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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 od dnia 24 lutego 2014 r. do 5 marca 2014 r. przez zespół wizytatorów ds.

ewaluacji, w skład którego weszli:

● Elżbieta Modrzejewska,

● Ewa Sobór. 

Badaniem objęto  uczniów  (83 - ankieta i 6 - wywiady grupowe),  rodziców  (131 - ankieta i 9 - wywiad

grupowy) i nauczycieli (28 - ankieta i 14 - wywiady grupowe).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z przedstawicielami partnerów

szkoły, rodziców, uczniów, a także obserwacje zajęć edukacyjnych (8).

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje następujące wymagania:

● Uczniowie są aktywni, 

● Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych,

● Rodzice są partnerami szkoły.

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

skrótów:

● KADUMD - kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

●  KADUMS - kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

●  KADN - kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

●  KADR - kwestionariusz ankiety dla rodziców.
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Obraz szkoły

Raport, do którego lektury Państwa zapraszamy, dotyczy problemowej ewaluacji zewnętrznej

w zakresie następujących wymagań:

● Uczniowie są aktywni,

● Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych,

● Rodzice są partnerami szkoły.

Wszystkie informacje i wnioski, poparte są wynikami przeprowadzonych badań w Szkole

Podstawowej Nr 170 w Łodzi. W raporcie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje pozyskane

od różnych grup respondentów (rodzice, uczniowie, nauczyciele, partnerzy środowiskowi, dyrektor,

nauczyciele) i z różnych źródeł (badania ankietowe, wywiady, obserwacje zajęć edukacyjnych).

Mamy nadzieję, że przybliżą one Państwu działania szkoły zmierzające do podnoszenia jakości jej

pracy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze, najciekawsze i wyróżniające tę szkołę, w jej lokalnym

środowisku, działania.

Szkoła Podstawowa Nr 170 w Łodzi, jest szkołą publiczną prowadzoną przez Miasto Łódź, położoną na terenie

osiedla Widzew. Szkoła ma długoletnią tradycję. Dysponuje przestronnymi salami lekcyjnymi, salą

gimnastyczną, biblioteką, świetlicą, stołówką, boiskiem, terenami rekreacyjnymi, ogródkiem przyrodniczym,

świetlicą integracyjną. Teren wokół szkoły zapewnia organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych. Szkoła

realizuje działania o charakterze innowacyjnym; diagnozuje potrzeby dzieci, i ich rodzin; podejmuje wysiłki

w celu zapewnienia im bezpieczeństwa, stosownego wsparcia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

materialnej, opiekuńczo-wychowawczej. Do realizacji tego celu w pełni angażują się pracownicy szkoły oraz

wolontariusze zaprzyjaźnionych ze szkołą organizacji. Szkoła pomaga uczniom w obszarach wykraczających

poza jej działalność statutową, dotyczących m.in. potrzeb socjalnych, dostępu do dóbr kultury, organizacji

wypoczynku i wolnego czasu. W szkole panuje atmosfera współpracy, a znajomość dzieci, rodzin i środowiska

lokalnego umożliwia diagnozę i zgodną z potrzebami pomoc uczniom i rodzinom. Społeczność szkolna jest

zintegrowana, dzieci czują się w szkole dobrze i bezpiecznie. Swoim wychowankom zapewnia ofertę edukacyjną

poprzez zabawę i naukę w przyjaznym, bezpiecznym środowisku. Podejmuje działania, których celem jest 

wszechstronny rozwój ucznia ukierunkowany na odniesienie sukcesu na miarę możliwości każdego z uczniów.

Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach. W szkole działają liczne koła zainteresowań (m. in.

matematyczne, komputerowe, taneczne, turystyczne, teatralne, przyrodnicze, sportowe, chór) i zajęcia

dodatkowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (terapia psychologiczna, zajęcia logopedyczne).

Posiada certyfikaty ("Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie", "Firma Równych Szans", "Promotor

Recyklingu"). Szkoła brała udział w projektach i programach ('Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą

do wiedzy", "Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności", "Szkoła bez przemocy", "Czytamy razem",

"Wyjątkowy uczeń"). Rodzice czują się zintegrowani ze szkołą. Biorą aktywny udział w działaniach

proponowanych przez nią. Efektem trwałym systematycznej pracy są dobrze ukształtowane umiejętności dzieci,

które są przygotowane do dalszej nauki.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań ewaluacji zewnętrznej Szkoły Podstawowej Nr 170

w Łodzi.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa nr 170 w Łodzi
Patron Aniela Krzywoń

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Łódź

Ulica Miedziana

Numer 1/3

Kod pocztowy 90-038

Urząd pocztowy Łódź

Telefon 0426743742

Fax 0426743742

Www www.sp170.edupage.org.pl

Regon 00073207400000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 264

Oddziały 12

Nauczyciele pełnozatrudnieni 21.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 9.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 5.36

Średnia liczba uczących się w oddziale 22

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 12.57

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat Łódź

Gmina Łódź

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Uczniowie są aktywni B

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą (D)

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych
aktywności (D)

Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki
oraz angażują w nie inne osoby (B)

Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne
osoby (B)

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych B

Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu
procesów edukacyjnych (D)

Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja,
analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami (D)

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy (B)

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy (B)

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki B

Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy (D)

W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci (D)

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach (D)

Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły (B)

Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców (B)
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Wnioski

1.  Nauczyciele współpracując między sobą wykorzystując różnorodne rozwiązania

wychowawcze, edukacyjne wyzwalając w uczniach pomysłowość, kreatywność,

przedsiębiorczość; uczą odpowiedzialności za siebie i innych oraz budują poczucie własnej

wartości. Stanowią zespół mający na uwadze dobro uczniów, ich aktywność i akceptację

w środowisku.

