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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

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

wymagań państwa.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

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

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

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

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

wymagania na pięciu poziomach:

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

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

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

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

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

Badanie zostało zrealizowane w dniach 26-01-2015 - 17-03-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Ewa Kosińska, Andrzej Jabłoński. Badaniem objęto 392 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 150 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 61 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z partnerami szkoły, a także obserwacje

lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który

obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Arkusz 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

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

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie  ma 120 - letnią historię, jej początki sięgają

1895 r. kiedy to została założona szkoła elementarna. Od 1917 r. nosi imię Tadeusza Kościuszki. Cała

społeczność szkolna dba o kultywowanie tradycji, w holu wisi replika pierwszego sztandaru z 1933 r.,

na oryginalnym drzewcu, specjalne tablice upamiętniają byłych dyrektorów i zasłużonych nauczycieli. W szkole

działa drużyna harcerska. Szkolne Koło Strzeleckie zorganizowane przez Zarząd Powiatowy Ligii Obrony Kraju

odnosi sukcesy na terenie powiatu i województwa. Organizowane są zjazdy absolwentów. Tradycją liceum jest

Święto Patrona, obchodzone od roku 1957 w każdą rocznicę złożenia przysięgi przez Tadeusza Kościuszkę

na Rynku Krakowskim i jednocześnie początku Powstania Kościuszkowskiego. Święto jest okazją do stworzenia

forum dla prezentacji pasji i zainteresowań uczniów, organizacji licznych projektów i konkursów oraz promocji

szkoły. W tym ważnym dla szkoły wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele lokalnego środowiska, rodzice,

absolwenci i pruszkowska telewizja kablowa. Ponadto młodzież uczestniczy w wielu uroczystościach związanych

z jej Patronem na terenie Pruszkowa i w Warszawie, m.in. zorganizowała cykl koncertów w wykonaniu uczniów

Liceum. Od 2006 roku dla upamiętnienia jubileuszu 55-lecia, elementem stroju galowego jest biały szal z logo

liceum, który wyróżnia uczniów na wszystkich uroczystościach miejskich i powiatowych.

Co rocznie do szkoły rekrutuje się zdolna młodzież do 5 - 6 klas pierwszych, głównie z powiatu pruszkowskiego

i okolic. Wykwalifikowani nauczyciele zapewniają edukację na wysokim poziomie. Sprawna organizacja pracy

w szkole rekompensuje braki w wyposażeniu pracowni przedmiotowych.

Szkoła zapewnia swoim uczniom wszechstronny rozwój. Młodzież może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:

kole plastycznym, kole teatralnym i filmowym oraz dodatkowo uczyć się języka angielskiego w Młodzieżowym

Domu Kultury. Uczniowie uczestniczą i zdobywają laury w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach

sportowych.

Sukcesem szkoły w ostatnich latach jest stuprocentowa "zdawalność" matury. Wysokie wyniki na egzaminie

maturalnym oraz wysoka efektywność kształcenia zapewniły Liceum Ogólnokształcącemu im. Tadeusza

Kościuszki pozycję szkoły sukcesu i prawo do tytułu "Srebrna szkoła 2015". 95% absolwentów Liceum studiuje

w szkołach wyższych w tym 87% na studiach dziennych państwowych uczelni.

Uczniowie powiedzieli: "Wybraliśmy tę szkołę ze względu na wysoki poziom kształcenia, dobrą atmosferę,

kulturalne zachowanie uczniów. Mamy dobrych nauczycieli, którzy poświęcają nam swój czas bez wyznaczonego

limitu, nawet w soboty." Jeden z uczniów napisał w ankiecie: "Sam pobyt w szkole jest moim wielkim

sukcesem".
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Liceum Ogólnoksztalcące im. Tadeusza Kościuszki
Patron Tadeusz Kościuszko

Typ placówki Liceum ogólnokształcące

Miejscowość Pruszków

Ulica Kościuszki

Numer 38

Kod pocztowy 05-800

Urząd pocztowy Pruszków

Telefon 0227586373

Fax 0227586373

Www www.kosciuch-pruszkow.edupage.org

Regon 00079936800000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 469

Oddziały 16

Nauczyciele pełnozatrudnieni 22.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 19.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 14.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 29.31

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 21.32

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat pruszkowski

Gmina Pruszków

Typ gminy gmina miejska



Liceum Ogólnoksztalcące im. Tadeusza Kościuszki 6/49

      

Poziom spełniania wymagań państwa

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B

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

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

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

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

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

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

W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia
się oraz sytuację społeczną każdego ucznia (D)

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne
organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie
do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia (D)

W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły
lub placówki (D)

Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (D)

W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w
odniesieniu do każdego ucznia (B)

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom (B)

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

B

W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i
wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje
się i podejmuje działania (D)

Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby
modyfikowane (D)

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B)

W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć
uczniów i losów absolwentów (B)
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Wnioski

1. W szkole prowadzone są systemowe działania mające na celu rozpoznanie potrzeb i możliwości uczniów.

Działaniami objęta jest duża grupa uczniów, dla których opracowano programy wspierania.

