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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. 

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. Kształtowane są postawy i respektowane 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, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra

Edukacji Narodowej  z dnia 6.08.2015 r. Szkoła może spełniać wymagania na poziomie podstawowym

i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 01-12-2015 - 22-12-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Małgorzata Bury, Zofia Leduchowska. Badaniem objęto 247 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 271 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 55 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu

lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji i analizę

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

działania szkoły lub placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Akusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego

WUI-III - Scenariusz wywiadu z uczniami klas I-III (szkoła podstawowa)

WUPO - Scenariusz wywiadu z uczniami po obserwacji

WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale
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Obraz placówki

Historia szkoły Podstawowej nr 205 w Łodzi łączy się nierozerwalnie z tradycjami i historią osiedla

Olechów-Janów. Powstała bowiem w latach 80 - tych, jako zespół szkół składający się z liceum i szkoły

podstawowej klas I-VIII. Jako instytucja oświatowa służy mieszkańcom tego regionu już od wielu pokoleń.

Siedziba szkoły mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Gimnazjum nr 36, albowiem budynek szkoły, stanowi

wspólny obiekt dla tych placówek, z których każda funkcjonuje integralnie. Szkoła Podstawowa nr 205 im. św.

Jadwigi Królowej Polski w Łodzi, jest szkołą publiczną, prowadzonym przez Gminę Łódź do której w bieżącym

roku szkolnym uczęszcza 800 uczniów. Posiada dobrą bazę dydaktyczną do realizacji celów i zadań

statutowych: 38 sal dydaktycznych, w tym salą informatyczną dla klas IV-VI oraz dla klas I-III, salę

multimedialną- językową, bibliotekę, Halę sportową, dwie sale gimnastyczne, świetlicę szkolną, salę

do gimnastyki korekcyjnej, przyszkolny plac zabaw. Na lekcjach wychowania fizycznego i podczas zajęć

pozalekcyjnych, uczniowie wraz z nauczycielami, korzystają z znajdującego się w pobliżu obiektu sportowego

"Orlik" z boiskami wielofunkcyjnymi. Miejscem ćwiczeń ruchowych, wypoczynku i rozrywki jest również szkolny

plac zabaw. Świetlica dla klas I znajduje się na parterze szkoły i posiada odrębne wejście do budynku co daje

komfort rodzicom najmłodszych uczniów podczas przyprowadzania i odbierania ich ze szkoły.

Zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze realizowane są podczas zajęć obowiązkowych oraz

na zajęciach dodatkowych, które nauczyciele projektują tak, aby dziecko miało szansę działać w obszarze

swoich mocnych stron. Na terenie placówki organizowanych jest szereg przedmiotowych zajęć pozalekcyjnych

podczas których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania. Działa filia Domu Kultury "Górna", drużyna

zuchów i harcerzy ZHP, zespół taneczny DNA, Amatorska Liga Siatkówki, Liga Badmintona, zajęcia dramy",

szkoła językowa "Smile",, UKS Olechów, drużyna siatkarska SP 205, koło filmowe "205 klapsów", koło Caritas,

koła językowe, dziennikarskie, teatralne, historyczne, klub matematyków, redakcja angielskiej gazetki szkolnej.

Uczniowie klas III-VI czynnie uczestniczą w zajęciach chóru a najmłodsze klasy w zajęciach gry na flażolecie.

Wdrażane są nowatorskie rozwiązania wynikające z potrzeb uczniów, które przyczyniają się do ich sukcesów.

W klasach I-III realizowana jest innowacja pedagogiczna o charakterze programowym "Klawiatura bez

tajemnic" a klasy IV-VI uczestniczą w programie Szkoła z klasą. Nauczyciele organizują liczne konkursy

międzyszkolne : "Olimp", "English for kids", "Comiks", które cieszą się dużym zainteresowaniem i licznym

udziałem łódzkich szkół. Szkoła uczestniczy w "Odysei Umysłu", a uczniowie osiągają wysokie miejsca

w konkursach organizowanych w ramach tego projektu. Działania innowacyjne i nowatorskie nauczycieli

potwierdzają liczne certyfikaty, które szkoła posiada: Certyfikat: Szkoły Promującej Zdrowie, Szkoły z Klasą ,

Szkoły w Ruchu, Szkoły bez przemocy, Placówki społecznie zaangażowanej, Szkoły bezpiecznego internetu

i wiele innych. W szkole realizowany był projekt indywidualizacji nauczania w klasach I-III finansowany ze

środków unijnych "Wyjątkowy uczeń". Placówka brała udział w projekcie unijnym "Pierwsze uczniowskie

doświadczenia drogą do wiedzy", szwajcarskim "Wolontariat sposobem kształtowania postaw obywatelskich"-

uczniowie realizowali nieodpłatnie zajęcia pozalekcyjne związane z ekologią i ochroną środowiska, a szkoła

pozyskała wiele pomocy dydaktycznych. Uczestniczyła też, m.in. w projektach UNICEF "Szkoła z prawami

dziecka", "Młodzieżowa Akademia Siatkówki", "Ortograffiti". W październiku bieżącego roku w ramach programu

AISEC studenci Turcji i Ukrainy prowadzili zajęcia z uczniami klas IV-VI. Z uwagi na bardzo dobrze

zorganizowane zaplecze sportowe, szkoła oferuje uczniom zajęcia na wysokim poziomie, co owocuje

zdobywaniem najwyższych miejsc w zawodach sportowych. Z inicjatywy nauczycieli i Rady Osiedla na terenie

szkoły powstały 3 boiska do piłki plażowej. Dzięki tym wszystkim działaniom uczniowie szkoły odnoszą sukcesy
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grupowe i indywidualne, o czym świadczą uzyskane przez nich dyplomy, puchary i wyróżnienia.

Nauczyciele w swoich działaniach kształcą też w swoich uczniach poczucie patriotyzmu, przynależności i więzi

narodowej. Odbywa się to poprzez kultywowanie tradycji, obchody świat narodowych i a także zajęcia

regionalizmu. Uczniowie poznają wielokulturowość Łodzi, jej historię i zabytki. Szczególnie kultywowane są

tradycje związane z imieniem patronki szkoły. W znajdującej się "Sali Patronki", zgromadzono sztandar szkoły,

pamiątki, kroniki szkolne prowadzone od powstania placówki, kopie relikwii św. Jadwigi oraz fotorelacje ze

zjazdów szkół imienia św. Jadwigi, w których delegacje szkoły uczestniczą od wielu lat.

