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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.
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Opis metodologii:

Badanie zostało zrealizowane w dniach 04-06-2013 - 18-06-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Grażyna Sokołowska, Anna Tarka.

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 12

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

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

6

Pracownicy
niepedagogiczni

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Pracownicy inni niż
nauczyciele

5

Uczniowie Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Moja szkoła"

Badanie na próbie pełnej
uczniów klas rok niższych od
najstarszych

17

Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Mój dzień"

Badanie na próbie pełnej
uczniów najstarszych klas

21

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele trzech
ostatnich roczników, dobrani
losowo

6

Rodzice Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

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

6

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

36

Partnerzy szkoły,
przedstawiciele samorządu
lokalnego

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy

19

Obserwacja zajęć Klasy trzecie i czwarte (szkoły
podstawowe)

6

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 Publiczna Szkoła Podstawowa

Patron

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Olszanka

Ulica

Numer 94

Kod pocztowy 49-332

Urząd pocztowy Olszanka

Telefon 0774129717

Fax

Www www.zs_olszanka@wodip.opole.pl

Regon 00026925100000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 106

Oddziały 6

Nauczyciele pełnozatrudnieni 5

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 4

Średnia liczba uczących się w oddziale 17.67

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

21.2

Województwo OPOLSKIE

Powiat brzeski

Gmina Olszanka

Typ gminy gmina wiejska

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz placówki

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszance to szkoła z 40-letnimi tradycjami. Dzieli ona budynek
z Publicznym Gimnazjum, z którym wspólnie z Publicznym Przedszkolem w Olszance z siedzibą w Pogorzeli oraz
Publicznym Przedszkolem w Krzyżowicach, wchodzi w skład Publicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im.
Brygady Partyzanckiej „Grunwald”. Usytuowanie w jednym budynku z gimnazjum ma wpływ na ścisłą współpracę
obu szkół w zakresie dydaktyki i wychowania. Szkoła w Olszance to szkoła z tradycjami, ucząca patriotyzmu
i szacunku do historii i przeszłości, co zaznaczone zostało słowami „ W hołdzie – poległym, z dedykacją –
potomnym, z myślą – o Polsce”, jakie widnieją na sztandarze szkoły. Jednocześnie główne kierunki pracy szkoły
związane są z wszechstronnym rozwojem ucznia, zaspokajaniem jego potrzeb edukacyjnych, rozwijaniem talentów
intelektualnych, artystycznych i sportowych, a także pogłębianiem zainteresowań. W tym celu, oprócz zajęć
wynikających z ramowego planu nauczania, prowadzonych jest szereg działań w ramach realizacji projektów
finansowanych z Unii Europejskiej - zajęć dodatkowych, wycieczek edukacyjnych oraz turystyczno –
krajoznawczych. Na terenie szkoły działają sekcje Szkolnego Klubu Sportowego, a także, od momentu powstania
szkoły uświetniający swoimi występami imprezy szkolne i środowiskowe, chór szkolny. Prowadząc liczne działania
szkoła współpracuje z organizacjami, stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy i powiatu. Aktywnie włącza
się w organizację imprez środowiskowych promując w ten sposób gminę, stając się jednocześnie „małym centrum
kultury”.     
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Procesy

Wymaganie: Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

Komentarz:

Szkoła prowadzi działania w oparciu o przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcję pracy,
a całe grono czuje się jej współautorami. Koncepcja pracy szkoły jest znana i akceptowana przez
pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Działania wynikające z założeń koncepcyjnych są analizowane
i modyfikowane. Efektem podjętych działań jest zwiększenie oferty szkoły, realizacja programów unijnych
np. „Opolska e – Szkoła, szkołą przyszłości”. Zdaniem dyrektora głównym celem jaki stawia sobie szkoła
to tworzenie wspólnie z rodzicami bezpiecznej i przyjaznej szkoły poprzez budowanie systemu
wychowawczego, który ma zapewnić właściwe relacje między uczniami, ich rodzicami i szkołą. Szkoła
realizuje wymaganie na poziomie wysokim.

Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana pracownikom szkoły i została przyjęta przez Radę
Pedagogiczną, co potwierdzili dyrektor, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni w wywiadach grupowych oraz
analiza dokumentów. Zdaniem dyrektora i nauczycieli do najważniejszych założeń koncepcji pracy według których
działa szkoła zaliczyli: zaspokajanie potrzeb rozwojowych i wszechstronny rozwój każdego ucznia, rozwijanie jego
talentów i zainteresowań, przygotowanie do uczestnictwa w kulturze oraz do dalszego kształcenia i zaistnienia
na rynku pracy, zapewnienie równości szans i bezpieczeństwa, podejmowanie działań profilaktycznych
i kształtowanie postaw proekologicznych, funkcjonowanie w środowisku lokalnym oraz współpraca z rodzicami.
Dyrektor podkreślił, że głównym celem jaki stawia sobie szkoła jest tworzenie wspólnie z rodzicami bezpiecznej
i przyjaznej szkoły poprzez budowanie systemu wychowawczego, który zapewnić ma właściwe relacje między
dziećmi, rodzicami i szkołą.
W opinii pracowników niepedagogicznych uczestniczących w wywiadzie w szkole za ważne uznaje się: szacunek
do drugiego człowieka, uczciwość, wrażliwość na otaczająca rzeczywistość, przestrzeganie norm społecznych,
tolerancja, dbałość o środowisko oraz zaangażowanie. Pracownicy niepedagogiczni podkreślili fakt, że w szkole
promuje się działania proekologiczne (Dzień Ziemi, akcja "Sprzątanie świata"). Za ważne uznali także
kształtowanie postawy patriotycznej wśród uczniów, bo jak powiedzieli "do tego zobowiązuje patron szkoły, czyli
"Brygada partyzancka "Grunwald".
Dyrektor podał, że koncepcja pracy szkoły została zatwierdzona do realizacji przez Radę Pedagogiczną w
dniu 28.08.2009r., a wszyscy (16) ankietowani nauczyciele czują się jej współautorami.

Szkoła prowadzi działania realizujące koncepcję pracy szkoły, co wynika z wypowiedzi nauczycieli i rodziców
w wywiadach oraz wypowiedzi dyrektora w ankiecie. Za najważniejsze działania realizujące koncepcje pracy szkoły
dyrektor i nauczyciele uznali:
• indywidualizację procesu nauczania,
• wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych,
• organizacja konkursów przedmiotowych, olimpiad i zawodów sportowych,
• organizacja zajęć wyrównawczych oraz zajęć rozwijających zainteresowania,
• wdrażanie innowacji pedagogicznych – w klasach I - III „Chodź pomaluj mi świat”,
• realizację projektów edukacyjnych,
• organizacja uroczystości i imprez szkolnych i środowiskowych, np. Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Dziadka,
• prowadzenie akcji proekologicznych, charytatywnych, oraz wolontariatu np. "Góra grosza", zbiórka plastikowych
nakrętek, Wielkopostna Jałmużna - zbiórka pieniędzy i żywności dla podopiecznych schroniska Brata Alberta,
zbiórka koców i karmy dla zwierząt ze schroniska, zbiórka książek i maskotek dla Domu Dziecka w Brzegu, Loteria
Fantowa na rzecz PCK,
• wzbogacanie bazy szkoły.
Dyrektor za ważne działania realizujące koncepcję pracy szkoły uznał także:
• kształcenie umiejętności uczenia się i praktycznego wykorzystania wiedzy,
• doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, motywowanie uczniów do nauki,
• wdrażanie programu wychowawczego i profilaktyki (np. zawieranie z uczniami kontraktów dotyczących

 6 / 34Raport z ewaluacji: Publiczna Szkoła Podstawowa



zachowania),
• zwiększenie liczby dyżurów nauczycieli i montaż monitoringu,
• kształcenie i wychowanie we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym,
• współpracę z parterami, instytucjami oraz mediami lokalnego środowiska,
• włączenie rodziców do szeroko pojętej współpracy ze szkołą.
Ponadto nauczyciele wymienili:
• przygotowaniu do dalszej edukacji poprzez realizację podstawy programowej,
• prowadzeniu próbnych sprawdzianów w klasach III i VI (z wykorzystaniem arkuszy z wydawnictwa "Operon"
i OBUT),
• przeprowadzaniu testów na "wejściu" i na "wyjściu" z każdego przedmiotu.
Z informacji uzyskanych od rodziców w szkole organizowane są uroczystości i imprezy patriotyczne, np.
Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”, „Dzień Patrona” – Brygady partyzancka „Grunwald”.
Uczniowie mają okazję uczestniczyć w projektach unijnych, wyjściach i wycieczkach edukacyjnych (np.
do Łambinowic), wymianie międzynarodowej z Niemcami i Czechami oraz w spotkaniach z ciekawymi ludźmi.
Ponadto organizowane są pogadanki na temat uzależnień, prowadzone są akcje proekologiczne, np. "Sprzątanie
świata”, zbiórka surowców wtórnych. Rodzice podkreślili, że szkoła dba o rozwój ich dzieci poprzez m.in.
proponowanie uczniom wielu zajęć rozwijających i wspierających.

Zdaniem dyrektora (ankieta) oraz wszystkich ankietowanych nauczycieli koncepcja pracy szkoły jest
analizowana. W opinii dyrektora w analizie i modyfikacji koncepcji pracy szkoły uczestniczy zarówno dyrektor
szkoły jak i cała Rada Pedagogiczna, rodzice, uczniowie oraz pracownicy niepedagogiczni. Zdaniem dyrektora
koncepcja pracy szkoły jest analizowana pod kątem skuteczności, efektywności działań i stopnia realizacji we
wszystkich jej obszarach. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przeprowadza się analizę sprawozdań
przedstawionych przez dyrektora z realizacji planu nadzoru pedagogicznego, nauczycieli z działalności pracy
dydaktycznej i wychowawczej, zespołów przedmiotowych, pedagoga szkolnego, z działalności biblioteki i świetlicy
szkolnej oraz wyników ewaluacji zewnętrznej.
Na podstawie dokonanych analiz, jak podał dyrektor, stwierdzono, że należy zmienić formę zapisu struktury
dokumentu – utworzono „Plan pięcioletni rozwoju Publicznego Zespołu Szkolno–Przedszkolnego im. Brygady
Partyzanckiej „Grunwald” w Olszance.”
W opinii nauczycieli z prowadzonej analizy koncepcji pracy szkoły wynika, że zmianie ulegają działania ją
realizujące, które dotyczyły m.in. pracy z uczniem zdolnym, organizacji i udziału w konkursach, bezpieczeństwa
(związane z przemocą w rodzinie oraz podjęciem działań związanych z bezpieczeństwem w Internecie).

Modyfikacje koncepcji pracy szkoły są wynikiem tych analiz. W opinii dyrektora (wywiad) sama koncepcja nie
była zmieniana, natomiast były modyfikowane działania, które służą realizacji koncepcji pracy szkoły. Zdaniem
nauczycieli (wywiad) wprowadzono np. wolontariat, lekcje otwarte, nowe projekty edukacyjne finansowane z Unii
Europejskiej, " Dni otwartych drzwi" oraz działania promujące szkołę w środowisku lokalnym. Zwrócono także
uwagę na modyfikacje działań realizujących program profilaktyczny w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana i akceptowana przez uczniów i ich rodziców.
Z informacji pozyskanych od dyrektora wynika, że uczniowie zapoznawani są z koncepcją pracy szkoły przez
wychowawców, nauczycieli, pedagoga szkolnego i dyrektora podczas apeli i zajęć lekcyjnych. Dyrektor podał
również, że z koncepcją może zapoznać się każdy zainteresowany, gdyż jest ona zamieszczona na stronie
internetowej szkoły w zakładce "dokumenty" oraz dostępna w bibliotece szkolnej.
Uczniowie w wywiadzie podali, że w szkole największy nacisk kładzie się na naukę i dobre zdanie egzaminów,
rozwijanie zainteresowań, na kulturę osobistą, używanie zwrotów grzecznościowych oraz na i bezpieczeństwo.
Uważają, że szkołę wyróżnia to, że organizowane są ciekawe imprezy i uroczystości. W szkole dużo się w dzieje,
odbywają się m.i. zawody sportowe, „Dzień Patrona” oraz prowadzona jest akcja „Góra grosza”. Do ich dyspozycji,
jak podali uczniowie, jest boisko „Orlik” i mini-park. W szkole najbardziej podoba się to, że mają możliwość
korzystania z tablicy interaktywnej, laptopów, brać udział w konkursach, np. na baśń dla mamy, w rozgrywkach
szachowych. Organizowane są dyskoteki, zabawy, wycieczki np. na lodowisko w czasie ferii. Nie podoba im się to,
że w sali gimnastycznej jest dziurawy dach. Chcieliby mieć nową salę gimnastyczną, albo przynajmniej
wyremontowaną. Należałoby, ich zdaniem, przeprowadzić ogólny remont, wymienić okna we wszystkich klasach
oraz wymienić rolety na ciemniejsze, bo nic nie widać, jak jest słoneczny dzień.
Również, w opinii dyrektora, rodzice zapoznawani są z koncepcją pracy szkoły np. na spotkaniu z dyrektorem oraz
na spotkaniach z wychowawcami klas. Rodzice w wywiadzie wymienili wartości, jakie – ich zdaniem – uznaje się
w szkole za ważne: patriotyzm, tradycja, szacunek, uczciwość, szanowanie drugiego człowieka, pomoc innym. Za
ważne uznali również kształtowanie przez szkołę postaw prospołecznych. Szkoła zachęca uczniów, mobilizuje
do pracy słabszych i zdolnych. Uczniowie mają możliwość wpływania na to, co uznaje się w szkole za ważne.
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Wszystkie najważniejsze kierunki pracy, które oferuje szkoła, rodzice uznają za odpowiednie i zgodne z ich
oczekiwaniami.

Przedstawione argumenty świadczą o wysokim poziomie realizacji wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Komentarz:

Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową oraz zgodna z potrzebami uczniów
i rynku pracy. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana i modyfikowana. W opinii uczniów i ich
rodziców, szkoła zaspokaja oczekiwania dotyczące potrzeb i możliwości rozwoju dzieci. Szkoła oferuje
swoim uczniom zajęcia wyrównawcze, zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań oraz możliwości udziału
w wielu konkursach i zawodach. Szkoła prowadzi wiele nowatorskich rozwiązań edukacyjnych. Szkoła
realizuje wymaganie na poziomie wysokim.

Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową,o czym świadczą wypowiedź dyrektora w ankiecie,
a także co potwierdza obserwacja zajęć. Dyrektor i nauczyciele poinformowali, że układając lub wybierając
programy nauczania wykorzystywane są wszystkie elementy podstawy programowej, zarówno cele kształcenia,
kształcone umiejętności, treści nauczania i wymagania szczegółowe, zalecane warunki i sposoby realizacji
podstawy programowej. Obserwacje (6) lekcji pokazały, że nauczyciele realizują elementy podstawy programowej.

Oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów, co wynika z wypowiedzi nauczycieli w wywiadzie oraz
uczniów i ich rodziców w ankietach.
W ankiecie uczniowie klas V wskazali, że najbardziej zależy im, aby zdobyć wiedzę, która pozwoli na dalsze
rozwijanie się i kontynuowanie nauki (matematyka, j. polski, przyroda, wiedzy o społeczeństwie) oraz nauczyć się
języków obcych, gier zespołowych (np. gry w siatkówkę, piłkę nożną, piłkę ręczna ), nabyć sprawność fizyczną.
W opinii wszystkich (17) ankietowanych uczniów klas V szkoła umożliwia nauczenie im najważniejszych dla nich
rzeczy.
Nauczyciele w czasie wywiadu podali najważniejsze działania szkoły zaspakajające potrzeby edukacyjne uczniów:
• prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce,
• pomoc psychologiczna i pomoc logopedy,
• prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych, rozbudzanie pasji np. literackich,
• wprowadzanie innowacji pedagogicznych, projektów edukacyjnych,
• realizacja projektów edukacyjnych finansowane z UE
• organizacja konkursów i zawodów sportowych,
• organizacja wycieczek edukacyjnych,
• rozwój bazy dydaktycznej (np. poprzez realizację projektu "e- Szkoła, szkołą ku przyszłości").

Oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy, co potwierdzają
wypowiedzi partnerów szkoły i nauczycieli w wywiadach oraz dyrektora w ankiecie.
Nauczyciele w wywiadzie i dyrektor w ankiecie zgodnie stwierdzili, że w ofercie edukacyjnej szkoły zostały
uwzględnione kompetencje na rynku pracy, np. umiejętność posługiwania się nowoczesną technologią
informatyczną, skuteczne porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność pisania pism użytecznych (CV,
podania, wypełniania druków np. przekazu pocztowego), posługiwanie się językami obcymi (j. angielski, j.
niemiecki), a także umiejętności matematyczne, podstawowe umiejętności naukowo – techniczne, kompetencje
społeczne i obywatelskie oraz praca w zespole, przedsiębiorczość, kreatywność, odpowiedzialność,
samodzielność, samorządność, a także umiejętność uczenia się oraz kształtowanie postawy asertywnej.
Wyżej wymienione umiejętności wymieniają również w wywiadzie partnerzy i przedstawiciele samorządu. Zwracają
uwagę także na dyspozycyjność, operatywność, sumienność, kulturę osobistą, poczucie estetyki oraz empatię oraz
podejmowanie działalności charytatywnej. Partnerzy zwrócili uwagę również na to, że w szkole prowadzone są
działania w zakresie preorientacji zawodowej.

W zgodnej opinii dyrektora i nauczycieli w wywiadach realizacja podstawy programowej jest
monitorowana. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana przez dyrektora i poszczególnych
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nauczyciel, jak podał dyrektor i nauczyciele. Monitorowanie realizacji podstawy programowej dokonuje się poprzez:
• analizę danych zawartych w dokumentacji świadczącej o realizacji podstawy programowej (np.: zapisy tematu
lekcji w dziennikach lekcyjnych, podsumowania ilości zaplanowanych i przeprowadzonych zajęć lekcyjnych
w rozliczeniu miesięcznym w arkuszach „Realizacja podstawy programowej w cyklu trzyletnim”),
• wyniki przeprowadzonych analiz osiągnięć uczniów (np. testów diagnostycznych, próbnych egzaminów
gimnazjalnych w klasach II i III, badań wyników nauczania w klasach z poszczególnych przedmiotów,
zewnętrznych egzaminów zgodność zrealizowanych tematów lekcji z podstawą programową,
• obserwacji zajęć lekcyjnych.
Ponadto dyrektor poinformował, że w roku szkolnym 2012/2013 wdrożono dziennik elektroniczny, który ułatwia
bieżące monitorowanie systematyczności realizacji podstawy programowej.
Z prowadzonego monitoringu, jak podali nauczyciele, formułowane są wnioski np.:
• zaplanować niezrealizowane treści w kolejnym roku szkolnym (lub w konkretnym miesiącu),
• planować zastępstwa tak, by zrealizować treści podstawy programowej.

Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów. Dyrektor
i nauczyciele (12) zgodnie stwierdzili, że w ostatnim czasie wprowadzono zmiany w ofercie szkoły, które zostały
wprowadzone w celu pełniejszego rozwoju uczniów. Są to:
• wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji podstawy programowej,
• wprowadzenie sieci internetowej, tablic interaktywnych,
• organizowanie większej ilości wycieczek edukacyjnych i turystyczno-krajoznawczych,
• organizowanie zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zajęcia dla uczniów uzdolnionych, zajęcia
wyrównawcze),
• realizacja projektów edukacyjnych, np. "Zrozumieć świat",
• motywowanie uczniów do udziału w konkursach np.: matematycznym, literackim, recytatorskim, wokalnym,
plastycznym,
• bogaty kalendarz imprez szkolnych,
• udostępnienie z nowoczesnej pracowni językowej (20 stanowisk ze słuchawkami i mikrofonem),
• działalność PKO.
Ponadto partnerzy szkoły podczas wywiadu zwrócili uwagę na to, że szkoła prowadzi działania promujące szkołę
w środowisku lokalnym.
W opinii zdecydowanej większości (16 z 17) ankietowanych uczniów klasy V, a także większości(30 z 36)
ankietowanych rodziców szkoła pomaga rozwijać zainteresowania, a tym samym przyczynia się do pełniejszego
rozwoju.

Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. Dyrektor w ankiecie i nauczycie podczas wywiadu
podali przykłady rozwiązań, które uznali za nowatorskie. Zaliczyli do nich przede wszystkim innowacje
pedagogiczne, np. „Chodź, pomaluj mój świat” w zakresie zajęć plastyczno - czytelniczych (pozalekcyjnych)
z wykorzystaniem tekstów literatury dziecięcej. Ponadto nauczyciele (wywiad) wskazali, że nowatorskimi
rozwiązaniami programowymi wyjazdy edukacyjne np. do "Obserwatorium nieba" na Uniwersytecie Opolskim, czy
opolskiej elektrowni. W szkole organizowany jest "Festiwal Nauki" podczas którego, w obecności zaproszonych
gości, odbywa się podsumowanie realizowanych w szkole projektów finansowanych z Unii Europejskiej.
Ponadto dyrektor (ankieta) za nowatorskie rozwiązania uznał:
1. Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt w ramach udziału w projekcie "Opolska e-Szkoła, szkołą ku
przyszłości":
• umożliwia to zastosowanie tablic interaktywnych (5) z projektorami, laptopów do realizacji lekcji, co niewątpliwa
wpływa na uatrakcyjnienie procesu edukacji,
• wykorzystanie e-dziennika przez rodziców daje możliwość codziennego monitorowania obecności dziecka
na zajęciach oraz dostarcza informacji na temat uzyskanych prze dziecko ocen z poszczególnych przedmiotów,
a także informacji na temat jego zachowania,
• wykorzystanie info-kiosku stwarza mieszkańcom możliwość nieograniczonego dostępu do Internetu.
2. Uczestnictwo uczniów klas VI w zajęciach organizowanych w gimnazjum.
3. Program szkolnego wolontariatu, który zakłada m.in. kształtowanie postaw społecznych - samokontroli,
odpowiedzialności, empatii, a także kształcenie umiejętności pracy w zespole.

Przedstawione argumenty świadczą o wysokim poziomie realizacji wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

Komentarz:

Zebrane w trakcie badania informacje pozwalają na stwierdzenie, że organizacja procesów
edukacyjnych oparta jest na zalecanych warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej.
Ponadto nauczyciele wspólnie planują i organizują te procesy, w sposób sprzyjający uczeniu się uczniów,
choć uczniowie, podobnie jak ich rówieśnicy w innych szkołach twierdzą, że są zmęczeni z powodu liczby
zajęć w szkole. Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele monitorują przebieg i skuteczność procesów
edukacyjnych, a także osiągnięcia uczniów, co stanowi podstawę do dalszego planowania pracy szkoły.
Uczniowie mają przy tym wpływ na planowanie i organizowanie procesów edukacyjnych, w odpowiednim
do ich wieku zakresie. Z wypowiedzi uczniów i rodziców wynika, że ocenianie motywuje dzieci do dalszej
pracy, a także daje im informację o ich postępach w nauce. Uczniowie są również zdania, że potrafią się
uczyć, a rodzice potwierdzają tę tezę. Poniżej opisane szczegółowe dane stały się podstawą do określenia
wysokiego poziomu realizacji wymagania.

W szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. W opinii dyrektora
i nauczycieli (ankiety) w szkolnym zestawie programów nauczania są uwzględnione zalecane warunki i sposoby
realizacji podstawy programowej, które są również stosowane, m.in.:
- stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych (np. filmy edukacyjne, mapy, jeden komputer dla jednego
ucznia, różnorodne teksty kultury, instrumenty perkusyjne),
- dobór metod i form pracy (np. wycieczki, zajęcia w terenie, praca zespołowa - w grupach, doświadczenia,
pomiary),
- budowanie spójnej wizji świata i uporządkowanego systemu wartości,
- odpowiednia organizacja przestrzeni klasowej (np. część rekreacyjna z zabawkami, miejsce do pozostawienia
przyborów szkolnych, biblioteczka klasowa),
- znajomość podstawy programowej z niższego etapu kształcenia.
Ponadto dyrektor w ankiecie zwrócił uwagę na uwzględnienie takich warunków i sposobów realizacji podstawy
programowej w szkole, jak, np.
 - organizacja lekcji bibliotecznych i zachęcanie do czytelnictwa,
- prezentacja osiągnięć uczniów (gazetki szkolne, wystawki prac, strona www, prasa lokalna),
- zajęcia w środowisku naturalnym,
- angażowanie uczniów do kreatywnego udziału w życiu codziennym szkoły i środowiska,
- kształtowanie u uczniów wrażliwości społecznej, odpowiedzialności, poczucia więzi, tolerancji,
- przygotowanie uczniów do zdobycia karty rowerowej.

Procesy edukacyjne są planowane, a ich organizacja sprzyja uczeniu się. W opinii dyrektora - wywiad,
procesy edukacyjne są w szkole planowane przez nauczycieli, zespoły zadaniowe, radę pedagogiczną, dyrekcję,
rodziców, uczniów. Nauczyciele indywidualnie planują procesy edukacyjne w odniesieniu do przedmiotu, którego
uczą, co potwierdzają również wszyscy (12 z 12) nauczyciele w ankiecie. Zdaniem respondentów (wszystkich
ankietowanych nauczycieli oraz dyrektora w wywiadzie) planując procesy edukacyjne uwzględniają: potrzeby
i możliwości uczniów, liczebność klas, czas potrzebny do zrealizowania poszczególnych treści, a także organizację
roku szkolnego. Jak wskazuje dyrektor, nauczyciele sporządzają plany pracy na podstawie przyjętych programów
nauczania. Z kolei zespoły przedmiotowe opracowują wspólnie roczne plany swojej pracy, dokonują ich analizy,
wyciągają wnioski i modyfikują je w miarę potrzeb. Nauczyciele w zespołach analizują programy nauczania
w odniesieniu do podstawy programowej i dokonują zmian, jeżeli są konieczne, bądź kontynuują pracę z tym
samym programem. Wybierają wspólnie podręczniki na trzyletnie cykle kształcenia. Ponadto ustalają
harmonogram uroczystości szkolnych i środowiskowych. W zespołach organizują pracę z uczniem mającym
trudności, z uczniem zdolnym oraz ustalają zajęcia pozalekcyjne. Nauczyciele w zespołach wspólnie opracowują
Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU), Plany Działań Wspierających (PDW), dokonują oceny efektywności
tej pomocy i określają jej dalszy przebieg. Podejmują uchwały np. o przyjęciu do realizacji innowacji wdrażanych
w szkole. Zespoły nauczycieli przygotowują arkusz organizacji Publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego,
tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, tygodniowy plan dyżurów nauczycielskich i wraz z dyrektorem tworzą roczny
plan pracy, w którym zawarte są: zadania dyrektora i nauczycieli, terminy ich wykonania, harmonogram badań
wyników nauczania, kalendarz imprez szkolnych, kalendarz dni zajęć edukacyjnych, kalendarz konkursów
szkolnych i pozaszkolnych, plan realizacji godzin z art. 42 KN, oraz plan zajęć pozalekcyjnych. We współpracy
z rodzicami planowany jest i realizowany plan wychowawczy oraz plany pracy wychowawców klasowych. Wspólnie
z rodzicami i uczniami wychowawcy planują wycieczki, imprezy klasowe, planują tematykę zajęć wychowawczych.
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Opiekunowie kółek i organizacji działających w szkole wspólnie opracowują plany działalności, następnie je
realizują, a sprawozdania z działalności składają dwukrotnie w ciągu roku na posiedzeniach rady pedagogicznej.

Organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się. Ankietowani uczniowie klasy V (17 z 17) wyrazili
opinię, że zdarza się im być zmęczonymi z powodu liczby zajęć w szkole. Również uczniowie klasy VI
w większości - 15 z 17, czują się zmęczeni z powodu liczby zajęć w szkole. Dokonując porównania wypowiedzi
uczniów z badanej szkoły z wypowiedziami ich rówieśników, którzy uczestniczyli w tej ankiecie należy stwierdzić,
że statystycznie nie różnią się one od siebie.
Analiza dokumentów (planu lekcji) wskazuje, że organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się.
W tygodniowym planie lekcji starano się równomiernie rozłożyć zajęcia dla poszczególnych klas. Ułożenie
przedmiotów sprzyja uczeniu się z zachowaniem higieny pracy. Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00, a kończą
najpóźniej o godz. 14.15. Plan lekcji oraz czas trwania przerw uzależniony jest od rozkładu jazdy autobusu
szkolnego.
Ponadto w wyniku obserwacji szkoły stwierdzono, że wielkość sal lekcyjnych jest odpowiednia do liczebności klas
(od 13 do 23 osób w klasie), co sprzyja organizacji procesu uczenia i nauczania. Sala gimnastyczna jest
niepełnowymiarowa, z zapleczem sportowym. Przy szkole znajduje się kompleks boisk sportowych "Orlik 2012"
oraz boisko do piłki ręcznej.
Obserwacja zajęć również wykazała, że organizacja lekcji sprzyjała uczeniu się uczniów: nauczyciele umożliwiali
uczniom poprawę błędów w każdej sytuacji, gdy uczeń taki błąd popełnił, prowadzili zajęcia w taki sposób, by
uczniowie mieli możliwość wyrażania własnych opinii, wykorzystywali opinie uczniów do pracy na lekcji, a także
wyrażali akceptację z powodu aktywnego wyrażania opinii przez uczniów. Podczas obserwowanych zajęć
stwierdzono także, że nauczyciele reagowali w każdej sytuacji w przypadku każdego niezaangażowania ucznia,
a tylko pojedynczy uczniowie byli niezaangażowani. Ponadto podczas 4 z 6 obserwowanych lekcji nauczyciele
wykorzystywali elementy uczenia się od siebie, a 2 z 6 - cała lekcja oparta była na modelu uczenia się od siebie

Również stosowane w szkole metody nauczania sprzyjają uczeniu się. Jak wskazują wszyscy (12 z 12)
ankietowani nauczyciele na wybór przez nich metod pracy z uczniami wpływają: cele i treści zajęć, a także
możliwości, potrzeby, inicjatywy uczniów oraz ich liczba. Ponadto ważne są dostęp do pomocy dydaktycznych oraz
miejsce realizacji zajęć. Dobór metod nauczyciele uzależniają również od terminu zajęć oraz czasu na nie
przeznaczonego, a także od charakteru grupy. W ankiecie nauczyciele wskazali metody sprzyjające uczeniu się
uczniów, które stosują w swojej pracy, m.in.:
- metody podające (np. pogadanka, opowiadanie, opis, anegdota, objaśnienie),
- metody problemowe, aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, inscenizacja, gry dydaktyczne:
symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne; dyskusja dydaktyczna: związana z wykładem, burza mózgów,
meta-plan),
- metody praktyczne (np. ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów),
- metody eksponujące (film, prezentacja, ekspozycja, pokaz).
Ponadto według nauczycieli uczniowie mają szansę na ich zajęciach pracować metodą projektu. Na podstawie
wypowiedzi ankietowanych uczniów klas V (16 z 17) i VI (15 z 21) oraz obserwacji zajęć należy stwierdzić,
że nauczyciele stosują podczas lekcji pracę w grupach, jak również stwarzają sytuacje, w których uczniowie mają
możliwość postawienia pytania i poszukiwania odpowiedzi na nie samodzielnie lub grupie. Ponadto nauczyciele
w trakcie obserwacji odwoływali się do doświadczeń uczniów oraz dobierali zadania odpowiednio do kompetencji
poszczególnych uczniów lub grup, a także tworzyli sytuacje sprzyjające uczeniu się.
Ankietowani uczniowie klas VI w większości - 19 z 21, ucząc się w dniu badania czuli się zaciekawieni.
Również 19 z 21 szóstoklasistów wskazało, że aktywnie uczestniczyło w zajęciach w tym dniu.
Uczniowie klas VI - 10 z 21, wskazali także, że w dniu, w którym prowadzona była ankieta, ktoś pomógł im się
zastanowić, czego się nauczyli. Odmienną opinię wyraziło 11 z 21 respondentów (raczej nie - 10 z 21
i zdecydowanie nie - 1 z 21).
Z obserwacji placówki oraz zgromadzonych z różnych źródeł informacji wynika, że od listopada 2012r. na terenie
szkoły realizowany jest projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej - "Opolska e - szkoła, szkołą ku
przyszłości". To sprawia, że szkoła posiada wystarczającą ilość sprzętu komputerowego, dostęp do Internetu
(również dla uczniów), zamontowany przy wejściu do szkoły Info-kiosk (z dostępem do sieci Internet również dla
wszystkich mieszkańców środowiska lokalnego), dziennik elektroniczny). Nie ma żadnych braków, ani ograniczeń
w zakresie korzystania z technologii informatyczno - komunikacyjnej.

Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane, a wnioski z monitoringu wykorzystywane są
do planowania tych procesów, o czym świadczą wypowiedzi nauczycieli oraz dyrektora. Większość - 7 z 12,
ankietowanych nauczycieli wskazała, że monitorują procesy edukacyjne prowadząc analizę systematycznie,
w sposób zorganizowany. 5 z 12 natomiast jest zdania, że próbuje prowadzić systematyczną analizę. W opinii
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nauczycieli najważniejsze wnioski wynikające z monitoringu procesów edukacyjnych dotyczą, m.in.
1) pracy na lekcji, np.:
- stosowanych metod pracy (ich dostosowania do możliwości i potrzeb ucznia),
- treści sprawiających uczniowi trudności (poprawności zapisów pod względem ortografii, interpunkcji i składni,
czytania ze zrozumieniem),
- stosowania ćwiczeń na koncentrację uwagi,
- aktywizowania uczniów na zajęciach,
2) planowania, np.:
- realizacji treści podstawy programowej (wydłużania czasu na kształcenie konkretnej umiejętności),
3) pracy wychowawczej, np.:
- kontynuowania pracy nad przestrzeganiem norm społecznych,
- mobilizowania uczniów do udziału w konkursach,
- integracji zespołu klasowego,
- rozwijania czytelnictwa.
Dyrektor w ankiecie, opisując w jaki sposób w szkole prowadzony jest monitoring procesów edukacyjnych, wskazał
obserwację, jako ważne narzędzie zbierania informacji na temat procesów edukacyjnych, np. oceniania, czy
zaangażowania uczniów w zajęcia. Według dyrektora na bieżąco monitoruje on także przygotowania do imprez
i uroczystości, obserwuje współdziałanie nauczycieli na etapie planowania, prób, tworzenia dekoracji
i prezentowania publiczności efektu końcowego. Dyrektor monitoruje również (ankieta) realizację podstawy
programowej podczas obserwacji zajęć, sprawdzając wpisy w dzienniku lekcyjnym, prowadzi analizę ilościową
zrealizowanych zajęć w pierwszym i drugim półroczu wykorzystując „Arkusz realizacji podstawy programowej
w cyklu trzyletnim”.
W roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu „Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości” wdrożono dziennik
elektroniczny, który ułatwia bieżące monitorowanie systematyczności oceniania, realizację podstawy programowej,
frekwencji na zajęciach. Pedagog i wychowawcy klas na bieżąco monitorują oceny uczniów z poszczególnych
przedmiotów, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych, zaangażowanie
na zajęciach, frekwencję, zachowanie, m.in. poprzez analizę dzienników lekcyjnych, rozmowy z uczniami, ankiety,
wywiady, obserwację zachowań. Gromadzą dane dotyczące osiągnięć i sukcesów (zestawienia, dyplomy).
Wszyscy nauczyciele z kolei monitorują na bieżąco uczenie się uczniów, dokonują kontroli wiedzy i umiejętności
poprzez odpowiedzi ustne, sprawdziany, kartkówki, pracę na lekcji, odrabianie zadań domowych.
Ważnym aspektem pracy szkoły, w opinii dyrektora, jest organizacja imprez i uroczystości, stąd dyrektor obserwuje
imprezy szkolne i środowiskowe pod kątem edukacyjnym, pod kątem dostarczanych wrażeń estetycznych, a także
spełniania oczekiwań społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Poza tym dyrektor monitoruje wykorzystanie
przez nauczycieli nowoczesnych narzędzi IT w procesie dydaktycznym.
Dyrektor w ankiecie przedstawił najważniejsze wnioski wynikające z monitorowania procesów edukacyjnych
zachodzących w szkole:
1) Nauczyciele systematycznie i zgodnie z WSO dokonują oceny postępów uczniów.
2) Poprzez spójne oddziaływania nauczycieli i rodziców należy wpłynąć na osiąganie przez uczniów lepszych
wyników w nauce i zachowaniu oraz poprawę frekwencji na zajęciach.

Wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych. Dyrektor w ankiecie
przedstawił przykłady decyzji dotyczących procesów edukacyjnych, które wynikają z monitoringu tych procesów,
np.:
- przystąpienie do projektu unijnego "Kapitalne szkoły obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej",
- powołanie "zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej",
- zmiana systemu oceniania zachowania.
Z kolei nauczyciele w ankiecie wskazali, że wykorzystują wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych. Na tej
podstawie, m.in.:
1. W zakresie pracy na lekcji, np.:
- zastosowano odpowiednie do potrzeb ucznia planowanie pracy w ciągu roku szkolnego oraz na każdej lekcji,
- dostosowano metody pracy do możliwości i potrzeb uczniów,
- wykorzystuje się adekwatne, atrakcyjne pomoce dydaktyczne
- pracuje się nad dyscypliną na lekcjach i przerwach,
- utrwalane są treści i ćwiczone umiejętności, z którymi uczniowie sobie nie radzą (czytanie ze zrozumieniem,
poprawne pisanie),
- dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości psychofizycznych ucznia,
2. W zakresie pracy z uczniem, np.:
- organizuje się odrabianie zadań domowych w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela,
- oferuje indywidualną pomoc w nauce,
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- monitoruje udział uczniów w zajęciach dodatkowych,
3. W zakresie badania osiągnięć zastosowano, np.:
- organizuje się sprawdziany próbne.

Współpraca nauczycieli i uczniów dotyczy procesów edukacyjnych. Największa grupa ankietowanych
uczniów klasy V - 7 z 17, wskazuje, że nauczyciele na większości zajęć pytają ich o opinie, w jaki sposób chcieliby
się uczyć. Również duża grupa - 6 z 17 twierdzi (ankieta), że pytają ich na około połowie zajęć. Sytuacja taka ma
miejsce na mniej niż połowie zajęć w zdaniem 2 z 17 ankietowanych. Natomiast największa grupa nauczycieli
w ankiecie wskazała - 7 z 12, że na mniej niż połowie zajęć biorą pod uwagę opinie uczniów o tym, jak chcieliby się
uczyć. 3 z 12 twierdzi, że sytuacja taka ma miejsce na większości, a jedna osoba jest zdania, że dzieje się tak
na około połowie zajęć.
Z kolei opinie uczniów dotyczące:
- tematyki lekcji (8 z 12)
- metod pracy na lekcji (6 z 12)
- sposobu oceniania (5 z 12)
- terminów testów, sprawdzianów (6 z 12)
- związane z zajęciami pozalekcyjnymi (4 z 12)
największa grupa nauczycieli (z 12 badanych) uwzględnia raz lub kilka razy w roku.
Uczniowie biorący udział w wywiadzie nie przedstawili przykładu zmiany wprowadzonej w szkole, która zostałaby
przygotowana wspólnie przez nauczycieli i uczniów. Wskazali natomiast, podobnie jak dyrektor w wywiadzie, że:
- ustalają z nauczycielem uczniów odpowiedzialnych za wykonanie gazetek, tematy podaje nauczyciel według
terminarza,
- ustalają terminy dyskotek, np. po sprawdzianie szósta klasa miała dyskotekę,
- planują miejsce oraz termin wycieczki.
Według uczniów biorących udział w wywiadzie nie było potrzeby wprowadzania zmian w szkole, bo wszystko jest
dobrze. Ich zdaniem "w większości mamy wpływ na to, co dzieje się w szkole – imprezy organizację uroczystości".
Dyrektor w wywiadzie wyraził opinię, że w podejmowanych przez szkołę działaniach uwzględniane są propozycje
i opinie uczniów, np.: podczas tworzenia planu pracy wychowawcy, dotyczące tematyki godzin wychowawczych
(zgodnie ze swoimi zainteresowaniami). Według dyrektora uczniowie podczas lekcji zapoznawali się
z propozycjami zmian w szkolnym systemie oceniania zachowania, mieli możliwość wypowiedzenia się na ich
temat. Ich opinie następnie uwzględniał samorząd uczniowski. Jak wskazuje dyrektor cała społeczność uczniowska
uczestniczyła w opracowywaniu obecnie obowiązującego systemu oceniania zachowania. Propozycje uczniów są,
zdaniem dyrektora, uwzględniane również podczas opracowywania kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.
Ponadto uczniowie przedstawiają propozycję i tematykę zajęć organizowanych w czasie ferii, czy podczas
dodatkowych zajęć np. projektowych. Poza tym uczniowie, w opinii dyrektora:
- przedstawiają swoje propozycje kandydatur do Samorządu Uczniowskiego,
- organizują wybory SU poprzedzone kampanią wyborczą,
- współdecydują o wystroju i dbają o przydzielony im pod opiekę gabinet,
- współuczestniczą w ocenie zachowania,
- opiniują system kar i nagród,
- współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów, a wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów są wdrażane.
Jak wskazuje dyrektor w wywiadzie monitoring osiągnięć uczniów jest w szkole prowadzony przez nauczycieli
i dyrektora. Również ankietowani nauczyciele w zdecydowanej większości - 10 z 12 wskazują, że monitorują
osiągnięcia uczniów, a analiza jest prowadzona systematyczne w sposób zorganizowany. Dwóch z 12 nauczycieli
jest zdania, że próbuje prowadzić systematyczną analizę. Monitoring, według 12 z 12 nauczycieli, dotyczy
osiągnięć wszystkich uczniów i pełnego zakresu. Jak wskazuje dyrektor, nauczyciele monitorują poziom osiągnięć
uczniów:
- stosując różne formy oceniania (np. za prace klasowe, odpowiedź ustną, zadania domowe, aktywność),
- prowadząc diagnozę (wstępna w klasie I i IV, analizę wyników z przeprowadzonego badania kompetencji w klasie
III, sprawdzian w klasie III - Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty, badania wyników nauczania
z poszczególnych przedmiotów, sprawdzianu z OPERONEM klasy III i VI, sprawdzianu zewnętrznego
szóstoklasistów, sprawdzianu próbnego klasy VI)
- badając udział i sukcesy uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.
Zdaniem dyrektora (wywiad) uczniowie osiągają sukcesy w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych
na szczeblu gminy powiatu i województwa, zajmując wysokie lokaty lub zdobywając liczne wyróżnienia.
Monitorując osiągnięcia, według dyrektora, szkoła szuka odpowiedzi na pytania w zakresie, np.:
- skuteczności stosowanych metod i form,
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- treści i umiejętności,
- możliwości uczniów,
- przyrostu poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
- szkolnego systemu oceniania wewnętrznego.
Ankietowani nauczyciele, pytani o wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów wskazywali na te, dotyczące, np.:
- treści podstawy programowej oraz kształtowanych umiejętności (sprawiające uczniom problemy),
- organizacji zajęć zgodnie z potrzebami uczniów (metody, formy, treści),
 - organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
- frekwencji uczniów,
- zadań domowych,
- pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych - uczniem zdolnym i uczniem z problemami
dydaktycznymi'
W wywiadzie dyrektor stwierdził, że w ramach sprawowanego nadzoru kontroluje on pracę nauczycieli związaną
z monitorowaniem osiągnięć uczniów, np.: gromadząc i analizując wyniki z przeprowadzonych analiz osiągnięć
uczniów i sprawdzając systematyczność oceniania (wpisy ocen dziennikach lekcyjnych).
W jego opinii z prowadzonego w szkole monitoringu osiągnięć uczniów wynikało, że należy :
- zmodyfikować system oceniana zachowania uczniów,
- zorganizować dodatkowe zajęcia umożliwiające uczniom przygotowanie się do sprawdzianu oraz zajęcia
poszerzających kompetencje matematyczno – przyrodnicze,
- wprowadzić zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce,
- poszerzyć ofertę zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.
Na podstawie monitoringu osiągnięć uczniów w szkole formułowane są i wdrażane wnioski. Dyrektor
w ankiecie wskazał te, które zostały wdrożone:
- z modyfikowano system oceniania zachowania uczniów przyznając każdemu uczniowi 100 punktów "na starcie"
i określając szczegółowo ile punktów i za co może zdobyć uczeń w ciągu roku szkolnego,
- wprowadzono dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do sprawdzianu oraz zajęcia poszerzające
kompetencje matematyczno-przyrodnicze,
- prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce oraz zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów.
Z kolei nauczyciele wymieniając trzy najważniejsze wdrożone wnioski z monitorowania osiągnięć zwrócili uwagę
na te, które wprowadzili bezpośrednio w swojej pracy oraz te wprowadzane na poziomie szkoły. Wnioski
z monitoringu dotyczyły, np.:
- prowadzenia zajęć wyrównawczych dla uczniów z problemami dydaktycznymi,
- pracy z uczniem zdolnym (m.in.przygotowania go do konkursów),
- organizacji zajęć rozwijających zainteresowania (m.in. kółek zainteresowań, przedmiotowych),
- wykorzystania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych arkuszy egzaminacyjnych,
- doskonalenia umiejętności sprawiających uczniom problemy,
- ćwiczenie czytania ze zrozumieniem,
- ćwiczenie poprawnego pod względem ortografii, interpunkcji i składni pisania,
- opracowania indywidualnych wskazań do pracy z uczniem na podstawie opinii poradni psychologiczno -
pedagogicznej.

