mają wpływ na działania szkoły.
Wg dyrektora i nauczycieli (wywiad) opinie rodziców są zdecydowanie brane pod uwagę przy planowaniu działań
szkoły.
Dyrektor wskazał działania podjęte lub zmienione pod wpływem opinii rodziców:
- czas pracy świetlicy od 6.30 do 16.00, opieka świetlicowa dla dzieci z kl. IV,
- organizacja festynu z okazji Święta szkoły, oferta zajęć pozalekcyjnych.
- na wniosek rodziców przygotowano mini boisko do piłki nożnej,
- udostępniono plac zabaw i boiska szkolne dzieciom w godzinach popołudniowych i w dni wolne od nauki,
- przyjęcie osoby patrona szkoły i przygotowanie z tej okazji uroczystości,
- uroczystości i imprezy szkolne,
- wycieczki i wyjazdy uczniów,
- wystrój korytarza na I piętrze – projekt, szablony wykonał rodzic, ściany malowali rodzice. 20/26 nauczycieli
(ankieta) wskazało, że opinie rodziców są zdecydowanie brane pod uwagę przy planowaniu działań szkoły, 3/26
wskazało, że raczej tak, 1/26 raczej nie, 2/26 - zdecydowanie nie.
Większość rodziców (ankieta) uważa, że ich opinie rodziców są brane pod uwagę przy planowaniu działań szkoły
(zdecydowanie tak - 12/69, raczej tak - 37/69, raczej nie - 13/69, zdecydowanie nie - 6/69).
W wywiadzie rodzice potwierdzili wskazania dyrektora i nauczycieli oraz dodali, że szkoła z inicjatywy rodzica
bierze udział w akcji „TESCO dla szkół” z pozytywnymi skutkami (tablice interaktywne dla szkoły). Wspomnieli
również o swojej inicjatywie dozbierania funduszy na zieloną szkołę przez same dzieci. Dodali ponadto, że wybór
podręcznika, czy w niektórych przypadkach lektur to również możliwość wyrażania opinii rodziców.
     Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.
Zdaniem dyrektora (wywiad) szkoła wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci na wiele sposobów:
- rodzice w zależności od potrzeb mają możliwość skorzystania z pomocy pedagoga lub psychologa szkolnego;
- rodzice są kierowani do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- szkoła prowadzi świetlicę dla dzieci;
- szkoła prowadzi profilaktykę zachowań ryzykownych;
- szkoła prowadzi zajęcia wychowawcze dla dzieci;
- szkoła realizuje programy profilaktyczne promujące zdrowie, porady i konsultacje prowadzone przez pedagoga,
psychologa i logopedę.
Dyrektor dodał, że szkoła prowadzi świetlicę dla dzieci – ok. 40% rodziców korzysta ze wsparcia świetlicy, która
zapewnia opiekę dzieciom, w czasie, gdy rodzice są w pracy, w ciągu całego roku szkolnego. Dyrektor dodał,
że niestety, z przyczyn niezależnych od szkoły ( brak odpowiedniej ilości pracowników w świetlicy), nie wszyscy
chętni rodzice mogą skorzystać z tego typu wsparcia. Ponadto zaznaczył, że szkoła prowadzi zajęcia
wychowawcze dla dzieci (korzystają wszyscy rodzice, przynajmniej raz w tygodniu), prowadzi profilaktykę
zachowań ryzykownych (korzystają rodzice kl. IV – VI tj. ok.160 dzieci - przez cały rok szkolny).
Nauczyciele (ankieta) wskazali, że wspierają rodziców w wychowaniu dzieci najczęściej poprzez:
- doradzanie, gdzie rodzice mogą szukać wsparcia (25/26 wskazań);
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- służenie radą i wsparciem w sytuacjach problemowych (25/26);
- poznawanie sytuacji życiowej wychowanków i ich rodzin (25/26);
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (23/26);
- w zależności od potrzeb indywidualne lub grupowe spotkania z rodzicami (19/26).
W dokumentacji szkolnej znaleziono potwierdzenie prowadzenia różnorodnych form wsparcia rodziców
w wychowaniu.
Rodzice (ankieta) wskazali formy wsparcia wychowawczego oferuje szkoła:
- wychowawca współpracuje z rodzicem (53/69 wskazań);
- szkoła oferuje pomoc specjalisty pedagoga (50/69);
- szkoła oferuje pomoc specjalisty psychologa (38/69);
- nauczyciele współpracują z rodzicami (37/69);
- dyrektor współpracuje z rodzicami (32/69);
- szkoła pośredniczy w uzyskaniu pomocy z zewnętrznych instytucji (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej)
(24/69);
- szkoła oferuje pomoc logopedy (23/69);
- poradnictwo wychowawcze (14/69);
- pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej (13/69);
- opieka socjalna (7/69).
Wskazali ponadto, że szkoła umożliwia dostęp do następujących form wsparcia rodziców w wychowaniu:
- pomoc pedagoga lub psychologa szkolnego (53/69 wskazań);
- udzielanie rad i wsparcia przez nauczycieli (wychowawców) w sytuacjach problemowych (28/69);
- doradztwo w ramach indywidualnych lub grupowych spotkań z nauczycielem (wychowawcą) (18/69);
- pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej (14/69);
- opieka socjalna (12/69);
- prowadzenie warsztatów psychologicznych doskonalących umiejętności wychowawcze (6/69).
Rodzice uznali za rzeczywiście pomocne wymienione powyżej formy wsparcia prowadzone przez szkołę.
Z obserwacji szkoły wynika, że w widocznym miejscu w szkole wywieszone są: informacje o godzinach dyżurów
nauczycieli dla rodziców, informacja o godzinach dyżurów dyrekcji szkoły dla rodziców, informacje skierowane
do rodziców na temat wychowania, np. o problemach wychowawczych, jak rozmawiać z dzieckiem.
     Rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci.
Zdaniem nauczycieli (ankieta) rodzice są w wystarczającym stopniu informowani przez nich o sukcesach ich dzieci
(zdecydowanie tak wskazało - 21/26, raczej tak - 5/26) oraz o trudnościach, jakie mają (zdecydowanie tak - 20/26,
raczej tak - 6/26).
Sami rodzice (ankieta) w większości uważają, ze są wystarczająco poinformowani przez szkołę na temat sukcesów
swojego dziecka (zdecydowanie tak - 24/69, raczej tak - 35/69) oraz trudności, jakie ma w szkole dziecko
(zdecydowanie tak - 26/69, raczej tak - 33/69).
W wywiadzie rodzice stwierdzili, że informacje, które otrzymują od nauczycieli lub innych pracowników szkoły
na temat swoich dzieci są pomocne w wychowaniu.

