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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej

wymagań państwa.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te

wymagania na pięciu poziomach:

● Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
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Opis metodologii

Badanie w zakresie wymagań:

• procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,

• uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

• respektowane są normy społeczne,

zostało zrealizowane w dniach 08 do 22 maja 2014 roku przez zespół wizytatorów w składzie: Maria Stanisława

Jankowska i Edward Pawlicki.

Badaniem objęto 43 uczniów, 12 nauczycieli (ankiety, wywiady grupowe oraz wywiady po obserwacji lekcji), 37

rodziców (ankieta i wywiad grupowy), przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy

z partnerami i przedstawicielem organu prowadzącego, z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje

lekcji oraz analizę danych zastanych.

W raporcie, na wykresach, przedstawione zostały wyniki badan ankietowych, w których użyto następujących

skrótów:

KADUMD - kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień",

KADUMS - kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła",

KADN - kwestionariusz ankiety dla nauczycieli,

KADR - kwestionariusz ankiety dla rodziców.

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport.
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Obraz szkoły

Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Grodzisk

Wielkopolski, obejmuje swoim obwodem południową część miasta  Grodzisk Wielkopolski oraz miejscowości:

Kobylniki, Młyniewo, Chrustowo, Zdrój. Systematycznie rozbudowywana i modernizowana baza lokalowa,

zaplecze sportowe, a także wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne pozwalają planować i realizować proces

edukacyjny w sposób sprzyjający uczeniu się. Szczególną rolę w zaspokajaniu potrzeb dotyczących warunków

lokalowych i wyposażenia odgrywa konsekwentna praca dyrektora szkoły przy wsparciu organu prowadzącego.

Uczniowie mają do dyspozycji dobrze wyposażone sale lekcyjne, pracownię komputerową, projektory i tablice

multimedialne, wielofunkcyjne boisko sportowe. Wyposażenie szkoły jest wystarczające do realizowania

podstawy programowej i przyjętych programów nauczania. Szkoła jest uznawana za szkołę bezpieczną,

zarówno przez uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

W szkole szczególną uwagę zwraca się na dobre wykształcenie młodzieży pozwalające uczniom osiągnąć sukces

edukacyjny na miarę ich możliwości, jak również dobre wychowanie w duchu tradycyjnych, ogólnospołecznych

wartości, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i środowiska. Nauczyciele diagnozują potrzeby i uzdolnienia dzieci,

jak również analizują osiągnięcia uczniów biorąc pod uwagę ich możliwości rozwojowe oraz wiedzę

z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Obowiązujące uczniów normy postępowania są przez nich uznawane i respektowane. Nauczyciele diagnozują

zachowania uczniów i w razie potrzeby podejmują działania wychowawcze mające na celu eliminowanie

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Konsekwentne, spójne i akceptowane przez rodziców

i uczniów działania przyczyniają się również do sukcesu wychowawczego szkoły.

Szkoła od dawna bardzo wyraźnie zaznacza swoją obecność w środowisku lokalnym. Jest miejscem spotkań

mieszkańców, rodziców uczniów, którzy mają okazję uczestniczyć w wielu uroczystościach szkolnych,

spotkaniach świątecznych, Dniu Seniora i innych imprezach okolicznościowych oraz prelekcjach. W planie zajęć

uczniów pojawia się coraz więcej zajęć pozalekcyjnych. Co miesiąc uczniowie uczestniczą w koncertach

tematycznych przygotowywanych przez muzyków z firmy Art and Music z Poznania. W kalendarzu szkoły

na stałe zapisały się konkursy przedmiotowe organizowane na szczeblu gminy z języka angielskiego, przyrody,

matematyki czy historii miasta Grodziska Wielkopolskiego. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami

lokalnymi, m.in. Państwową Strażą Pożarną w Grodzisku Wielkopolskim, Centrum Kultury Rondo w Grodzisku

Wielkopolskim, Biblioteką Publiczną w Grodzisku Wielkopolskim, Powiatową Komendą Policji w Grodzisku

Wielkopolskim, Nadleśnictwem Grodzisk Wielkopolski, Sołtysem Kobylnik. Rodzice oraz przedstawiciele

środowiska lokalnego są poinformowani o celowości i skuteczności podejmowanych działań i w pełni je

akceptują.

