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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

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

wymagań państwa.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

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

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

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

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

wymagania na pięciu poziomach:

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

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

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

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

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

Badanie zostało zrealizowane w dniach 12-12-2013 - 18-12-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Bożena Besz, Małgorzata Kowalik. Badaniem objęto 160 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 105 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 37 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły i z przedstawicielem samorządu lokalnego, grupowy

z partnerami szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji i analizę danych

zastanych. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary

działania szkoły:

● Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

● Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

● Respektowane są normy społeczne.
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Obraz szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Adama Mickiewicza Opolu to szkoła z wieloletnią tradycją, mocno

osadzona w środowisku lokalnym, w której panuje atmosfera życzliwości i wzajemnego szacunku.

Różnorodność prowadzonych w szkole działań, a także bardzo wysoki poziom stosowanych rozwiązań

organizacyjnych i ich innowacyjność korzystnie wpływają na osiągane przez szkołę efekty kształcenia, o czym

świadczą bardzo wysokie wyniki sprawdzianów zewnętrznych oraz znaczące sukcesy uczniów w licznych

konkursach o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym (np. nagroda połączona z publikacją

w Międzynarodowym Konkursie Twórczości Literackiej dla dzieci i Młodzieży, wysokie lokaty w wielu konkursach

plastycznych, matematycznych, dwa tytuły laureata: w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego

i Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym i wiele innych). W ostatnich latach wzrasta liczba uczniów

otrzymujących stypendia za najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu. Najlepsi uczniowie otrzymali również tytuł

"Opolskiego Orła".

Nauczyciele stosują formy i metody pracy przyczyniające się do aktywizacji uczniów, doskonalenia ich

umiejętności oraz rozwijania zainteresowań. Zachęcają również uczniów do planowania i realizowania własnych

pomysłów.

W szkole realizowane są liczne innowacje pedagogiczne oraz projekty edukacyjne, a także stosowane

rozwiązania nowatorskie w zakresie zajęć terapeutycznych i świetlicowych. Na podkreślenie zasługuje

współpraca nauczycieli i uczniów edukacji wczesnoszkolnej z Instytutem Konfucjusza działającym

przy Politechnice Opolskiej, zajęcia organizowane w świetlicy szkolnej dla dzieci edukacji wczesnoszkolnej

w ramach Centrum Aktywności Twórczej "Świetlik" oraz działające na terenie szkoły Centrum Edukacji

Ceramicznej i Wikliniarstwa. Istotne znaczenie dla rozwoju uczniów i wpływu na ich osiągnięcia ma realizacja

programu "Szkoła z Pasją"  i  "Szkoła Odkrywców Talentów" (szkoła otrzymała certyfikat "Szkoły Odkrywców

Talentów") oraz opracowanie i wdrożenie Programu Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień.

W ramach działań terapeutycznych wprowadzono nowatorskie rozwiązania polegające na zastosowaniu metody 

"Edubal", terapii Biofeedback oraz muzykoterapii z wykorzystaniem "bębnów Djembe".

Prowadzone w szkole systemowe i planowe działania wychowawcze i profilaktyczne we współpracy z różnymi

podmiotami zapewniają uczniom fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo - szkoła otrzymała certyfikat "Szkoły bez

przemocy".

Osiągnięcia szkoły, w ramach dobrych praktyk, publikowane są m.in w periodykach Stowarzyszenia Szkół

Innowacyjnych Rejonu Opolskiego oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu.

Pozostałe informacje dotyczące w pracy szkoły znajdziecie Państwo w poniższym raporcie.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 w Opolu
Patron Adam Mickiewicz

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Opole

Ulica Koszyka

Numer 21

Kod pocztowy 45-720

Urząd pocztowy Opole

Telefon 0774743191

Fax 0774743191

Www www.psp14opole.prv.pl

Regon 00100807300000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 522

Oddziały 24

Nauczyciele pełnozatrudnieni 55.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 21.75

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 9.49

Województwo OPOLSKIE

Powiat Opole

Gmina Opole

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się A

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

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D)

Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D)

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

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

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

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

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

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B)

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

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej A

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

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

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

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

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

Respektowane są normy społeczne A

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

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

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

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

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B)
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Wnioski

1. Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych wpływa na wysoką skuteczność podejmowanych działań

oraz sprzyja podnoszeniu efektów kształcenia, o czym świadczą utrzymujące się bardzo wysokie wyniki

sprawdzianu zewnętrznego.

2. Bardzo wysoki poziom zastosowanych nowatorskich rozwiązań, ich różnorodność i wieloaspektowość

prowadzi do osiągania przez uczniów znaczących sukcesów w nauce oraz w różnego rodzaju konkursach

o zasięgu wojewódzkim, krajowym, a nawet międzynarodowym i w wielu podejmowanych przedsięwzięciach.

3. Podejmowane przez nauczycieli działania, w tym stosowane formy i metody pracy, kształtują u uczniów

umiejętność uczenia się i współdziałania w zespole oraz zapewniają im atrakcyjne warunki do nauki.

4. Na rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów w I etapie edukacyjnym znaczący wpływ ma utworzone

przy świetlicy szkolnej Centrum Aktywności Twórczej "Świetlik", organizujące wiele bardzo ciekawych zajęć dla

dzieci najmłodszych.

5. Różnorodność podejmowanych przez szkołę działań rozwijających umiejętności kluczowe zawarte

w podstawie programowej oraz spełnianie zalecanych warunków jej realizacji prowadzi do bardzo dobrego

przygotowania uczniów do kolejnego etapu kształcenia i odnoszenia w nim sukcesów.

6. Prowadzone w szkole systemowe i planowe działania wychowawcze i profilaktyczne we współpracy z różnymi

podmiotami zapewniają uczniom fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo; szkoła posiada certyfikat "Szkoły bez

przemocy".

7. Samorządność uczniowska wyzwalająca inicjatywy i kreatywność opiera się na współdziałaniu i dzieleniu się

odpowiedzialnością za realizowane zadania.

8. Zarówno aktywna współpraca rodziców ze szkołą, jak i zaangażowanie uczniów wpływa na jej działania

i zasady w niej obowiązujące (o czym świadczy ilość wdrażanych przez dyrektora pomysłów i oczekiwań).
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

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

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

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

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

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

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

Poziom spełnienia wymagania: A

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów, a ich organizacja umożliwia

im powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie w codziennym życiu. Uczniowie mają

wpływ na sposób organizowania oraz przebieg procesu uczenia się i czują się odpowiedzialni za

własny rozwój. Swoje sukcesy uzależniają głównie od własnego zaangażowania i czasu

poświęconego na naukę. Nauczyciele zachęcają uczniów do planowania i realizowania własnych

pomysłów, stosują formy i metody pracy przyczyniające się do ich aktywizacji, doskonalenia

umiejętności oraz rozwijania zainteresowań, a także odpowiednio motywują ich do aktywnego

uczenia się oraz wspierają w trudnych sytuacjach. Różnorodność podejmowanych przez nauczycieli

działań, ich powszechność i adekwatność do potrzeb uczniów kształtuje w nich umiejętność uczenia

się i uczy współdziałania w zespole.

Szkoła w swoich działaniach jest otwarta na wszelkie nowości, o czym świadczą licznie realizowane

innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne, a także stosowane rozwiązania nowatorskie

w zakresie zajęć terapeutycznych i świetlicowych. Bardzo wysoki poziom zastosowanych rozwiązań,

ich różnorodność i wieloaspektowość zapewnia uczniom atrakcyjne warunki do nauki oraz sprzyja

podnoszeniu efektów kształcenia. Szkoła swoje osiągnięcia, w ramach dobrych praktyk, publikuje

m.in w periodykach Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Rejonu Opolskiego oraz na stronie

internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu.