2.  Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, jest miejscem przyjaznym

dla uczniów i ich rodziców. Tworzy sytuacje wychowawcze sprzyjające podejmowaniu przez

dzieci aktywności na rzecz rozwoju własnego i rozwoju szkoły.

3.  Nauczyciele wierzą w możliwości edukacyjne swoich uczniów, zachęcają ich do udziału

w konkursach i doceniają zaangażowanie, podejmują dodatkową pracę z uczniami

wykazującymi trudności w nauce, a także poszerzają wiedzę uczniów zdolnych i rozwijają

ich pasje.

4. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu ich dzieci i podejmuje starania by uczniowie mieli

poczucie sukcesu w nauce na miarę swoich możliwości. Rodzice biorą aktywny udział w życiu

szkoły.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie są aktywni

Aktywność uczniów i uczennic powinna się wiązać z różnorodnymi działaniami, szczególnie z procesem ich

uczenia się. Ważnym elementem pracy szkoły jest wspieranie uczących się w podejmowanych przez nich

samodzielnych inicjatywach wpływających na ich rozwój oraz rozwój środowiska. Proces uczenia się jest

efektywny wtedy, gdy uczniowie biorą za niego odpowiedzialność. Rezultatem pracy nauczycieli są postawy

uczących się wobec procesu uczenia się.

Poziom spełnienia wymagania: B

Uczniowie uczestniczą i angażują się w organizowane w szkole zajęcia, oraz bardzo chętnie korzystają

z oferowanych form pozalekcyjnych, które proponują nauczyciele. Inicjowane przez uczniów zajęcia są

realizowane na rzecz własnego rozwoju, rozwoju klasy, szkoły, społeczności lokalnej poprzez: organizację

imprez okolicznościowych, pikników szkolnych, akcji charytatywnych, udziału w uroczystościach. Dzięki

realizacji wielu inicjatyw uczniowie uczą się podejmowania decyzji, odpowiedzialności, współpracy w grupie,

dbania o dobro wspólne, odpowiedzialności, samodzielności, kreatywności, empatii, zrozumienia, tolerancji.

Tym samym przyczyniają się do rozwoju szkoły, jej promocji w środowisku lokalnym; angażują rodziców,

rodziny, mieszkańców w swoje sprawy i sprawy szkoły. Nauczyciele, partnerzy i rodzice wysoko oceniają

aktywność uczniów i ich zaangażowanie w działania rozwijające szkołę i ich samych. 

Obszar badania:  Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i

chętnie w nich uczestniczą

Należy podkreślić powszechne zaangażowanie uczniów w działania edukacyjne, większość uczniów wskazuje

zaangażowanie poprzez dyskusję na połowie bądź na mniejszości zajęć (25/39), zadawanie pytań (29), pracę

samodzielną (29), notowanie (37), słuchanie (31), uczenie się w parach (25). Stwierdzili też, że byli

zaangażowani na połowie (17) bądź większości  zajęć (13) i byli raczej zainteresowani tym, czym się zajmowali

na lekcjach (44/44). W ramach prowadzonych obserwacji (8/8) uczniowie w większości byli zaangażowani,

a badania ankietowe potwierdziły, że nauczyciele tłumaczyli zrozumiale zagadnienia (44/44). 
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Obszar badania:  Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do

podejmowania różnorodnych aktywności

Zgodnie z potrzebami uczniów (80%) i rodziców szkoła przygotowała  ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających

uzdolnienia i zainteresowania uczniów, a także wyrównujące ich szanse edukacyjne. Uczniowie biorą udział

w projekcie „Wyjątkowy uczeń”, uczestniczą w zajęciach gimnastyki wyrównawczo - kompensacyjnej, zajęciach

rozwijających zainteresowania teatralne, logopedyczne, zainteresowania komputerowe, taneczne, językowe,

sportowe, dziennikarskie, origami. Ponadto, mają możliwość uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych (m. in.