Nauczyciele w sposób umiejętny i kreatywny rozbudzają i rozwijają pasje swoich uczniów. Poszerzają też swoją

wiedzę, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach. Wyzwalając własną kreatywność pedagogiczną,

współpracują z rodzicami/opiekunami uczniów, prze co cyklicznie w ramach akcji Nauczyciele-Dzieciom

odbywają się przedstawienia teatralne i happeningi, w których biorą udział nauczyciele, rodzice i pracownicy

obsługi. Na terenie szkoły funkcjonuje prowadzona przez rodziców uczniów "Tęczowa Kawiarenka" – miejsce

do wypoczynku i sklepik ze zdrową żywnością. Realizowana jest akcja "Mleko w szkole"a dzięki wpisaniu szkoły

przez Ministerstwo Restrukturyzacji Rolnictwa na listę instytucji charytatywnych szkoła otrzymuje jabłka dla

wszystkich rodzin uczniów. W pracy wychowawczej szkoły istotna jest ścisła współpraca z instytucjami

wspierającymi działania na rzecz i dla dobra uczniów w tym z Radą Osiedla, Spółdzielnią Bawełna oraz

z sąsiedzkimi placówkami oświatowymi. Przez co, placówka w najbliższym otoczeniu społecznym jest

postrzegana jako przyjazna i bezpieczna.



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 205 6/53

      

Informacja o placówce

Nazwa placówki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 205
Patron ŚW.JADWIGA KRÓLOWA POLSKI

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Łódź

Ulica DĄBRÓWKI

Numer 1

Kod pocztowy 92-413

Urząd pocztowy ŁÓDŹ

Telefon 426709998

Fax 426709998

Www sp205lodz.edupage.org

Regon 00428971800000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 797

Oddziały 32

Nauczyciele pełnozatrudnieni 53.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 9.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 4.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 24.91

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 15.04

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat Łódź

Gmina Łódź

Typ gminy gmina miejska
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Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Poziom podstawowy:

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

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

Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować
indywidualny rozwój.

Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc
atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.

Poziom wysoki:

Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej
wykorzystanie.

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

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów.

Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Poziom podstawowy:

Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb
uczniów i środowiska.

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.

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

W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły
lub placówki.

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne oraz modyfikuje je
w razie potrzeb.

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice.

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Poziom podstawowy:

Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu,
realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.

Poziom wysoki:

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.
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Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja,
analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami.
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Wnioski

1. Sprawna organizacja procesu kształcenia, dostosowana do potrzeb uczniów, pomoc uczniom oraz

angażowanie ich do udziału w różnorodnych konkursach, programach i projektach edukacyjnych

krajowych i międzynarodowych, o charakterze interdyscyplinarnym, sprzyja aktywnemu zdobywaniu

wiadomości i umiejętności oraz umożliwia powiązanie wiedzy z różnych dziedzin i wykorzystanie jej

w praktyce.

2. W procesie kształcenia uczniów dostrzega się klimat sprzyjający uczeniu się i budowaniu

współodpowiedzialności za ten proces, przez wdrażanie nowatorskich działań, w większym stopniu

angażujących uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, a celowe wzbogacanie oferty

edukacyjnej szkoły, motywuje uczniów do nauki i umożliwia im pełniejszy rozwój.

3. Szkoła współpracuje z rodzicami i uczniami w zakresie uspójnienia zasad zachowania oraz

przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, co skutkuje tym, że czują się oni równorzędnymi

partnerami placówki.

4. Organizacja pracy szkoły sprzyja współpracy nauczycieli, szczególnie w zakresie planowania

i organizowania sytuacji edukacyjnych, co przekłada się na poszerzenie doświadczeń zawodowych,

integrację zespołu nauczycielskiego, efektywność i atrakcyjność prowadzonych zajęć, monitorowanie

wdrażanych rozwiązań oraz na wprowadzanie skutecznych zmian w procesie edukacyjnym, będących

wynikiem wspólnych ustaleń.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Badanie pokazuje, że w ewaluowanej szkole planowanie i organizacja procesów edukacyjnych służy

rozwojowi uczniów. Powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie w praktyce podczas

lekcji, zajęć pozalekcyjnych, konkursów o wymiarze szkolnym, lokalnym i międzynarodowym oraz

działań środowiskowych, sprzyja rozwijaniu kompetencji i zainteresowań uczniów, oraz pomaga im

lepiej zrozumieć świat. Nauczyciele tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się, dbają o dobre relacje

i odnoszą się do uczniów z szacunkiem. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane

wobec nich oczekiwania oraz mają wpływ na sposób uczenia się, dzięki czemu czują się

współodpowiedzialni za własny rozwój, bo wiedzą czego i po co się uczą. Powszechne są działania

nauczycieli, podczas których uczniowie mają możliwość uczenia się od siebie nawzajem

i współpracy ze sobą. Nauczyciele potrafią zainteresować uczniów tematem lekcji, organizują pracę

w grupach, stosują ciekawe pomoce, zrozumiale tłumaczą zagadnienia, a sposób w jaki uczą,

powoduje, że uczniom chce się uczyć. Ocenianie uczniów według ustalonych i jasnych dla nich zasad

oraz bieżące informowanie o postępach w nauce, mobilizuje ich do pracy na lekcji. W procesie

kształcenia, nauczyciele odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, stosują innowacyjne rozwiązania

i realizują nowatorskie działania o charakterze interdyscyplinarnym, we współpracy z instytucjami

środowiska lokalnego, co  korzystnie wpływa na rozwój talentów, kompetencji i postaw uczniów.

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

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

oddziału.

Sposób w jaki nauczyciele realizują procesy edukacyjne, dostosowany jest do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.

Nauczyciele odpowiednio do rozpoznanych potrzeb uczniów, dokonują celowego i świadomego wyboru pomocy

dydaktycznych, metod i form pracy na lekcji, w tym metod aktywizujących, zwiększających efektywność

procesu kształcenia uczniów, na co wskazuje obserwacja wybranych zajęć. Prawie na wszystkich zajęciach,

potrafią uczniów zainteresować tematem lekcji, zrozumiale tłumaczą zagadnienia, upewniają się czy uczniowie

zrozumieli to, o czym była mowa na lekcji i prowadzą lekcje tak, że uczniom chce się uczyć – wykresy 1j, 2j, 3j,

4j. Zróżnicowane opinie uczniów klas VI, zebrane z perspektywy jednego dnia w szkole, wskazują, że uczniowie

na ogół lubią się uczyć na lekcjach, lecz ich zadania co do kwestii czy na wszystkich lekcjach są

podzielone – wykres 5j. Na obserwowanych lekcjach, uczniom klas starszych i młodszych wszystko się

podobało, np. odejmowanie ułamków, pisanie określeń z pamięci, a także to, że mogli malować, tworzyć

i współpracować ze sobą w grupach i wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. W opinii uczniów klas I-III, szkoła
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jest duża, przestrzenna, kolorowa i daje im dużo możliwości, np. uczniowie mają wybór zajęć dodatkowych.