Wykazane powyżej działania (w szczególności dotyczące zastosowanych rozwiązań nowatorskich),

a także przeprowadzona analiza porównawcza, z której wynika, iż w szkole częściej niż w innych

badanych w tym zakresie szkołach stosowane są działania wpływające korzystnie na organizację

procesów edukacyjnych świadczą o bardzo wysokim poziomie spełnienia wymagania. 
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Obszar badania:  Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi

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

oddziału

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne

metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału. Podejmowane działania są

powszechne i adekwatne do potrzeb uczniów. Świadczą o tym wypowiedzi ankietowanych uczniów, którzy

uważają, że większość nauczycieli zrozumiale tłumaczy omawiane na lekcji zagadnienia (rys.1j),  potrafi

zainteresować tematem lekcji (rys.2j) i organizuje procesy edukacyjne, w sposób wyzwalający u nich chęć

uczenia się (rys.3j). Nauczyciele (wywiad) uzasadniają wybór zastosowanych podczas obserwowanych lekcji

metod zamiarem aktywizacji wszystkich uczniów, doskonaleniem ich umiejętności oraz rozwijaniem

zainteresowań. Uczniowie klas I-III uczestniczący w wywiadzie uważają, że mogą rozwijać swoje

zainteresowania na lekcjach: wychowania fizycznego, języka angielskiego, matematyki, muzyki oraz zajęciach

pozalekcyjnych (teatralnych, plastycznych, logicznych, z  języka francuskiego) organizowanych w świetlicy,

a także podczas realizacji zadań w ramach projektów (np."Odyseja umysłu" i "Omnibus"). Ich zdaniem w szkole

organizuje się dużo konkursów, wycieczek i imprez szkolnych.

Na podstawie rozmowy z uczniami prowadzonej po obserwacji zajęć można stwierdzić, że na lekcji podobały im

się zastosowane metody pracy (np.praca w grupach, pokaz, prezentacja multimedialna), możliwość

prezentowania własnych osiągnięć, a także współpraca z nauczycielem i kolegami.

Rys. 1j Rys. 2j
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Rys. 3j

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się umożliwiając im: podejmowanie decyzji,

wyrażanie opinii, poszukiwanie różnorodnych rozwiązań oraz podsumowywanie zdobytych wiadomości. Wyżej

wymienione elementy były widoczne podczas obserwowanych lekcji. Nauczyciele stwarzali atmosferę

sprzyjającą angażowaniu się uczniów w proces uczenia się m.in. poprzez: organizowanie pracy w grupach,

zachęcanie do dyskusji, stwarzanie możliwości korzystania z dostępnych źródeł informacji, wykorzystanie

różnorodnych pomocy i środków dydaktycznych, stwarzanie sytuacji, w których uczniowie mogą prezentować

swoje umiejętności, a także wspólne omówienie tego, czego nauczyli się na lekcji.

Wypowiedzi ankietowanych uczniów  wskazują, że nauczyciele wyjaśniają im jak należy się uczyć (rys.1j).

Większość uczniów uważa, że potrafi uczyć się samodzielnie (rys.2j). Fakt ten potwierdzają wypowiedzi

nauczycieli (rys.3j). Wyniki ankiet świadczą o powszechności prowadzonych w szkole działań. 
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Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j
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Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

  Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Wyniki obserwacji lekcji  oraz

uzyskane dane z  przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców ankiet wskazują, że wzajemna relacja między

nauczycielem i uczniami jest życzliwa, nauczyciele akceptują opinie i inicjatywy uczniów i wykorzystują je 

podczas lekcji. Z wypowiedzi respondentów wynika, że większość nauczycieli dba o dobre relacje między ich

dzieckiem a innymi uczniami (rys 1j),  jednakowo traktuje wszystkich uczniów (rys.2j i 3j). Dzieci pomagają

sobie w nauce (rys.5j) oraz odnoszą się do siebie przyjaźnie (rys.6j). Uważają również, że na lekcjach

większość czasu wykorzystują na uczenie się (rys. 4j). Zdaniem rodziców ich dzieci chętnie chodzą do szkoły

(rys.7j). Zebrane  informacje świadczą o powszechności  prowadzonych przez nauczycieli i uczniów

działań.

Rys. 1j Rys. 2j
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Rys. 3j Rys. 4j

Rys. 5j Rys. 6j
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Rys. 7j

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

nich oczekiwania

Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania,

potwierdzają to ich wypowiedzi udzielone w ankiecie (rys.1j i 2j) oraz przeprowadzone obserwacje zajęć. Na

większości z nich nauczyciel w sposób precyzyjny omówił cel lekcji oraz dokładnie wytłumaczył, jakie zadania

będą przez uczniów realizowane. 
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Rys. 1j Rys. 2j

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

trudnych sytuacjach

Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach. 

W tym celu, jak wynika z przeprowadzonych badań ankietowych, stosują pochwały (rys.1j), okazują wiarę

w możliwości uczniów (rys.2j), udzielają im wsparcia (rys.3j) oraz przekazują informację zwrotną o postępach

w nauce (rys.4j). Uczniowie stwierdzili, że lubią się uczyć (rys.5j), a w nauce pomagają im: stosowane formy

i metody pracy (pokaz, prezentacja, rozmowa z nauczycielem), przekazywane przez nauczyciela informacje,

wypowiedzi kolegów oraz udzielana przez nauczyciela pomoc.
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Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j Rys. 4j
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Rys. 5j

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

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Informowanie uczniów o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają im uczyć się i planować

indywidualny rozwój.  Nauczyciele przekazują uczniom informacje zwrotne dotyczące efektów ich pracy,

co potwierdzają obserwacje lekcji oraz wypowiedzi ankietowanych uczniów (rys.1j,3j,4j). Nauczyciele zwracają

uwagę zarówno na poprawne, jak i błędne odpowiedzi uczniów oraz  przestrzegają ustalonych zasad oceniania

(rys.5j, 6j).  Stosowane podczas obserwowanych zajęć pochwały za zaangażowanie i aktywność, otrzymywane

oceny oraz docenianie wypowiedzi uczniów motywują ich do pracy na lekcji. Dzięki uzyskiwanym informacjom 

uczniowie  wiedzą, w jaki sposób mają się uczyć (rys.2j), a otrzymywane oceny zwiększają ich chęć do nauki

(rys.7j i 1w). 
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Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j Rys. 4j
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Rys. 5j Rys. 6j