Zachęcamy Państwa do przeczytania raportu z ewaluacji zewnętrznej.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim
Patron

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Grodzisk Wielkopolski

Ulica Środkowa

Numer 56

Kod pocztowy 62-065

Urząd pocztowy Grodzisk Wielkopolski

Telefon 614445683

Fax 614445683

Www www.sp4grodziskwlkp.edupage.org

Regon 00122690100000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 158

Oddziały 9

Nauczyciele pełnozatrudnieni 12.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.78

Średnia liczba uczących się w oddziale 17.56

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 13.17

Województwo WIELKOPOLSKIE

Powiat grodziski

Gmina Grodzisk Wielkopolski

Typ gminy gmina miejsko-wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się B

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

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D)

Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D)

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

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

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

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

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

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B)

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

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B

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

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

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

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

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

Respektowane są normy społeczne B

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

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

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

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

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B)
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Wnioski

Nauczyciele stosują w pracy metody adekwatne do potrzeb i możliwości dzieci. Wprowadzanie różnorodnych

rozwiązań oraz metod pracy umożliwia uczniom odnoszenie sukcesów oraz kształtuje odpowiedzialność za

własny rozwój.

W szkole panuje dobra atmosfera, jednak część dzieci uważa, że niektórzy uczniowie w szkole są lekceważeni

przez innych.

Prowadzone w szkole działania, realizowane projekty i programy oraz zastosowane rozwiązania organizacyjne

przyczyniają się do wzrostu umiejętności i wszechstronnego rozwoju uczniów.

W procesie nauczania nauczyciele wykorzystują wiedzę na temat osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu

edukacyjnego. Wdrażane wnioski przekładają się na wzrost efektów kształcenia i sukcesy uczniów w konkursach

i zawodach sportowych.

Szkoła jest miejscem przyjaznym dla uczniów, zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa fizycznego

i psychicznego oraz stwarza warunki do ich wszechstronnego rozwoju. 
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

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

przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana i

kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody

pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i

brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o

postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Procesy edukacyjne w szkole są planowane, nauczyciele stosują różne metody pracy, które dostosowują

do potrzeb i możliwości uczniów. Starają się tworzyć atmosferę sprzyjającą nauce i pracy, motywują uczniów

do podejmowania wysiłku i większego angażowania się w proces lekcyjny oraz aktywne zdobywanie wiedzy

z różnych źródeł. Wskazywanie uczniom celów i oczekiwanych rezultatów, informowanie uczniów i ich rodziców

o postępach dzieci, wspólne wspieranie ich w sytuacjach trudnych i branie pod uwagę opinii uczniów w procesie

kształcenia oraz tworzenie sytuacji, w których uczniowie mogą od siebie się uczyć i wspomagać nawzajem

przyczynia się do rozwoju uczniów. W szkole realizowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi

uczniów.

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

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

oddziału

Procesy edukacyjne są dostosowane do potrzeb oraz możliwości uczniów, służą kształtowaniu umiejętności

współpracy (Wykres 4j). W opinii większości uczniów nauczyciele potrafią zainteresować ich tematem lekcji

(Wykres 1j), zrozumiale tłumaczą zagadnienia (Wykres 2j), a sposób, w jaki uczą, powoduje, że chcą się uczyć

(Wykres 3j). Na zajęciach podobały im się poruszane zagadnienia, metody pracy, które nauczyciele dla nich

przygotowali. Uczniowie z klas I-III stwierdzili podczas wywiadu, że w szkole rozwijają swoje zainteresowania.

Podoba im się poznawanie czegoś nowego, nauka, zabawy, są zadowoleni kiedy otrzymują dobrą ocenę

i uważają, że nauczyciele są z nich dumni, gdy zrobią coś dobrze. Cieszą się, kiedy są razem z kolegami

i koleżankami. Nie lubią, gdy ktoś im dokucza, smuci się czy przezywa. Podają, że „mają fajną Panią, zajęcia

i że mogą się uczyć".
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. Podczas większości obserwowanych lekcji nauczyciele

stwarzali sytuacje, w których uczniowie mogli wyrażać swoje opinie, większość uczniów korzystała z możliwości

wyrażania swojego zadania na tematy poruszane na lekcji. Uczniowie mogli też podejmować decyzje dotyczące

ich uczenia się. Nauczyciele kształtowali u uczniów umiejętność uczenia się poprzez: indywidualne wykonywanie

ćwiczeń, utrwalanie nowego słownictwa w języku obcym, urozmaicone ćwiczenia i zabawy dydaktyczne,

zadawanie pytań problemowych, wyciąganie wniosków oraz wyszukiwanie informacji w tekście czy w sieci

Internet. Działania podejmowane przez nauczycieli sprzyjały poszukiwaniu przez uczniów różnych rozwiązań.