Organizowane są wycieczki, zajęcia sportowe i konkursy, np. recytatorski, plastyczny ortograficzny i Alfik

Matematyczny, dzięki czemu uczniowie mogą w szkole rozwijać swoje zainteresowania. Uczniowie lubią swoją

szkołę, ale najbardziej są zadowoleni, gdy dostają dobre oceny i gdy w ciekawy sposób zdobywają nową

wiedzę.

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania:  Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec

nich oczekiwania.

Wyniki obserwacji wybranych lekcji i ankietowania uczniów wskazują, że nauczyciele podczas zajęć kształtują

postawy świadomego uczenia się uczniów w szkole. Nauczyciele mówią czego nauczą się uczniowie i jakie mają

podjąć działania, a także określają jakie są ich oczekiwania/kryteria oraz upewniają się czy uczniowie właściwie

zrozumieli co będą robić na lekcji i jaki będzie efekt końcowy ich pracy. W tym celu nauczyciele określają cele

lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia, lub tworzą warunki do odkrycia celów lekcji przez uczniów i proszą ich,

by sami je sformułowali – wykresy 1j. 2j. W rezultacie uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane

wobec nich wymagania, np. wiedzą czego mają się nauczyć i dlaczego się tego uczą – wykresy 3j, 4j.

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

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

uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.

Uczniowie otrzymują od nauczycieli informację zwrotną, dotyczącą efektów ich pracy oraz są oceniani według

ustalonych i jasnych dla nich zasad, na co wskazuje większość ankietowanie uczniów  – wykres 1j. Nauczyciele

na lekcjach mówią im co będą brać pod uwagę oceniając zadanie i w większości przestrzegają ustalonych zasad

oceniania – wykresy 2j, 3j. Podczas oceniania, nauczyciele w większości informują uczniów, które elementy

odpowiedzi lub działania ucznia są prawidłowe; zwracają uwagę na poprawność wykonania zadania; chwalą

ucznia za dobry pomysł, co można było zaobserwować na wybranych lekcjach; rozmawiają z uczniami o ich

postępach w nauce i jak radzić sobie z trudnościami, choć zdania uczniów w tej kwestii są podzielone oraz

dostrzegają to, co robią dobrze i pomagają im odkryć ich mocne strony – wykresy 4j, 5j, 6j, 7j. W opinii

rodziców, sposób w jaki nauczyciele oceniają uczniów, zachęca ich do uczenia się i pomaga rodzicom wspierać

swoje dziecko – wykres 8j. Wskazują na to także ankietowani uczniowie, bo większość z nich w efekcie

oceniania ma ochotę uczyć się, postanawia że się poprawi – wykres 1w. 
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 9j

 

Wykres 1w
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Obszar badania:  Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w

trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 

Wzajemna relacja między nauczycielami i uczniami jest życzliwa, co przekłada się na atmosferę uczenia się.

Wskazuje na to obserwacja zajęć i wyniki ankietowania uczniów. W czasie zajęć edukacyjnych widoczna jest

atmosfera współpracy i nauki. Nauczyciele rozbudzają ciekawość poznawczą uczniów oraz poczucie, że nauka

jest wartością, a także motywują i zachęcają uczniów do pracy, skupiając ich uwagę na temacie lekcji. Na

atmosferę uczenia się ma także wpływ otoczenie edukacyjne, w tym organizacja przestrzeni i dostęp do pomocy

dydaktycznych, a także odpowiednie zarządzanie czasem. Opinie oraz inicjatywy uczniów są uwzględniane

i przeważnie wykorzystywane przez nauczycieli do pracy na lekcji. Uczniowie mogą podejmować indywidualne

decyzje dotyczące uczenia się i mają możliwość uczenia się na błędach. Za najbardziej pomocne w uczeniu się

na lekcji, uczniowie uznali: tłumaczenie i zadawanie pytań, odpowiedzi kolegów i koleżanek, karty pracy,

informacje od nauczyciela oraz prezentacje i obserwacje. Podczas lekcji uczniowie są w większości

zainteresowani, samodzielni w działaniu oraz chętnie angażują się w pracę indywidualną, grupową i zespołową –

wykazując zaangażowanie podczas wykonywanych zadań. Nauczyciele podkreślają aktywność uczniów, stosują

wzmacniania pozytywne, wsłuchują się w ich problemy, upewniają się czy uczniowie zrozumieli to, o czym była

mowa na lekcji oraz wspierają uczniów potrzebujących pomocy dając wskazówki, które pomagają im się uczyć –

wykres 7j. Jednakże opinie uczniów klas VI zebrane z perspektywy jednego dnia w szkole wskazują, że dostają

oni wskazówki, ale nie na wszystkich lekcjach. Zdania uczniów w tej kwestii są podzielone – wykres 8j.

Nauczyciele, w opinii rodziców, dbają o dobre relacje między uczniami i w większości odnoszą się do nich

z szacunkiem, traktując wszystkich uczniów sprawiedliwie i na równi z innymi uczniami, dzięki czemu są oni

nastawieni do siebie na ogół przyjaźnie i pomagają sobie w nauce – wykresy 1j, 2j, 3j, 4j. Pomimo to

w odczuciu około połowy uczniów klas V, zdarza się że są oni wyśmiewani przez innych uczniów, a nieliczni

z nich uważają, że także przez nauczycieli, czego nie zaobserwowano podczas zajęć – wykres 5j. Zjawisko to

jest marginalne i nie dotyczy większości nauczycieli, gdyż zdecydowana większość ankietowanych uczniów klas

V, tj. 96% uważa, że tak nie jest – wykres 6j. Podobnie sądzą ankietowani rodzice, którzy w większości

uważają, że nauczyciele na wszystkich lub na większości zajęć wierzą w możliwości ich dziecka i chwalą je

częściej niż krytykują – wykresy 9j, 10j. 
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Wykres 1j Wykres 2j

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

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

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.

Wyniki obserwacji wybranych zajęć wskazują na powszechność działań nauczycieli rozwijających umiejętność

uczenia się. W procesie kształcenia uczniów istotne jest traktowanie uczniów, jako uczestników procesu uczenia

się oraz kształtowanie postawy aktywnej, w oparciu o metody i techniki aktywizujące potencjał uczniów

i rozbudzanie ich wewnętrznej motywacji do pracy na lekcji, przez system wzmocnień pozytywnych, np.

pochwały, oceny, plusy za aktywność. Sprzyja temu wdrażanie uczniów do samodzielności i aktywności podczas

pracy na lekcji, umożliwianie im wyrażania własnych opinii, prezentowania wyników swojej pracy i pracy

grupowej na forum klasy, a także kształtowanie umiejętności samooceny. Nauczyciele tworzą sytuacje,

w których uczniowie rozwiązują problemy poznawcze, na co wskazuje obserwacja większości zajęć i na ogół

pomagają im zastanowić się czego nauczyli się na lekcji, choć zdania uczniów klas VI w tej kwestii są

podzielone – wykres 1j. W tym celu mówią uczniom, gdzie znajdą najważniejsze informacje, jak robić przydatne

notatki, jakie treści powinni powtórzyć, jak zapamiętać nowe informacje oraz pomagają im znaleźć sposób,

w jaki mogliby najlepiej opanować wiedzę i wykorzystać swoje mocne strony do efektywnego uczenia

się – wykresy 2j, 3j. 4j, 5j, 6j, 7j. 
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j
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W wymaganiu "Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się" w

odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

szkoły/placówki:

Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych

dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.