Należy stwierdzić, że nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie
uczenia się. Zarówno uczniowie, jak i rodzice biorący udział w wywiadach wyrazili opinie, że nauczyciele
podejmują szereg działań, aby zachęcić uczniów do uczenia się, m.im:
- zachęcają uczniów pochwałami, pozytywnymi uwagami,
- zadają dodatkowe prace na ocenę,
- stosują ciekawe metody pracy na lekcji (np. formy zabawy, doświadczenia, laboratoria przyrodnicze),
- urozmaicają lekcje poprzez stosowanie pomocy dydaktycznych (np. lekcje z wykorzystaniem komputerów,
programów komputerowych, tablicy interaktywnej, filmów),
- przygotowują dodatkowe materiały dla uczniów,
- prowadzą dodatkowe zajęcia w ramach projektów (np. poświęcone powtórzeniom materiału egzaminacyjnego).
Ponadto, według rodziców, m.in.:
- nauczyciele organizują konkursy, spotkania z ciekawymi osobami,
- w szkole jest wdrożony system nagród (np. stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce, dla najlepszego
absolwenta, nagrody książkowe, listy pochwalne dla rodziców, wyjazdy na wycieczki),
- organizowane są spotkania z rodzicami, na których dawane są wskazówki, w jaki sposób należy pomóc dziecku
w nauce, na co zwracać uwagę.
Również nauczyciele w ankiecie wskazali te sposoby zachęcania uczniów do podejmowania wysiłku uczenia się,
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jakie wymienili w wywiadach uczniowie i rodzice, np.:
- stosowanie pochwał i zachęt,
- rozmowy z rodzicami,
- prowadzenie indywidualnej pracy z uczniem (zdolnym oraz mającym problemy dydaktyczne),
- wnioskowanie o przyznanie nagród i stypendiów,
- zachęcanie do udziału w konkursach,
- zadawanie dodatkowych prac,
- stosowanie ciekawych metod pracy na lekcji.
Ponadto nauczyciele w ankiecie wskazali, że motywując swoich uczniów, np.:
- prezentują osiągnięcia uczniów na gazetkach, stronie www, w prasie lokalnej,
- określają jasne zasady oceniania,
- powierzają funkcje w klasie,
- oceniają aktywność na lekcji,
- dostrzegają wysiłki ucznia,
- wskazują pozytywne przykłady,
- prowadzą systematyczną kontrolę osiągnięć i oceniają uczniów.

Również ocenianie uczniów motywuje ich do dalszej pracy. Ankietowani uczniowie klasy V są prawie zgodni -
13 z 17, co do tego, że nauczyciele rozmawiają z nimi o tym, co wpłynęło na ich sukcesy w nauce ( 9 z 17 - często,
4 z 17 - bardzo często). Podobnie 12 z 17 respondentów jest zdania, że nauczyciele rozmawiają z nimi o tym,
co wpłynęło na ich trudności w nauce (często - 9 z 17, bardzo często - 3 z 17). Ankietowani piątoklasiści
w większości - 12 z 17, są zadowoleni, kiedy są oceniani, postanawiają również, że poprawią - 11 z 17 lub mają
ochotę się uczyć - 12 z 17. Większość ankietowanych - 9 z 17, wie również, co ma poprawić. Natomiast mniejsza
grupa uczniów jest zdania, że ocenianie jest im obojętne - 2 z 17, jednemu uczniowi nie chce się dalej uczyć.
Żaden z badanych uczniów nie wskazał, że czuje się zniechęcony, czy, że kiedy są oceniani nie wiedzą, co dalej
robić .Ich koledzy biorący udział w wywiadzie wszyscy uważają, że są zadowoleni z oceniania, bo ocenianie
w szkole jest sprawiedliwe. Mają też ochotę się uczyć i poprawić swoje wyniki, bo zawsze wiedzą, co mają
poprawić i mogą poprawić oceny
Rodzice w ankiecie - 34 z 36, również twierdzą, że ocenianie zachęca ich dziecko do dalszego uczenia się
(zdecydowanie tak - 20 z 36 i raczej tak - 14 z 36). Porównując wypowiedzi rodziców w badanej szkole
z wypowiedziami rodziców z innych szkół podstawowych, w których prowadzona była ewaluacja zewnętrzna,
należy stwierdzić, że rodzice uczniów z Olszanki doceniają funkcję motywującą oceniania w tej szkole.

Ocenianie uczniów daje im również informację o ich postępach w nauce, która pomaga uczniom uczyć
się. Jak wskazuje 15 z 17 ankietowanych uczniowie klasy V nauczyciele uzasadniają każdy stawiany uczniowi
stopień, a 2 z 15 twierdzi, że większość stopni. Ponadto w ich opinii nauczyciele wystawiając ocenę odnoszą się
do wcześniejszych osiągnięć lub trudności ucznia na wszystkich (11 z 15) lub na większości (3 z 17) zajęć.
Obserwacja zajęć pozwala na stwierdzenie, że nauczyciele podawali przyczyny, dla których odpowiedź ucznia była
prawidłowa lub nieprawidłowa. W większości sytuacji (4 z 6) nauczyciele udzielali opisowej informacji zwrotnej po
odpowiedziach uczniów, a podczas 1 z 6 lekcji w każdej sytuacji występowała taka reakcja nauczyciela.
Podczas obserwacji placówki stwierdzono, że na głównym korytarzu, na parterze znajdują się gabloty, w których

wystawione są liczne puchary, statuetki za osiągnięcia sportowe oraz dyplomy uzyskane przez uczniów. Na jednej
z tablic zamieszczone są informacje o najważniejszych wydarzeniach, jakie odbyły się w tym roku szkolnym, np.
galeria zdjęć z podsumowania projektów edukacyjnych i unijnych, Ponadto na gazetce umieszczono listę uczniów,
którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce w I półroczu oraz otrzymali stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe. W salach lekcyjnych na gazetkach i gablotach umieszczono dyplomy uczniów uzyskane w konkursach
przedmiotowych i tematycznych. Informacje o sukcesach uczniów można znaleźć na stronie www szkoły.

Informacja o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się. W opinii ankietowanych uczniów klas V i VI
nauczyciele wyjaśniają im, jak się uczyć. Według 15 z 17 piątoklasistów postępują tak wszyscy nauczyciele.
Wskazówkę, która pomogła im się uczyć, otrzymali od nauczyciela (w dniu prowadzenia ankiety) wszyscy - 21 z 21
szóstoklasiści. Również wszyscy uczniowie biorący udział w wywiadzie twierdzą, że w szkole rozmawia się z nimi
o tym, jak się uczyć. Zarówno na godzinach wychowawczych, jak i na innych lekcjach uzyskują oni informacje
ogólne, które pomagają im się uczyć, a także szczegółowe - dotyczące specyfiki uczenia się konkretnego
przedmiotu. Ponadto nauczyciele przed sprawdzianami prowadzą lekcje powtórzeniowe, podczas których również
uczulają uczniów czego i w jaki sposób powinni się nauczyć. W opinii uczniów te rozmowy są im bardzo pomocne.
Ankietowani rodzice również są zdania, że nauczyciele wyjaśniają dziecku, jak się uczyć, przy czym dotyczy to: -
większości nauczycieli - według 19 z 36 rodziców, - wszystkich nauczycieli - zdaniem 10 z 36, - około połowy -
zdaniem 4 z 36, - mniej niż połowy nauczycieli - według 1 z 36. Nie ma zdania na powyższy temat 2 z 36 badanych
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rodziców. Należy stwierdzić, że prawie wszyscy uczniowie klas V - 16 z 17 oraz ankietowani rodzice - 35 z 36, są
zdania, że dzieci potrafią się uczyć (zdecydowanie tak - 12 z 17 uczniów i 22 z 36 rodziców lub raczej tak - 4 z 17
uczniów i 13 z 36 rodziców). Jeden z uczniów nie ma dobrej opinii o swoich umiejętnościach w tym zakresie. Także
jeden z badanych rodziców nie jest przekonanych, że jego dziecko potrafi się uczyć.

Przedstawione powyżej argumenty wskazują na wysoki poziom realizacji wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

Komentarz:

Na podstawie zgromadzonego materiału należy stwierdzić, że procesy edukacyjne zachodzące
w szkole są wspólnie planowane, organizowane i realizowane przez wszystkich nauczycieli. Ponadto
nauczyciele w zespołach, a także na zebraniach rady pedagogicznej oraz w trakcie spotkań nieformalnych
dokonują analizy organizowanych w szkole procesów (m.in. ich efektów). Prowadzone analizy są podstawą
do wprowadzania zmian i podejmowania kolejnych decyzji. Nauczyciele mogą również liczyć na siebie
w realizacji procesów edukacyjnych za które są odpowiedzialni indywidualnie. Uzyskują oni także wsparcie
od kolegów w rozwiązywaniu zaistniałych problemów. Wszystko to świadczy o wysokim poziomie realizacji
wymagania.

Nauczyciele współdziałają przy tworzeniu procesów edukacyjnych. Wszyscy ankietowani nauczyciele - 12
z 12, są zdania, że konsultują swoje plany zajęć edukacyjnych z innymi nauczycielami. Również w dokumentacji
przedstawionej przez dyrektora są zapisy świadczące o wspólnym planowaniu przez nauczycieli procesów
edukacyjnych. Na podstawie dokumentacji zespołów edukacji wczesnoszkolnej, matematyczno - przyrodniczego,
humanistycznego, wychowania fizycznego, zespołu językowców, ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej, ds.
ewaluacji, ds. profilaktyki i wychowania należy stwierdzić, że wspólnie nauczyciele ustalają harmonogram spotkań
zespołu, plany pracy oraz sprawozdania z podejmowanych działań. Wspólnie dokonują np. zmian w regulaminie
zawodów sportowych, planują organizację konkursów, imprez i uroczystości, analizy testów, sprawdzianów oraz
organizację zajęć otwartych. Ponadto zapisy świadczą o wspólnym wyborze podręcznika, ustalaniu zasad pracy
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

Ponadto nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych. Ankietowani
nauczyciele - 12 z 12, są zdania że wsparcie, jakie uzyskują od innych nauczycieli jest zdecydowanie
wystarczające. W nauczyciele w ankiecie i wywiadzie, a także dyrektor w wywiadzie wskazali jakiego rodzaju
wsparcie uzyskują od swoich koleżanek i kolegów w pracy z uczniami. Wymienili m.in.:
 - wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych,
- wymianę doświadczeń (np. przy rozwiązywaniu problemów, planowaniu pracy),
- pomoc w realizacji edukacyjnych projektów interdyscyplinarnych,
- pozyskiwanie informacji o uczniu (jego zainteresowaniach, potrzebach, dysfunkcjach),
- wsparcie pedagoga w pracy z uczniem o specyficznych potrzebach,
- dzielenie się materiałami dydaktycznymi,
- dzielenie się wiedzą ze szkoleń, kursów, warsztatów,
- pomoc w organizacji imprez, uroczystości,wycieczek, konkursów,
Ponadto nauczyciele w wywiadzie wyrazili opinię, że uzyskują wsparcie w wyborze programu lub podręcznika,
a także pozyskują informacje na temat egzaminów zewnętrznych od nauczycieli - egzaminatorów. Z kolei dyrektor
w wywiadzie dodał, że nauczyciele wspólnie organizują wymianę międzynarodową młodzieży z Niemcami
i Czechami, a także wspólnie ustalają zakres odpowiedzialności za zajęcia opiekuńcze przed lekcjami i po
zakończeniu lekcji, do czasu odjazdu uczniów do domu oraz opracowują dokumenty, np. plany wycieczek,
wewnątrzszkolny system oceniania, karty KIPU, PDW i IPET. Jak wskazuje dyrektor wynikiem podejmowanych
wspólnie przez nauczycieli decyzji są zmiany w realizacji procesów edukacyjnych, np. udział w realizacji projektów
unijnych, dokonywaniu zmian w dokumentacji i procedurach obowiązujących w szkole.

Nauczyciele współpracują także przy analizie procesów edukacyjnych. Zdaniem dyrektora (ankieta) analizy
procesów edukacyjnych dokonują wszyscy nauczyciele (również dyrektor) na bieżąco w ciągu całego roku
szkolnego. Ponadto dyrektor dwa razy w roku, po analizie dokonanej w ramach pełnionego wewnętrznego nadzoru
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pedagogicznego, przedstawia sprawozdanie. O efektach informuje nauczycieli na bieżąco, podczas rad
pedagogicznych podsumowujących pracę w I i II półroczu, informacje przekazuje również Radzie Rodziców
i rodzicom na zebraniach ogólnych. Nauczyciele - jak wskazuje dyrektor w ankiecie, współpracują ze sobą,
wspierają się, wspólnie analizują rozwiązują problemy edukacyjne i wychowawcze na płaszczyźnie zespołów
przedmiotowych i zespołów powołanych do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dokonują analizy
ilościowej i jakościowej egzaminów próbnych i zewnętrznych, a także analizy porównawczej egzaminów próbnych.
W zespołach przedmiotowych omawiają imprezy i uroczystości szkolne, lekcje otwarte, wyciągają wnioski
do dalszej pracy. Prowadzą wywiady i rozmowy z rodzicami oraz partnerami szkoły. W ankiecie wszyscy
nauczyciele (12 z 12) wskazują, że analizę procesów edukacyjnych podejmują wspólnie z innymi nauczycielami np.
w zespołach zadaniowych, a także prowadzą analizę z innymi nauczycielami przy okazji nieformalnych spotkań
i rozmów. Ponadto 6 z 12 samodzielnie przeprowadza analizę tych procesów, za które odpowiada. Przykłady
analiz prowadzonych wspólnie przedstawili nauczyciele w wywiadzie. W ich opinii analiza dotyczy, m.in.:
- organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, np. podjętego planu działań w odniesieniu do konkretnego
ucznia,
- sposobów pracy z daną klasą czy uczniem ( wspólnie przez nauczycieli uczącymi w szkole podstawowej
i gimnazjum wchodzących w skład zespołu),
- działań wspólnie podejmowanych w szkole, np. konkursów, imprezy i uroczystości, odniesienie się do tego, co się
udało, co należy zmodyfikować, a co odrzucić.

Proces zmiany jest efektem wspólnych decyzji. Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele - 11 z 12 są zdania,
że mają wpływ na odejmowane w szkole decyzje związane z wprowadzaniem zmian w realizacji procesów
edukacyjnych. Według nauczycieli (ankieta) opinie na temat organizacji procesów edukacyjnych są od nich
pozyskiwane podczas zebrań rady pedagogicznej. Uzasadniając wypowiedź nauczyciele stwierdzili, że mają wpływ
na, np.:
- planowanie zajęć dodatkowych,
- wybór programów i podręczników,
- rozwiązywanie bieżących problemów,
- decyzje we wprowadzaniu innowacji,
- realizację projektów,
- tematykę i zakres wewnętrznego doskonalenia nauczycieli,
- planowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.
W opinii dyrektora, wyrażonej w wywiadzie, wdrożone w szkole zmiany dotyczące procesów edukacyjnych, które
wprowadzono w wyniku wspólnie podejmowanych decyzji przez nauczycieli to: udział w dodatkowych projektach
"unijnych", realizacja innowacji, działalność szkolnego wolontariatu. W ich realizację zaangażowani zostali
uczniowie. Działania te służą, według dyrektora, wzbogaceniu oferty edukacyjnej gimnazjum, są nowatorską formą
pracy skierowaną na wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój uczniów oraz osiągnięcie wyższych wyników
w nauce i na egzaminach.

Powyższe argumenty są podstawą określenia wysokiego poziomu realizacji wymagania.

 

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Kształtuje się postawy uczniów

Komentarz:

Szkoła inicjuje szereg działań kształtujących pożądane postawy uczniów, takie jak np. postawa
patriotyzmu, empatii, proekologiczna czy prozdrowotna. Podejmowane działania są spójne i wynikają
z potrzeb uczniów. Na uwagę zasługuje to, że dzieci identyfikują się z promowanymi przez szkołę
postawami - są one dla nich ważne. Działania wychowawcze są analizowane przez dyrekcję szkoły
i nauczycieli. Sformułowane w trakcie analizy wnioski są wdrażane. Ankietowani rodzice identyfikują się
z systemem wychowawczym obowiązującym w szkole, a zarówno oni, jak i badani uczniowie w większości
uważają, że są w szkole traktowani sprawiedliwie. Zebrane i opisane w dalszej części dane pozwalają
na określenie wysokiego poziomu realizacji tego wymagania.

Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów. Nauczyciele
oraz dyrektor w wywiadach wyrazili zdanie, że spójność działań wychowawczych podejmowanych w szkole
uwarunkowana jest, np.:
- stosowaniem jednakowych kryteriów oceniania zachowania
- realizacją programów wychowawczych klas, które wynikają z programu wychowawczego i programu profilaktyki
szkoły,
- przestrzeganiem procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, opisanych w "Programie profilaktyki",
- wspólnym rozwiązywaniem problemów wychowawczych
 Ponadto w opinii dyrektora (wywiad) spójność działań wychowawczych w szkole zapewnia, np.:
- funkcjonowanie programu przeciwdziałania absencji (w tym monitorowania frekwencji na zajęciach),
- opracowany regulamin wycieczek szkolnych,
- regulaminy korzystania z sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej oraz pracowni,
- funkcjonowanie zeszytu uwag dla każdej z klas oraz indywidualnego elektronicznego zeszytu uwag dla każdego
ucznia, w którym nauczyciele odnotowują pozytywne i negatywne uwagi,
- wspólna analiza zachowania ucznia przez zespół nauczycieli uczących w danej klasie.
Jak wskazuje dyrektor, działania dyrekcji, nauczycieli i rodziców są spójne, co zwiększa szansę osiągnięcia
sukcesu wychowawczego. O spójności podejmowanych w szkole działań wychowawczych świadczą także
wypowiedzi pracowników niepedagogicznych (wywiad), że w szkole, w szerokim gronie prowadzone są dyskusje
na temat pożądanych postaw uczniów. W rozmowach z dyrekcją, ich zdaniem, biorą udział zarówno nauczyciele,
jak i pracownicy niepedagogiczni. Nauczyciele rozmawiają również na temat odpowiedniego zachowania
z uczniami i ich rodzicami.
Rodzice biorący udział w ankiecie w zdecydowanej większości wskazali - 22 z 36, że odpowiada im to, w jaki
sposób szkoła wychowuje ich dziecko. Rodzice (33 z 36) i ankietowani uczniowie (17 z 17) są ponadto zdania,
że nauczyciele traktują uczniów sprawiedliwie. Wszyscy (17 z 17) uczniowie wskazali również, że czują się
traktowani w równy sposób z innymi uczniami.

Działania wychowawcze są adekwatne do potrzeb uczniów. Według nauczycieli biorących udział w wywiadzie
w szkole prowadzona jest diagnoza wychowawczych potrzeb uczniów. Informacji dostarczają im dane z ankiet dla
rodziców i uczniów, rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami,a także zapisy dokonywane przez rodziców
na platformie projektu "Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości". Ponadto nauczyciele wymieniają się pomiędzy
sobą informacjami na temat uczniów. Na podstawie prowadzonej diagnozy działań wychowawczych określane są,
według nauczycieli, potrzeby uczniów i rodziców oraz podejmowane adekwatne działania wychowawcze, m.in.:
- organizacja spotkań z psychologiem (w ramach realizacji projektów 'unijnych") wynika z potrzeby uzyskania
informacji związanych z wychowaniem, a także uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
m.in. związanych z wiekiem dojrzewania,
- ustalanie tematyki lekcji wychowawczych oraz spotkań z rodzicami, np. związanych z radzeniem sobie ze
stresem, sposobami uczenia się, ilością czasu przeznaczanego na naukę, motywowaniem dziecka, wynika ze
zbadanych potrzeb wspierania uczenia się uczniów,
- zorganizowanie zajęć logopedycznych spowodowane jest potrzebą niwelowania wad wymowy uczniów klas
młodszych,
- organizacja udziału w profilaktycznych spektaklach teatralnych, akcji profilaktycznych, np. "Trzymaj formę",
spotkań z policją, pedagogiem wynika z potrzeby profilaktyki uzależnień.

Uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw, a także
w ich planowaniu i modyfikowaniu. Uczniowie biorący udział w wywiadzie wiedzą, jakich postaw i zachowań
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oczekuje od nich szkoła. W ich opinii mają być "grzecznymi, odpowiedzialnymi, rzetelnymi i odpowiedzialnymi."
Powinni także zachowywać się bezpiecznie. Postawy te i zachowania są zdaniem uczniów ważne, ponieważ
umożliwiają im lepsze porozumiewanie się między sobą, a także funkcjonowanie w przyszłym, dorosłym życiu
.Ponadto rodzice uczestniczący w wywiadzie wskazali, że dzieci wiedzą,
dlaczego promowane przez szkołę postawy i zachowania są ważne, ponieważ
szkoła podejmuje w tym zakresie szereg działań. W ich opinii uczniowie
znają zasady i wiedzą jak się zachowywać, a "mają wpływ na te zasady w 
uzasadnionym zakresie".
Podobne do uczniów zdanie wyrazili nauczyciele w wywiadzie. W ich opinii promowane postawy - "prospołeczne,
proekologiczne, wrażliwości na krzywdę - empatii, patriotyzmu", powinny być uzupełnione przez kształtowanie
postawy proeuropejskiej, nad którą kiedyś pracowano poprzez realizację projektów. Według nauczycieli (wywiad)
uczniowie zgadzają się ze wszystkimi proponowanymi postawami i zachowaniami, choć "nie zawsze idzie to
w parze z przejawianiem tych postaw".
Wszyscy ankietowani uczniowie wskazują (17 z 17), że w ostatnim miesiącu brali oni udział w rozmowie na temat
odpowiedniego zachowania,
Zarówno dyrektor, jak i nauczyciele w ankietach wyrazili zdanie, że uczniowie uczestniczą w działaniach
kształtujących społecznie pożądane postawy, w ich tworzeniu i zmianie, m.in.:
- uczestniczą w realizacji programów edukacyjnych o charakterze wychowawczym (np. "Wspólne śniadanie"),
- mają wpływ na organizację wycieczek klasowych i szkolnych,
- inicjują i organizują imprezy szkolne i klasowe,
- współtworzą plan wychowawczy klasy,
- mają wpływ na wystrój klasy (okazjonalny i tematyczny),
- opiniują wewnętrzny system oceniania zachowania,
- zgłaszają propozycje tematyki godzin z wychowawcą,
- planują pracę Samorządu Uczniowskiego,
- inicjują akcje charytatywne ("Góra grosza"), proekologiczne ( "Sprzątanie świata"), społeczne ( "Szkoła bez
przemocy").
Podczas obserwowanych lekcji (6 z 6) wszyscy nauczyciele swoim zachowaniem kształtowali pożądane społecznie
postawy.

Należy również stwierdzić, że podejmowane w szkole działania wychowawcze są analizowane, a wnioski
z tej analizy są wdrażane. Zarówno dyrektor, jak i nauczyciele w wywiadach przedstawili wnioski z analizy działań
wychowawczych, dotyczące np.:
- uwzględniania w pracy wychowawczej pomocy koleżeńskiej w nauce i odrabianiu zadań domowych,
- zachęcania uczniów do systematycznego udziału w zajęciach pozalekcyjnych i zajęciach prowadzonych
w ramach projektów edukacyjnych,
- kształtowanie odpowiedzialności uczniów za swoje działania poprzez konsekwentne wymaganie respektowania
przez uczniów obowiązujących przepisów, obowiązków (eliminowanie niepożądanych zachowań dotyczących
przemocy fizycznej i psychicznej oraz motywowania do nauki),
- zachęcania rodziców do korzystania z możliwości monitorowania osiągnięć dzieci na bieżąco poprzez
wykorzystanie portalu E-szkoła.
Według dyrektora wychowawcy, motywując uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce i zachowaniu,
uwzględniają w pracy wychowawczej pomoc koleżeńską w nauce i odrabianiu zadań domowych. Zorganizowali
pomoc koleżeńską w klasach, uczniowie również podczas pobytu w świetlicy wspólnie odrabiają zadania domowe
i pomagają sobie w nauce. Rodzice i uczniowie mają możliwość skorzystania w szkole ze wsparcia psychologiczno
– pedagogicznego. Ponadto nauczyciele zachęcają rodziców do systematycznego korzystania z portalu e- Szkoły,
śledzenia na bieżąco postępów dziecka w nauce i zachowaniu. W szkole zorganizowano różnorodne zajęcia
dodatkowe dające uczniom możliwość współpracy w grupie poprzez udział np. w grach strategicznych, wyjazdach
na wycieczki, spotkaniach z psychologiem

Powyższe informacje są podstawą do określenia wysokiego poziomu realizacji wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Komentarz:

W badanej szkole dużą wagę przykłada się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów,
co dostrzegają zarówno rodzice jak i partnerzy szkoły oraz przedstawiciele środowiska lokalnego. Szkoła
podejmuje różnorodne działania (m.in. organizuje zajęcia dodatkowe, udział uczniów w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych i sportowych, stosuje system motywacyjny), aby zapewnić
każdemu z gimnazjalistów osiągnięcie sukcesu edukacyjnego na miarę jego możliwości. Prowadzone
działania uwzględniają indywidualizację procesu nauczania, co dostrzegają ankietowani rodzice. Na uwagę
zasługuje to, że uczniowie w zdecydowanej większości są zadowoleni ze swoich wyników w nauce, a także
chcą je poprawić. Powyższe świadczy o wysokim poziomie realizacji wymagania.

Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów. W opinii wszystkich (12 z 12) ankietowanych nauczycieli
diagnozują oni możliwości edukacyjne swoich uczniów, w odniesieniu do tych, których uczą. Z prowadzonej
diagnozy nauczyciele uzyskują różne informacje wskazujące, np.:
- uczniów z problemami w nauce (potrzebującymi wsparcia dydaktycznego),
- uczniów zdolnych,
- potrzeby organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Z ankiety dyrektora wynika, że do szkoły uczęszczają uczniowie wymagający specjalistycznej pomocy: 25%
uczniów posiada
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 22% uczestniczy w 
zajęciach wyrównawczych z języka polskiego, a 17% z matematyki. W szkole uczą się dzieci z orzeczeniem
o kształceniu specjalnym, organizowane są zajęcia
rewalidacji. Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia wychowawców, pedagoga, psychologa i logopedy.
Mając na względzie edukację pedagogiczną rodziców i pomoc rodzinie, szkoła organizuje wsparcie wychowawców
w rozwiązywaniu problemów, a także umożliwia kontakt ze specjalistami poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Zdaniem uczestników wywiadu - partnerów i przedstawicieli samorządu, w miejscach, w których mieszkają
uczniowie pojawiają się problemy społeczne takie, jak, np. wzrost bezrobocia, brak możliwości dojazdu
do większych miejscowości, wyjazdy rodziców do pracy za granicę. W opinii dyrektora (ankieta) w szkole są
uczniowie średnio-zdolni i wysoko-zdolni, którzy z powodów czynników środowiskowych (społecznych,
ekonomicznych) nie osiągają sukcesu edukacyjnego. Według dyrektora trudna sytuacja materialna zmusza
rodziców niektórych uczniów do podjęcia pracy za granicą, a dzieci pozostają pod opieką jednego z rodziców
lub dziadków. Brak systematycznego nadzoru powoduje, że ci uczniowie często nie wykorzystują w pełni swoich
możliwości. Sytuacja taka ma miejsce również w rodzinach z różnych powodów niewydolnych wychowawczo. Są
także rodzice, którzy wykazują bardzo małe zainteresowanie sukcesem szkolnym swojego dziecka, nie wykazują
chęci współpracy ze szkołą, a to ma - według dyrektora, wpływ na wyniki edukacyjne dziecka.
Jak wskazuje dyrektor nauczyciele w szkole systematycznie monitorują sytuację rodzinną uczniów i w razie
potrzeby wnioskują do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o analizę sytuacji rodzinnej i organizację pomocy.
Szkoła ze swej strony zapewnia pomoc materialną w formie wyprawki szkolnej, wskazuje instytucje w których
rodziny mogą uzyskać wsparcie.

Ponadto przeciwdziałając niekorzystnym uwarunkowaniom środowiska w szkole prowadzone są działania
zwiększające szanse edukacyjne uczniów. Prawie wszyscy ankietowani rodzice - 34 z 36 oraz rodzice
w wywiadzie wskazują, że w szkole podejmuje się starania, by ich dziecko miało poczucie sukcesu w nauce
na miarę jego możliwości. W ich opinii szkoła, aby motywować uczniów do podejmowania wysiłku i pozwolić im
na odniesienie sukcesu podejmuje szereg działań, np.: nauczyciele chwalą swoich uczniów, stawiają dobre
i sprawiedliwe oceny oraz umożliwiają poprawę oceny, zachęcają do udziału w konkursach, olimpiadach
sportowych. Ponadto w szkole przyznawane są stypendia i nagrody za dobre wyniki w nauce, organizowane
zajęcia dodatkowe, a uczniowie biorą udział w występach artystycznych na forum szkoły i środowiska lokalnego.
Szkoła za pomocą internetu oraz prasy lokalnej upowszechnia informacje o swoich działaniach oraz sukcesach
uczniów. Zdaniem rodziców szkoła szybko reaguje na problemy uczniów z nauką, m.in.:
- regularnie, co miesiąc odbywają się spotkania z rodzicami,
- prowadzone są rozmowy indywidualne z uczniem i rodzicami,
- w szkole jest zorganizowana pomoc psychologa i pedagoga,
- działa "pomoc koleżeńska" - uczniowie zdolni pomagają tym, którzy mają problemy w nauce.
Z kolei partnerzy oraz przedstawiciele samorządu w wywiadzie, wypowiadając się na temat podejmowanych przez
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szkołę działań, zwrócili uwagę na szeroki zakres tematyczny konkursów, w których uczniowie biorą udział,
współpracę z różnymi instytucjami w zakresie organizacji czasu wolnego, wspieranie uczniów pochodzących
z rodzin najuboższych (np. paczki świąteczne, dożywianie w postaci obiadów) oraz działalność świetlicy szkolnej.
Według rodziców oraz partnerów działania te są skuteczne, o czym świadczy wzrost poziomu kształcenia w szkole,
a także większe zmotywowanie dzieci do odnoszenia sukcesu. W ich opinii uczniowie mają większe poczucie
własnej wartości, wierzą we własne siły.
Również dyrektor w ankiecie pytany o działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów wskazał różnego typu
zajęcia organizowane przez szkołę. Uczestnictwo dzieci w tych zajęciach jest powszechne, np.
1. Na zajęcia wyrównawcze (dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu zagrożonych dysleksją,
gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne) odbywające się w ramach projektu unijnego
p.n. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” uczęszcza
około 23% uczniów klas młodszych.
2. Na zajęcia rozwijające zainteresowania:
- chór szkolny - 11%,
- kółka przedmiotowe - 30%,
- zajęcia SKS i zajęcia rekreacyjno - sportowe - 18%.
3. Na zajęciach rozwijających zainteresowania odbywające się w ramach projektów unijnych p.n. "Równamy
do najlepszych II" - 20%, "Kapitalne szkoły obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej" - ponad 20% dzieci, „Zrozumieć
świat" – rozwijanie
kompetencji matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem programów i 
oprzyrządowania komputerowego - 100% uczniów klas 4-6.
4. W konkursach szkolnych i pozaszkolnych uczestniczy średnio 50% uczniów.
Ponadto dzieci biorą udział w wyjazdach turystyczno - krajoznawczych oraz edukacyjnych, a także rekreacyjnych,
spotkaniach z ciekawymi ludźmi