Nie zawsze uczniowie mieli możliwość podsumowania lekcji. W odczuciu ankietowanych uczniów nie zawsze

zastanawiają się również nad tym, czego się nauczyli (Wykres 1j). Uważają ponadto, że nauczyciele wyjaśniają

im, jak się uczyć (Wykres 2j). Wszyscy z nich (43) są zdania, że potrafią  się uczyć, chociaż w opinii

ankietowanych nauczycieli nie wszystkie dzieci posiadają taką umiejętność (Wykres 3j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

W szkole panuje dobra atmosfera. Podczas obserwowanych lekcji uczniowie odnosili się do siebie przyjaźnie.

Wzajemne relacje między nauczycielami i uczniami cechowała życzliwość. Nauczyciele tworzyli podczas zajęć

atmosferę wspólnej zabawy i pracy, akceptacji, zdobywania wiedzy, wyzwalającą otwartość i chęć udziału

wszystkich dzieci we wszystkich działaniach, stwarzającą możliwość osiągnięcia sukcesu każdemu uczniowi.

Ponadto nauczyciele zachęcali uczniów do wyrażania własnych opinii, które akceptowali i wykorzystywali

do pracy na lekcji. Uczniowie mieli możliwość wykorzystania popełnionych błędów do uczenia się. W opinii

pracowników niepedagogicznych w szkole jest bardzo dobra atmosfera, oparta na wzajemnym szacunku

i zaufaniu, nauczyciele są przyjaźnie nastawieni do uczniów i pracowników. Według większości ankietowanych

uczniów w szkole panują dobre relacje pomiędzy nimi. Uczniowie odnoszą się do siebie przyjaźnie (Wykres 1j)

i pomagają sobie w uczeniu się (Wykres 2j). Jednak  13 z 43 ankietowanych dzieci uważa, że niektórzy

uczniowie w szkole są lekceważeni przez innych. Zdecydowana większość ankietowanych uczniów (Wykres 3j)

i rodziców (Wykres 4j) podaje, że nauczyciele traktują równie dobrze wszystkich uczniów. Dzieci mogą

porozmawiać z nauczycielami, jeżeli mają taką potrzebę, ale nie wszyscy uczniowie są zdania, że w dniu

ankietowania otrzymali od nauczycieli wskazówkę, która pomogła im się uczyć (Wykres 5j) oraz, że większość

czasu na lekcji wykorzystywana jest na uczenie się (Wykres 6j). W opinii większości rodziców nauczyciele dbają

o dobre relacje między ich dzieckiem a innymi uczniami (33 z 37) oraz szanują uczniów (35 z 37), a ich dzieci

chętnie chodzą do szkoły (35 z 37).
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Wykres 5j Wykres 6j

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

nich oczekiwania

Nauczyciele stawiają przed uczniami cele uczenia się. Podczas wszystkich obserwowanych lekcji uczniowie mieli

możliwość poznania celów lekcji. Większość nauczycieli podała je w sposób tradycyjny (zapisanie na tablicy,

podanie słowne). Niektórzy podając cel lekcji wprowadzali do tematu poprzez pytania naprowadzające związane

z poprzednimi zajęciami, ale nie wszyscy upewnili się, czy cele są zrozumiałe przez dzieci. Ankietowani

uczniowie stwierdzili, że otrzymują wyjaśnienia jakich działań nauczyciele od nich oczekują (Wykres 1j) oraz

dlaczego się uczą czegoś na lekcji (Wykres 2j). Wszyscy (42) potwierdzili, że w dniu badania wiedzieli co było

celem lekcji.
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Wykres 1j Wykres 2j

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

trudnych sytuacjach

Nauczyciele motywują uczniów do uczenia się. Większość ankietowanych uczniów uważa, że nauczyciele

pomagają im jeżeli potrzebują wsparcia (Wykres 1j) oraz, że lubią się uczyć na zajęciach (Wykres 2j).