z języka polskiego, matematyki, przyrody, j. niemieckiego, historii); w zajęciach przygotowujących

do sprawdzianu klas VI. Inne zajęcia rozwijające to np.: "W świecie zwierząt" – zajęcia przyrodnicze, zajęcia

polonistyczno – matematyczne, gry i zabawy matematyczne, koło matematyczno – informatyczne, zajęcia

warsztatowe „Z Biblią” przez świat”, zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia przygotowujące do egzaminu karty

rowerowej, nauka gry na instrumentach, szkolny chór; oraz specjalistyczne: logopedyczne, terapia

pedagogiczna, socjoterapeutyczne oraz pierwszej pomocy. Prowadzone są też zajęcia w ramach realizowanego

projektu „Staś”, skierowanego do wąskiej grupy uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

a którzy przy wsparciu finansowym mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania, bądź wyrównywać szanse

edukacyjne. W szkole realizowane są też zajęcia adaptacyjne dla uczniów kl. I, zajęcia sportowe z elementami

aerobiku, plastyczne, ortograficzne i działa klub ekologiczny „Liściaki”. Uczniowie mają możliwość częstego

zgłaszania pomysłów dotyczących tego, co robią w ramach zajęć edukacyjnych (31/44). Potwierdzają swój

udział w licznych zajęciach dodatkowych. Ponadto wskazują, że szkoła organizuje wyjścia do kina, teatru,

muzeum; uczniowie biorą udział w akcji Sprzątanie świata, w akcjach pomocowych i charytatywnych;

wyjeżdżają na wycieczki (m. in. Warszawa, Biskupin, Gniezno, Łowicz), zielone szkoły (m. in. Świnoujście,

Załęcze Wielkie), wychodzą na zajęcia edukacyjne do palmiarni, parku, ogrodu botanicznego, planetarium,

biblioteki, na basen. Wspólnie organizują pikniki, dyskoteki szkolne, różne obchody świąt, drzwi otwarte,

kiermasze. Prowadzą w ramach zajęć edukacyjnych hodowle rośliny w ogródku szkolnym (kwiaty, warzywa),

obserwacje przyrodnicze, opiekują się zwierzętami.

Obszar badania:  Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego

rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki oraz angażują w nie inne osoby

Otrzymane wyniki badań potwierdzają różnorodność inicjatyw i działań uczniów (m. in. sport i rekreacja, nauka,

sztuka, aktywność społeczna). Do najważniejszych należą: formy spędzania przerw  (gra w ping-ponga,

piłkarzyki, klasy); wybory działań integrujących zespół klasowy tj. organizacja świąt i uroczystości klasowych,

wyjścia do kin, teatrów, muzeów, na lodowisko, basen itp. Uczniowie dokonują wyboru akcji charytatywnych,

w które się angażują (zbieranie karmy i koców do schroniska dla psów, zbiórka tonerów w akcji „Ratujmy

konie”, udział w akcji PCK „Gorączka złota”). Podejmują działania promujące szkołę, udział w tzw. „Drzwiach

otwartych”, udział w różnorodnych konkursach, pikniku rodzinnym, w projektach np. „Postaw na rodzinę”,

„Maraton dbam o zdrowie - mistrz kibicowania”. Podejmują nowe działania ekologiczne, mające na celu ochronę

środowiska. Wnoszą propozycje działań pracy samorządu uczniowskiego. W sposób demokratyczny dokonują

jego wyboru. Są współorganizatorami szkolnych dyskotek i imprez. Z własnej inicjatywy organizują pomoc

koleżeńską np. w odrabianiu lekcji. Biorą udział w różnorodnego rodzaju zawodach, turniejach sportowych,

wypowiadają się na temat oferty zajęć pozalekcyjnych. Wymienione działania uatrakcyjniają pobyt uczniów

w szkole, uczą samodzielności, odpowiedzialności, współzawodnictwa, rywalizacji, organizacji własnej pracy.

Rozwijają potrzebę pomocy słabszym, rozwijają zainteresowania uczniów.
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Zgodnie z potrzebami uczniów nauczyciele pomagają osiągać im sukcesy, przygotowując ich do udziału

w różnorodnego rodzajach konkursach, zawodach sportowych (Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Olimpus

- III miejsce, ALBUS – konkurs matematyczny - I miejsce, Olimpiada ogólnopolska OLIMPUS - II miejsce,

„Kangur matematyczny” - wyróżnienie (cykliczne), Wojewódzki Konkurs Ortograficzny – „Prawa dziecka

kolorami malowane” – III miejsce,  X Ogólnołódzki Konkurs „Ele-mele, umiem wiele”- I miejsce w rejonie,

Potyczki z Tuwimem - II miejsce w konkursie ogólnołódzkim. Nauczyciele wspierają uczniów w ich inicjatywach

pomagając im w organizacji imprez, tworzeniu regulaminów czy przygotowywaniu materiałów dekoracyjnych,

strojów do przedstawień itp. W opinii nauczycieli, dyrektora, " nawet najmniejszy sukces ucznia jest bardzo

ważny i jest on największy". Na terenie szkoły zamieszczone są informacje obejmujące działania zainicjowane

przez uczniów dotyczące biblioteki szkolnej (wystawy prac uczniowskich - m. in. origami), samorządu szkolnego

(ogłoszenia uczniowskie, zbiórki, spotkania), wystawa dyplomów, pucharów, certyfikatów realizowanych

programów (m. in. Szkoła promująca zdrowie, Wyjątkowy uczeń, Staś - program edukacyjny, Ekologiczna

szkoła, Szkoła bez przemocy, Szkolny program na rzecz społeczności romskiej, Dobry start w matematykę,

Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności, Wojewódzka Sieć Szkół Promujących Zdrowie, Szkoła dla

ekorozwoju). Są też informacje dotyczące działalności kół zainteresowań (zabawy matematyczne, zajęcia

artystyczne, koło teatralne, terapia pedagogiczna). Uczniowie mają możliwość składania swoich propozycji,

redagują gazetki szkolne "Ekoludek", "Ktosie na szóstkę". Sukcesy uczniów są prezentowane również na stronie

internetowej szkoły.