Działania międzyprzedmiotowe są w szkole realizowane i przebiegają w różnych formach, czego przykładem są

m.in.:

• lekcje interdyscyplinarne polsko-angielskie, lekcja „Jak się uczyć” – prowadzona przez uczniów klasy V –

przybliżająca innym uczniom strategię uczenia się słówek angielskich, z wykorzystaniem metody obrazkowej

flashcards i metody pracy w grupach;

• projekty edukacyjne – „Jak to działa”, „Mistrzowie kodowania”, "Nocowanie w szkole - pod hasłem co lubię

czytać", które łączącą różne zagadnienia, często wykraczające poza treści programowe;

• projekt "Najlepsza woda Łódzka" – połączony z pozaszkolnym konkursem tematycznym (plastyka, przyrody,

ekologia wody);

• konkurs „Łódź moje miasto”, w ramach którego powstały: gazetka, album i prezentacja multimedialna

o Łodzi;

• happening ortograficzny, zorganizowany w lokalnym środowisku szkoły;

• biegi na orientację połączone z matematyką pod hasłem „Orientuj się i licz”;

• potyczki świąteczne – konkurs „Czar par” – łączący zadania do rozwiązania z matematyki, języka polskiego

i angielskiego.

Podczas lekcji nauczyciele w większości nawiązują do zagadnień poruszanych na innych przedmiotach

i rozmawiają z uczniami, jak to, czego się uczą w szkole może im się przydać w życiu (wykresy 1j 2j), a także

omawiają uczniami ich doświadczenia, które są związane z tematem lekcji i pokazują uczniom związki między

tym, co dzieje się na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce i na świecie,

na co wskazuje obserwacja wybranych zajęć i ponad połowa ankietowanych uczniów klas V – wykresy 3j,4j.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia

się.

Na większości zajęć nauczyciele rozmawiają z uczniami, w jaki sposób będzie przebiegać lekcja, jak będą

realizowane jej cele oraz umożliwiają uczniom wpływanie na przebieg procesu uczenia się. Wskazują na to

wyniki ankietowania uczniów i obserwacja wybranych lekcji. Zadaniem uczniów i nauczycieli dotyczy to

najczęściej sposobu pracy na lekcji, np. stosowanych form/lub metod pracy, realizacji własnych pomysłów,

treści zadania domowego, sposobu oceniania, terminu klasówki/sprawdzianu, a rzadziej atmosfery w klasie

i omawianych treści –wykresy 1j, 2j, 3j, 4j, 5j, 6j,1w. Jak wykazała obserwacja zajęć, na większości lekcji

uczniowie mieli pozostawioną przestrzeń do samodzielności, do swobodnej wymiany informacji, związanych

z tematem lekcji oraz do podejmowania decyzji, dotyczących pracy grupowej, np. składu grupy roboczej,

sposobu wykonania prezentacji wg własnej koncepcji i do samooceny pracy. Z własnej inicjatywy uczniowie

mogli dzielić się swoją wiedzą z innymi uczniami, czasami wykraczającą poza realizowane treści i poszerzać

w ten sposób ich zakres wiedzy. 

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 1w

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Obserwacja zajęć i ankietowanie uczniów wskazują, że nauczyciele najczęściej organizują wzajemne uczenie

się, przez współpracę i wymianę doświadczeń z całym zespołem klasowym, w grupach, w parach i w drużynach,

na co wskazuje większość ankietowanych uczniów i nauczycieli oraz dają uczniom możliwość porozmawiania się

ze sobą na temat związany z lekcją – wykresy 1j, 2j, 1o. Często pracują metodami aktywizującymi, do których

zaliczyli, m.in. burzę mózgów, mapę pamięci, dyskusje na forum klasy, elementy dramy, gry dydaktyczne.

Ponad połowa nauczycieli, wśród stosowanych przez siebie sposobów wzajemnego uczenia się, wskazała

na angażowanie do wspólnej pracy ucznia zdolnego z uczniem mającym trudności w nauce – wykres 1o. Nieco

mniej niż połowa nauczycieli stawia na  pomoc uczniowską (wspólne odrabianie prac domowych, powtarzanie

materiału do sprawdzianów, itp.) oraz na zabawy edukacyjne, w ramach zajęć integracyjnych – wykres 1o.

Około 1/3 nauczycieli wykorzystuje do pracy na lekcji prezentacje uczniowskie oraz stosuje ocenę koleżeńską,

na co wskazują także uczniowie klas V – wykresy  1o, 3j. Metodę projektu i rozwiązywanie zadań wymyślonych

przez uczniów stosuje 1/4 nauczycieli – wykresy 1o, 4j. Inne formy organizacyjne, wykorzystywane w tym celu

przez mniej niż połowę nauczycieli, to przygotowanie fragmentów lekcji przez uczniów lub prowadzenie

zestawów ćwiczeń, obserwowanie rozgrywek sportowych oraz przydzielanie uczniowi funkcji, np. asystenta,

kapitana, sędziego, reprezentanta szkoły, organizatora imprez sportowych – wykres 1o. Uczniowie uczą się

także od siebie w sytuacjach, w których pomagają sobie nawzajem w przygotowywaniu prezentacji

multimedialnych, aplikacji, referatów i plakatów, które są wykorzystywane na lekcji, jak również

w przygotowaniu publikacji prac nagrodzonych w konkursach na stronę internetową szkoły. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania: W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi

uczniów.