Uczniowie podczas wywiadu podali, że uczenie się podczas lekcji ułatwiały im wyjaśnienia nauczycieli i ich

pomoc, stosowane pomoce dydaktyczne oraz metody i formy pracy. Ważna jest też panująca atmosfera

w klasie. W opinii większości ankietowanych rodziców nauczyciele chwalą ich dzieci (Wykres 3j) oraz wierzą

w ich możliwości (Wykres 4j). Wszyscy nauczyciele (12) uważają, że dzięki przekazywanej przez nich informacji

zwrotnej, większość uczniów jest zmotywowana do pracy. Potwierdza to większość ankietowanych uczniów

(Wykres 5j).
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Wykres 5j

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

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Ocenianie pomaga uczniom się uczyć, ale informacja zwrotna przekazywana przez nauczycieli nie zawiera

wskazówek do dalszej pracy. Podczas wszystkich obserwowanych lekcji nauczyciele zwracali uwagę

na prawidłowe i nieprawidłowe elementy odpowiedzi (lub działania) ucznia, ale tylko w niektórych sytuacjach

przekazywali uczniom informację zwrotną dotyczącą efektów ich pracy, nie podając wskazówek do dalszej

pracy. Informacja zwrotna umożliwiała uczniom poprawę błędów oraz wyzwalała jeszcze większe ich

zaangażowanie. Większość ankietowanych uczniów (22 z 43) jest zadowolona z oceniania, ale mała grupa

uczniów ma ochotę się uczyć oraz wie co ma poprawić (4 z 43), 11 z nich postanawia, że się poprawi (Wykres

1w). Według większości ankietowanych uczniów: nauczyciele informują, co będą brać pod uwagę oceniając

zadanie (Wykres 1j), rozmawiają z nimi o postępach w nauce (Wykres 2j), dostrzegają to, co robią dobrze

(Wykres 3j), pomagają przezwyciężać trudności w nauce (Wykres 4j), oceniają według ustalonych i jasnych

zasad (Wykres 5j). W opinii większości ankietowanych rodziców (32 z 37) ocenianie zachęca ich dziecko

do uczenia się. Wszyscy ankietowani uczniowie (43) uważają za wystarczającą pomoc jaką uzyskują

od nauczycieli.



Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim 17/38

      

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j



Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim 18/38

      

Wykres 5j

 

Wykres 1w
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Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych

dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom

zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej

Uczniowie mają możliwość powiązania różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Większość ankietowanych

uczniów uważa, że na lekcjach mają możliwości korzystania z tego, czego nauczyli się na innych przedmiotach

lub poza szkołą (Wykres 1j) oraz, że nauczyciele poruszają zagadnienia z innych przedmiotów (Wykres 2j).

Podczas obserwowanych lekcji uczniowie mieli możliwość odwołania się do zdobytej wcześniej wiedzy z danego

przedmiotu, wiedzy z innych przedmiotów, rzadziej doświadczeń pozaszkolnych. Pomagało im to rozwiązywać

problemy postawione przez nauczyciela na lekcji. Nauczyciele (uczący w jednym oddziale) wspólnie organizują

wiele ciekawych imprez i uroczystości szkolnych, zawodów sportowych i zabaw. W szkole planowane są

działania międzyklasowe i międzyprzedmiotowe. Uczniowie biorą udział w zajęciach dydaktycznych poza szkołą

(staw, łąka, las, park, gospodarstwo rolne), obchodach świąt państwowych, okolicznościowych uroczystościach.