2. Szkoła diagnozuje osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego oraz monitoruje i analizuje

bieżące efekty nauczania, poprzez organizowanie testów wstępnych, testów po pierwszej klasie oraz

sprawdzianów diagnostycznych z przedmiotów egzaminacyjnych realizowanych na poziomie rozszerzonym.

Wykorzystuje do planowania pracy wyniki badań wewnętrznych i zewnętrznych oraz dostosowuje ofertę

edukacyjną do indywidualnych potrzeb uczących się.

3. Uczniowie od wielu lat osiągają wysokie wyniki egzaminu maturalnego, co zapewnia Liceum pozycję szkoły

sukcesu.

4. Młodzież ma możliwość rozwijania w szkole swoich talentów i zainteresowań, chętnie podejmuje inicjatywy

edukacyjne, artystyczne i społeczne. Tradycyjnie organizowane w szkole Święto Patrona promuje

samodzielność, kreatywność i umiejętność współpracy oraz jest okazją do zaprezentowania przez uzdolnionych

uczniów wiedzy i umiejętności.

5. W szkole nie występuje zjawisko dyskryminacji. Prowadzone działania obejmują całą społeczność szkoły i są

udziałem wszystkich nauczycieli. Mają za zadanie podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności, a także zmieniać

postawy uczniów, przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie

równości i różnorodności.

6. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami lokalnego środowiska. Współpraca jest adekwatna do potrzeb

uczniów, umożliwia im udział w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez te instytucje i zaspokaja ich

potrzeby edukacyjne, społeczne i zdrowotne.

7. Nauczyciele podejmują wiele adekwatnych działań, aby zaspokoić potrzeby uczniów. Powszechność działań

polega na dotarciu do każdego ucznia, udzielenia mu wsparcia zgodnie z jego oczekiwaniami, co potwierdzają

uczniowie i ich rodzice.

8. W szkole analizuje się wyniki egzaminów oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej. Na ich podstawie formułowane

są wnioski i rekomendacje do dalszej pracy.

9. Nauczyciele w swojej pracy korzystają z wielu badań i opracowań naukowych, które później wprowadzają

do pracy z uczniami. Prowadzone w szkole badania odpowiadają na potrzeby szkoły, wykorzystywane są

w pracy bieżącej i planowaniu długofalowym.

10. Szkoła zbiera Informacje o swoich absolwentach, pokazuje uczniom ich osiągnięcia i ścieżkę kariery,

zaprasza do szkoły na uroczystości szkolne i spotkania z młodzieżą.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Stan oczekiwany:

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do

nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice

powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one

nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o

osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole prowadzone są diagnozy osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu kształcenia,

a wynikające z nich wnioski wykorzystuje się do planowania pracy z uczniami i realizacji podstawy

programowej na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Realizowane w szkole procesy

edukacyjne są spójne z zalecanymi warunkami o sposobami realizacji podstawy programowej,

co sprzyja kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych do dalszego kształcenia

i funkcjonowania na rynku pracy. Nauczyciele monitorują i diagnozują osiągnięcia uczniów oraz

wdrażają wnioski z tych analiz. Działania nauczycieli mają charakter powszechny. Dyrektor

i nauczyciele podejmują działania dydaktyczno – wychowawcze wynikające z wdrażanych wniosków

z analizy osiągnięć uczniów, które pozwalają na osiąganie wysokich efektów kształcenia i wysokich

wyników z egzaminu maturalnego. Działania podejmowane przez dyrektora i nauczycieli sprzyjają

kształtowaniu umiejętności ważnych na kolejnym etapie edukacyjnym lub w przyszłej pracy.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

W szkole prowadzone są diagnozy osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu kształcenia,

a wynikające z nich wnioski wykorzystuje się do planowania pracy z uczniami i realizacji podstawy

programowej na poziomie rozszerzonym lub podstawowym.