Szkoła jest otwarta na potrzeby uczniów i na oczekiwania rodziców oraz pozytywnie nastawiona

do wprowadzania niestandardowych zmian i innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, w ramach realizowanych

w szkole projektów i programów szkolnych, krajowych i międzynarodowych oraz wielu innych ciekawych

inicjatyw o charakterze edukacyjnym, sportowym, profilaktycznym i zdrowotnym, które niosą ze sobą także

aspekt wychowawczy. Wiele działań edukacyjnych, o wymiarze interdyscyplinarnym, realizowanych

w atrakcyjny dla uczniów sposób, ma wpływ na wzrost aktywności szkolnej i pozaszkolnej, rozwija nowe

kompetencje, wyobraźnię i postawy twórcze oraz wzbogaca doświadczenia uczniów, czego przykładem jest,

m.in. autorski konkurs międzyszkolny The Best Comics Ever – realizowany we współpracy z Łódzkim Centrum

Komiksu; projekt praktyk międzynarodowych AIESEC – polegający na organizacji zajęć w klasach IV-VI ze

studentami z Turcji i z Ukrainy; happeningi oraz gry miejskie na osiedlu. Jednakże za nowatorskie,

w szczególności uznać należy te inicjatywy szkolne, które ze względu na osiągane efekty są przykładami dobrej

praktyki, gdyż wykraczają poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, poszerzają wiedzę

i mają swoje uzasadnienie związane z potrzebami uczniów, np.:

• program szkolny „Mistrzowie Kodowania" – rozwijający myślenie algorytmiczne i logikę programowania

w języku SCRATCH, realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych, we współpracy z firmą Samsung, w ramach

którego szkoła brała udział w Europejskim Tygodniu Programowania;

• program edukacyjny „Odyseja Umysłu”, realizowany wieloetapowo, w formie międzynarodowego konkursu

kreatywnego rozwiązywania problemów, ukierunkowany na rozwijanie samodzielności i twórczego myślenia

– szkoła jest organizatorem regionalnego przeglądu;

• innowację pedagogiczną „Klawiatura bez tajemnic”, której celem jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu

informatyki, m.in. przez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem multimediów w klasach IV-VI na wszystkich

lekcjach;

• projekt edukacyjny „Łódź wczoraj i dziś” o tematyce regionalnej, przybliżający kulturę i poszerzający wiedzę

uczniów na temat historii miasta Łodzi i życia K. Scheiblera – oparty na korelacji międzyprzedmiotowej

(matematyka, historia, przyroda wychowanie fizyczne, język polski), realizowany we współpracy z Łódzkim

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

W opinii dyrektora i nauczycieli w/w działania, realizowane w oparciu o założenia koncepcji pedagogicznej Marii

Montessori, teorii Wielorakich Inteligencji wg Howarda Gardnera i pedagogiki zabawy, zaspokajają potrzebę

naturalnej ciekawości świata, rozwijania talentów, osiągnięcia sukcesu, a także pozwalają uczniom na odkrycie

własnej mocnej strony, na której można bazować w życiu. Nauczycielom umożliwiają odejście od schematu

nauczania klasowego, przez co sprzyjają rozwijaniu talentów w szerszej mierze, a także są dla nich inspiracją

do współpracy i wprowadzania zmian w procesie kształcenia uczniów i nie popadania w rutynę. Ich realizacja

odbywa się w środowisku szkolnym, społecznym i przyrodniczym, w formie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

czego przykładem są m.in. lekcje w terenie, wycieczki po regionie łódzkim, gry miejskie w Parku Źródliska,

konkursy, inscenizacje. Zajęcia prowadzone nowatorskimi sposobami, z wykorzystaniem nowoczesnych

technologii informacyjno-komunikacyjnych są związane z postępem, przez co ciekawe dla uczniów, rozwijają ich

kreatywność i pomysłowość, motywują i angażują do działania, inspirują do poszukiwania i stosowania

w praktyce nietypowych rozwiązań oraz rozwijają postawę odpowiedzialności za efekty pracy. Przesłanki

z jakich wynika ich stosowanie, to: potrzeba rozwijania kompetencji uczniów wykraczających poza te wpisane

w podstawę programową kształcenia ogólnego i zwiększenia mobilności uczniów, poprzez rozbudzenie ich

motywacji do wysiłku i rozwoju osobistego oraz chęć stworzenia im odpowiednich warunków do rozwoju



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 205 30/53

      

zainteresowań i możliwości do wypełniania czasu po lekcjach. Istotnym aspektem podejmowanych działań jest

poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie historii, kultury i tradycji własnego kraju, regionu, świata.

Obszar badania: Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.

Badanie wskazuje na skuteczność działań nauczycieli, w kształtowaniu odpowiedzialności uczniów za własny

rozwój. Jak pokazują wyniki ankietowania uczniów klas V, większość z nich czuje się odpowiedzialna za własny

rozwój i jest pozytywnie zmotywowana do nauki. W opinii większości ankietowanych uczniów, osiągnięcia jakie

uzyskują w nauce najbardziej zależą od ich własnego zaangażowania, czasu jaki poświęcają na naukę i od ich

obecności na lekcjach, a rzadziej od pomocy rodziców, ich uzdolnień, pomocy kolegów i koleżanek czy wsparcia

nauczycieli – wykres 1 w. Zadaniem niektórych uczniów wpływ na ich osiągnięcia mają także pochwały

nauczyciela/rodziców, starania nauczyciela włożone w lekcję (np. przyjemne prowadzenie lekcji), odrabianie

prac domowych, robienie projektów po uzgodnieniu z klasą, udział w kołach zainteresowań oraz chęć zdobycia

w przyszłości dobrej pracy. Uczniowie uczą się, ponieważ w większości wiedzą, że to jest ważne dla ich

przyszłości, gdyż chcą wiedzieć więcej i rozwijać swoje zainteresowania, a rzadziej robią to, bo lubią się

uczyć – wykres 2w. 
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Wykres 1w
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Wykres 2w
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Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła prowadzi skuteczną edukację antydyskryminacyjną oraz wdraża świadome działania

podnoszące poziom wiedzy, umiejętności uczniów. Celem tych działań jest przeciwdziałanie

dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Placówka realizuje działania wychowawcze

i profilaktyczne wynikające z rozpoznanych potrzeb uczniów i specyfiki środowiska, które są

modyfikowane przy udziale uczniów i rodziców, a zgłaszane przez nich pomysły i inicjatywy są

realizowane. 

Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które

są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.

Szkoła pozyskuje informacje o potrzebach uczniów i specyfice środowiska od uczniów, rodziców (podczas zebrań

klasowych i rady rodziców), mieszkańców podczas prowadzonych  z nimi rozmów, przedstawicieli Straży

Miejskiej, Policji (podczas interwencji i spotkań), nauczycieli mieszkających na  osiedlu. Źródłem informacji są

też dane pozyskane podczas badań ankietowych, m.in. od rodziców dotyczące ich potrzeb, ewaluacji

wewnętrznej, nauczycieli przedszkoli i nauczycieli gimnazjum. Badanie wskazuje na adekwatność działań szkoły

do potrzeb uczniów,  specyfiki środowiska oraz spójność tych działań z programami: profilaktyki i 

wychowawczym (opracowane przy zaangażowaniu i wsparciu rady rodziców). W działaniach tych istotna jest

integracja ze środowiskiem (włączanie mieszkańców, rodzin uczniów w życie szkoły), wzmacnianie więzi

rodzinnych, kształtowanie postaw społecznych, patriotycznych, przeciwdziałanie aktom wandalizmu w szkole

i na osiedlu, aktom chuligaństwa. Ważnym elementem tych działań jest dbałość o zdrowie (rozwijanie kondycji

fizycznej uczniów, zdrowe nawyki żywieniowe), środowisko, w tym otoczenie szkoły (dbałość uczniów o zieleń

wokół szkoły), akcje na rzecz osiedla (wigilie dla najuboższych mieszkańców, zajęcia sportowe dla mieszkańców

oraz dla rodziców z uczniami czy przedszkolakami). Placówka otwarta jest na  potrzeby mieszkańców,

organizowane są na jej terenie pikniki, zawody sportowe, wspólne zajęcia sportowe, zebrania wspólnot

mieszkaniowych. Szkoła organizuje festyny, zaprasza na warsztaty, uroczystości rodzinne (Święto Rodziny,

Dzień Babci i Dziadka), środowiskowe (Hop do szkoły), akcje ekologiczne (Sprzątanie świata, dbanie o tereny

zielone). W przedsięwzięciach tych uczestniczą rodzice i mieszkańcy osiedla. 
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Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i

psychiczne.