Poznają sposoby produkcji filmów oraz efektów specjalnych („Warsztaty animacji”, urządzenia techniczne

służące tworzeniu efektów specjalnych). Kręcą filmy przyrodnicze z ekosystemów (staw, las, łąka, park,

gospodarstwo rolne). Podczas lekcji wychowania fizycznego wskazywane są związki ze starożytnymi igrzyskami

olimpijskimi (omawianie tradycji igrzysk, nauka jazdy na łyżwach, sukcesy polskich panczenistów podczas

olimpiady w Soczi). Przybliżane są tradycje Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy (prezentacje multimedialne

na lekcjach języków obcych, pogadanka nauczyciela religii i wychowawcy o kultywowanych tradycjach

w rodzinie, wykonywanie prac plastycznych). W trosce o naturalne środowisko organizowane są zbiórki

surowców wtórnych (nakrętki, makulatura, baterie), kasztanów (karma dla zwierząt). Według wszystkich

ankietowanych uczniów (43) wiedza zdobyta w szkole przydaje im się w codziennym życiu.

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój

Uczniowie mają wpływ na organizowania i przebieg uczenia się, ale rzadziej na sposób uczenia się. Według

wszystkich ankietowanych nauczycieli (12), uczniowie mają wpływ na ustalenie tematyki lekcji, metody pracy

wykorzystywane przez nauczyciela, na sposób oceniania, rodzaj zajęć pozalekcyjnych, terminy testów

i sprawdzianów. Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele rozmawiali z uczniami, w jaki sposób będzie

przebiegać lekcja, umożliwiali uczniom wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Dzieci

proponowały zabawy, pracę w grupach, przyniosły potrzebne materiały (liście), miały wystarczającą ilość czasu

na wykonanie zadania. Ankietowani uczniowie uważają, że podczas lekcji mają wpływ na omawiane tematy

i treści oraz na atmosferę w klasie, rzadziej na sposób uczenia się (Wykres 2w). Według większości z nich

nauczyciele zachęcają ich do wymyślania i realizowania własnych pomysłów (Wykres 1j). Ankietowani uczniowie

czują się odpowiedzialni za swój rozwój, uważając, że ich wyniki w nauce w największym stopniu zależą od ich

zaangażowania oraz czasu, jaki poświęcają na naukę (Wykres 1w).

Wykres 1j
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Wykres 1w
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Wykres 2w

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem. Obserwowane zajęcia pokazały, że uczniowie pracują w parach

lub grupie, wspólne wykonują zadania czy ćwiczenia, rozmawiają, dyskutują, wymieniają się własnymi

doświadczeniami, prezentują wyniki pracy własnej oraz zespołowej. Według większości ankietowanych uczniów

na zajęciach pracują w parach lub grupach (Wykres 1j), również na większości zajęć ponad połowa z nich

wykonuje zadania wymyślone przez siebie lub innych (Wykres 2j). Również w dniu badania uczniowie mieli

możliwość pracy na większości zajęć w grupach lub parach (Wykres 3j). Wszyscy nauczyciele (12)

do wzajemnego uczenia się uczniów najczęściej wykorzystują pracę w parach oraz wzajemną pomoc koleżeńską

dzieci.
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Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące

rozwojowi uczniów

W szkole realizowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. Dotyczą one w szczególności

wspierania uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwojowymi. W szerokim zakresie, jak na szkołę

podstawową, stosuje się również pracę metodą projektu. Zdaniem dyrektora najbardziej nowatorskie

rozwiązania to:

● projekt edukacyjny „Łączymy pokolenia” - rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci, twórczej

wyobraźni, wrażliwości oraz ekspresji muzycznej (imprezy i uroczystości artystyczne i integracyjne:

„Mikołajki”, „Wieczór wigilijny”, „Jasełka grupy Arlekin”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Podróż pociągiem

przez Europę”, spotkanie integracyjne ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Grodziska

Wielkopolskiego, „Wieczór z poezją dziecięcą” i przedstawienie „Kopciuszek” dla rodziców, dziadków

i dzieci);

● zajęcia nauki pływania dla uczniów klasy III - troska o rozwój fizyczny dzieci, zapobieganie

i niwelowanie wad postawy;

● wykorzystanie metody kinezjologii edukacyjnej - zapobieganie nieharmonijnemu rozwojowi,

stymulowanie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej

na zajęciach, przerwach śródlekcyjnych);

● biblioterapia - praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niepełnosprawnych ruchowo,

potrzebujących wsparcia w zaakceptowaniu siebie, mających problemy z nauką (zajęcia

korekcyjno-kompensacyjne z elementami biblioterapii).