W szkole systematycznie analizowane są wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, języka

angielskiego i matematyki. Ponadto z języka angielskiego (w przypadku, gdy uczniowie chcą wybierać zakres

rozszerzony) przeprowadzany jest test kompetencji (placement test) i rozmowa kwalifikacyjna z umiejętności

komunikacji językowej. Po klasyfikacji śródrocznej porównywane są wyniki egzaminu gimnazjalnego z ocenami

za pierwsze półrocze. Na koniec klasy pierwszej przeprowadzane są z całości zrealizowanego materiału testy
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diagnostyczne z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki, aby przeanalizować efekty rocznej pracy

z uczniami i wypracować wnioski do pracy w klasie drugiej. Dla uczniów, którzy przychodzą do szkoły w trakcie

roku szkolnego diagnozę ich wiedzy i umiejętności przeprowadza się z tych przedmiotów, których wcześniej nie

realizowali, a których czas realizacji obejmował co najmniej jedno półrocze nauki.

Wewnątrzszkolne diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów wpływa na formułowanie wniosków oraz

modyfikowanie przedmiotowych planów nauczania i na bieżąco wprowadzanie treści powtórzeniowych z III

etapu edukacyjnego. Podejmowane na tej podstawie działania polegają na większej trafności podziału przez

nauczycieli uczniów w klasach na grupy języka angielskiego, indywidualizacji tempa pracy i poprzez dobre

rozpoznanie umiejętności uczniów na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego kierowanie już od początku

roku szkolnego na zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego. Omawiana jest z uczniami i ich

rodzicami dynamika efektów nauczania w odniesieniu do diagnozy wstępnej.

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Realizowane w szkole procesy edukacyjne są spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji

podstawy programowej, co sprzyja kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych do dalszego

kształcenia i funkcjonowania na rynku pracy.

Nauczyciele przekazali, że umożliwiają uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji oraz, że w procesie

lekcyjnym uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji ustalone dla danego przedmiotu nauczania (tabela

1). Sale lekcyjne są wyposażone w pomoce potrzebne do realizacji podstawy programowej poszczególnych

przedmiotów (sale lekcyjne są wyposażone w komputery z dostępem do Internetu, projektory, wizualizer. Trzy

pracownie posiadają tablice interaktywne. Z obserwacji zajęć i ankiet nauczycieli wynika, że uczniowie mają

możliwość kształtowania umiejętności, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, myślenie naukowe, myślenie

matematyczne, umiejętność pracy zespołowej, odkrywania swoich zainteresowań, uczenia się, komunikowania

się w języku ojczystym i obcym (rys. 1j, 2j, 3j, 4j, 5j, 6j, 7j,8j). Podczas obserwowanych lekcji nauczyciele

zastosowali prezentacje multimedialne, platformę edukacyjną e-learningową, różne źródła informacji i karty

pracy. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli dokonywali analizy tekstów źródłowych, map i ilustracji

przygotowanych do lekcji. Pracowali samodzielnie i w zespołach. 
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej wykorzystuje Pan/i

systematycznie? [AN] (7392)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 39

Tab.1
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Numer Treść odpowiedzi

1 Stymulowanie i rozwijanie zainteresowań

humanistycznych ucznia.

2 Prowadzenie do odkrycia przez uczniów powołania do

właściwego wyboru drogi życia.

3 Zapewnienie swobodnego porozumiewania się w języku

obcym w mowie i piśmie.

4 Wykorzystanie mediów edukacyjnych.

5 Stymulowanie umiejętności samokształcenia ucznia.

6 Zapewnianie uczniom dostępu materiałów źródłowych.

7 Kontakt z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego

(np.wyjazdy na kursy językowe na Maltę).

8 Udział w spektaklach anglojęzycznych i stały kontakt z

British Council.

9 Ukazanie liturgii jako oddawania przez wspólnotę

Kościoła czci Bogu Stwórcy.

10 Uczenie kreatywności w poszukiwaniu własnej metody

rozwiązywania problemu.

11 Kształcenie umiejętności w zakresie interpretowania

tekstu matematycznego.

12 Wielokrotne powtarzanie podstawowych zagadnień.

13 Udział uczniów w konkursach.

14 Nagradzanie za zaangażowanie w proces edukacyjny.

15 Wykorzystywanie portali matematycznych w edukacji.

16 Indywidualizacja oraz zajęcia wyrównawcze i dodatkowe

dla zdolnych.

17 Wprowadzanie ucznia w świat różnych kręgów

tradycji-polskiej, europejskiej, światowej.

18 Inspirowanie refleksji o szczególnych problemach świata,

człowieka, cywilizacji, kultury.

19 Wykonywanie doświadczeń i pomiarów, obliczanie i

szacowanie wartości.