Rys. 7j
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Rys.1w

Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych

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

zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej

 Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej

wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz

lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej. Na podstawie podanych przez nauczycieli informacji (tab. 1)

oraz obserwacji zajęć można stwierdzić, że w szkole realizowane są międzyprzedmiotowe projekty

edukacyjno-wychowawcze, występuje również integracja międzyprzedmiotowa w zakresie treści nauczania oraz

kompetencji kluczowych. Nauczyciele dbają o to, by pokazywać uczniom związki między tym, co dzieje się

na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie (tab. 2). T ego typu

działania są planowane wspólnie, a także konsekwentnie i systematycznie realizowane. Ponad 70 %

ankietowanych uczniów uważa, że na wszystkich lekcjach ma możliwość korzystania z tego, czego nauczyli się

na innych przedmiotach lub poza szkołą (rys.1j). Prawie wszyscy uczniowie (90,6%) stwierdzili, że to, czego

uczą się w szkole przydaje im się w codziennym życiu (rys. 2j ). Z analizy porównawczej wynika, że w badanej

szkole zdecydowanie większy odsetek uczniów, niż w pozostałych badanych w tym zakresie szkołach, wskazuje

na wykorzystywanie na wszystkich lekcjach wiedzy z innych przedmiotów oraz stwierdza jej przydatność, a 

różnica w wynikach jest istotna statystycznie.
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Rys. 1j Rys. 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania międzyprzedmiotowe były realizowane, są planowane w tej klasie? (6115)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Realizacja międzyprzedmiotowych projektów

edukacyjno-wychowawczych

"Zwyczaje i Tradycje Świąt Bożego narodzenia na Śląsku

Opolskim w Polsce i na świecie" (j. polski, j. francuski, j.

angielski, muzyka, technika, przyroda), "Święta Bożego

Narodzenia w Wielkiej Brytanii" (j. angielski, technika,

muzyka, przyroda),"Opole moje miasto" ( w II sem.) –

interdyscyplinarny projekt edukacyjno – wychowawczy

(historia, j. polski, matematyka, wych. fiz.),

"Fascynujący Świat Nauki i Technologii" (matematyka,

przyroda), "Inwestycja w pierwszy krok" (dwie edycje).

2 Integracja treści nauczania np.: symbole narodowe, postać A. Mickiewicza, J.

Wybickiego tolerancja, zagadnienia patriotyczne,

realizowane na j. polskim, historii, plastyce, muzyce

3 Integracja wokół kluczowych kompetencji na każdym

przedmiocie

doskonalenie danej umiejętności np.: kompetencje

ortograficzne, sprawność rachunkowa, praca zespołowa i

umiejętność autoprezentacji, korzystanie z różnych

źródeł informacji
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób dbają Państwo o to, by pokazywać uczniom tej klasy związki między tym, co

dzieje się na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie? (6852)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Wiązanie informacji z różnych dziedzin udział w lekcjach muzealnych, zajęcia w Centrum Nauk

Przyrodniczych: "Gdy błyska", "Co w trawie piszczy"," Co

ma piernik do Kopernika", "Kamień, papirus, drzewo"

2 Możliwość interpretacji wydarzeń dotyczących okolicy,

Polski, świata

udział w akcjach charytatywnych: "Zabawka dla

Afganistanu", "Zabawka dla Gruzji"

3 Odnoszenie się do bieżących spraw i problemów

społecznych

udział w zawodach sportowych organizowanych w

ramach obchodów XIII Opolskich Dni Niepełnosprawnych

i III Opolskim Festiwalu Spektakli Profilaktycznych

"Maski zostawimy na scenie" i akcjach charytatywnych

"Nakrętki dla Hani", "Góra Grosza", "Szlachetna Paczka"

4 Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych,

prospołecznych i prozdrowotnych

organizacja "Rajdu Czternastki", udział uczniów w

szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach rocznicowych,

realizacja projektu "Poznawanie przez dotykanie"

(projekt przeznaczony dla ucznia niepełnosprawnego).

Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. 

Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Na podstawie badań

ankietowych oraz obserwacji zajęć można stwierdzić, że podczas lekcji najczęściej mają wpływ na panującą

w klasie atmosferę, omawiane tematy i treści oraz sposób uczenia się (rys.1w). Nauczyciele umożliwiają

uczniom wybór: tematyki lekcji (rys.1j), metod pracy na lekcji (rys. 2j), zajęć pozalekcyjnych (rys.3j).

Uczniowie mają również wpływ na sposób oceniania (rys.4j) oraz terminy testów i sprawdzianów (rys. 5j). Są

zachęcani przez nauczycieli do planowania i realizowania własnych pomysłów (rys. 6j). Z analizy porównawczej

wynika, że w badanej szkole w większym zakresie niż w pozostałych badanych w tym zakresie szkołach

odpowiedzi na pytanie dotyczą wszystkich nauczycieli, a  różnica w odpowiedziach jest istotna

statystycznie.

Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój . Swoje sukcesy (co potwierdzają wyniki ankiet)

uzależniają głównie od własnego zaangażowania i czasu poświęconego na naukę, w mniejszym stopniu zależą

one od czynników zewnętrznych (rys. 2w).
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Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j Rys. 4j
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Rys. 5j Rys. 6j

 

Rys.1w
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Rys.2w

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem. Wyniki badań ankietowych wskazują, że na lekcjach często pracują

w grupach (rys.1j) oraz realizują pomysły swoje lub kolegów (rys. 2j). Z analizy porównawczej wynika,

że odpowiedzi ankietowanych uczniów w większym zakresie niż w pozostałych badanych w tym zakresie

szkołach dotyczą wszystkich lekcji, a różnica w odpowiedziach jest istotna statystycznie. Świadczy to

o powszechności współpracy podczas uczenia się.   Różnorodność podejmowanych przez nauczycieli

działań w tym zakresie widoczna była podczas obserwacji zajęć (tab.1).
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Rys. 1j Rys. 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, jak uczniowie uczą się od siebie nawzajem. (7561)

Tab.1

Numer Analiza

1 Nauczyciel organizował pracę w grupach dobierając do

każdej z nich uczniów zdolnych i uczniów mających

trudności w nauce, zadawał każdej grupie zadanie do

wykonania i wskazywał możliwość wspólnego

rozwiązywania. Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

poprzez słuchanie wypowiedzi kolegów.Podczas zabaw

matematycznych i pracy w grupie sprawdzają

poprawność swoich odpowiedzi (porównują z

odpowiedziami kolegów, korygują błędy). Obserwują

pracę innych, wymieniają się uwagami na temat

stosowanej techniki i projektu pracy, pomagają sobie

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

rozwojowi uczniów

W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów.

Na podstawie wypowiedzi dyrektora oraz nauczycieli (ankieta, wywiad) należy stwierdzić, że 

zdecydowana większość nauczycieli (94,6%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadziła innowacyjne

rozwiązania w swojej pracy, dotyczyły one głównie metod pracy i wykorzystania środków dydaktycznych

(rys.1w). W ostatnich dwóch latach w szkole wdrożono osiem innowacji pedagogicznych  (tab.1). Ponadto

zrealizowano: 78 projektów szkolnych  (m. im. „Z dębów i buków”, „Mali artyści”, „Klikanie zabija pisanie”,

„Podróżujemy z Maksem Europejskim”, „Bezpieczna Czternastka”, „Nie ma dzieci - są ludzie", „Jem zdrowo,

kolorowo”, ‘Pieszy Rajd 14”, „Spotkania z ciekawymi ludźmi", „Ze sztuką za pan brat”, „Ścieżki doświadczeń

M.Cuire-Sklodowskiej”, „Królowie, damy, rycerze i smoki”, „Stany Zjednoczone”, „Jacy jesteśmy”,

„Ekomieszczuch”),  siedem miejskich  ( m.in. „Bezpieczny mieszkaniec”, „Mały Opolanin”, „Powiedz NIE” ,

„Chińskie inspiracje”) oraz siedem ogólnopolskich (m.in. "Klub bezpiecznego Puchatka", "Śpiewająca Polska",

„Szkoła bez przemocy”, „Moje miasto bez elektrośmieci”). Wdrożono także dwa programy opracowane przez

nauczycieli: „Czy szkoła może być moją pasja?” i „Uwierz, że potrafisz”. 