Wszyscy ankietowani nauczyciele (12) potwierdzają, że w szkole w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadzili

nowatorskie rozwiązania w swojej pracy. Zdaniem nauczycieli dotyczyły one: metod pracy, wykorzystania

środków dydaktycznych, komunikacji z uczniami i rodzicami. Większość nauczycieli uważa, że wprowadzone

rozwiązania angażują uczniów w większym stopniu i przyczyniają się do ich rozwoju.
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Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej

rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać

kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności

monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Poziom spełnienia wymagania: B

W badanej szkole diagnozuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego i na tej podstawie

planuje realizację podstawy programowej. Nauczyciele, organizując procesy edukacyjne realizują podstawę

programową z wykorzystaniem wszystkich zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W szkole

systematycznie monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości

rozwojowe. Wdrożone przez nauczycieli wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów są skuteczne

i maja wpływ na wzrost efektów kształcenia i sukcesy edukacyjne uczniów. Uczniowie odnoszą sukcesy

na wyższym etapie kształcenia dzięki umiejętnościom, które są u nich kształcone w procesie nauczania.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Szkoła diagnozuje osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego i na tej podstawie planuje realizację

podstawy programowej. W klasie I prowadzona jest diagnoza z wykorzystaniem testu „U progu klasy I”

opracowanego przez wydawnictwo WSiP, a na końcu klasy III przeprowadzane jest Ogólnopolskie Badanie

Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT). W klasie IV nauczyciele analizują wyniki sprawdzianu OBUT i prowadzą

diagnozę wstępną z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, przyrody i historii wykorzystując test

„Diagnozy z Nową Erą”. Pozyskana w ten sposób wiedza służy do podejmowania różnych działań, np. objęcie

dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, organizacji zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności

dziecka i zwiększenia liczby godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Wnioski sformułowane w oparciu

o wyniki diagnoz wykorzystywane są przez nauczycieli do planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej,

modyfikacji planów nauczania, wyboru metod i form pracy adekwatnych do umiejętności uczniów.
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Nauczyciele, organizując procesy edukacyjne realizują podstawę programową z wykorzystaniem wszystkich

zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Obserwowane lekcje uwzględniały kształtowanie u uczniów

różnych kompetencji kluczowych przewidzianych dla danego przedmiotu. Na obserwowanych lekcjach

kształtowana była umiejętność czytania i komunikowania się w języku ojczystym lub w języku obcym zarówno

w mowie jak i w piśmie, umiejętność uczenia się, jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata.

Każdy nauczyciel organizował proces edukacyjny sprzyjający pracy zespołowej uczniów. Nieco rzadziej

kształtowana była umiejętność formułowania wniosków i myślenia matematycznego. Nauczyciele

wykorzystywali podręcznik i posiadane pomoce dydaktyczne oraz przygotowali zadania osadzone w kontekście

praktycznym. Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej odbywają się w formie kształcenia zintegrowanego i w salach

z wydzieloną częścią rekreacyjną. 

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

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

W szkole systematycznie monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości

rozwojowe. Najczęściej stosowanymi przez nauczycieli sposobami monitorowania osiągnięć uczniów są:

ocenianie bieżące, kształtujące i podsumowujące oraz zbieranie informacji zwrotnej od uczniów. Ponadto

monitorując osiągnięcia uczniów nauczyciele sprawdzają, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania, czy

właściwie zrozumieli omawiane kwestie, zadają pytania oraz stwarzają uczniom możliwość ich zadawania

(Wykres 1w). Na obserwowanych lekcjach nauczyciele, monitorując osiągnięcia uczniów sprawdzali, w jaki

sposób wykonują zadania, sprawdzali zrozumienie omawianych treści, zwracali uwagę na te elementy

odpowiedzi lub działania ucznia, które były nieprawidłowe, stwarzali uczniom możliwość podsumowania

omawianych zagadnień. Wnioski z analizy osiągnięć uczniów nauczyciele najczęściej wykorzystują

do modyfikacji dotychczasowych metod pracy, ustalenia kierunku współpracy z rodzicami, specjalistami

z poradni psychologiczno-pedagogicznej i innymi nauczycielami. 
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Wykres 1w



Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim 28/38

      

Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych

Wdrożone przez nauczycieli wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów są skuteczne i mają

wpływ na wzrost efektów kształcenia i sukcesy edukacyjne uczniów. Dyrektor za działania mające wpływ

na wzrost efektów kształcenia uznaje m.in. dobrze zorganizowaną pomoc uczniom mającym trudności w nauce

i stworzenie możliwości rozwijanie zainteresowań uczniom uzdolnionym, w procesie nauczania wykorzystanie

metod aktywizujących i technologii informacyjnej, pozytywne wzmacnianie ucznia, udział w projekcie

edukacyjnym „Mały Inżynier” i uświadomienie rodzicom wagi stymulowania rozwoju dziecka. Na skuteczność

podejmowanych działań wskazuje rosnąca tendencja rozwojowa szkoły i wyniki sprawdzianu zewnętrznego

uczniów klasy VI:

• rok szkolny 2010/ 2011 - stanin 3 (niski),

• rok szkolny 2011/2012 – stanin 4 (niżej średni),

• rok szkolny 2012/2013 – stanin 5 (średni).

Uczniowie biorą udział w konkursach i zawodach sportowych uzyskując znaczące miejsca, np. I miejsce

w Gminnym Konkursie Ortograficznym dla uczniów klas II i III, I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki

Dziecięcej „Bel Canto”, Złoty Dyplom w III Wielkopolskim Konkursie Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca

Polska”, II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim, III miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym,

III miejsce w Międzynarodowym Turnieju Taekwondo, I miejsce w Mistrzostwach Gminy w Halowej Piłce Nożnej

Chłopców, I i II miejsce w Konkursie Wiedzy Pożarniczej. Ankietowani uczniowie wymienili osiągnięcia, z których

są najbardziej zadowoleni. Najwięcej wskazań dotyczyło osiągnięć w zawodach sportowych, uzyskanych ocen

i sukcesów w konkursach (Wykres 1o).
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Wykres 1o

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

pracy

Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia dzięki umiejętnościom, które są u nich kształcone

w procesie nauczania. Absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę na kolejnych etapach kształcenia i osiągają

sukcesy pozaszkolne. Szkoła rozwija u uczniów m.in. umiejętność współpracy w grupie, komunikowania się

w języku ojczystym i obcym, podejmowania odpowiedzialnych decyzji, wykorzystania i przetwarzania tekstów,

prezentowania swoich talentów, przygotowuje do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele

wspomagają rozwój uczniów, umożliwiając zdobywanie doświadczeń związanych z radzeniem sobie ze stresem,

rozwijają umiejętności sportowe i przygotowują do udziału w zawodach sportowych. Dzieci uczy się tolerancji,

szacunku do tradycji, dbania o zdrowie i środowisko naturalne.
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Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.

Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa stanowi

element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o

sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a

także klimatu sprzyjającego uczeniu się. 

Poziom spełnienia wymagania: B

W badanej szkole dzieci czują się bezpieczne. Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć

będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego. Zasady obowiązujące w szkole są współtworzone przez

uczniów i rodziców, a relacje pomiędzy uczniami i nauczycielami oparte są na szacunku i zaufaniu. W szkole

prowadzona jest systemowa i wielostronna analiza podejmowanych działań wychowawczych. Szkoła dostrzega

propozycje i inicjatywy rodziców oraz uczniów, akceptuje je i wdraża.    

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

psychiczne

Poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów jest powszechne. Zdecydowana większość wskazuje, że czują się

bezpiecznie na lekcjach, przerwach oraz po zajęciach lekcyjnych (Wykres 1j-3j). Prawie wszyscy uczniowie

deklarują, że w ciągu ostatniego roku szkolnego nie użyto wobec nich przemocy fizycznej (Wykres 11j-12j)

i inni uczniowie nie zmuszali ich do kupowania czegoś za ich własne pieniądze (Wykres 6j). Uczniowie wskazują

na pojedyncze przypadki przemocy werbalnej (Wykres 7j i 10j) i pozawerbalnej (Wykres 4j, 5j, 8j). Na

zapewnienie uczniom bezpieczeństwa wpływa dobra współpraca szkoły z policją, strażą pożarną, stacją

sanitarno-epidemiologiczną i rodzicami. Teren szkoły jest ogrodzony, w budynku szkolnym zainstalowany jest

monitoring, przeprowadzane są przeglądy techniczne i na bieżąco usuwane są usterki. W czasie przerw

międzylekcyjnych dzieci przebywają pod opieką nauczyciela.
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 9j Wykres 10j