20 Stymulowanie do bezpiecznej aktywności fizycznej,

aktywnego wypoczynku i higieny osobistej.

21 Uczenie zdrowej rywalizacji w myśl zasady ,,fair play".

22 Warsztaty przyrodnicze na zajęciach terenowych.

23 Ćwiczenie umiejętności wykorzystywania narzędzi

matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów.

24 Angażowanie w działania obywatelskie i patriotyczne.

25 Kształtowanie postaw wrażliwości społecznej,

odpowiedzialności, tolerancji.

26 Inspirowanie rozwoju kulturotwórczego młodzieży

(wizyty w muzeach, operze,teatrach).

27 Zdobywanie umiejętności zachowania się w sytuacjach

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

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

Nauczyciele monitorują i diagnozują osiągnięcia uczniów oraz wdrażają wnioski z tych analiz.

Działania nauczycieli mają charakter powszechny.

Nauczyciele monitorują nabywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów (rys. 1w i tabela 1) oraz wykorzystują

w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów (rys. 1o i tabela 2). Podczas obserwowanych zajęć

nauczyciele sprawdzali, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania, zadawali pytania kontrolne oraz stwarzali

możliwość zadawania pytań, prosili uczniów o podsumowanie lekcji, wykorzystywali techniki badawcze.

Uczniowie byli traktowani indywidualnie.
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Wykres 1o
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób monitorują Państwo osiągnięcia uczniów w tej klasie? [WNO] (9903)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Analiza dziennika lekcyjnego i prac ucznia (oceny).

2 Sprawdzanie postępów uczniów poprzez rozmowy z

nauczycielami, rodzicami i uczniami.

3 Korzystanie z analizatorów wyników klasyfikacji

śródrocznej i rocznej dziennika elektronicznego Librus.

4 Omawianie z klasą na zajęciach z wychowawcą dynamiki

efektów nauczania, szczególnie z przedmiotów

rozszerzonych i matematyki oraz przekazywanie

informacji uzyskanej od uczniów nauczycielom uczącym.

5 Porównywanie i omawianie z klasą wyników

sprawdzianów diagnostycznych.

6 Badanie zależności pomiędzy frekwencją a osiągnięciami

ucznia (wychowawca pracuje w Zespole ds. kontroli

zarządczej, który badał ryzyko wpływu frekwencji na

osiągnięcia ucznia).

7 Kontrola obecności uczniów na zajęciach pozalekcyjnych

i stopnia korzystania z nich.

8 Obserwacja zachowań uczniów, dostrzeganie

niepokojących zmian oraz próba ich zdiagnozowania

9 Systematyczny przepływ informacji na temat uczniów i

klasy w klasowym zespole nauczycieli.

10 Badanie, które formy pracy z uczniem są najbardziej

skuteczne i zaspakajają jego potrzeby.

11 Różne formy podsumowania zajęć (ankieta,

psychozabawa, krzyżówka, kartkówka).

12 Cykliczne zebrania klasowego zespołu nauczycieli-

analiza sytuacji uczniów, którzy mają problemy i tych,

którzy się wyróżniają.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób wykorzystują Państwo w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów?

[WNO] (9904)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Współpracujemy z innymi nauczycielami z klasowego

zespołu nauczycieli w zakresie opracowania lub

modyfikowania planów wspierających ucznia ze

specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
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Numer Treść odpowiedzi

2 Stwarzamy odpowiednią atmosferę pracy w klasie,

sprzyjającą nauce, motywujemy uczniów słabych,

stwarzamy możliwości rozwoju uczniom zdolnym;

różnicujemy formy pracy na lekcji, dajemy dodatkowe

instrukcje uczniom mającym trudności w uczeniu się.

3 Przeprowadzamy rozmowy z rodzicami, informujemy ich

o postępach lub trudnościach (podczas zebrań, dni

otwartych, indywidualnych spotkań lub rozmów

telefonicznych, za pośrednictwem dziennika

elektronicznego).

4 Dla uczniów z IPET–em po doświadczeniach ubiegłego

roku realizowane są dodatkowe zajęcia z matematyki (1

godz. w tygodniu).

5 W pracy z uczniami uwzględniamy elementy

neurodydaktyki, stosując różne formy pracy.

6 Systematycznie oceniamy wiedzę i umiejętności

uczniów; stosujemy elementy oceniania kształtującego,

dajemy konkretne wskazówki do pracy całej klasie (po

rozpoznaniu typowych błędów) oraz konkretnym

uczniom.

7 Na bieżąco udzielamy wsparcia, wskazując możliwości

poprawy (często to uczniowie proponują termin).