Rys. 1j
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Obszar badania:  Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności

lokalnej oraz angażują w nie inne osoby

Należy podkreślić, że uczniowie sami wychodzą z inicjatywami różnorodnych działań. Podkreślają, że te

inicjatywy są realizowane. Badania potwierdzają, że w inicjatywy włączają się różne podmioty (sami uczniowie,

pracownicy szkoły, rodzice, inne osoby, instytucje). Trzeba zauważyć, że inicjatywy są nastawione na rozwój

środowiska (tabl. nr 1). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Szkoła współpracuje z lokalnym środowiskiem, prowadząc rozmaite działania. Czy uczniowie

szkoły są aktywni w tych działaniach, czy inicjują je? Proszę podać przykłady takich inicjatyw, których

pomysłodawcami są uczniowie. (8472)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Szkoła współpracuje z lokalnym środowiskiem,

prowadząc rozmaite działania.

Uczniowie realizują mi. in. Święto Ziemniaka i Święto

Misia, dzieci uczęszczają do pobliskiego oratorium -

proponują zajęcia np. fotograficzne, filmowe, zgłaszają

liczne pomysły, biorą udział w imprezach,

uroczystościach (jasełka, bal karnawałowy, dzień

buraka, dzień ziemniaka), uczniowie organizują działania

w ramach pikniku (oprawa muzyczna, kiermasze,

przygotowanie poczęstunku).

2 Dzieci 6-letnie z przedszkola biorą udział w zajęciach

wychowania fizycznego, zajęciach otwartych, dzieci ze

szkoły przychodzą do przedszkola i czytają książki,

wystawiają jasełka w oratorium, zapraszają innych do

siebie.

Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

O sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje zdolność do współpracy. Aby jej uczyć, nauczyciele powinni

działać zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy, prowadząc ewaluację, ucząc się od

siebie nawzajem. Służy to podniesieniu jakości procesu uczenia się uczniów oraz rozwojowi zawodowemu

nauczycieli.
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Poziom spełnienia wymagania: B

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 170 w Łodzi angażują się w prace zespołów przedmiotowych i zadaniowych,

co znajduje odzwierciedlenie zarówno we wspólnym planowaniu pracy, jak i realizowaniu przedsięwzięć. Procesy

edukacyjne w szkole są monitorowane, a wnioski z monitoringu wykorzystuje się do wprowadzania nowych

rozwiązań. Jednym z najważniejszych jest wdrożenie systematycznych form odrabiania pracy domowej uczniów,

które realizują wszyscy nauczyciele oraz zintegrowanie różnych działań podejmowanych w szkole na rzecz

ponoszenia jakości kształcenia oraz lepszego wykorzystania potencjału edukacyjnego uczniów. Wszyscy

nauczyciele regularnie prowadzą ewaluację własnej pracy wspólnie analizują wyniki sprawdzianów kompetencji,

a także współpracują w realizacji projektów edukacyjnych. W ocenie wszystkich nauczycieli współpraca ta jest

zdecydowanie przydatna.

Obszar badania:  Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w

organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Należy zauważyć, że nauczyciele powszechnie uczestniczą w różnych formach pracy zespołowej i współpracy.

Szczególną rolę odgrywają tu, z punktu widzenia procesu edukacyjnego, zespoły przedmiotowe (22/28),

pomocy psychologiczno - pedagogicznej, promocji szkoły, promocji zdrowia, wewnątrzszkolnego doskonalenia

(16), organizacji imprez dla uczniów, rodziców lub nauczycieli (15), ewaluacji wewnętrznej (13). Wypracowany

model organizacji współpracy pozwala na udział wszystkich nauczycieli, a profil współpracy dotyczy

systematycznie, cyklicznie organizowanych wydarzeń np. wycieczki, konkursy, imprezy czy też

długoterminowych działań obejmujących problematykę wychowania i dydaktykę. Uczestniczą w nim wszyscy

nauczyciele (22/28) bądź ich większość (5). Nauczyciele planują pracę, wymieniają się doświadczeniami,

układają testy, sprawdziany próbne, testy diagnostyczne, tworzą wymagania na oceny – zasady oceniania

z przedmiotu. Układają regulaminy. Pracują na punktowym systemem oceniania zachowania. Ściśle

współpracują przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych, zawodów sportowych, w doposażeniu pracowni

przedmiotowych, przygotowaniu uczniów do konkursów przedmiotowych. Analizują i wybierają programy

kształcenia, analizują wybór podręczników. Nauczyciele – opiekunowie stażu współpracują z nauczycielami

odbywającymi staż. Realizują programy prozdrowotne i ekologiczne. Nauczyciele uczący w jednej klasie

regularnie współpracują w ramach zespołów wychowawczego i przedmiotowego, wymieniają się informacjami

o uczniach i środowisku, korelują treści zajęć w ramach różnych przedmiotów, na bieżąco konsultują się,

odbywają się spotkania nieformalne, analizują testy kompetencji z poprzedniego etapu kształcenia i ustalają

dalsze działania, dostosowują proces edukacyjny do poziomu możliwości uczniów uwzględniając diagnozę

potrzeb (KIP-u). Prowadzą badania w zakresie organizacji dodatkowych zajęć, ustalają ich harmonogram,

prowadzą lekcje koleżeńskie.
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Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

(planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między

nauczycielami

Należy podkreślić zespołowe wprowadzanie zmian do realizowanego procesu edukacyjnego. W wyniku

wspólnych ustaleń z innymi pracownikami placówki w tym lub poprzednim roku szkolnym zostały wprowadzone

zmiany obejmujące modyfikację programu wychowawczego w celu poprawy jego efektywności, opracowano

zmiany w punktowym systemie oceniania, wspólne opracowano zmiany koncepcji pracy szkoły, utworzono

Katalog Dobrych Metod. Wprowadzono nowe zajęcia dodatkowe dla uczniów nieodrabiających prac domowych

w celu uzupełnienia zaległości, wprowadzono system nagradzania systematycznego odrabiania prac domowych,

wprowadzono zajęcia otwarte dla rodziców. Sposoby wprowadzania zmian w procesach edukacyjnych

przedstawia tabl. nr 1. Innymi przykładami zmian są:

● wprowadzenie programu poprawy efektywności kształcenia, mający na celu podniesienie poziomu

efektywności kształcenia i doskonalenia nauczycieli w kierunku wykorzystywania wyników

sprawdzianu i komunikowania ich rodzicom

● zorganizowanie raz w roku interdyscyplinarnego konkursu szkolnego sprawdzającego wiedzę

i umiejętności uczniów w poszczególnych grupach wiekowych

● realizacja różnorodnych działań programów innowacyjnych np. programu profilaktyczno -

wychowawczego „Otwórz szeroko oczy i serce”, "Idę do IV klasy"; programów ekologicznych.

Inne działania to kierowanie dzieci na zajęcia dodatkowe (sks, koło teatralne, plastyczne, artystyczne, zajęcia

językowe), wyrównawcze (polski, matematyka, przyroda, język niemiecki), realizacja akcji "Czytajmy razem",

zachęcanie do udziału w konkursach, indywidualne konsultacje dotyczące prac domowych, udział w warsztacie

zawodowym dla nauczycieli dotyczącym metod aktywizujących - zastosowanie ich w pracy z uczniami

w wybranej klasie, udział uczniów w akcjach Anioły czytają przedszkolakom, Zaduszki rockowe, Wieczór poezji

W. Szymborskiej; przedstawieniach, wycieczkach, uroczystościach, imprezach okolicznościowych (wigilia, bal

przebierańców, bal karnawałowy).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób w szkole pracuje się nad wprowadzaniem zmian w procesach edukacyjnych? Jaka

jest w tym rola ustaleń pomiędzy nauczycielami? (7020)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Wprowadzanie zmian w procesach edukacyjnych -

sposoby.

Analizy wyników ze sprawdzianu klas VI, sprawdzianów

kompetencji w klasach I-V, rozmowy nauczycieli podczas

zebrań zespołów przedmiotowych, zebrań rady

pedagogicznej i zebrań z rodzicami. Szkoła stoi na

stanowisku, że wpływ na zmiany prowadzące do

podniesienia jakości kształcenia muszą być ustalane

wspólnie i przy akceptacji wszystkich zainteresowanych

osób. Tylko wspólne, spójne działania mogą przynieść

oczekiwane skutki. Dlatego też nauczyciele podczas

zebrań zespołów przedmiotowych dyskutują i ustalają

propozycje działań, które następnie są często

konsultowane podczas zebrań całej rady pedagogicznej.

Przy okazji analizy wyników sprawdzianu klas VI i

wniosków, które z niej wynikają rodzą się pomysły na

konkretne metody pracy, rodzaje przedsięwzięć, które

należy podejmować, by zmniejszyć ryzyko porażek

uczniowskich. Po przedstawionej analizie wyników

sprawdzianu członkowie rady pracują w grupach nad

opracowaniem szczegółowych wniosków do dalszej pracy

w celu polepszenia umiejętności uczniów w konkretnych

obszarach. Należy podkreślić, że nad zmianami pracują

wspólnie nauczyciele uczący w klasach I-III i IV-VI.

Obszar badania:  Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy

współpracy

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy (tabl. nr 1 - 2), doskonalą metody i formy współpracy. Nauczyciele

szczególnie podkreślają spotkania zespołów przedmiotowych i wychowawczych (ustalenie  dalszych działań

dotyczących konkretnego problemu); wymianę zdobytych doświadczeń i wiedzy ze szkoleń  (wzbogacenie

warsztatu pracy); organizację m. in. zawodów sportowych, konkursów (motywacja uczniów); rozmowy z innymi

nauczycielami, pedagogiem i psychologiem; wspólne prowadzenie niektórych zajęć (charakter warsztatowy);

wspólny wybór programów, podręczników; przygotowanie pomocy dydaktycznych (np. rebusy, krzyżówki,

układanki); ustalanie sposobu nagradzania uczniów; treści regulaminu konkursów. Podkreślają, że wspólne

działania przyczyniają się do m. in. poprawy sytuacji, dokonanie pełnej diagnozy trudności uczniów,

zmniejszenia natężenia sytuacji konfliktowych i niebezpiecznych, eliminacji agresji rówieśniczej, ograniczenia

ilości incydentów przemocy, odrzucenia ucznia przez zespół klasowy. Zdecydowanie wspólne rozwiązywanie

problemów wpłynęło na podniesienie jakości pracy z rodzicami, którzy angażują się w pracę szkoły i chętnie

z nią współpracują. Nauczyciele podkreślają dobrą znajomość swoich uczniów, ich problemów, są zaangażowani
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w ich rozwiązywanie (m. in. opieka nad dziećmi chorymi, pomoc w sytuacjach trudnych).  