Dyrektor do nowatorskich rozwiązań zaliczył również:

• udział w projektach finansowanych z Funduszu Europejskiego (np. „Fascynujący świat Nauki i Technologii”,

„Odyseja umysłu”).

• współpracę nauczycieli i uczniów edukacji wczesnoszkolnej z  Instytutem Konfucjusza działającym

przy Politechnice Opolskiej (udział uczniów w cyklicznych, całorocznych zajęciach w Instytucie Konfucjusza,

które umożliwiły przybliżenie i zapoznanie się z kulturą, historią, geografią i przyrodą chińską).

• zajęcia organizowane w świetlicy szkolnej dla dzieci edukacji wczesnoszkolnej w ramach 

Centrum Aktywności Twórczej „Świetlik” (np.: nauka j. francuskiego poprzez sztukę, promowanie

rzadkich technik plastycznych: decoupage, filcowanie, sutasz(soutache), haftowanie, malowanie na szkle,

makrama oraz przedsięwzięcia środowiskowo-integracyjne: warsztaty rodzinne, imprezy, uroczystości,

spotkania okolicznościowe o zasięgu lokalnym),

• „Twórcze spotkania z Czternastką”  - warsztaty rozwijające zainteresowania muzyczne, plastyczne,

taneczne, ruchowe, komputerowe, skierowane do dzieci i rodziców dzieci przedszkolnych (np.  „Wesołe

muzykowanie” , „Wesołe zabawy z językiem francuskim”, „Wesołe zabawy z językiem chińskim”, „Ciekawi

ludzie…, ciekawe spotkania”, „Teatr dla dużych i małych”, „Małe i duże doświadczenia przyrodnicze” , pokazy

sztuk walki połączone z nauką),

• działające na terenie szkoły  Centrum Edukacji Ceramicznej i Wikliniarstwa,  gdzie uczniowie mają

możliwość wykonywania sprzętów domowego użytku, przedmiotów z gliny plastycznej, wyplatania koszyków,

•  upowszechnianie idei Bookcrossingu - uczniowie mają możliwość przyniesienia do szkoły swojej

przeczytanej książki i zostawienia jej w kąciku czytelniczym dla innych. Mogą także skorzystać z książek

przeczytanych i pozostawionych przez innych uczniów.

Wprowadzono także (jak podaje dyrektor) nowatorskie rozwiązania terapeutyczne takie, jak:

•  zastosowanie metody „Edubal”  (z wykorzystaniem piłek Edubala), wykorzystywaną w terapii

pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz w terapii dzieci z dysleksją,

będącą doskonałym połączeniem aktywności fizycznej i intelektualnej,

• zastosowanie terapii Biofeedback w pracy z dziećmi z dysfunkcjami (ADHD, dysleksja, problemy z nauką

języków obcych i czytaniem),

• muzykoterapia z wykorzystaniem „bębnów Djembe”  stosowana w pracy z uczniem z zaburzeniami
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psychoruchowymi, której celem jest uwolnienie emocji poprzez grę i koncentrację uwagi, redukcję stresu,

synchronizację współpracy półkul mózgowych, wzmacnianie koncentracji oraz rozwijanie wrażliwości muzycznej,

• zajęcia „Poznawanie przez dotykanie” oraz zajęcia kulinarne „Gotowanie - usprawnianie” , jako

forma pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (zespół Aspergera, autyzm, upośledzenie umysłowe, porażenie

mózgowe, zespół Downa), które w powiązaniu z realizacją podstawy programowej na obowiązkowych zajęciach

edukacyjnych wpływają na zwiększenie skuteczności procesu dydaktyczno - wychowawczego u uczniów

niepełnosprawnych, dają im szansę rozwoju potencjalnych możliwości i umiejętności.

Jak wynika z odpowiedzi nauczycieli (ankieta) wprowadzone rozwiązania przyczyniają się przede wszystkim

do rozwoju uczniów oraz zwiększają ich zaangażowanie (rys.1o). Ponadto z wypowiedzi dyrektora wynika, iż

stosowane rozwiązania nowatorskie i innowacyjne mają wpływ na:

• intelektualny rozwój ucznia (m.in. doskonalenie umiejętności uczenia się, kształtowanie myślenia twórczego,

zdolności poznawczych, kreatywności),

• rozwijanie jego zainteresowań m.in. poprzez zdobywanie nowych doświadczeń,

• kształtowanie pożądanych cech charakteru (np. poczucia obowiązku, pracowitości, wytrwałości,

odpowiedzialności),

• doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i zespole.

Przesłankami do stosowania rozwiązań nowatorskich i innowacyjnych (jak podaje dyrektor) są zdiagnozowane

potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci. Stosowane rozwiązania służą również stworzeniu w szkole sytuacji

edukacyjnych sprzyjających podnoszeniu efektów kształcenia.

Partnerzy szkoły uczestniczący w wywiadzie doceniają wieloaspektowe działania innowacyjne i nowatorskie

szkoły. Podkreślają aktywny udział dyrektora oraz nauczycieli w Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Rejonu

Opolskiego (SSIRO) m.in organizowanie warsztatów i spotkań promujących przykłady dobrych praktyk,

publikacje w periodykach SISRO i na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu).

 

Rys.1o
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Rys.1w
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę wymienić podjęte w szkole w tym lub poprzednim roku szkolnym działania nowatorskie,

innowacje, eksperymenty dydaktyczne i/lub organizacyjne. (7186)

Tab.1

Numer Analiza

1 Innowacje dydaktyczno - wychowawcze klasy I-III:

-"Rozwijanie aktywności twórczej z zakresu czytelnictwa

ze szczególnym uwzględnieniem bibliografii w

kształceniu zintegrowanym" -"Sposoby rozwijania intuicji

matematycznej i umiejętności wykorzystania wiedzy

matematycznej w kl. I – III" -"Sposoby rozwijania

specjalnych uzdolnień uczniów w szkole dla podniesienia

efektów kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem

nauczania ortografii" - -"Bliżej Europy" - "Przynieś graty

na warsztaty, czyli jak zostać Eko Artystą" (uczniowie

uczęszczający do świetlicy) - "Kurtyna w górę, czyli

francuski sztuką nauczany" (uczniowie uczęszczający do

świetlic) Klasy IV-VI - "Osobliwości przyrodnicze Opola i

okolic" (kl.IV) - "Francuskie inspiracje i Paryża czar"

(kl.V i VI)
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Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej

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

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

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

Poziom spełnienia wymagania: A

Nauczyciele kształtują u uczniów kompetencje kluczowe, a przy organizowaniu procesów

edukacyjnych celowo i świadomie wykorzystują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej.

Wysoka skuteczność podejmowanych przez nich działań, uzasadniających celowość diagnozy

potrzeb i możliwości wszystkich uczniów oraz analizy ich osiągnięć w I etapie edukacyjnym,

widoczna jest w bardzo wysokich wynikach sprawdzianów zewnętrznych, znaczących sukcesach

w licznych konkursach o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, a także w wielu

podejmowanych przedsięwzięciach. Uczniowie tej szkoły zaliczają się do czołówki najlepszych

w mieście Opolu i w województwie.

Prowadzona przez stale doskonalących się nauczycieli podczas licznych zajęć specjalistycznych

praca z uczniem o specyficznych trudnościach w nauce, przy współpracy z instytucjami

wspomagającymi i zastosowaniu nowoczesnych pomocy terapeutycznych, prowadzi do sukcesów

tych uczniów na miarę ich możliwości.