Należy również wspomnieć, że w szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu
edukacji, a uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. Ankietowani rodzice mają
w większości poczucie - 21 z 36, że w szkole dziecko traktowane jest indywidualnie (zdecydowanie tak - 9 z 36
i raczej tak - 12 z 36). Odmiennego zdania jest 13 z 36 ankietowanych (raczej nie - 10 z 36 i zdecydowanie nie - 3
z 436).
Z kolei ankietowani uczniowie są prawie jednomyślni w swoich opiniach dotyczących udzielania im pomocy
w nauce przez nauczycieli, gdy mają kłopoty. W opinii prawie wszystkich - 16 z 17 mogą liczyć na pomoc
nauczyciela ( zdecydowanie tak - 15 z 17 i raczej tak - 1 z 17). Większość z uczniów - 13 z 17, twierdzi również,
że nauczyciele mówią im, że mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy.
W trakcie wszystkich 6 z 6 obserwowanych zajęć nauczyciele motywowali wszystkich uczniów do angażowania się
w tok lekcji. Podczas
zajęć również dobierali sposoby motywowania odpowiednio do potrzeb
uczniów.
Z wywiadu z dyrektorem oraz z nauczycielami wynika, że nauczyciele w procesie nauczania stosują różne sposoby
wspierania i motywowania uczniów. Przykładami takich działań są, m.in.:
 1. W zakresie pracy szkoły:
- organizacja różnych zajęć dodatkowych, w tym np. zajęć z technik szybkiego zapamiętywania,
- publikowanie osiągnięć dzieci na szkolnej stronie, apelach szkolnych oraz w prasie lokalnej,
- informowanie rodziców o ocenach i osiągnięciach dzieci, wręczanie listów pochwalnych,
- przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce i sukcesy sportowe oraz Nagrody Przewodniczącego Rady
Rodziców dla najlepszego absolwenta,
2. W zakresie pracy na lekcji:
- z uczniem mającym trudności w nauce - organizowanie pomocy koleżeńskiej, wydłużanie czasu rozwiązywania
zadań i pisania kartkówek,
- wskazywanie właściwych metod i sposobów uczenia się,
- wykorzystywanie na lekcjach nowoczesnych technologii (np. tablic interaktywnych, wizualizera, notebooków),
3. W zakresie oceniania:
- ocenianie aktywności dzieci na zajęciach,
- umożliwianie uczniom poprawy ocen,
- nagradzanie uczniów (np. za dobrze wykonane zadanie, udział w konkursach, wyniki w nauce) dodatkowymi
ocenami,
- pochwały (np.: indywidualnie, na forum klasy, na apelu).
Nauczyciele w wywiadzie podkreślali, że wspierają swoich uczniów indywidualizując proces edukacji poprzez,
m.in.:
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- stosowanie zapisów zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej (np. wydłużony czas pracy),
- sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie z ich możliwościami i specyficznymi, indywidualnymi
potrzebami (np. duża czcionka w sprawdzianach, inne testy dla uczniów z orzeczeniem, sprawdzanie prac
pisanych na komputerze przez uczniów z dysgrafią, odczytywanie przez nauczyciela treści zadania –
wspomaganie w czytaniu),
- zadawanie dodatkowych poleceń i zadań na lekcji i jako pracę domową, a także stosowanie tzw, "zadań na 6"
podczas sprawdzianów.
Pracując z uczniem o specjalnych potrzebach - o ponadprzeciętnych zdolnościach, nauczyciele (wywiad) m.in.:
- przygotowują ich do konkursów, olimpiad, zawodów sportowych,
- proponują im dodatkowe zadania,
- sugerują przeczytanie dodatkowej lektury,
- proponują przygotowanie tematu na lekcję,
- organizują konkursy szkolne, np. całoroczny Szkolny Konkurs Matematyczny,
- wykorzystują portale internetowe wydawnictw, np. "Matlandia", "Klub pożeraczy liter".
Większość ankietowanych uczniów klasy V (14 z 17) jest zadowolonych ze
swoich osiągnięć edukacyjnych - 8 z 17 uważa, że "wszystko jest w 
porządku", a 6 z 17 "czuje radość". Niezadowolenie z powodu, że nie
zrobili więcej odczuwa 2 z 17 ankietowanych. Jeden uczeń
wskazał, że nie obchodzą go jego wyniki w nauce.

Przytoczone powyżej argumenty wskazują na wysoki poziom realizacji tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Środowisko

Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Komentarz:

Szkoła prowadzi różnorodne działania w celu zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb
wykorzystując możliwości swoje i środowiska. Współpraca z lokalnym środowiskiem wpływa na rozwój
uczniów, promocję szkoły oraz na integrację mieszkańców wsi. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie
wysokim.

Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska, o czym świadczą wypowiedzi partnerów szkoły,
przedstawicieli samorządu i dyrektora, potwierdza to również analiza dokumentów. Najważniejsze inicjatywy
podejmowane przez szkołę na rzecz środowiska lokalnego, zdaniem wymienionych respondentów, to m.in.
• prowadzenie akcji społecznych, np. zbiórka plastikowych nakrętek, makulatury, zużytych baterii, płyt i kartridży,
• podejmowanie i prowadzenie akcji charytatywnych np. „Góra Grosza”, zbiórka żywności, sprzedaż świec
okolicznościowych,
• wolontariat, pomoc skierowana do osób starszych i samotnych,
• współorganizacja imprez środowiskowych np. Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” ,
Święta Niepodległości, Gminne Biegi Konstytucji 3-Maja,
• organizacja imprez środowiskowych, np. występy zespołów dziecięcych w świetlicach wiejskich, kościołach
parafii, powitanie wiosny (barwny korowód odwiedza zakłady pracy, instytucje),
• współpracę ze środowiskiem kombatanckim – pogadanki, lekcje historii organizowane w Izbie Pamięci Narodowej
w szkole,
• udostępnianie szkolnych obiektów sportowych.
Analiza dokumentacji wykazała, że oprócz organizacji akcji społecznych i charytatywnych prowadzone są działania
profilaktyczne, prozdrowotne oraz proekologiczne (np. "Dzień bez papierosa", "Dzień bezpiecznego Internetu",
"Trzymaj formę", akcja "Sprzątania świata"), w które zaangażowani są także rodzice i okoliczni mieszkańcy.
Rodzice korzystali ze wsparcia, działań informacyjnych organizowanych podczas spotkań z wychowawcami
i pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ponadto samorząd lokalny, kombatanci, przedstawiciele
instytucji działających w środowisku lokalnym oraz rodzice mają możliwość uczestniczyć w uroczystościach
szkolnych np. podczas Święta Patrona Szkoły, w Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko" oraz
w imprezach podsumowujących projekty edukacyjne, a także w organizowanych kiermaszach książek.

Wypowiedzi partnerów szkoły, dyrektora i nauczycieli udzielone w czasie wywiadów oraz analiza ankiet nauczycieli
i dyrektora, a także analiza dokumentacji pozwala stwierdzić, że szkoła współpracuje z różnymi podmiotami
działającymi w środowisku.
Dyrektor w wywiadzie podał kluczowe podmioty, z którymi współpracuje szkoła i określił zakres tej współpracy:
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie - współpraca w celu większego wsparcia dzieci i ich
rodziców (diagnozowanie, opiniowanie, działalność terapeutyczna, prowadzenie mediacji, działalność
profilaktyczna); konsultacje dla rodziców oraz konsultacje i kursy dla nauczycieli, spotkania tematyczne
na zebraniach Rady Pedagogicznej,
• Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z siedzibą w Krzyżowicach oraz Publiczna Biblioteka
w Olszance—organizacja konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych (Gminne Biegi Konstytucji 3-Maja),
imprez np. przegląd zespołów kolędniczych; spotkania autorskie; współorganizacja Wojewódzkiego Festiwalu
Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”,
• Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna – współrealizacja od 2009 r. projektów unijnych np. „Szkoła na piątkę”
(2 edycje), „Równamy do najlepszych” (2 edycje), „Kapitalne Szkoły obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej”;
współpraca w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych,
• Urząd Gminy w Olszance – finansowanie szkoły, pomoc w realizacji zadań wynikających z programów np.
wychowawczych, profilaktycznych, koordynacja projektów unijnych,
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wsparcie i pomoc uczniom oraz ich rodzinom; organizacja wypoczynku
letniego,
• Rada Sołecka Olszanki i Pogorzeli - prowadzenie corocznych akcji „Sprzątania Świata" i "Święta Ziemi”,
uczestnictwo w imprezach szkolnych i pozaszkolnych,
• Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna - realizacja projektów profilaktycznych „ Trzymaj Formę”, „Znajdź właściwe
rozwiązanie”, udział w konkursach tematycznych (plastycznych),
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• Polski Czerwony Krzyż- promocja zdrowego stylu życia i ochrona środowiska, organizacja konkursów
plastycznych, literackich, fotograficznym, prowadzenie akcji charytatywnych (zbiórka żywności, kwestowanie),
• Komenda Policji w Lewinie – podejmowanie działań profilaktycznych i prewencyjnych, działań przeciwko agresji
i demoralizacji.
oraz Związek Młodych Rolników, Stowarzyszenie Wiejskich Zespołów Sportowych Niepełnosprawnych START,
Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, firma „ MERA” z Lewina Brzeskiego.

Nauczyciele w ankietach wskazali, że w tym okresie współpracowali z: rodzicami, lokalnym samorządem oraz ze
szkołami lub innymi placówkami edukacyjnymi, bibliotekami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkiem
pomocy społecznej, placówkami ochrony zdrowia i domem kultury, przedsiębiorcami i policją oraz z kościołami
i związkami wyznaniowymi. Ponadto nauczyciele wskazali: grupy nieformalne, organizacje pozarządowe i centrum
pomocy rodzinie, fundacje oraz inne instytucje samorządowe, wydawnictwa oświatowe (GWO, "NOWA ERA",
Operon, WSiP, PWN, LektorKlett, Stowarzyszenie "Brzeska Wieś Historyczna" oraz gazety lokalne, np. "Gazeta
Brzeska", "Panorama Powiatu". Ponadto nauczyciele podczas wywiadu wymienili Regionalne Centrum Rozwoju
Edukacji w Opolu, Gminną Komisję ds. rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Współpraca szkoły z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym środowisku, o czym poinformowali
partnerzy i przedstawiciele samorządu uczestniczący w wywiadzie, jest satysfakcjonująca i wystarczająca
w stosunku do istniejących potrzeb.

Szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska, co wynika z wypowiedzi dyrektora, nauczycieli,
przedstawicieli partnerów i samorządu lokalnego oraz rodziców w prowadzonych wywiadach, a także z wypowiedzi
dyrektora w ankiecie.
Dyrektor w ankiecie podał, że szkoła zbiera informacje na temat potrzeb i możliwości środowiska, w którym
funkcjonuje. Czyni to poprzez rozmowy z przedstawicielami firm i instytucji działających w lokalnym środowisku,
rozmowy z rodzicami w czasie spotkań z wychowawcą.
Podczas wywiadów dyrektor i nauczyciele wskazali najważniejsze potrzeby środowiska lokalnego, które szkoła
może zaspakajać. Jest wśród nich: organizacja imprez i uroczystości integrujących lokalne środowisko
(zacieśnianie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych), organizacja imprez patriotycznych i kultywowanie tradycji,
organizacja imprez rekreacyjno - sportowych (olimpiady i zawody sportowe), pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
organizacja akcji charytatywnych i pomoc rodzinom będących w trudnej sytuacji materialnej oraz udostępnianie
obiektów szkolnych. Szkoła prowadzi również działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb edukacyjnych,
ekologicznych oraz działania profilaktyczne i promujące gminę.
Zdaniem dyrektora szkoła spełnia rolę "małego centrum kultury", gdzie odbywają się imprezy z okazji różnych świąt
i uroczystości szkolnych i środowiskowych. Placówka występuje, jako organizator kursów, pokazów, wystaw,
spotkań z ciekawymi ludźmi, a także jest miejscem prezentacji ofert firm zewnętrznych.
Warto podkreślić, iż w opinii przedstawicieli partnerów i samorządu lokalnego oraz rodziców biorących udział
w wywiadach szkoła prowadzi działania w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego.
Szkoła prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska.

Respondenci w wywiadach (dyrektor, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele partnerów i samorządu lokalnego)
podali liczne przykłady działań, które prowadziła szkoła w tym lub poprzednim roku szkolnym, w celu
zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności. Najważniejsze z nich to:
• wspólne spotkania rodziców, uczniów i nauczycieli podczas imprez klasowych, szkolnych, środowiskowych,
wspólne wycieczki, np. z okazji świąt rodzinnych, lokalnych i patriotycznych np. Dożynki Gminne, Jasełka, Dzień
Matki, Dzień Babci, Dzień Bibliotekarza, Ślubowanie klas, Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”
oraz organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi,
• organizacja wyjazdów rodzinnych do miejsc kultu religijnego (np. wyjazd do Częstochowy),
• prowadzenie akcji społecznych i charytatywnych, m. in. zbiórka nakrętek, żywności, maskotek dla dzieci z Domu
Dziecka, Jałmużna Wielkopostna, kwesty PCK, sprzedaż ozdób świątecznych, przekazywanie kartek
okolicznościowych, akcja "Góra Grosza", "Góra Złota", zbiórka karmy dla zwierząt i koców do schroniska dla
zwierząt w Brzegu,
• prezentacje projektów unijnych „Generator wiedzy”, prelekcje i warsztaty dla dorosłych prowadzone przez
psychologa z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z Grodkowa,
• prowadzenie akcji „Sprzątanie Świata" i "Sprzątanie Ziemi'- zbiórka makulatury, baterii, kartridża, płyt,
• realizacja programów profilaktycznych np. „Trzymaj Formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, współpraca
z Ośrodkiem Zdrowia (mierzenie ciśnienia, BMI - ustalenia wskaźnika masy ciała u dzieci),
• działania rekreacyjno - sportowe- organizacja wspólnych rozgrywek sportowych dla uczniów, rodziców,
mieszkańców gminy podczas spotkań okolicznościowych Dzień Sportu, Dzień Dziecka; wspólne ogniska klasowe,
• organizowanie pomocy materialnej np. pozyskiwanie podręczników, przyznawanie stypendium socjalnego,
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finansowanie obiadów dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym,
• udostępnianie zasobów lokalowych szkoły np. na miejsca spotkań Rady Sołeckiej, zebrań wiejskich,
organizowanie lokalu wyborczego; sala gimnastyczna jest miejscem ćwiczeń dla grup zorganizowanych, korzystają
z niej członkowie LZS-u i grupy pań ćwiczące fitness, udostępnianie boiska "Orlik", a także sali gimnastycznej
na organizację zawodów w wyciskaniu sztangi leżąc; możliwość korzystania z bezpłatnego Internetu w Info-kiosku,
• promocja gminy, np. udział gimnazjalistów w konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, zamieszczanie
informacji na stronie internetowej i w lokalnej prasie, wymiana partnerska z gminami Ceska Ves i Altenkirchen.
W dokumentacji szkoły znajdują się dowody świadczące o podejmowaniu ww. działań uwzględniających analizę
potrzeb i możliwości lokalnego środowiska.