8 Modyfikujemy plany pracy oraz formy sprawdzania

wiedzy i umiejętności.

9 Wskazujemy pomocne materiały edukacyjne, w tym

również dostępne w Internecie.

10 Tak organizujemy pracę w grupach, aby uczniowie mogli

się uczyć od siebie; często stosuje formę pracy w

dwuosobowych zespołach ze względu na liczebność

klasy.

11 Wprowadzamy działania wspierające dla uczniów

zdolnych - Szkolny Program Pracy z Uczniem Zdolnym.

12 Monitorujemy frekwencję uczniów na zajęciach

edukacyjnych.

13 Wprowadzamy bloki zajęć z tego, co wypadło najgorzej

na sprawdzianach diagnostycznych.

14 Zacieśniamy współpracę nauczycieli różnych

przedmiotów, np. wos – geografia.

15 Stwarzamy uczniom możliwość prezentacji swoich

zainteresowań.

16 Koordynujemy pomoc koleżeńską uczniów tak, aby

zdolniejsi uczniowie pomagali uczniom słabszym.
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Obszar badania:  Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor i nauczyciele podejmują działania dydaktyczno – wychowawcze wynikające z wdrażanych

wniosków z analizy osiągnięć uczniów, które pozwalają na osiąganie wysokich efektów kształcenia

i wysokich wyników z egzaminu maturalnego. 

Szkoła podejmuje wiele działań dydaktycznych i wychowawczych wynikających z bieżących analiz osiągnięć

uczniów, które przyniosły wymierne efekty, np.:

• uczniowie są kwalifikowani do klas i do grup realizujących język angielski na poziomie rozszerzonym (kurs

kontynuacyjny) na podstawie ustnego egzaminu kompetencji językowych;

• wprowadzono w drugim półroczu dla klas drugich dodatkowe zajęcia z matematyki;

• przygotowano plan działań wspierających dla uczniów z trudnościami w nauce;

• w bieżącym roku szkolnym przeprowadzono dwie próbne matury narzędziami zewnętrznymi, co pozwoliło

uczniom bardziej trafnie ocenić swoje aktualne umiejętności;

• uzyskiwane przez uczniów dobre wyniki z egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat

(stanin najwyższy lub bardzo wysoki) pozwoliły na  wprowadzenie matematyki jako przedmiotu rozszerzonego

w trzech z pięciu klas pierwszych, które szkoła rekrutuje;

• szkoła popularyzuje sport strzelecki w lokalnym środowisku, zorganizowano turniej strzelecki dla

gimnazjalistów "O Puchar Dyrektora Liceum”;

• podjęto szereg działań wspierających uczniów z określonymi dysfunkcjami;

• nauczyciele wprowadzili takie formy pracy z uczniami, które sprzyjają rozwijaniu i ćwiczeniu umiejętności

kluczowych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego;

Podejmowane w szkole działania przekładają się na wysokie efekty kształcenia. Zdawalność matury w Liceum

Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie wynosi 100%. Wyniki maturalnej Edukacyjnej

Wartości Dodanej od roku 2010 r. są ustabilizowane zarówno z języka polskiego jak i matematyki i sytuują

Liceum w grupie szkół sukcesu. Uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym zarówno

z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Ankietowani uczniowie wymienili wiele różnorodnych sukcesów szkolnych, z których są zadowoleni. Szczególnie

cenią osiągane pozytywne wyniki w nauce, możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności z przedmiotów, które

ich interesują, odkrycie w czym są dobrzy oraz sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.

Doceniają wkład pracy swoich nauczycieli (tabela 2). Sukcesy wybranej klasy drugiej przedstawia tabela 1. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę wymienić sukcesy edukacyjne uczniów tej klasy związane z podnoszeniem kompetencji

opisanych w podstawie programowej. Które z Państwa działań pozwoliły osiągnąć uczniom te sukcesy? [WNO]

(7658)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Zakwalifikowanie się ucznia do udziału w warsztatach

realizowanych przez Fundację „Centrum” im. prof.

Bronisława Geremka.

2 Uzyskanie certyfikatu językowego – FCE (First Certificate

in English).

3 16 uczniów z klasy brało udział w konkursie

geograficznym „Geo - Planeta” .

4 Udział w Maratonie Pisania Listów organizowanym przez

Amnesty International.

5 Sukcesy w konkursach szkolnych organizowanych w

ramach obchodów Święta Patrona Szkoły.

6 Trzech uczniów było w drużynie, która zdobyła I miejsce

w kategorii juniorzy młodsi w Międzyszkolnych Zawodach

Ligi Strzeleckiej Powiatu Pruszkowskiego.