Dane pozyskane z badań wskazują, że szkoła zapewniania uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne,

co świadczy o skuteczności jej działań w tym zakresie. Zdaniem respondentów (uczniów, pracowników

niepedagogicznych, organu prowadzącego, partnerów zewnętrznych), nie występują lub należą do rzadkości

przypadki niepożądanych zachowań. Większość uczniów zadeklarowała, w przypadku przemocy słownej, że nie

doświadczyła obrażania, używania nieprzyjemnych przezwisk lub też zdarzyło się to raz, co trzeci uczeń wyraził

odmienne zdanie (Wykres 1 j). Do incydentalnych należą sytuacje obrażania za pomocą Internetu lub telefonów

komórkowych (Wykres 2 j). Uczniowie  w większości nie spotkali się ze zjawiskiem przemocy fizycznej, co ósmy

uczeń deklaruje, iż zdarzenie to miało miejsce od 2 do 3 razy, a co dziesiąty doświadczył takiej sytuacji 4 razy

lub więcej (Wykres 3 j). Większość uczniów informuje, że nie spotkała się z przemocą pozawerbalną, w tym

wymuszaniem kupowania czegoś za własne pieniądze (Wykres 4 j), kradzieżą (Wykres 5 j), wykluczeniem

z grupy (Wykres 7 j), umyślnym zniszczeniem rzeczy (Wykres 8 j). Powyższe sytuacje występują incydentalnie.

Według większości uczniów nie doświadczyli zachowań, które były dla nich nieprzyjemne, co szósty uczeń

deklaruje: 2 - 3 razy, a co  siódmy 4 razy lub więcej (Wykres 6 j).  Uczniowie klas młodszych, jak sami

powiedzieli, czują się w szkole bezpiecznie, są pod opieką nauczycieli, na korytarzach pełnione są dyżury

nauczycielskie, organizowane są zabawy zapewniające poczucie bezpieczeństwa. Uczniowie wiedzą gdzie

znajdują się drogi ewakuacyjne, uczestniczą w alarmach próbnych. Respondenci wskazali wiele działań

podejmowanych w szkole w zakresie bezpieczeństwa uczniów w tym, m.in. funkcjonujący monitoring

przy wejściu do szkoły, wideodomofon przy odbiorze dzieci ze świetlicy, dyżury nauczycielskie podczas przerw,

opieka w szatni, świetlicy.

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j Wykres 8j

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

Dane pozyskane z badań wskazują na partycypację w decydowaniu o zasadach postępowania i współdziałania

w szkole przez wszystkie podmioty, a relacje między nimi oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Uczniowie jak i rodzice biorą udział w ustalaniu zasad zachowań (Wykres 1 j - 2 j), co trzeci uczeń deklaruje

odmienne zdanie. Większość rodziców wskazuje, że ma wpływ na zasady jakie obowiązują w klasie ich dzieci

(Wykres 3 j). Uczniowie wyrazili zaufanie do swoich nauczycieli (Wykres 4 j), ich zdaniem są traktowani

sprawiedliwie (Wykres 5 j). Można było to zaobserwować podczas sytuacji edukacyjnych. Widoczne było

wzajemne zrozumienie, szacunek, życzliwość, zaufanie. Nauczyciele  poprzez osobisty przykład, kształtowali

pożądane społecznie postawy. Zdaniem respondentów w szkole istotnymi wartościami są, m.in.  uczciwość,

tolerancja, poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka, praworządność, koleżeństwo, zasady fair play,

kultura osobista (nie używanie wulgaryzmów), patriotyzm (poszanowanie tradycji narodowej i regionalnej,

kultywowanie symboli narodowych, patrona i tradycji szkoły), ochrona zdrowia, poczucie odpowiedzialności za

bezpieczeństwo, postawy ekologiczne i humanitarne, samorządność, tolerancja dla poglądów innych, postaw

religijnych, empatii (niesienia pomocy innym), wzmacnianie więzi rodzinnych i społecznych, przestrzeganie

regulaminów i zasad.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j

Obszar badania:  W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki.

Szkoła prowadzi edukację antydyskryminacyjną, wdraża świadome działania podnoszące poziom wiedzy,

umiejętności i wpływające na postawy uczniów, których celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy

motywowanej uprzedzeniami, co jednoznacznie wskazali nauczyciele i dyrektor - Tab 1. Obejmują one całą

społeczność szkolną, co świadczy o powszechności działań nauczycieli (Wykres 1 w). Wypowiedzi uczniów

i rodziców potwierdzają opinie nauczycieli i dyrektora w zakresie specyfiki szkoły. Nie dostrzegają oni (tak też

powiedzieli nauczyciele) przypadków dyskryminacji wśród uczniów. Uczniowie, jak sami powiedzieli: w szkole,

każdy jest równo traktowany, jak człowiek i sprawiedliwie (zgodnie z zasadami) oceniany. 

 



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 205 39/53

      

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę podać przykłady tych działań. [AN] (7087)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 56

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 warsztaty na temat przeciwdziałania dyskryminacji spektakl profilaktyczny, warsztaty - np: Toelerancja,

Stereotypy i uprzedzenia spotkania z przedstwicielami

policji, straży miejskiej, zajęcia z pedagogiem

2 Prawa Dziecka zajęcia, zabawy, prace plastyczne

3 konkursy plastyczne ekspozycja prac konkursowych, plakatów, m.in. na

temat: Moja walka z rasizmem

4 konkurs dla nauczycieli UNICEF - przyznanie tytułu: Szeryf praw dziecka

5 propagowanie wartości olimpijskich spotkanie z reprezentantem Polski w siatkówce

(Marcinem Prusem), kształtowanie pozytywnych postaw

sportowych

6 włączenie uczniów niepełnosprawnych w uroczystości

szkolne

udział w uroczystościach, imprezach organizowanych na

terenie szkoły

7 równość płci rozmowy, pogadanki, spotkania, uroczystości, imprezy

szkolne (np: Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, spotkania

okazjonalne, w ramach zajęć) projekty dotyczący

kształtowania postaw obywatelskich i równości płci z

udziałem rodziców

8 poszanowanie osób starszych okazywanie szacunku do osób starszych, uroczystości