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Jakiego rodzaju pomoc uzyskuje Pan/i od innych nauczycieli w swojej pracy z uczniami? (7674)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 28

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 wymiana doświadczeń, konsultacje, doradztwo, wymiana poglądów 26 / 2 92.9 / 7.1

2 wymiana pomocy dydaktycznych, testów 22 / 6 78.6 / 21.4

3 korelacja międzyprzedmiotowa 10 / 18 35.7 / 64.3

4 przekazywanie wiedzy zdobytej na szkoleniach 24 / 4 85.7 / 14.3

5 wspólne organizowanie i prowadzenie działań (wycieczki, konkursy

imprezy)

23 / 5 82.1 / 17.9

6 wspólne prowadzenie zajęć lekcyjnych 5 / 23 17.9 / 82.1

7 lekcje koleżeńskie/otwarte 20 / 8 71.4 / 28.6

8 przekazywanie informacji o uczniach/zespołach klasowych 26 / 2 92.9 / 7.1

9 planowanie i/lub opracowywanie materiałów 15 / 13 53.6 / 46.4

10 inne, jakie? 2 / 26 7.1 / 92.9

11 nie uzyskuję wsparcia 0 / 28 0 / 100

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jakich sytuacjach, w swojej pracy z uczniami, korzysta Pan/i z pomocy innych nauczycieli?

(8478)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 27

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Przykłady korzystania z pomocy innych nauczycieli. problem z dyscypliną, problemy techniczne np. z

komputerem, interwencja w sprawie zachowania ucznia

problemowego, lekcje koleżeńskie, opinie o uczniach,

dokumentacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej
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Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej

pracy

Nauczyciele systematycznie prowadzą ewaluację własnej pracy (24/28). Poddają ewaluacji m.in. metody

nauczania, kryteria oceniania i zasady współpracy z uczniami, stopień realizacji podstawy programowej,

atrakcyjność zajęć, wykorzystanie nowoczesnych technologii, współpracę z rodzicami, indywidualizację pracy

z uczniem; zapewnienie bezpieczeństwa i wykształcanie pożądanych postaw, efekty kształcenia, efekty

podejmowanych działań wychowawczych, efekty pracy z uczniami o indywidualnych potrzebach edukacyjnych,

stosowane formy sprawdzania wiedzy, sposoby oceniania, umiejętność motywowania, inspirowania uczniów,

umiejętność utrzymania dyscypliny, atmosferę na lekcji. Prowadząc ewaluację własnej pracy współpracują

z innymi nauczycielami (m. in. w zakresie organizacji zajęć otwartych, doborze podręczników, modyfikacji

programowych, metod pracy, form zajęć, realizacji projektów, programów innowacyjnych; tworzenia narzędzi

badawczych, pisania programów naprawczych, organizowania konkursów; ewaluacji dokumentów szkolnych,

testów, sprawdzianów, współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną; organizacji imprez, uroczystości,

wycieczek, wyjść, akcji charytatywnych, pomocowych, prace dotyczące działań - Wojewódzka Sieć Szkół

promujących Zdrowie  - wystawy, inscenizacje, warsztaty). W ich ocenie ta współpraca jest przydatna (28/28).

Wymaganie:

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

W efektywnych szkołach tworzy się partnerstwo z rodzicami przede wszystkim dla wsparcia uczenia się uczniów.

Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny pozytywnie wpływa na rozwój uczniów, dlatego szkoły zachęcają

rodziców do udziału w tym procesie. Celem organizowanych przez szkołę działań powinno być włączanie

rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych aspektów pracy szkoły.

Poziom spełnienia wymagania: B

W szkole obowiązuje systemowy charakter rozwiązań zapewniających zbieranie oraz uwzględnianie opinii

rodziców w procesie podejmowania decyzji. Wpływa to na zwiększenie przydatność podejmowanych działań

odpowiadających na potrzeby rozwojowe uczniów. Istotą pracy tej szkoły jest partycypacja rodziców

w procesach decyzyjnych oraz skuteczność działań w zachęcaniu rodziców do zgłaszania inicjatyw na rzecz jej

rozwoju. Ważne jest też to, że zgłoszone inicjatywy są użyteczne i realizowane. Nauczyciele pozyskują opinie

rodziców w różnorodny sposób. Niezależnie od tego rodzice zgłaszają własne inicjatywy, które mają wpływ

na życie szkoły i współpracują z nią w realizacji projektów wspierających rozwój ich dzieci. Pod wpływem opinii