7 Stypendium naukowe ufundowane przez Radę Rodziców

za średnią ocen 5,0.

8 Ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych

i strzeleckich, pozwoliła uczniom rozwijać swoje

zainteresowania.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Z których swoich osiągnięć w szkole jesteś szczególnie zadowolony? [AMS] (7065)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 176

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 wyniki w nauce/ dobre oceny

2 osiągnięcia sportowe

3 dobre relacje z kolegami/koleżankami

4 nawiązanie przyjaźni

5 dobre relacje z nauczycielami

6 poszerzenie wiadomości

7 realizacja własnych zamierzeń i pomysłów w szkole

8 rozwijanie swoich talentów, zainteresowań w szkole

9 systematyczna nauka

10 wiem co mam zrobić, aby osiągnąć sukces, dostać dobrą

ocenę

11 odkrycie, w czym jestem dobry/a

12 odrabianie prac domowych

13 osiągnięcia w konkursach, olimpiadach (rozwój

zainteresowań)

14 zdobycie lub podniesienie umiejętności

15 nie mam takich osiągnięć

16 z promocji do następnej klasy, bo szkoła jest

wymagająca

17 zdobycie motywacji do nauki, dzięki nauczycielom

18 docenienie osiągnięć artystycznych (wystawa prac w

szkole)

19 nauczyłam się tu spójnie i logicznie wypowiadać

20 działalność w samorządzie uczniowskim

21 posiadłem umiejętność uważnego słuchania oraz

dotrzymywania terminów i punktualności

22 sam pobyt w szkole jest moim wielkim sukcesem

23 z niesienia pomocy potrzebującym
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Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku

pracy

Działania podejmowane przez dyrektora i nauczycieli sprzyjają kształtowaniu umiejętności ważnych

na kolejnym etapie edukacyjnym lub w przyszłej pracy.

Dyrektor i nauczyciele twierdzą, że szkoła rozwija u uczniów wszystkie opisane w podstawie programowej oraz

w modelu absolwenta umiejętności przydatne na dalszym etapie kształcenia i rynku pracy (tabela 1). Uczniowie

są przygotowywani do wyboru dalszej drogi edukacyjnej i do pełnienia ról społecznych. Efektywność

prowadzonych przez nauczycieli różnorodnych działań potwierdzają, oprócz dokumentacji szkolnej, działania

uczniów, którzy wielokrotnie mieli możliwość praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności (tabela 2 i 3).  

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia i/lub rynku pracy rozwija u

uczniów Państwa szkoła? [WN] (7069)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Komunikowania się niewerbalnego i werbalnego, (mowy

ciała, praca w grupach).

2 Zachowania asertywnego.

3 Pracy w zespole i twórczego rozwiązywania problemów w

zespole oraz autoprezentacji.

4 Poszukiwania i gromadzenia informacji z różnych źródeł

wiedzy.

5 Uczenia się.

6 Czytania ze zrozumieniem.

7 Posługiwania się technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi.

8 Posługiwania się językiem ojczystym i językami obcymi

nowożytnymi.

9 Myślenia matematycznego.

10 Odkrywania i rozwijania własnych potrzeb i

zainteresowań przydatnych w dalszej edukacji i/lub

pracy.

11 Kształtowania postaw obywatelskich i prospołecznych

(np. udział w wyborach, lokalnych akcjach

pomocowych).

12 Radzenia sobie ze stresem i w trudnych życiowych

sytuacjach, podczas egzaminów.

13 Pokonywania trudności wynikających z połączenia pracy

zawodowej z nauką i rodziną.

14 Wypowiadania własnego zdania i przekonywania innych

do swoich racji.

15 Przyjmowania postawy przedsiębiorczej.

16 Prezentacji własnej osoby (autoprezentacja w czasie

rozmowy kwalifikacyjnej).
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Numer Treść odpowiedzi

17 Pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego

(często absolwenci podejmują pracę przed rozpoczęciem

studiów).

18 Planowania czasu wolnego (wycieczka krajoznawcza,

wyjście do kina, teatru, spotkania ze znajomymi,

wyszukiwanie ofert tańszego wyjazdu).

19 Wdrażania do samodzielności w doskonaleniu sprawności

fizycznej.

20 Troszczenia się o zdrowie swoje i innych.

21 Stymulowania aktywnego uczestnictwa w kulturze

fizycznej.

22 W zakresie bezpieczeństwa i udzielania pierwszej

pomocy.