Szkoła korzysta z zasobów środowiska w procesie nauczania, jak wynika z wypowiedzi dyrektora, nauczycieli,
rodziców, partnerów i przedstawiciela samorządu lokalnego oraz z analizy ankiet dyrektora i nauczycieli.
Dyrektor podał iż w procesie nauczania szkoła korzysta z materialnych zasobów środowiska lokalnego np. Urząd
Gminy Olszanka, Stacja Uzdatniania Wody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o o.
w Gierszowicach, NZOZ „Nomag – Med”, siłownia na terenie Pogorzeli i Krzyżowic, Ochotnicza Straż Pożarna,
Gminna Publiczna Biblioteka w Pogorzeli oraz z zasobów ludzkich np. specjaliści poradni psychologiczno-
pedagogicznej. Dzięki współpracy z wymienionymi instytucjami, jak podał dyrektor, szkoła:
• organizuje wycieczki dydaktyczne, uczniowie zapoznają się z pracą laboratorium i z procesem uzdatnia wody,
• prowadzi profilaktykę higieny szkolnej,
• organizuje zajęcia profilaktyczne, imprezy środowiskowe oraz realizuje projekty edukacyjne,
• współorganizuje konkursy, zawody sportowe.
Prowadzone działania obejmują także:
• udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej (Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grodkowie),
• udział w sesjach Rady Gmina Olszanka, spotkania z pracownikami Urzędu Gminy Olszanka oraz kombatantami
(np. okazji Święta Patrona Szkoły),
• udział w treningach w sekcji sportów siłowych, a następnie w zawodach w wyciskaniu sztangi leżąc oraz udział
w corocznych gminnych zawodach strażackich,
• spotkania z ciekawymi ludźmi, korzystanie z zasobów biblioteki
oraz spotkania dla rodziców i uczniów w zakresie poradnictwa zawodowego.
Dyrektor i nauczyciele w ankiecie wskazywali działania dydaktyczne, wychowawcze lub organizacyjne jakie były
prowadzone we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego w tym lub poprzednim roku szkolnym:
• organizacja wyjazdów i wycieczek szkolnych,
• imprezy środowiskowe,
• projekty edukacyjne,
• zakup sprzętu dla szkoły,
• organizacja zajęć profilaktycznych.
• stypendia dla najlepszych uczniów,
• organizacja zajęć pozalekcyjnych,
• prowadzenie lub współprowadzenie lekcji,
• pomoc socjalna dla uczniów.
Za kluczowe działania dyrektor (ankieta) uznał:
• prowadzenie badań pod kątem wyboru zawodu i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogiczne przez
Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną na terenie szkoły,
• działania profilaktyczne i interwencyjne przy współudziale policji,
• realizację programów profilaktycznych: "Znajdź właściwe rozwiązanie", "Trzymaj formę" we współudziale
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzegu, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Sołectwa
Olszanka, Towarzystwem Kobiet Wiejskich w Pogorzeli, • organizację imprez środowiskowych np. "Dzień seniora",
"Dzień Matki",
• pomoc rodzinom w trudnej sytuacji z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz akcje charytatywne we
współpracy z PCK ,
• realizacja projektów unijnych np. "Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości", " Edukacja ku przyszłości", "Nowe
technologie na usługach edukacji" z Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji oraz ze Stowarzyszeniem "Brzeska
Wieś Historyczna",
• dofinansowanie wyjazdów na lodowisko, basen, opłacanie teatrzyków profilaktycznych - Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Współpraca szkoły z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój uczniów, jak wynika
z wypowiedzi dyrektora, nauczycieli i uczniów. Według dyrektora i nauczycieli (wywiady) najważniejsze korzyści,
jakie odnoszą uczniowie dzięki współpracy szkoły z podmiotami działającymi w lokalnym środowisku to większy
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dostęp do kultury, udział w imprezach, wycieczkach, akcjach charytatywnych, zawodach sportowych. Współpraca
ta daje możliwość rozwijania zainteresowań i pasji oraz możliwość ich prezentacji. Umożliwia poznanie środowiska
lokalnego, jego zwyczajów i tradycji oraz poznania lokalnego rynku pracy. Kształtuje postawy obywatelskie
i patriotyczne. Gimnazjaliści nabywają nowe umiejętności, rozwijają zdolności organizacyjne, stają się bardziej
wrażliwi na potrzeby innych, uczą się tolerancji, otwartości, odpowiedzialności i współpracy w zespole. Uczniowie
mają okazję poznawania świata, ludzi i obyczajów innych krajów oraz doskonalenia umiejętności posługiwania się
językiem obcym i mają możliwość spotkać się także z ciekawymi ludźmi.
Nauczyciele dodali, że ich uczniowie przyczyniają się do budowania lokalnego patriotyzmu, a wielu absolwentów
pozostaje w tym środowisku, wiążąc się z nim poprzez miejsce pracy i miejsce zamieszkania.
Dyrektor wyraził również opinię, że współpraca szkoły z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym wpływa
na rozwój szkoły, a więc i na rozwój uczniów. Dzięki takiej współpracy uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych
pomocy dydaktycznych. Uczniowie uważają, że dzięki organizowanym zajęciom, wyjazdom poznawali historię,
okolice, dowiedzieli się o różnych ciekawostkach przyrodniczych (np. o korytach rzek, roślinach i zwierzętach) oraz
o tym, gdzie można spędzić wakacje. Mieli również okazję oglądać w szkole występ braci Golec i zespołu pieśni
i tańca z Ukrainy.

Przedstawione argumenty świadczą o wysokim poziomie realizacji wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

Komentarz:

Szkoła współpracuje z absolwentami, którzy uczestniczą w imprezach szkolnych. Informacje
o losach swoich uczniów nauczyciele wykorzystują do doskonalenia procesu nauczania i wychowania.
Szkoła prowadzi wiele działań przygotowujących uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, m.in.
uczniowie pracują metodą projektu, uczestniczą w lekcjach z elementami ekonomii
i przedsiębiorczości. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie wysokim.

Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów w procesie nauczania i wychowania. Z ankiety
przeprowadzonej wśród nauczycieli wynika, że wszyscy nauczyciele (12 z 12) wykorzystują informacje o losach
absolwentów do doskonalenia procesu nauczania lub wychowania, przy czym 9 badanych robi to od czasu
do czasu, a trzech nauczycieli - robi to często. Nauczyciele w wywiadzie podali, że przedstawiają na zajęciach losy
niektórych absolwentów jako wzór do naśladowania (np. absolwentkę – rekordzistkę olimpijską w skoku wzwyż),
eksponują ich osiągnięcia oraz wskazują wartość uczenia się.

Z wypowiedzi dyrektora (wywiad) i nauczycieli (ankieta) wynika, że szkoła współpracuje z absolwentami (9 z 12
nauczycieli podejmuje współpracę od czasu do 
czasu, jeden - regularnie, a jeden - sporadycznie). Ich zdaniem współpraca ta polega na:
• organizowaniu spotkań z absolwentami, na których to opowiadają oni o wykonywanym przez siebie zawodzie,
• włączaniu absolwentów - rodziców w działalność Rady Rodziców w organizację uroczystości szkolnych,
sportowych i środowiskowych,
• angażowaniu absolwentów w działania związane z poprawieniem bazy szkoły (pozyskanie mebli, zakupu żaluzji,
wykonania metalowych koszy na śmieci rozmieszczonych na terenie wokół szkoły, malowanie klas),
• współorganizowaniu zawodów sportowych, np. sędziowanie,
• organizowaniu zjazdów absolwentów, np. z okazji jubileuszu 40 - lecia szkoły absolwenci przeprowadzili
renowację sztandaru szkoły,
• odbywaniu praktyk pedagogicznych przez byłych absolwentów szkoły oraz korzystaniu przez absolwentów
z konsultacji nauczycieli, np. pomoc w nauce, wymiana pozycji książkowych.

Szkoła przygotowuje do dalszej edukacji, o czym świadczą wyniki ankiet przeprowadzonych w wśród
nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Aby zapewnić sobie możliwość dalszej nauki w szkole/ uczelni, uczniowie
szkoły – w opinii ankietowanych nauczycieli (10 z 12) i rodziców (28 z 36) - nie potrzebują korepetycji lub innych
zajęć poza szkołą. Natomiast dwóch nauczycieli i 8 badanych rodziców uważa, że będzie to potrzebne.

Szkoła przygotowuje do funkcjonowania na rynku pracy. W zgodnej opinii dyrektora, nauczycieli, rodziców
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i parterów szkoły uczniowie są przygotowani do funkcjonowania w dalszym życiu. W tym celu, prowadzi się
obowiązkowe zajęcia z języka angielskiego, techniki oraz informatyki. Szkoła stara się przygotować swoich
uczniów do współpracy w grupie oraz systematyczności i obowiązkowości.
Na zajęciach dodatkowych, jak podał dyrektor, jedną z metod pracy jest metoda projektu. Nauczyciele zwrócili

uwagę także na: działanie SKO, prowadzenie lekcji zawierających elementy ekonomii i przedsiębiorczości ( np.
„Popyt, podaż i cena równowagi” w klasie VI), korzystanie z różnych źródeł informacji, naukę redagowania różnych
form użytkowych. Ponadto, ich zdaniem, kładzie się nacisk na naukę samodzielności, kreatywności i kulturalnych
zachowań.
Większość ankietowanych rodziców (35 z 36) ma poczucie, że uczniowie tej szkoły są dobrze przygotowani
do funkcjonowania w dalszym życiu.

Przedstawione argumenty świadczą o wysokim poziomie realizacji wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji

Komentarz:

Szkoła na bieżąco prezentuje i upowszechnia informacje o swojej ofercie edukacyjnej oraz
prowadzonych działaniach i sukcesach. Szkoła informuje rodziców i lokalne środowisko o celowości
i skuteczności swoich działań. Rodzice, przedstawiciele partnerów szkoły i samorządu lokalnego
uczestniczący w badaniu ewaluacyjnym uważają , że szkoła dba o jakość uczenia się i relacje z lokalnym
środowiskiem. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie wysokim.

Szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i jej osiągnięć,
co wynika z analizy ankiety dyrektora i przedstawionej dokumentacji. Dyrektor poinformował, że w ramach tych
działań szkoła przygotowuje specjalne informatory, ulotki, foldery, prowadzi własną stronę internetową, umieszcza
tego typu informacje na tablicach ogłoszeń, cyklicznie prezentuje się w lokalnych mediach (ogłoszenia i artykuły
w prasie lokalnej, audycje radiowe, udział w programach lokalnej TV). Ponadto szkoła prezentuje swoją ofertę
edukacyjną w przedszkolach, podczas imprez i uroczystości np. "Dni Otwartych Drzwi". Nauczyciele na bieżąco
informują o osiągnięciach, sukcesach i działaniach szkoły rodziców na spotkaniach z nimi. Ponadto organizowane
są apele podsumowujące pracę I i II półrocza. Również przyszli gimnazjaliści i ich rodzice z terenu gminy Olszanka
informowani są o ofercie edukacyjnej szkoły np. w ramach "Dni Otwartych Drzwi". W klasach i na korytarzach
znajdują się gazetki i gabloty prezentujące osiągnięcia uczniów - puchary, medale, dyplomy. Nie więcej niż miesiąc
temu, jak podał dyrektor, w lokalnej prasie i na stronie internetowej szkoły umieszczono informację o wynikach
konkursów przedmiotowych, organizowanej imprezie pn. "Dni Otwartych Drzwi", Święcie Patrona Szkoły, wymianie
polsko-niemieckiej, a także o występie zespołu "ZBRUCZ" z Ukrainy.
Z analizy dokumentacji szkolnej wynika, że prowadzone są działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej,
działań i osiągnięć, które wymienił dyrektor.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia szkoły i jej uczniów. Ankietowani rodzice
pozytywnie oceniają informacje na temat osiągnięć szkoły. Podali, że szkoła informowała ich o sukcesach uczniów
w konkursach (34 z 36), w zawodach/imprezach sportowych (31 z 36), przyznaniu uczniom szkoły stypendiów
naukowych (30 z 36), zrealizowanych przez szkołę projektach lub udziale w akcjach społecznych (29 z 36),
sukcesach uczniów na olimpiadach przedmiotowych (28 z 36), udziale przedstawicieli szkoły w ważnych
wydarzeniach i uroczystościach (22 z 36), otrzymaniu przez szkołę dotacji/grantu (15 z 36), nagrodach
i wyróżnieniach przyznawanych nauczycielom i innym pracownikom szkoły (9 z 36).
Podobne zdanie wyrazili partnerzy i przedstawiciele samorządu w czasie wywiadu. W ich opinii nie brakuje
informacji na temat osiągnięć szkoły i są one raczej wystarczająca.

Szkoła informuje o celowości i skuteczności swoich działań. Wszyscy ankietowani nauczyciele (12) informuje
rodziców o celu edukacyjnym, a także o celu wychowawczym działań, które podejmują oraz o ich
skuteczności;wszyscy nauczyciele (12) informują również o celach, które chce realizować szkoła. Zarówno
partnerzy biorący udział w wywiadzie, jak i ankietowani rodzice (36) deklarują, że są informowani o:
• celach edukacyjnych działań, które realizują nauczyciele (32 z 36),
• celach, które chce realizować szkoła (29 z 36),
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• celach wychowawczych działań, które realizują nauczyciele (26 z 36),
• działaniach szkoły, które sprawdzają się ze względu na ich wartość edukacyjną i ich wartość wychowawczą (18
z 36).

Szkoła prowadzi działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe życie.
Dyrektor, partnerzy szkoły i przedstawiciele samorządu lokalnego w wywiadach oraz rodzice w ankietach podali,
że szkoła w tym lub poprzednim roku szkolnym organizowała:
działania informacyjne (25 z 36 ankietowanych rodziców), spotkania z ciekawymi ludźmi (16 z 36 rodziców),
szkolenia, kursy, warsztaty (8 z 36 rodziców), akcje społeczne (17 z 36 rodziców). Zdaniem partnerów szkoły i 8
z 36 ankietowanych rodziców szkoła prowadziła również konkursy. Ponadto rodzice wskazali na prowadzenie:
projektów edukacyjnych (10 z 36), konsultacji, debat angażujących członków lokalnej społeczności (12 z 36) oraz
organizację spotkań z przedstawicielem poradni psychologiczno - pedagogicznej i podsumowanie projektów
unijnych.
Do kluczowych działań w tym zakresie dyrektor zaliczył:
1. Szkolenia:
• prelekcje psychologa oraz spotkania indywidualne w ramach realizowanych projektów unijnych,
• dla rodziców uczniów klas III o tematyce „Moje dziecko-wybór zawodu” prowadzone przez pracowników Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej z Grodkowa,
• pedagogizacja rodziców prowadzona przez wychowawców podczas zebrań z rodzicami zgodnie z planem
wychowawcy klasy,
2. Akcje społeczne angażujące środowisko:
• akcje społeczne i charytatywne, m. in.: zbiórka nakrętek, zbiórka żywności, maskotek do Domu Dziecka, zbiórka
karmy dla zwierząt i koców do schroniska dla zwierząt w Brzegu, Jałmużna Wielkopostna, kwesty PCK, sprzedaż
ozdób świątecznych, przekazywanie kartek okolicznościowych, "Góra Grosza", "Góra Złota”,
• kiermasze ciekawej książki,
• prowadzenie działań proekologicznych - udział lokalnej społeczności w akcjach dotyczących gospodarki
surowcami wtórnymi (młodzież szkolna informowała, a następnie organizowała zbiórkę makulatury, zużytych
baterii, kartridżów, płyt) udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata i Ziemi”,
4. Działania informacyjne:
• o ofercie edukacyjnej szkoły, sukcesach uczniów i szkoły w prasie lokalnej, na szkolnej stronie, na gazetkach,
• na temat naziemnej telewizji cyfrowej ( strona internetowa szkoły), zagrożenia grypą, walki z chorobami
nowotworowymi. Działania te polegały na umieszczeniu informacji na stronie internetowej szkoły, na gazetkach
oraz na tablicach ogłoszeń w placówkach oświatowych. Informacje w formie ulotek, plakatów, rysunków dzieci
prezentowane były na terenie szkoły oraz w świetlicy wiejskiej. W dziennikach lekcyjnych odnotowano wpisy
potwierdzające realizacje tych działań.
oraz w ramach spotkań z ciekawymi ludźmi występ ukraińskiego zespoły pieśni i tańca "Zbrucz".
W dokumentacji szkolnej znajdują się informacje na temat działań promujących wartość uczenia się np. system
nagród (Statut, wewnątrzszkolne i przedmiotowe zasady oceniania), prezentacja osiągnięć uczniów i absolwentów
(puchary, statuetki, dyplomy, artykuły w prasie lokalnej, listy gratulacyjne dla rodziców, strona internetowa, Kronika
Szkoły, tablice osiągnięć, protokoły Rady Pedagogicznej), nagrody Rady Rodziców, realizacja projektów
edukacyjnych.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o jakość uczenia się
i relacje z lokalnym środowiskiem. Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (34 z 36) oraz partnerzy
szkoły w wywiadzie twierdzą, że szkoła dba i jakość uczenia się. W szkole, zdaniem rodziców:
• stosuje się nowoczesne metody nauczania oraz pomoce dydaktyczne, organizuje biblioteczki klasowe w klasach
młodszych,
• przeprowadza się próbne sprawdziany i testy sprawdzające,
• organizuje się dodatkowe zajęcia dla uczniów z trudnościami i dla uczniów zdolnych,
• nauczyciele poświęcają dodatkowy czas swoim uczniom,
• nauczyciele dbają o każdego ucznia,
• realizowane są projekty edukacyjne,
• organizuje wycieczki edukacyjne i wyjazdy zagraniczne (wymiana młodzieży).
O jakości kształcenia zdaniem rodziców i partnerów, świadczą:
• wyposażenie i baza szkoły,
• oferta zajęć pozalekcyjnych,
• wyniki egzaminów zewnętrznych,
• osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.
Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o relacje z lokalnym
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środowiskiem. W opinii większości (32 z 36) ankietowanych rodziców oraz partnerów i przedstawicieli samorządu,
nauczycielom i innym pracownikom szkoły zdecydowanie zależy na współpracy z rodzicami i lokalnym
środowiskiem.