W świetle powyższych ustaleń szkoła spełnia wymaganie na poziomie bardzo wysokim.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Z informacji podanych w wywiadzie przez dyrektora oraz z analizy danych zastanych wynika, że w szkole

rozpoznawane są możliwości uczniów rozpoczynających naukę (I etap edukacyjny) oraz analizowane po jego

zakończeniu. Ci sami uczniowie kontynuują naukę w tej szkole w II etapie edukacyjnym, a  nauczyciele

w swojej pracy uwzględniają wyniki diagnozy poziomu ich umiejętności i wiedzy z poprzedniego

etapu kształcenia,  przeprowadzonej na podstawie wyników Ogólnopolskiego Badania Umiejętności

Trzecioklasistów (OBUT) oraz na podstawie bezpośrednich obserwacji, analizy wytworów prac, opinii i orzeczeń

poradni psychologiczno-pedagogicznej, badań socjometrycznych i wywiadów z rodzicami. Nauczyciele uczniów

kończących klasę III przekazują wszystkie niezbędne wyniki analiz na zebraniach Rady Pedagogicznej.

Pozyskane przez nauczycieli II etapu edukacyjnego informacje są podstawą planowania pracy
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dydaktyczno – wychowawczej, dostosowanej do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości

rozwojowych uczniów oraz pozwalają na organizację zajęć pozalekcyjnych zarówno rozwijających

zainteresowania (np. koła zainteresowań), jak też wspomagających uczniów ze specyficznymi potrzebami

edukacyjnymi (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacji indywidualnej oraz logopedyczne, terapia

biofeedback, gimnastyka korekcyjna). W wyniku rozpoznania uzdolnień uczniów opracowano i wdrożono 

Program Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień , w ramach którego rozpoczęło działalność 

Centrum Aktywności Twórczej „Świetlik” przy świetlicy szkolnej oraz Centrum Edukacji Ceramicznej.

W celu rozwijania samorządności uczniowskiej predysponowani do tego uczniowie klas IV - VI realizują swoje

pomysły w Samorządzie Uczniowskim, a uczniowie klas najmłodszych (I - III) - w "Samorządziku".

W planowaniu pracy dydaktycznej wykorzystuje się również analizy wyników badań wewnętrznych: techniki

i tempa czytania oraz czytania ze zrozumieniem – przeprowadzane w ramach Szkolnego Systemu Badań

Osiągnięć Edukacyjnych na koniec I etapu kształcenia. Ponadto na początku klasy czwartej nauczyciele

poszczególnych przedmiotów przeprowadzają badania diagnostyczne "Test na wejściu", którego wyniki również

wykorzystują do planowania pracy z dziećmi.

Z informacji zebranych od dyrektora oraz z analizy danych zastanych wynika, że  nauczyciele - w oparciu

o wyniki analiz - różnicują metody i formy pracy dydaktycznej, uwzględniając indywidualne

potrzeby uczniów i nawiązują współpracę z organizacjami i instytucjami wspierającymi szkołę (m.in.

Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Związkiem Głuchych, Ośrodkiem Rehabilitacji dla Dzieci

z Porażeniem Mózgowym, Świetlicą Środowiskową, itp.). Ponadto podnoszą swoje kompetencje zawodowe

poprzez samodoskonalenie oraz doskonalenie w formach zorganizowanych zgodnie z zaistniałymi potrzebami.

Również dyrektor szkoły konstruując plan pracy oraz Plan Doskonalenia Zawodowego nauczycieli

planuje wzbogacenie i udoskonalenie bazy dydaktycznej wraz z innymi wnioskami z analiz i badań.

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Nauczyciele podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych kształtują u uczniów kompetencje kluczowe, a przy

organizowaniu procesów edukacyjnych celowo i świadomie wykorzystują zalecane warunki

i sposoby realizacji podstawy programowej.

Z ankiet nauczycieli wynika, że  najczęściej kształtują u uczniów umiejętności:  komunikowania się

w języku ojczystym (rys. 8j), uczenia się jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata (rys. 6j),

czytania - jako umiejętności rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów (rys. 1j), odkrywania swoich

zainteresowań (rys. 5j), a także myślenia naukowego jako umiejętności formułowania wniosków opartych

na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa (rys. 2j), myślenia matematycznego jako

umiejętności wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym (rys. 3j) oraz umiejętność pracy

zespołowej (rys. 4j). Na mniej niż połowie zajęć kształtowana jest umiejętność posługiwania się nowoczesnymi

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (rys. 7j). Wszystkie wskazania potwierdzają spostrzeżenia

wynikające z obserwacji zajęć.

Wyniki ankiet wykazały również, że przy wykorzystywaniu zalecanych warunków i sposobów realizacji

podstawy programowej największy akcent położony jest na wykorzystywanie wiedzy w praktyce,
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mobilizowanie uczniów do generowania własnych pomysłów i rozwiązań oraz przygotowanie ich

do życia w społeczeństwie informacyjnym.  Istotne dla nich jest również dbanie o infrastrukturę (uczenie

się i zapewnienie bezpieczeństwa). Ponad połowa nauczycieli w pracy z uczniami wykorzystuje media

edukacyjne i również ponad połowa koncentruje uwagę dzieci na uczeniu się poprzez zabawę. Istotne jest

również kształtowanie postaw obywatelskich, prozdrowotnego stylu życia oraz poszanowanie tradycji

narodowych (rys. 1 o).

Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j Rys. 4j
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Rys. 5j Rys. 6j

Rys. 7j Rys. 8j
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Rys.1o

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

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

Nauczyciele diagnozują osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, monitorują (rys.

1w) i analizują osiągnięcia bieżące, a wyniki tej diagnozy oraz wnioski z analiz wykorzystują

do planowania dalszej z nimi pracy. 

Monitorowanie osiągniętego poziomu wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia podczas lekcji odbywa się

poprzez zadawanie pytań, sprawdzanie, czy uczniowie właściwie zrozumieli omawiane kwestie oraz w jaki

sposób wykonują zadania - co wykazała większość obserwowanych zajęć oraz wypowiedzi uczniów w ankietach 

(rys.1j, gdzie różnica pomiędzy analizowaną placówką, a jednostkami uwzględnionymi

w porównaniu jest istotna statystycznie na korzyść tej szkoły). Prawie na wszystkich obserwowanych

zajęciach nauczyciele w każdej sytuacji zwracali uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania ucznia, które

były nieprawidłowe.

Najwięcej osób - co wykazały wyniki ankiet dla nauczycieli - wykorzystuje wyniki diagnozy, analizy

i monitorowania do indywidualizacji nauczania i do modyfikowania dotychczas stosowanych metod. Dla ponad

połowy nauczycieli istotne znaczenie ma doskonalenie i modyfikacja warsztatu pracy oraz zwiększenie
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indywidualnego zaangażowania uczniów w zajęcia szkolne.  Zarówno wymienione wyżej przykłady, jak i inne,

dotyczące wykorzystania wniosków z analiz przedstawia rys. 1o.