23 Podejmowania właściwych decyzji i ponoszenia

odpowiedzialności za podjęte decyzje. samodyscypliny

24 Rozwijania zachowań prozdrowotnych (np. akcje

krwiodawstwa, pogadanki na temat zdrowego

odżywiania).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania są w tym zakresie najbardziej efektywne? [WN] (9600)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Częste stosowanie metod aktywizujących na zajęciach

lekcyjnych, w tym praca w grupie (liderzy grupy mają

możliwośc sprawdzenia swoich zdolności

organizacyjnych, podejmowania decyzji i

odpowiedzialności).

2 Zwiększenie liczby ćwiczeń rozwijających umiejętność

rozumienia czytanego tekstu.

3 Ćwiczenie posługiwania się poprawną polszczyzną i

komunikowania się w języku obcym.

4 Aktywne włączanie uczniów w organizację imprez i

uroczystości szkolnych, np. święto Patrona szkoły, piknik

szkolny, okolicznościowe akademie, wigilia szkolna

5 Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach

wolontariackich, np. WOŚP, zbiórka słodyczy i zabawek

dla dzieci objętych pomocą MOPS-u, adopcja na

odległość, szlachetna paczka.

6 Ćwiczenie umiejętności publicznych wystąpień.

7 Zajęcia z preorientacji zawodowej, euro studia, euro

wolontariat.

8 Organizowanie wyjazd ów integracyjnych w pierwszym

miesiącu nauki celem nabycia podstawowych

umiejętności życia w zespole klasowym.

9 Udział młodzieży w różnych zawodach sportowych i

strzeleckich.

10 Uczenie współzawodnictwa, zdrowej rywalizacji,

pogodzenia się z porażką, zaspokajają potrzebę sukcesu

i akceptacji stosując zasadę fairplay

11 Udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

(Konkurs matematyczny Kangur, fizyczny Lwiątko,

historyczny Moja wiedza o II wojnie światowej,

geograficzny Geo-Planeta, Wiedzy Ekonomicznej,

ekologiczny).

12 Realizacja projektów, konkursów z różnymi pomysłami.

13 Zajęcia w Puszczy Kampinoskiej, wyjazd do kopalni w

Kłodawie i Bełchatowie, do Ogrodu Botanicznego,

Ogrodu Zoologicznego.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Na jakiej podstawie stwierdzili Państwo tę efektywność? [WN] (9957)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 W bezpośrednich rozmowach z absolwentami.

2 W drodze przeprowadzonej ankiety wśród absolwentów.

3 Badani podkreślają walory edukacyjne szkoły, zwracając

uwagę na wysoki poziom nauczania oraz fakt, że

ukończenie szkoły dla wielu jest jednoznaczne z

dostaniem się na wymarzone studia.

4 Badani zwrócili uwagę na inspirowanie do samodzielnego

myślenia, wagę tradycji szkolnej oraz dobre kontakty

interpersonalne.

5 Zintegrowane zespoły klasowe wskazują na właściwy

kierunek działań szkoły.

6 12 nauczycieli jest obecnie absolwentami tej szkoły.

7 Rozmów z uczniami działającymi w samorządzie

szkolnym.
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Wymaganie:

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

Stan oczekiwany:

W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

podejmuje się różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być

one oparte na diagnozie, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ich elementem jest

przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują

nauczanie i wspierają uczniów.

Poziom spełnienia wymagania: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole prowadzone są systemowe działania mające na celu rozpoznanie potrzeb i możliwości

uczniów. Działaniami objęta jest duża grupa uczniów, dla których opracowano programy

wspierania. Nauczyciele wykorzystują wnioski jakie płyną z prowadzonego przez nich rozpoznania

potrzeb i możliwości uczniów. Oferta zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole interesuje

więcej niż połowę uczniów, a także większość uczniów uważa, że pomagają im w nauce. W szkole

nie występuje zjawisko dyskryminacji. Prowadzone działania obejmują całą społeczność szkoły i są

udziałem wszystkich nauczycieli, mają za zadanie podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności

i wpływające na postawy uczniów, przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej

uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności. Szkoła współpracuje z wieloma

instytucjami lokalnego środowiska. Współpraca jest adekwatna do potrzeb uczniów, umożliwia im

udział w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez te instytucje i zaspokaja ich potrzeby

edukacyjne, społeczne i zdrowotne. Nauczyciele podejmują wiele adekwatnych działań, aby

zaspokoić potrzeby uczniów. Powszechność działań polega na dotarciu do każdego ucznia,

udzielenia mu wsparcia zgodnie z jego oczekiwaniami. Uczniowie i ich rodzice uważają,

że nauczyciele udzielają im wsparcia odpowiedniego do ich potrzeb.
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Obszar badania:  W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W szkole prowadzone są systemowe działania mające na celu rozpoznanie potrzeb i możliwości

uczniów. Działaniami objęta jest duża grupa uczniów, dla których opracowano programy

wspierania. 