Zdaniem nauczycieli (wywiad) rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę, o czym
świadczy wiele przykładów wymienianych już wcześniej. Znalazło to potwierdzenie w trakcie wywiadu z rodzicami.
Należy również podkreślić, że rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły.•Wg
dyrektora (wywiad) i wszystkich nauczycieli (ankieta) rodzice mają ogromny wpływ na działania szkoły, z nimi
konsultowane są najważniejsze przedsięwzięcia szkoły, zarówno w sferze wychowawczej, opiekuńczej
i dydaktycznej, a także dotyczącej warunków pracy szkoły (wyposażenie w pomoce dydaktyczne, sprzęt szkolny,
bieżące remonty). Jako przykłady współuczestnictwa rodziców w decydowaniu o życiu szkoły dyrektor wskazał:
- przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych,
- organizację imprez, uroczystości klasowych, szkolnych ( zabawy, wycieczki, kiermasze),
- wystrój klasy, szkoły
- zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia wprowadzenie dziennika elektronicznego,
- rodzice opiniują Program wychowawczy i Profilaktyczny szkoły,
- także projekt planu budżetowego szkoły na dany rok,
- ofertę zajęć wychowania fizycznego do wyboru dla ucznia,
- wybór patrona.
Zdaniem dyrektora, rodzice największy wpływ mieli na organizację imprez, uroczystości, wycieczek klasowych
i szkolnych, ofertę zajęć pozalekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, wystrój korytarza na I piętrze ( projekt
i szablony wykonał rodzić, architekt wnętrz, malowaniem kwiatów zajął się zespół rodziców i nauczycieli), wybór
patrona szkoły, program wychowawczy.
Na podstawie planów pracy Rady Rodziców, zapisów w dziennikach lekcyjnych, protokołów z zebrań z rodzicami,
planów pracy wychowawców klas można stwierdzić, że rodzice mają wpływ na wymienione powyżej sprawy.
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Potwierdzili to rodzice w ankiecie, jednak niespełna połowa z nich wskazała, że współuczestniczyła
w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły (zdecydowanie tak - 8/69, raczej tak - 25/69, raczej nie - 26/69,
zdecydowanie nie - 10/69).
Współudział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły potwierdzili rodzice w wywiadzie.
     Analizują powyższe należy stwierdzić bardzo wysoki poziom spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A
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Wnioski z ewaluacji:

1. Koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez wszystkie podmioty szkoły, co ułatwia integrację
społeczności szkolnej wokół wspólnych celów.

2. Bogata oferta edukacyjna szkoły zapewnia realizację podstawy programowej, a różnorodność
oferowanych zajęć sprzyja rozwojowi uczniów, co ułatwia odkrywanie zainteresowań i uzdolnień oraz
umożliwia ich rozwój.

3. Nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy, korzystają powszechnie z nowoczesnych
środków dydaktycznych, co istotnie podnosi atrakcyjność zajęć i wpływa na zwiększoną aktywność
uczniów.  

4. Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych, charakterystyczną cecha
szkoły jest zespołowość działań, co umożliwia podejmowanie licznych działań sprzyjających
rozwojowi uczniów.

5. Działania wychowawcze podejmowane w szkole uwzględniają specyfikę środowiska, są spójne
i adekwatne do potrzeb uczniów, co skutkuje wysoką oceną szkoły w środowisku. 

6. Bardzo dobrze układająca się współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym
wspomaga działalność dydaktyczną i wychowawczą szkoły oraz istotnie wpływa na wzbogacenie
oferty edukacyjnej. 

7. Szkoła aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego, przywiązuje należytą wagę
do kształtowania lokalnego patriotyzmu, co sprawia, że jest bardzo dobrze postrzegana przez
rodziców oraz instytucje współpracujące.

8. Szkoła bardzo dobrze organizuje współpracę z rodzicami, których aktywność istotnie wpływa
na skuteczność podejmowanych działań, szczególnie w sferze wychowania. 
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania
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

A

Kształtuje się postawy uczniów B
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 A
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