Rys. 1j
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Rys.1o
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Rys.1w
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Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych

W wyniku monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów na każdym etapie edukacyjnym szkoła podejmuje

działania, które przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia i do odnoszonych przez uczniów

sukcesów . Nauczyciele - co wynika z informacji podanych przez nich i przez dyrektora oraz z analizy danych

zastanych - realizują wnioski z analiz badań wewnętrznych i zewnętrznych oraz wnioski z nadzoru

pedagogicznego dyrektora modyfikując plany pracy dydaktycznej, dobierając odpowiednie do potrzeb

i możliwości uczniów formy i metody, wybierając odpowiednie dla zrozumienia treści programowych podręczniki,

wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne oraz stosując nowatorskie rozwiązania

programowe (w tym innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne). Istotne znaczenie dla rozwoju

uczniów i wpływu na ich osiągnięcia ma realizacja programu „Szkoła z Pasją"  i  "Szkoła Odkrywców

Talentów” oraz opracowanie i wdrożenie Programu Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień, w ramach którego

prowadzonych jest wiele zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, artystyczne, sportowe), 

organizowany jest „Szkolny Festiwal Nauki”  oraz intensywnie rozwija swą działalność 

Centrum Aktywności Twórczej „Świetlik”  przy świetlicy szkolnej i  Centrum Edukacji Ceramicznej .

Warto podkreślić również, że szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów”. 

Na osiąganie przez uczniów sukcesów na miarę ich możliwości niewątpliwie wpływają wskazane przez dyrektora

zajęcia dla dzieci z różnymi dysfunkcjami (terapia biofeedback) i dla dzieci ze specyficznymi trudnościami

w uczeniu się oraz opracowywane dla nich Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne (IPET) i Plany

Działań Wspierających (PDW).

O bardzo wysokiej skuteczności powyższych działań  świadczą osiągnięcia uczniów, które niewątpliwie

miały przełożenie na wyniki sprawdzianów zewnętrznych. Są nimi (zdaniem dyrektora i nauczycieli): promocja

wszystkich uczniów do klas programowo wyższych i ukończenie szkoły przez uczniów klas VI, wysokie średnie

ocen z poszczególnych przedmiotów nauczania, wzrastająca liczba uczniów otrzymujących stypendia za

najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu, uzyskanie przez 3 uczniów tytułu  „Opolskiego Orła”  (przyznawanego

najlepszym uczniom Opola), sukcesy uczniów w różnego typu konkursach i zawodach sportowych na szczeblu

wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (np. nagroda połączona z publikacją w Międzynarodowym

Konkursie Twórczości Literackiej dla dzieci i Młodzieży, wysokie lokaty w wielu konkursach plastycznych,

matematycznych, 2 tytuły laureata: w Woj. Konkursie J. Angielskiego i Woj. Konkursie Przyrodniczym i wiele

innych).

Wypowiedzi uczniów (w ankietach) świadczą o stwarzaniu im przez szkołę możliwości zdobycia lub podniesienia

umiejętności, uzyskiwania lepszych ocen, odkrywania tego, w czym są dobrzy, jak również odnoszenia

sukcesów w konkursach i zawodach sportowych (rys. 1 o).

Bardzo wysoką skuteczność działań podejmowanych przez szkołę - co wynika z analizy danych zastanych -

odzwierciedlają również wyniki zewnętrznych sprawdzianów organizowanych przez OKE, które w latach 2011

i 2012 - mieściły się w staninie 8 (bardzo wysokim), w roku 2013 - w staninie 7 (wysokim) (tab. 1).
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We wszystkich wymienionych latach średnie uzyskane przez szkołę są wyższe niż średnie

województwa opolskiego i kraju (w roku 2013 o 2,7 wyższe niż średnia woj. i o 2,17 wyższe niż średnia

kraju) . W porównaniu z innymi szkołami Opola średnia szkoły jest zazwyczaj wyższa, niż średnia

miasta (na 9 ostatnich pomiarów pięciokrotnie wyższa i raz taka sama).

O spadku wyników wyrażonych w skali staninowej (z bardzo wysokiego na wysoki) na sprawdzianie

zewnętrznym w roku 2013 - co wykazała analiza danych zastanych - zadecydowała większa niż dotychczas

liczba uczniów, u których zdiagnozowano deficyty rozwojowe i specyficzne trudności w uczeniu się. Część tych

uczniów przyszła do tej szkoły dopiero w klasie VI i realizowane wobec nich indywidualne programy

edukacyjno-terapeutyczne (IPET) oraz programy działań wspierających (PDW) zaledwie w ciągu 7 miesięcy nie

przyniosły jeszcze oczekiwanego rezultatu. Widoczny jest jednak znaczny wzrost wyników za

umiejętność "czytanie"  (jako umiejętności rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów)

i "pisanie"  (jako umiejętności pisania w sposób komunikatywny i zwięzły, sprawdzającej m. in. poprawność

pisania pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym) - tab. 1
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Rys.1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie są wyniki egzaminów lub sprawdzianów w ostatnich trzech latach? Jakie są zmiany

(proszę przedstawić uogólniony opis trendów, np. zmiany staninów, w zależności od typu szkoły trzyletniego

wskaźnika EWD)? (7057)

Tab.1

Numer Analiza

1 -2011-stanin 8 (bardzo wysoki), -2012-stanin 8 (bardzo

wysoki), -2013-stanin 7 (wysoki), - umiejętności

"czytanie" - 2011r. - 88%, 2012 r. - 69%, 2013 r. - 80%

umiejętności "pisanie" - 2011r – 62%, 2012 r. – 65%,

2013 – 72% -umiejętność "rozumowanie" - 2011 - 76%,

2012 - 62%, 2013 - 52% -umiejętność "korzystanie z

informacji" - 2011- 62%, 2012-74%. 2013 - 69%,

-umiejętność "wykorzystywanie wiedzy w praktyce" -

2011 - 63%, 2012 - 58%, 2013 - 48%

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

pracy

W szkole prowadzonych jest bardzo wiele działań zmierzających do przygotowania uczniów

do kolejnego etapu kształcenia i odnoszenia w nim sukcesów.  Działania te realizowane są w sposób 

systemowy, obejmują uczniów w I i II etapie edukacyjnym i odpowiadają ich potrzebom. Zarówno dyrektor,

jak i nauczyciele stwierdzili, że w dużej mierze działania te skupiają się na kształtowaniu umiejętności

kluczowych, opisanych w podstawie programowej i za najważniejsze z nich uznali:

- rozumienie, wykorzystywanie i przetwarzanie tekstów,

- wykorzystanie narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowanie sądów opartych na rozumowaniu

matematycznym,

- formułowanie wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa,

- komunikowanie się w mowie i piśmie zarówno w języku ojczystym jak i obcym,

- posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

- zaspokojenie ciekawości świata i samodzielność podczas realizacji projektów,

- odkrywanie swoich zainteresowań,

- korzystanie z platform e – learningowych,

- kreatywność i umiejętność współpracy,

- kształcenie poczucia własnej wartości,

- dbałość o własne zdrowie fizyczne i psychiczne (działania związane z realizacją Programu Wychowawczego

i Profilaktycznego, Zespołu ds. Promocji Zdrowia, działania pielęgniarki i stomatologa szkolnego),

- właściwe relacje z nauczycielami, innymi dorosłymi i rówieśnikami.

Dyrektor w wywiadzie podał, że kształtowanie wymienionych kompetencji odbywa się przy realizacji 

Szkolnego Programu Rozwijania i Wspierania  Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów ,  konkursów

czytelniczych, recytatorskich, plastycznych i przedmiotowych, spektakli teatralnych, indywidualnych prezentacji
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talentów uczniowskich na Szkolnym Festiwalu Nauki  oraz podczas pracy w zespołach metodą projektu.