(np: Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny), upominki,

kartki z życzeniami

9 zapobieganie dyskryminacji rasowej np: filmy dotyczące warunków nauki i życia w Afryce,

kolor skóry, pogadanki, rozmowy, akademie, plakaty na

temat: Nie wszyscy jesteśmy tacy sami

10 tolerancja wobec inności drugiego człowieka uroczystości, pogadanki dotyczące tolerancji wobec

odmienności poglądów, wyznania (inne przekonania

religijne)

11 niwelowanie różnic ze względu na status

społeczno/ekonomiczny

uroczystości, pogadanki, rozmowy na temat równości

wszystkich ludzi, nieodrzucania ze względu na

odmienność stroju, aktywizowanie do udzielania pomocy

koleżeńskiej - np: warsztaty prowadzone przez

psychologa na temat tolerancji i postaw koleżeńskich,

udziału w akcjach charytatywnych ("Szlachetna paczka"

dla rodzin potrzebujących pomocy materialnej i pomoc

dzieciom niepełnosprawnym we współpracy z Fundacją

"Gajusz"), niwelowanie różnic zamożności, m.in. poprzez

ujednolicenie stroju na zajęciach z wychowania

fizycznego



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 205 41/53

      

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

12 poszanowanie tradycji etnicznych/narodowych poznawanie kultur i tradycji innych narodów,

kultywowanie tradycji etnicznych, narodowych, obchody

świąt państwowych (Święto Niepodległości),

poszanowanie tradycji związanych z obchodami świąt

(Bożego Narodzenia, Wielkanocy) w innych krajach -

rozmowy, pogadanki, uroczystości klasowe, szkolne,

prace okolicznościowe (ozdoby świąteczne) uczenie

samorządności (Dzień Samorządności, wybory do

samorządu uczniowskiego)

13 niwelowanie różnic ze względu na stan

zdrowia/niepełnosprawność

spotkania z pielęgniarką, pogadanki, rozmowy, projekty

usprawniającego sprawność uczniów: Szkoła w ruchu

dodatkowe zajęcia ruchowe dla uczniów, zajęcia

dotyczące chorób cywilizacyjnych (otyłość, cukrzyca),

cykliczne imprezy sportowe, różne formy rekreacji

ruchowej rajdy, olimpiady, turnieje, wyrównujące

dysfunkcje ruchowe Tydzień Świadomości Dysleksji -

lekcje dotyczące dysleksji (zwiększenie poczucia własnej

wartości wśród dzieci z tym problemem), zapobieganie

ich wykluczeniu z grupy

14 wpajanie zasad fair play uczenie współpracy, współdziałania, zdrowej rywalizacji,

umiejętnego kibicowania podczas imprez sportowych i

konkursów

15 zapobieganie cyberprzemocy przestrzeganie zakazu korzystania z telefonów

komórkowych, warsztaty na temat: Bezpieczeństwo w

sieci

W wymaganiu "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne " w odniesieniu do

poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze i

profilaktyczne oraz modyfikuje je w razie potrzeb.

Dane pozyskane od nauczycieli i dyrektora wskazują na systemowość analiz podejmowanych działań

wychowawczych i profilaktycznych w szkole. Wnioski z prowadzonych analiz są wykorzystywane w praktyce.

Analizowane są działania wychowawcze poprzez obserwacje (uczniów, portali społecznościowych), rozmowy,

analizy ankiet (rodziców, uczniów, spotkań z radą rodziców). Analizy prowadzą nauczyciele, wychowawcy,

pedagog indywidualnie, zespołowo (raz w miesiącu i dwa razy w roku, podczas rad pedagogicznych, zespołu

wychowawczego). Analizy zachowań i zagrożeń dotyczą, m.in. aktów chuligaństwa, bójek, drobnych kradzieży,

przemocy słownej i fizycznej, cyberprzemocy, zdrowego odżywiania. Na skutek analiz dokonano modyfikacji

działań, co obrazuje Tab 1. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy na skutek tych analiz pojawiła się potrzeba modyfikacji działań? Jeśli tak, to jakie działania

zostały zmodyfikowane lub są modyfikowane? Proszę podać przykłady. [WN] (5841)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wzmocniono oceny z wychowania fizycznego i oceny

zachowania

za systematyczność i za zaangażowanie na lekcji

wychowania fizycznego i reprezentowanie szkoły na

zawodach sportowych

2 zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie

szkoły

w związku z ich nadużywaniem

3 zwiększono liczbę nauczycieli dyżurujących w związku z bieganiem uczniów po korytarzach podczas

przerw

4 zwiększono opiekę w świetlicy szkolnej i zamontowano

wideofon

5 wprowadzono dziennik elektroniczny szybki kontakt z rodzicami, uwagi dotyczące zachowania

dziecka

6 dokonano ewaluacji programu wychowawczego, w

stosunku do potrzeb danej klasy

reagowanie na przejawy nietolerancji poprzez

dostosowanie tematyki warsztatów, spotkań i zajęć

dodatkowych do rozpoznanych problemów

7 wprowadzono kawiarenkę ze zdrową żywnością w odpowiedzi na rozpoznany problem żywieniowy

uczniów, związany ze słodyczami

8 wypracowano z udziałem uczniów „Regulamin

zachowania na przerwach”

obowiązuje wszystkich uczniów w szkole

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice.

Dane pozyskane z badań wskazują, że rodzice i uczniowie partycypują w modyfikacjach oddziaływań

wychowawczych, a ich pomysły i inicjatywy są realizowane, na co zgodnie wskazali wszyscy respondenci

(dyrektor, rodzice, nauczyciele, uczniowie). Uczniowie zgłosili przede wszystkim propozycje dotyczące

wycieczek, tematykę godzin wychowawczych, sposoby nagradzania, organizację imprez i konkursów