Przedstawione argumenty świadczą o wysokim poziomie realizacji wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły

Komentarz:

Z przeprowadzonych badań wynika, że rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz
procesu nauczania, a ich opinie mają wpływ na działania szkoły. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu
dzieci. Rodzice informowani są o rozwoju swoich dzieci. W opinii nauczycieli rodzice są pomocni
w różnych przedsięwzięciach podejmowanych w szkole i mogą zawsze liczyć na ich pomoc i wsparcie.
Poniżej wskazano argumenty świadczące o spełnianiu wymagania.

Dyrektor w wywiadzie oraz nauczyciele w ankiecie, a także ankietowani rodzice wyrazili opinię, że rodzice dzielą
się ze szkołą opiniami na temat pracy szkoły i procesu nauczania podczas zebrań z rodzicami, indywidualnej
rozmowy w ramach wyznaczonych godzin spotkań dla rodziców, indywidualnej rozmowy poza wyznaczonymi
godzinami spotkań (np. podczas przerw i "okienek" nauczycieli), przy okazji uroczystości i imprez
szkolnych/klasowych, w ankietach, poprzez dziennik internetowy, wizyty nauczyciela w domu ucznia, a także
rozmowy telefoniczne, poprzez dzienniczek ucznia, pocztą elektroniczną oraz wysyłając SMS-y.
Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (34 z 36) wyraziło także zdanie, że nauczyciele poświęcają
odpowiednią ilość czasu na kontakty z rodzicami. Również większość rodziców (31 z 36) jest zdania, że w szkole
tworzone są możliwości do dzielenia się przez rodziców opiniami na temat funkcjonowania. Ponadto 30 z 36
ankietowanych rodziców jest zdania, że szkoła stwarza im możliwości do dzielenia się opiniami i oczekiwaniami
na temat pracy szkoły.
Podczas obserwacji placówki stwierdzono, że na tablicach informacyjnych w szkole podane są informacje
dotyczące:
• zebrań z rodzicami,
• terminów indywidualnych spotkań dyrekcji z rodzicami,
• terminów indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami,
• terminy konsultacji z pedagogiem szkolnym
oraz informacje na temat organizowanych konkursów, uroczystości i przedsięwzięć podejmowanych przez uczniów
i szkołę, wymiany międzynarodowej, działań charytatywnych.

Opinie pozyskane od rodziców mają wpływ na działania szkoły. W czasie wywiadu rodzice stwierdzili, że mają
możliwość wypowiedzenia się na temat działań prowadzonych lub planowanych w szkole i podali przykłady działań
podjętych lub zmienionych pod wpływem ich opinii m.in.
1. na poziomie szkoły:
• ustalenie terminu dodatkowych dni wolnych od zajęć szkolnych,
• organizacja imprez szkolnych i środowiskowych (np. Święto Patrona Szkoły),
• organizacja komersu (ustalenie terminu i miejsca imprezy),
2. na poziomie klasy:
• organizacja wycieczek krajoznawczych, np. miejsce i termin wycieczki,
• organizacja imprez klasowych (m.in. rodzice nie wyrazili zgody na zorganizowanie żadnej imprezy, ponieważ
uczniowie źle się zachowywali, mimo tego, że nauczyciel był innego zdania (chciał darować karę),
• organizacja zajęć dodatkowych, wyrażenie zgody na uczestnictwo w tych zajęciach.
Również większość ankietowanych rodziców (34 z 36) potwierdza, że ich opinie są brane pod uwagę
przy planowaniu działań szkoły. Zdanie większości rodziców podzielają dyrektor w ankiecie i wszyscy (12)
ankietowani nauczyciele będąc zdania, że opinie rodziców zdecydowanie mają wpływ na planowanie działań
szkoły.
Według dyrektora i nauczycieli rodzice są partnerami szkoły, ich opinie brane są pod uwagę podczas planowania
działań szkoły. Dotyczy to przede wszystkim: organizacji wycieczek, imprez klasowych np. ogniska, komersu, opinii
o terminie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, założenia monitoringu wewnątrz szkoły, a zdaniem
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nauczycieli także na: udział w projektach, opiniowaniu planów wychowawczych klas, opiniowaniu programu
wychowawczego, wyborze ubezpieczyciela, planowaniu tematyki godzin wychowawczych. Ponadto dyrektor
poinformował, że pod wpływem opinii rodziców: zorganizowano drugi przystanek autobusu szkolnego w Janowie
i Krzyżowicach, co spowodowało zmianę rozkład jazdy autobusu szkolnego i wpłynęło niewątpliwie na poziom
bezpieczeństwa dojazdu dzieci do szkoły oraz ustalono stałe terminy spotkań z rodzicami, wywiadówek
i konsultacji – wtorki godz. 17.00.

Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, jak wynika z wywiadu z dyrektorem, ankiety dla nauczycieli
i rodziców, analizy dokumentów i obserwacji szkoły. Zdaniem dyrektora szkoła stwarza rodzicom możliwość
korzystania z pomocy pedagoga lub psychologa szkolnego, uczestnictwa w warsztatach psychologicznych
doskonalących umiejętności wychowawcze. Rodzice są kierowani do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Ponadto, jak podał dyrektor, szkoła prowadzi profilaktykę zachowań ryzykownych, zajęcia wychowawcze dla dzieci,
świetlicę dla dzieci oraz stołówkę, a także pomoc materialną (stypendia socjalne, bezpłatne obiady, bezpłatne
obiady w dniach realizacji zajęć projektowych dla uczestników projektu. Dyrektor poinformował, że w gabinetach
i na korytarzu, na gazetkach przedstawione są informacje skierowane do rodziców na temat wychowania dzieci,
np. „Oj nie łatwo, nie łatwo zapanować czasem nad własną dziatwą”.
Ankietowani nauczyciele wskazali, że: utrzymują stały kontakt z rodzicami, służą radą i wsparciem w sytuacjach
problemowych, starają się poznać sytuację życiową wychowanków i ich rodzin, w zależności od potrzeb prowadzę
indywidualne lub grupowe spotkania z rodzicami, doradzają, gdzie rodzice mogą szukać wsparcia.
W opinii rodziców szkoła oferuje różne formy wsparcia. W ankiecie wskazali:
• pomoc specjalisty pedagoga (34 z 36), psychologa (29 z 36), logopedy (24 z 36), zewnętrznych instytucji (np.
poradni psychologiczno-pedagogicznej) (24 z 36),
• współpracę z wychowawcą (32 z 36) i nauczycielami (31 z 36), dyrektorem (22 z 36),
• opiekę socjalną (21 z 36),
• poradnictwo wychowawcze (12 z 36),
• prowadzenie warsztatów psychologicznych doskonalących umiejętności wychowawcze ( 8 z 360,
• grupa wsparcia (3 z 36).
W ocenie rodziców wszystkie te działania są ważne i stanowią dla nich duże wsparcie.

Analiza dokumentów (zapisy w e-dzienniku, dokumentacja pedagoga szkolnego) potwierdziła, że opisano w nich
formy wsparcia rodziców w wychowaniu dzieci. Obserwacja szkoły wykazała, że w widocznych miejscach są
zamieszczone informacje dla rodziców dotyczące: godzin dyżurów nauczycieli i dyrektora dla rodziców, informacja
o godzinach dyżurów dyrekcji szkoły dla rodziców oraz o innych formach kontaktu (telefon, adres mailowy).

Rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci, o czym świadczą wypowiedzi rodziców w ankiecie oraz
w wywiadzie oraz wypowiedzi ankietowanych nauczycieli. Wszyscy (12) ankietowani nauczyciele twierdzą,
że rodzice są w wystarczającym stopniu informowani przez nich o sukcesach ich dzieci, a także o trudnościach
dzieci.
Ankietowani rodzice w większości (32 z 36) wskazują, że są poinformowani przez szkołę na temat sukcesów
swojego dziecka. Podobnie większość (34 z 36) ankietowanych rodziców jest zdania, że szkoła wystarczająco
informuje ich o trudnościach dzieci. Podczas wywiadu rodzice stwierdzili, że informacje, które otrzymują
od nauczycieli lub innych pracowników szkoły na temat swoich dzieci są im pomocne w wychowaniu
i wystarczające.

Rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę, o czym informują nauczyciele w wywiadzie.
Nauczyciele podali, ze rodzice biorą udział w uroczystościach szkolnych i klasowych, Festiwalu Pieśni
Patriotycznej "Tobie Polsko", spotkaniach z rodzicami, indywidualnych konsultacjach z nauczycielami, wyjazdach
na zawody sportowe (rodzice jako kibice), wycieczkach (np. do miejsc kultu) oraz spotkaniach z psychologiem
i zebraniu organizacyjno - sprawozdawczym organizowanym na początku roku szkolnego przez dyrektora szkoły.
Nauczyciele dodali, że rodzice są pomocni w różnych przedsięwzięciach podejmowanych w szkole i mogą zawsze
liczyć na ich pomoc i wsparcie.

Rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły, o czym informuje dyrektor i rodzice
podczas wywiadów oraz o czym świadczą wyniki ankiet nauczycieli i rodziców. W opinii dyrektora rodzice i Rada
Rodziców współdecydują o losach szkoły. Rodzice mają możliwość wyrazić swoje opinie na temat oferty szkoły,
działalności dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej.
Większość ankietowanych rodziców (23 z 36) jest zdania, że współuczestniczyło w tym lub w poprzednim roku
szkolnym w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły. Natomiast 13 z 36 rodziców jest odmiennego zdania
(9 z 36 rodziców raczej nie i 3 z 36 zdecydowanie nie). Rodzice podali przykłady decyzji dotyczących życia szkoły,
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w których podejmowaniu brali udział, wymienili m.in.:
• organizacja uroczystości szkolnych (np. zakończenie roku szkolnego),
• przyznanie nagrody Przewodniczącego Rady Rodziców dla najlepszego absolwenta szkoły,
• organizację wycieczek klasowych,
• wybór Rady Rodziców i wysokości składki na Radę Rodziców, wybór firmy ubezpieczeniowej i fotografa.
Ponadto rodzice, jak podali, są zapoznawani z dokumentami szkolnymi np. Planem wychowawczym, Statutem
Szkoły i je akceptują. Wyrażają również zgodę na udział swojego dziecka w lekcjach religii, w spotkaniach,
w wycieczkach, zawodach, konkursach itp.
Z informacji uzyskanych od nauczycieli i dyrektora oraz analizy dokumentacji, opinie rodziców miały wpływ na:
• przyjęcie szkolnych dokumentów np. Planu wychowawczego szkoły i klasy, wieloletniego planu rozwoju,
Programu profilaktyki, Planu finansowego, projektu organizacyjnego szkoły,
• ocenę pracy nauczyciela,
• organizację wycieczek, imprez szkolnych, dowozów dzieci na dodatkowe zajęcia i zawody sportowe,
• realizację projektów edukacyjnych finansowych ze środków Unii Europejskiej
• wybór Rady Rodziców, firmy ubezpieczeniowej i ustaleniu wysokości składki na Radę Rodziców oraz
wydatkowaniu środków finansowych Rady Rodziców(np. zakup nagród, przyznaniu nagrody dla najlepszego
absolwenta szkoły),
• opracowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych, oraz ich formy i sposobu
organizowania,
• ofertę zajęć pozalekcyjnych,
• ustawowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych,
• udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych, wybór, opiniowanie (podział klas), organizacja, Ponadto
rodzice podejmują decyzje w sprawie uczestnictwa swojego dziecka w lekcjach religii, w wychowani do życia
rodzinie, spotkaniach, prelekcjach, badaniach zorganizowanych przez szkołę oraz publikacji wizerunku dziecka
w prasie lokalnej i na szkolnej stronie internetowej.
Rodzice podejmują również decyzje w sprawie uczestnictwa dziecka w lekcjach religii, wychowania do życia
w rodzinie, spotkaniach, prelekcjach, badaniach zorganizowanych przez szkołę.

Przedstawione argumenty świadczą o wysokim poziomie realizacji wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wnioski z ewaluacji:

• Szkoła organizuje wiele imprez i uroczystości szkolnych. Szczególną uwagę zwraca się na organizację
Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” oraz Święta Patrona Szkoły, która nosi imię
„Brygady Partyzanckiej „Grunwald”.

• Koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i rodzicom oraz jest przez nich akceptowana. Szkoła
monitoruje ofertę edukacyjną, systematycznie ją wzbogaca, dzięki czemu stwarza możliwość
wszechstronnego rozwoju każdemu uczniowi.

• Szkoła prowadzi wiele działań np. zajęcia wyrównawcze, pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
innowacje pedagogiczne, konkursy, zawody sportowe, projekty edukacyjne, mających na celu
zaspokojenie potrzeb edukacyjnych swoich uczniów.

• Nauczyciele współdziałają w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych zachodzących w szkole,
a także uzyskują pomoc od innych nauczycieli w organizacji tych procesów.

• Szkoła organizuje szereg zgodnych z potrzebami uczniów i ich rodziców działań wychowawczych,
a uczniowie uczestniczą w tych działaniach.

• Poprzez prowadzone działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych (np. projekty
finansowane ze środków UE, udział uczniów w różnego typu konkursach i olimpiadach, system
motywacyjny obowiązujący w szkole) uczniowie mogą osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości.

• Wypowiedzi uczniów i rodziców na temat Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania wskazują, że uznany
jest przez nich za sprawiedliwy. Rodzice gimnazjum w Olszance doceniają stosowanie przez nauczycieli
funkcji motywującej oceniania w tej szkole.

• Współpraca nauczycieli i uczniów w zakresie planowania i organizacji procesów edukacyjnych dotyczy
niektórych nauczycieli.
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Procesy  
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy B
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy
programowej

B

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

B

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

B

Obszar: Środowisko  
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz
wzajemnego rozwoju

B

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B
Promowana jest wartość edukacji B
Rodzice są partnerami szkoły B
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