Uczniowie biorą udział w programie Socrates-Comenius, uczą się dwóch języków obcych (angielskiego

i francuskiego) oraz korzystają z platformy e – learningowej (www.wsipnet.pl) , gdzie mają dostęp

do materiałów uzupełniających wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcji. Organizowane są również wyjścia

do szkół na „Spotkania matematyczne" i „Akademię najmłodszych matematyków",  "Matematyczne Koło

Fortuny”, „Żywioły Ziemi” oraz „Z przedsiębiorczością na Ty”. Znaczącą rolę w tym zakresie odgrywa również

działalność Centrum Aktywności Twórczej „Świetlik” przy świetlicy szkolnej i Centrum Edukacji Ceramicznej –

gdzie uczniowie poznają zapomniane już zawody.

Wymienione wyżej działania są adekwatne do zamierzonych celów i umożliwiają uczniom odnoszenie sukcesów

na wyższym etapie kształcenia, a w przyszłości również na rynku pracy.

Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

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

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

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

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

także klimatu sprzyjającego uczeniu się. 

Poziom spełnienia wymagania: A

Prowadzone w szkole systemowe i planowe działania wychowawcze i profilaktyczne we współpracy

z różnymi podmiotami zapewniają uczniom fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo; szkoła otrzymała

certyfikat "Szkoły bez przemocy".

Działania prowadzone w szkole, podejmowane dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania

właściwych zachowań są bardzo szczegółowo analizowane, a wnioski z tych analiz oraz sugestie

i propozycje rodziców i uczniów spowodowały modyfikację niektórych działań wychowawczych

i organizacyjnych szkoły. Wpływ uczniów na zasady zachowania obowiązujące w szkole jest

znaczący, a różnica między badaną w tym zakresie szkołą, a innymi podobnymi szkołami

funkcjonującymi w kraju jest istotna statystycznie na korzyść tej szkoły.

Zarówno aktywna współpraca rodziców ze szkołą, jak i zaangażowanie uczniów znacząco przekłada

się na jej działania i zasady w niej obowiązujące (o czym świadczy ilość wdrażanych przez dyrektora

pomysłów i oczekiwań).

Samorządność uczniowska wyzwalająca inicjatywy i kreatywność opiera się na współdziałaniu

i dzieleniu się odpowiedzialnością za realizowane zadania, a w szkole budowany jest pozytywny

klimat dla tej współpracy. Na podkreślenie zasługuje włączanie w nią uczniów najmłodszych klas

w aktywnie rozwijającym się "Samorządziku".

Wykazane powyżej działania świadczą o bardzo wysokim poziomie spełnienia wymagania.
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Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i

psychiczne

Wyniki ankiet badanych uczniów wskazują na to, że  w szkole nie występuje żaden rodzaj przemocy

(słowna, fizyczna i pozawerbalna) rys. od 1j - 11j i 1w.

Informacje powyższe uzupełniają w wywiadzie uczniowie klas najmłodszych I-III, partnerzy szkoły, pracownicy

niepedagogiczni oraz organ prowadzący, co pozwala na stwierdzenie, że  prowadzone w szkole działania

zapewniają uczniom fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo. Istotnym jest również fakt, iż szkoła posiada 

certyfikat "Szkoły bez przemocy".

Rys. 1j Rys. 2j
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Rys. 3j Rys. 4j

Rys. 5j Rys. 6j
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Rys. 7j Rys. 8j

Rys. 9j Rys. 10j
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Rys. 11j

 

Rys.1w
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Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego

Informacje zebrane podczas wywiadów (z uczniami i nauczycielami) wskazują na to, że w szkole bardzo mocno

rozwija się samorządność uczniowska.

Co roku z inicjatywy uczniów prowadzona jest na szeroką skalę kampania wyborcza i angażuje się

w nią coraz większa ich liczba. Uczniowie wykazują się dużą inicjatywą i kreatywnością również w innych

działaniach (np. organizując lub współorganizując wiele imprez i uroczystości szkolnych, rajdy i spotkania

integracyjne, akcje charytatywne, pomoc koleżeńską w nauce). Samorząd Uczniowski razem z jego opiekunem

współpracuje ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pożytku publicznego (Dom Kombatanta, Klub Feniks,

Stowarzyszenie Serce dla Serca, MDK) oraz z samorządami innych szkół  uczestnicząc wspólnie

w warsztatach, podczas których dzieci uczą się samorządności, wymieniają doświadczenia, czego

efektem jest rozwój szeroko rozumianych kompetencji społecznych i komunikacyjnych takich jak:

umiejętność pracy i współpracy w grupie, umiejętność negocjacji i dyskusji, podejmowania decyzji

i odpowiedzialności za nie, umiejętności organizacyjne, prezentacja własnych działań na forum

szkoły i poza nią. Poprzez to uczniowie mają możliwość rozwoju, realizacji swoich pomysłów, co wzmacnia ich

poczucie własnej wartości, uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i sprawia, że stają się aktywni społecznie.

Wszystko to świadczy o tym, że uczniowie potrafią dzielić się odpowiedzialnością, a w szkole budowany

jest pozytywny klimat dla ich współpracy.

Wypowiedzi uczniów w ankietach wskazują na t o, że  1/3 z nich aktywnie pracuje w zarządzie samorządu

uczniowskiego, połowa - współorganizuje z nauczycielami imprezy szkolne, konkursy i zawody, w których

prawie wszyscy (ok. 100%) biorą udział (rys. 1w).

 

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

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

członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu

Uczniowie - co wynika z wypowiedzi nauczycieli oraz z obserwacji zajęć - znają normy i zasady zachowania,

jakich oczekuje się od nich  i  zgodnie z nimi postępują.  Zdecydowaną większość z nich cechuje: kultura

osobista, takt, szacunek do innych, uczciwość i prawdomówność, przyznawanie się do nieuczciwego zachowania

i ponoszenie konsekwencji, właściwe zachowanie się w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (kino,

teatr, muzeum, filharmonia). Jest to wynikiem częstych rozmów nauczycieli z uczniami i dobrych wzajemnych

relacji.

Większość nauczycieli  (co wynika z obserwacji zajęć) poprzez osobisty przykład  (kultura osobista i takt

pedagogiczny, życzliwość, dobra organizacja lekcji oraz swojego warsztatu pracy, a także nie przyzwalanie

na zachowanie niegrzeczne) kształtuje u uczniów pożądane społecznie postawy. Z obserwacji zajęć oraz

zachowania dzieci podczas wspólnej pracy (np. wykonywania ozdób choinkowych, ozdabiania pierników,

przygotowywania świątecznych dekoracji) wynika również umiejętność współpracy, wzajemna życzliwość

i chęć pomagania sobie nawzajem.

W szkole propagowane są również takie wartości jak: dbałość o kulturę języka, rozwaga, punktualność,

odpowiedzialność, otwartość, tolerancyjność, ciekawość świata, krytyczność wobec siebie i innych, postawa

patriotyczna wobec swojego kraju, na co wpływ mają zarówno sami uczniowie, jak i ich rodzice. Wpływ

uczniów i rodziców na zasady obowiązujące w szkole jest znaczący, co przedstawiają ich wypowiedzi

w ankietach (rys. 1j, 2j, 3j), a  różnica między badaną w tym zakresie szkołą, a innymi podobnymi

szkołami funkcjonującymi w kraju jest istotna statystycznie na korzyść tej szkoły.