Wykres 11j Wykres 12j
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Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego

Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu

uczniowskiego. W szkole budowany jest pozytywny klimat do współpracy. Zdecydowana większość uczniów

(Wykres 1w) wskazała, że brała udział w imprezach szkolnych, zawodach i konkursach. Uczniowie włączają się

w akcje ogólnopolskie np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzieci-dzieciom, uczestniczą w akcjach

charytatywnych organizowanych na terenie szkoły np. zbiórka nakrętek i surowców wtórnych z przeznaczeniem

na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej, zbiórka kasztanów dla zwierząt na zimę i karmy

dla zwierząt w schronisku, zbiórka baterii. Z inicjatywy uczniów m.in. przeprowadzono w szkole konkursy pt.

„Najśmieszniejsza marzanna”, „Najśmieszniejsza pisanka”, zorganizowano „Dzień kolorów”. Nauczyciele

wspierają inicjatywy uczniów, pomagają w organizacji przedsięwzięć i nadzorują ich przebieg.

 

Wykres 1w
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Obszar badania: Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i

przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi

członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu

Zasady obowiązujące w szkole są współtworzone przez uczniów i rodziców, a relacje pomiędzy uczniami

i nauczycielami oparte są na szacunku i zaufaniu. Zarówno pracownicy szkoły jak i uczniowie oraz rodzice dbają

o przestrzeganie przyjętych w szkole zasad, okazują sobie szacunek, zaufanie, są uprzejmi. Uczniowie mają

wpływ na to, jakie zasady zachowania obowiązują w szkole (Wykres 1j). Wspólnie z wychowawcą klasy ustalają

normy zachowań i spisują je w "Kodeks zachowań ucznia". Rodzice wskazali, że mogą współdecydować

o ważnych sprawach szkoły i współuczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących jej życia (Wykres 2j i 3j).

Deklarują, że mają wpływ na zasady obowiązujące w klasie ich dziecka (Wykres 4j) i na to jakich zachowań

oczekuje się w szkole od ucznia (Wykres 5j).

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

Wykres 5j
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Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz

modyfikuje je w razie potrzeb

W szkole prowadzona jest systemowa i wielostronna analiza podejmowanych działań wychowawczych. Ocenie

ich skuteczności służą m.in. analiza wyników badań ankietowych prowadzonych wśród uczniów i rodziców,

rozmowy z rodzicami i uczniami, analiza zachowań uczniów w różnych sytuacjach, ocena stopnia realizacji

szkolnego programu wychowawczego. Analizy dotyczyły m.in. przestrzegania przez uczniów przyjętych w szkole

norm i zasad postępowania, spójności oddziaływań wychowawczych rodziców i szkoły, poszanowania tradycji

i zwyczajów ludowych. Wyniki badań omawiane są na zebraniu rady pedagogicznej i przedstawiane rodzicom

na zebraniach klasowych. Wnioski z tych analiz są podstawą do poszerzenia współpracy z instytucjami

zewnętrznymi (policja, straż pożarna, poradnia psychologiczno-pedagogiczna), modyfikacji planów dyżurów

międzylekcyjnych nauczycieli, poszerzenia oferty tematycznej spotkań rodziców ze specjalistą z poradni

psychologiczno-pedagogicznej. Nie wprowadzono istotnych zmian w pracy wychowawczej szkoły, ponieważ

rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły wysoko oceniają skuteczność podejmowanych przez szkołę działań

wychowawczych.

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

Rodzice i uczniowie biorą udział w modyfikacji działań podejmowanych przez szkołę. Szkoła dostrzega

propozycje i inicjatywy rodziców oraz uczniów, akceptuje je i wdraża. Uczestnicy badania wskazali i podali

przykłady zaproponowanych i wprowadzonych zmian, które dotyczą m.in. oferty zajęć pozalekcyjnych,

wycieczek szkolnych, uczestnictwa szkoły w projektach edukacyjnych, organizacji dyżurów międzylekcyjnych,

organizacji festynu "Bądźmy zdrowi, wiemy więc działamy".
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