rodziców zmieniono m. in. ofertę i charakter zajęć pozalekcyjnych, organizację przerw uczniów, wyjazdów

edukacyjnych, zakupu wyposażenia, drobnych prac remontowych. Część rodziców potwierdza osobisty udział

w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły, a niektórzy uznają że szkoła realizuje zgłaszane przez nich

osobiście inicjatywy i propozycje. 
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Obszar badania: Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat

swojej pracy

Szkoła w sposób systemowy zbiera i uwzględnia opinie rodziców podejmując decyzje. Mogą oni angażować się

w jej pracę (rys. 1j). Rodzice mają możliwość dzielenia się swoimi opiniami z radą pedagogiczną w ramach

zebrań, konsultacji, podczas indywidualnych rozmów poza wyznaczonymi godzinami spotkań dla rodziców,

przy okazji uroczystości i imprez szkolnych czy klasowych, badań ankietowych. Większość opinii, inicjatyw

podejmowanych przez rodziców jest brana pod uwagę przy planowaniu pracy szkoły (rys. 1w). Rodzice mieli

wpływ m. in. na wprowadzenie drugiej przerwy obiadowej, zakaz używania telefonów komórkowych, wybór

ubezpieczenia szkoły, dzieci, zamianę cateringu, założenie domofonu, organizację imprez.

Rodzice są zapoznani z informacjami dotyczącymi godzin pracy szkoły, świetlicy, dyrektora, pedagoga,

psychologa. Na tablicy informacyjnej zamieszczono komunikaty dotyczące m. in. zebrań, spotkań, imprez,

pomocy form psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła posiada dziennik elektroniczny (zebrania, plan zajęć,

zastępstwa, aktualne wiadomości). Pedagog szkolny wspiera, udziela informacji. Rodzice wyrażają swoje opinie

w kontaktach z wychowawcami. Strona internetowa zawiera obowiązujące w szkole dokumenty, regulaminy,

procedury.

Rys. 1j
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Rys.1w

Obszar badania:  W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich

dzieci

Rodzice bardzo aktywnie współpracują ze szkołą w zakresie organizacji wycieczek (m. in. Las Łagiewnicki,

warsztaty ekologiczne, Centrum Nauki, zielone szkoły, teatr, kino, palmiarnia, fabryka bombek, ulice miasta,

palmiarnia), organizacji akcji (Sprzątanie świata, zbiórka nakrętek, elektrośmieci, karmy dla zwierząt i innych),

podejmowania prac hodowlanych (sadzenie cebulek, różnego rodzaju hodowle). Pomagają w organizacji

konkursów, przedstawień. W ich ocenie, uczniów najbardziej rozwija udział w  zajęciach dodatkowych, z zakresu

bezpieczeństwa, realizacja programów i projektów (Bezpieczne dziecko w Internecie, Mądrzy rodzice - cykl

spotkań z psychologiem, pedagogiem, prawnikami). Nauczyciele, w ich ocenie są pomocni w rozwoju dzieci

(rys. 1j, 2j). W realizacji pracy szkoły, należy zwrócić uwagę na adekwatność jej działań (nauczycieli) na rzecz

rozwoju dzieci podejmowanych we współpracy z rodzicami. 
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Rys. 1j Rys. 2j

Obszar badania:  Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w

podejmowanych działaniach

W podejmowaniu decyzji uczestniczą rodzice (rys. 1j - 2j). W tym aspekcie wymieniają oni prace porządkowe

(m. in. malowanie klas, świetlicy, pracowni komputerowej), dysponowanie finansami. Biorą udział w realizacji

m. in. akcji, zbiórek, wycieczek. Szkoła systematycznie współpracuje z rodzicami. Współpraca ta przynosi

wymierne efekty w sferze dydaktycznej i wychowawczej; tworzy klimat wzajemnego zrozumienia, wpływający

na lepsze wyniki dydaktyczno - wychowawcze szkoły. Do najważniejszych decyzji na jakie mają wpływ rodzice

zaliczyć należy: współpracę przy uchwalaniu prawa szkolnego (wszelkie działania wpływające na zmianę

istniejącego lub utworzenie nowego prawa obowiązującego w szkole - opiniowanie projektu planu finansowego,

planu pracy szkoły, uchwalanie programu wychowawczego, programu profilaktyki, opiniowanie dorobku

zawodowego nauczyciela). Rodzice mają wpływ na proces edukacyjny i organizację pracy szkoły poprzez

wszystkie działania związane bezpośrednio z przebiegiem nauki w szkole (m. in. ustalanie dni wolnych od zajęć

dydaktycznych, wybór podręczników). Rodzice mają możliwość uczestniczenia w imprezach i uroczystościach

szkolnych, konkursach, festiwalach, zbiórkach funduszy na rzecz szkoły, zakupie pomocy naukowych, nagród.