(dyskoteki), wypoczynku podczas zajęć i przerw, organizację imprez szkolnych i klasowych (Mam talent, Taniec

z gwiazdami). Zgłaszają propozycje do samorządu uczniowskiego w tym organizację "Szczęśliwego numerka",

akcji charytatywnych (szlachetna paczka, zbiórka nakrętek). Według nich, zgłaszane przez nich propozycje,

zgodne z regulaminem są realizowane i w pełni przez nich akceptowane. Rodzice zwrócili uwagę, m.in. na:

problem ze smartfonami i telefonami komórkowymi (zakaz korzystania przez dzieci na terenie szkoły,

w indywidualnych przypadkach po uzgodnieniu z nauczycielem mogą skontaktować się z rodzicem),

przyspieszenie wprowadzenia dziennika elektronicznego, zwiększenie liczby opiekunów podczas wycieczek

szkolnych, w świetlicy (wideodomofon), dyżury nauczycieli na przerwach (zwiększono liczbę nauczycieli

pełniących dyżur), formę podawania posiłków (zupa dla uczniów klas I - III jest podawana uczniom

bezpośrednio na stolikach, po drugie danie uczniowie idą sami), opiekę nauczyciela dla uczniów klas I w szatni,

dystrybutory wody w klasach dla uczniów, automat ze zdrową żywnością, więcej informacji na szkolnej stronie

internetowej. Dyrektor podkreślił, że sugestie rodziców wpływają również na dobór tematyki rad szkoleniowych

i  dokształcania się nauczycieli (np. choroby uczniów - cukrzyca, zespół Aspergera, zaburzenia integracji
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sensorycznej), sami rodzice prowadzą w szkole szkolną kawiarenkę ze zdrową żywnością, wydłużono czas pracy

świetlicy, zapewniono opiekę podczas ferii (organizacja półkolonii letnich i zimowych).
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Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Badanie wskazuje, że w szkole pracuje się nad wprowadzaniem zmian w procesach edukacyjnych,

które są wynikiem ewaluacji pracy własnej nauczycieli i wspólnych ustaleń. Współpraca i wsparcie

przy rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych przekłada się na wzrost wiedzy

merytorycznej, poszerzenie doświadczeń zawodowych i integracja zespołu nauczycielskiego, co ma

wpływ na efektywność wdrażanych zmian w procesie edukacyjnym.

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

planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

W badanej szkole, organizacja pracy sprzyja powszechnemu uczestnictwu nauczycieli we współpracy

w planowaniu, organizowaniu procesów edukacyjnych, co obrazuje Wykres 1 w. Najczęściej działania te są

widoczne w funkcjonujących w szkole zespołach, m.in. przedmiotowych, wychowawczych, promocji szkoły,

promocji zdrowia, Patronki i Ceremoniału Szkoły, wychowawców świetlicy oraz w ramach tzw. lekcji

międzyprzedmiotowych (np.: matematyka - przyroda; polski - przyroda; polski – historia; edukacja

wczesnoszkolna - język angielski), projektów między przedmiotowych (polski – przyroda – matematyka – język

angielski). O powszechności współpracy świadczy zaangażowanie nauczycieli w pracę tych zespołów - Wykres 1

j. Nauczyciele uczący w jednej klasie wspólnie planują i przygotowują uroczystości szkolne (Święto Patrona,

Tydzień Zdrowia, Dzień Babci i Dziadka, Święto rodziny), przestrzegają zasady indywidualnego podejścia

do dzieci z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych, dostosowują metody i formy pracy,

zachęcają uczniów zdolnych do uczestnictwa w kołach zainteresowań, dbają o integrację w klasie (pudełko

„Nasze sprawy” - uczniowie wrzucają swoje prośby, żale, smutki), organizują pomoc koleżeńską tzw. Klub

pomocy koleżeńskiej.
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Wykres 1j
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Wykres 1w

Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.

Dane pozyskane z badań wskazują na współdziałanie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów. Najczęstszymi

sytuacjami, w których korzystają z pomocy innych jest wspólne planowanie pracy dydaktycznej, obchody świąt

(Święto Konstytucji, Dzień Niepodległości, Dzień Patronki), opracowanie scenariuszy, prowadzenie prób

z dziećmi, organizowanie konkursów szkolnych, Olimpiady Przedszkolaków, Spartakiad klas III, dyskotek,

wykonanie dekoracji, omawianie problemów wychowawczych, edukacyjnych (z uczniami, rodzicami, z innymi

nauczycielami). Nauczyciele w swojej pracy wspierają się wzajemnie i uzyskują od innych pomoc - Wykres 1w.

Efektem podejmowanych działań jest poszerzenie doświadczeń zawodowych, integracja zespołu

nauczycielskiego, wzrost zaufania, wzbogacenie wiedzy, warsztatu pracy, dzięki czemu zwiększa się

atrakcyjność zajęć, ich poprawność merytoryczna, następuje korelacja międzyprzedmiotowa, uczniowie

rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, a szkoła zdobywa prestiż w środowisku, co świadczy o skuteczności

stosowania współpracy dla rozwiązywania problemów.
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Wykres 1w

W wymaganiu "Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych "

w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

szkoły/placówki:
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Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej

pracy. 

Badanie odzwierciedla powszechność i przydatność wzajemnej pomocy w prowadzeniu ewaluacji własnej pracy

nauczycieli. Wszyscy oni deklarują prowadzenie ewaluacji własnej pracy, w większości prowadzą ją regularnie -

Wykres 1 j i współpracują z innymi nauczycielami Wykres 2 j. Najczęściej poddają ewaluacji efektywność metod

i form pracy, dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości uczniów, efektywność nauczania, stosowane

formy sprawdzania wiedzy, sposoby oceniania, efekty podejmowanych działań wychowawczych, w tym

umiejętność rozwiązywania konfliktów, efekty osiągnięć po konkursach,  zainteresowanie przedmiotem - Wykres

1 o. Wszyscy nauczyciele współpracę uznają za przydatną w pracy, m.in. do wspólnego wypracowania wniosków

i rekomendacji z prowadzonych badań, wykorzystania sprawdzonych rozwiązań w sytuacjach edukacyjnych,

wspólnej analizy osiągnięć uczniów - Wykres 2 o

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 1o
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Wykres 2o
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Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

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

nauczycielami.

Dyrektor i nauczyciele deklarują,  że w szkole pracuje się nad wprowadzaniem zmian w procesach

edukacyjnych, wynikiem ustaleń pomiędzy nauczycielami jest wprowadzenie zmian w procesie edukacyjnym,

co obrazuje Wykres 1o. Przy wprowadzaniu zmian w procesach edukacyjnych, jak wskazał dyrektor, istotna jest

współpraca rady pedagogicznej, efektywny przepływ informacji, konsekwencja w realizacji przyjętych w szkole

ustaleń przez wszystkich nauczycieli, przydział i odpowiedzialność za realizację zadań ustalonych w ramach

współpracy, odpowiedzialność za realizację procesu edukacyjnego zgodnie z potrzebami, możliwościami uczniów

(wykorzystanie nowoczesnych środków multimedianych) oraz systematyczna i efektywna współpraca

z rodzicami (jedną ze zmian jest prowadzenie lekcji przez rodziców specjalistów). Jako przykłady

wprowadzonych zmian, nauczyciele uczący w tej samej klasie podali, m.in. wymianę doświadczeń dotyczących

efektywności stosowanych form i metod pracy, opracowanie i przestrzeganie terminów kartkówek

i sprawdzianów, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów, planowanie

i organizowanie uroczystości szkolnych, wyjść do muzeów, lekcje plenerowe, wystawy regionalne. 
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Wykres 1o
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