Obowiązujące zasady i uznawane wartości ustalają uczniowie razem z nauczycielami podczas zawieranych

między nimi kontraktów w klasach, o czym powiedzieli uczniowie podczas wywiadu. Świadczy to

o powszechności udziału jednych i drugich we współdecydowaniu oraz o tym, że zasady istniejące w szkole

obowiązują wszystkich tak samo.
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Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j
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Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz

modyfikuje je w razie potrzeb

Działania prowadzone w szkole, podejmowane dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania

właściwych zachowań są bardzo szczegółowo analizowane  zarówno w zespole wychowawczym

(wychowawcy klas, pedagog szkolny, często psycholog), jak też na zebraniach całej Rady Pedagogicznej.

Nauczyciele dokonują tego w oparciu o bieżący monitoring zachowań uczniów oraz wyniki ich ankiet,

przeprowadzanych 2 razy w roku (zgodnie z przyjętym w szkole harmonogramem zadań ujętych w planie pracy

szkoły), co świadczy o systemowości tych działań.  Podejmowane działania badawcze dotyczą przede

wszystkim: bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły, zagrożeń agresją fizyczną i werbalną ze strony

rówieśników, zagrożeń nałogami, bezpieczeństwa w internecie oraz właściwych relacji interpersonalnych.

Wnioski z analiz spowodowały modyfikację niektórych działań wychowawczych,  na co wskazują

zbieżne informacje podane przez dyrektora i nauczycieli:

● zrealizowano odpowiadające potrzebom uczniów tematy lekcji wychowawczych (np.: „Jak radzić

sobie z zachowaniem agresywnym?”, „Jak dbać o kulturę słowa”, „Czy potrafię kulturalnie

rozmawiać?”, „Potrafię rozwiązywać konflikty bez przemocy”, „Asertywność – potrafię powiedzieć

„nie”, „Zdrowotne, społeczne i moralne, następstwa uzależnień”), 

● przeprowadzono warsztaty i prelekcje dla rodziców (m.in. „Jak skutecznie wpływać na zachowanie

dziecka – kara i nagroda w wychowaniu”, „System kar i nagród w wychowaniu”, „Możliwości

psychofizyczne i potrzeby dziecka w młodszym wieku szkolnym”, „Jak pomóc dziecku w nowej

rzeczywistości”, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”,

„Organizacja pracy i wypoczynku dziecka w wieku szkolnym”),

● wprowadzono terapię Biofeedback na wniosek rodziców  (zakupienie urządzenia, uzyskanie

kwalifikacji przez nauczycieli),

● wprowadzono zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne z psychologiem szkolnym (utworzenie etatu 

na wniosek rodziców),

● zamontowano wideofon w świetlicy szkolnej w celu poprawienia bezpieczeństwa odbieranych ze szkoły

dzieci (wniosek ewaluacji wewnętrznej 2011-12), 

● zamontowano zamykaną bramę wjazdową na teren parkingu szkolnego, dzięki czemu poprawiło się

bezpieczeństwo na drodze do szkoły dzieci zamieszkałych przy ulicy Koszyka,

● poszerzono zasięg monitoringu wizyjnego (wniosek rodziców),

● uwzględniono w planie WDN tematykę z zakresu pracy z uczniem sprawiającym problemy

wychowawcze (np. „Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym”, „Jak postępować

z nadpobudliwym dzieckiem”, „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jako szczególny wymóg

cywilizacyjny we współczesnym świecie”, „Autyzm, identyfikacja”, „ADHD u dzieci. Metody diagnozy

i terapii”, „Problemy z zachowaniem uczniów”, „Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

wychowawczych w szkole podstawowej”, „Wychowanie i nauczanie poprzez teatr”, „EEG –

Biofeedback II stopnia”, „Rozpoznawanie, zapobieganie zaburzeń emocjonalnych”,

● uaktualniono System Interwencji Wychowawczej oraz Wzmocnień Pozytywnych,

●  utworzono bazę scenariuszy zajęć profilaktycznych w klasach I – III,
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● wzmożony został nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w zakresie monitorowania dyżurów

nauczycielskich w aspekcie ilościowym i jakościowym, przestrzegania punktualności rozpoczynania

i kończenia zajęć oraz monitorowania zachowań uczniów w czasie lekcji i na przerwach.

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

Z informacji podanych przez dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów wynika, że zarówno rodzice, jak

i dzieci mają bardzo duży wpływ na modyfikację działań wychowawczych podejmowanych przez

szkołę, wynikających z ich wcześniejszej analizy.  Większość propozycji uczniów została uwzględniona

i wprowadzona do planu pracy szkoły i Samorządu Uczniowskiego. Wprowadzono:np.:

● "Dzień Kolorowy" - piątek – bez obowiązującego stroju szkolnego,

● "Dzień Samorządności" - obrzędowe przekazanie szkoły we władanie uczniów w pierwszy dzień

wiosny, przeprowadzenie wielu akcji charytatywnych,

● "Szczęśliwy numerek" – uczeń nie pytany,

● "Muzyczne czwartki" - muzyka na przerwach międzylekcyjnych,

● dyskoteki i zabawy okolicznościowe, np. "Andrzejki", "Mini playback – show", "Karaoke", "Mam

talent", rozgrywki sportowe,

● wiele działań charytatywnych (np. "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", "Zabawka dla Hospicjum

Dziecięcego w Opolu", "Zabawka dla Afganistanu", "Zabawka dla Gruzji", "Wigilia Opolska",  zbiórka

darów dla dzieci z ubogich rodzin - "Szlachetna Paczka" , Zbiórka nakrętek na zakup wózka

rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka, "Góra grosza", itp.).

Zmodyfikowano również ofertę wycieczek i wyjść w interesujące uczniów miejsca (np. wyjazdy do Tarnowskich

Gór i na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Bardzo ciekawym - zdaniem uczniów - przedsięwzięciem jest

wprowadzona przez Samorząd Uczniowski zabawa w  "umilaczki" , polegająca na zainteresowaniu się swoim

szkolnym kolegą, rozpoznaniu jego potrzeb i talentów, wspieranie i pomoc w razie potrzeby.

Rodzice (podali w wywiadzie) uczestniczą w tworzeniu Programu Wychowawczego Szkoły, a zgłaszane przez

nich propozycje do pracy wychowawczo-opiekuńczej, takie jak:

● wydłużenie czasu pracy świetlicy szkolnej oraz usprawnienie odbioru dzieci po zajęciach szkolnych,

● utworzenie świetlicy dla uczniów klas czwartych,

● stworzenie mobilnego miasteczka ruchu drogowego,

● poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych,

● monitoring wizyjny szatni szkolnej,

● zmiana oferty żywieniowej w stołówce szkolnej na rzecz zdrowej żywności,

● zainstalowanie automatu z ciepłymi napojami i z "ekokanapką" jako kształtowanie świadomego

konsumenta,

● potrzeba psychologa i logopedy na terenie szkoły,

● wprowadzenie nowego kryterium do oceny zachowania ucznia, tj. "dbałość o kulturę języka",
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● zostawianie podręczników szkolnych w sali lekcyjnej,

● zakup oprzyrządowania do terapii (biofeedback),

● integracja uczniów w klasach (wycieczki, rajd),

zostały wprowadzone do planu pracy szkoły i planu pracy Samorządu Uczniowskiego i są realizowane.

Na wyróżnienie zasługuje zarówno współpraca rodziców ze szkołą i ich wpływ na jej działania (o

czym świadczy ilość wdrażanych przez dyrektora pomysłów i oczekiwań), jak również

zaangażowanie uczniów i ich oddziaływanie na charakter pracy szkoły i zasady w niej obowiązujące.



Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 w Opolu 53/53

      

Raport sporządzili

● Bożena Besz

● Małgorzata Kowalik

Kurator Oświaty:

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