Rodzice podjęli działania obejmujące zapewnienie bezpieczeństwa dzieci (m. in. dyżury, monitoring, domofon

do świetlicy). Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci poprzez: rozmowy z pedagogiem i psychologiem

szkolnym, pomoc poradni psychologiczno - pedagogicznej, wychowawców. Rodzice mogą skorzystać

z warsztatów psychologicznych (np. „Dziecko w sieci”), wskazywane są im instytucje pomocowe. Pod wpływem

rodziców zostały zmienione:

1. Organizacja zakończenia klas VI.

2. Zmiana ajenta obiadowego.
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3. Propozycje wycieczek klasowych.

4. Wybór zajęć dodatkowych.

5. Ustalenie terminarza dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

6. Ustalenie składek na ksero, wpłat na radę rodziców.

7. Wybór ubezpieczyciela.

8. Wprowadzanie e-dziennik.

9. Organizacja kiermaszu książek używanych.

10. Organizacja czasu wolnego podczas przerw.

11. Na poziomie klas na organizację imprez klasowych typu wigilia, andrzejki, dzień warzywa, wspólne

śpiewanie kolęd, wycieczek, wyjść do kina, teatru, itp.

Rodzice brali udział jako obserwatorzy w zajęciach edukacyjnych. Wprowadzono dodatkowe środki kontroli

przez rodziców (zeszyty do informacji).

Rys. 1j Rys. 2j
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Obszar badania: Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły

Szkoła podejmuje szereg działań (tabl. nr 1), aby zachęcić rodziców do wychodzenia z inicjatywami na rzecz jej

rozwoju i rozwoju uczniów. Szkoła zachęca rodziców do wyrażania swoich opinii. Poprzez stronę internetową

informuje rodziców na bieżąco o najważniejszych wydarzeniach, proponuje np. zestawy sprawdzianów dla

uczniów klas VI. Organizuje pomoc dla rodziców, której celem jest wspieranie ich w realizowaniu funkcji

rodzicielskiej. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci poprzez: rozmowy z pedagogiem i psychologiem

szkolnym, wychowawcami, nauczycielami w czasie spotkań, rozmów z psychologiem, rodzice mogą skorzystać

z warsztatów psychologicznych. Zachęca rodziców do działań i rozmów podczas organizowania pikniku

rodzinnego oraz Drzwi otwartych. Szkoła zachęca do udziału w projektach międzyszkolnych. W sytuacjach

trudnych wychowawczo włącza rodziców do pomocy. Często uczestniczą oni w opiece nad dziećmi podczas

różnego rodzaju wycieczkach szkolnych. Szkoła kieruje do rodziców potrzeby związane z jej modernizacją, czy

udziale w konkursach polegających na zbierani np. zakrętek, tonerów, starych płyt CD, surowców wtórnych itp.

Ostatnie propozycje rodziców to organizacja zakończenia roku szkolnego, wybór zajęć dodatkowych, propozycje

wycieczek klasowych, wprowadzanie edziennika, organizacja kiermaszu książek używanych, prowadzenie zajęć

dodatkowych przez rodziców o charakterze rozwijającym (rys. 1j - 2j). 

Rys. 1j Rys. 2j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób zachęcają Państwo rodziców do zgłaszania propozycji działań w szkole/klasie?

(7015)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Sposoby zachęcania rodziców do działań w szkole/klasie. dyskusja w czasie zebrań, spotkań klasowych, kontaktów

nieformalnych realizujemy pomysły rodziców i to wpływa

na to, że są oni zachęcenie do innych działań, staramy

się sami służyć własnym przykładem.

Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców

Podejmowane z inicjatywy rodziców działania wpływają na rozwój uczniów i rozwój szkoły. Są użyteczne,

realizowane systematycznie, cyklicznie i są zgodne z potrzebami wszystkich zainteresowanych rozwojem szkoły.

Zrealizowane propozycje (59/131), to m. in. organizacja zajęć dla uczniów słabych, organizacja wycieczek,

pikników, uroczystości szkolnych, działalność kół zainteresowań, drobne prace remontowe. Rodzice twierdzą,

że dzięki tym działaniom dzieci są bardziej pewne, samodzielne, odważne, przygotowane do dalszego etapu

edukacji. Jednak część rodziców twierdzi, że ich propozycje nie zostały zrealizowane (62). Prowadzone badania

potwierdzają, że w trudnym środowisku szkoły (brak pracy, zaniedbania środowiska), pomimo licznych działań

nie zawsze udaje się zaktywizować całe środowisko rodziców. Jednak systematyczna praca nauczycieli, organów

wspomagających pracę szkoły (poradnia, kurator sądowy, inne szkoły, przedszkola, fundacje) sprawia że duża

grupa rodziców uczestniczy w życiu szkoły. Rodzice biorą współudział m. in. w zbiórce makulatury, zakrętek,

oraz innych materiałów typu baterie, płyty, kable niezbędnych do uczestnictwa szkoły w akcjach tzw.

ekologicznych („Zakręcone miesiące”, „Stań po zielonej stronie mocy”, „Szkoła dla ekorozwoju”).  Efektem

współpracy z rodzicami są: zakup pomocy dydaktycznych, ułatwienia przy organizacji uroczystości i imprez typu

stroje, oprawa muzyczna, dodatkowe atrakcyjne zajęcia dla dzieci, ładne, kolorowe pomieszczenia klasowe,

atrakcyjne wyjścia i wycieczki dla dzieci, nagrody w konkursach ekologicznych. 
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