Większość rodziców, uczestniczących w ankiecie (rys. 1j) podało, że nauczyciele rozmawiają z nimi

o możliwościach i/lub potrzebach ich dziecka. Według dyrektora szkoły 110 uczniów zostało rozpoznanych, jako

potrzebujących pomocy. Wsparcia wymagają, m.in. z powodu:

• trudności w uczeniu się,

• trudności ze zmianą środowiska klasowego, a także zmianą nauczycieli,

• posiadania opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,

• orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

• objęcia nauczaniem indywidualnym,

• sukcesów edukacyjnych,

• powtarzania klasy,

• niepowodzeń edukacyjnych,

• trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej.

Dla 1 ucznia uruchomiono - Program Wspierania Ucznia Zdolnego, • 4 uczniów ma – Indywidualny Program

Edukacyjno-Terapeutyczny • 49 uczniów objętych jest - Kartą Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (plan

realizacji dostosowań zawartych w opinii Poradni Psychologiczno - pedagogicznej), • 10 uczniom opracowano -

Indywidualny plan działań wspierających na drugie półrocze.

Nauczyciele uczący w jednym oddziale podali, jakie są najważniejsze potrzeby rozwojowe (społeczne,

poznawcze, emocjonalne) ich uczniów:

• rozpoznanie własnych zdolności;

• rozwijanie zainteresowań uczniów, co motywowałoby do systematycznej nauki danego przedmiotu

i świadomego wyboru kierunku kształcenia;

• wypracowanie skutecznych metod uczenia się, w tym organizacji własnej pracy\;

• kształtowanie postaw tolerancji poprzez rozumienie różnic między ludźmi wynikających z choroby czy

zaburzeń;

• zdrowa rywalizacja, pogodzenie się z porażką, potrzeba sukcesu, zasada ferpley, potrzeba akceptacji

i przynależności do grupy;

• pełnienie ról w klasie, pomoc innym (sytuacje rodzinne i losowe), pomoc koleżeńska, rozbudzanie empatii,

uczestnictwo w zorganizowanych grupach (koło strzeleckie, klub sportowy);

• zainteresowania językami obcymi, potrzeby poznawcze w zakresie technik informacyjnych, poznawanie

nowoczesnych treści, potrzeba korzystania z różnych źródeł informacji, potrzeba krytycznego oceniania

zasobów informacji, potrzeba empirycznej weryfikacji wiedzy, potrzeba samokrytycyzmu i samooceny.

Możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów nauczyciele rozpoznają poprzez: obserwację uczniów,

analizę ich zaangażowania, prowadzone rozmowy, uzyskane informacje od innych nauczycieli, analizę wyników

i inne (tab. 1).
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Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób rozpoznają Państwo możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów w

tej klasie? [WNO] (7040)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Analiza przez klasowy zespół nauczycieli dokumentacji

składanej podczas rekrutacji do szkoły.

2 Analiza orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej

oraz innych placówek (np. orzeczenie o

niepełnosprawności) oraz konsultacje z

przedstawicielami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

3 Rozmowy z rodzicami, uczniami, nauczycielami.

4 Informacje otrzymywane od rodziców przed wyjazdem

na wycieczkę integracyjną.

5 Obserwacja uczniów na wycieczce integracyjnej, w tym

podczas zajęć z psychologiem.

6 Obserwacja uczniów podczas zajęć i wymiana

spostrzeżeń w ramach klasowych zespołów nauczycieli.

7 Analiza wyników edukacyjnych uczniów.

8 Mikrobadania prowadzone przez nauczycieli w I i II

klasie; obserwacja uczniów podczas pracy w grupie (też

na godzinie wychowawczej).

9 Analiza trafności wyboru przez uczniów przedmiotów

rozszerzonych (zajęcia z wychowawcą, zebranie z

rodzicami); po takiej lekcji i zebraniu z rodzicami jeden z

uczniów postanowił zmienić klasę na taką, w której

realizowana jest rozszerzona matematyka.

10 Sprawdziany międzyklasowe, dające możliwość

porównania stopnia opanowania umiejętności przez

uczniów w stosunku do innych klas.

11 Udział uczniów w uroczystościach szkolnych, dający

możliwość rozpoznania zdolności artystycznych.

12 Uczniowie o specyficznych trudnościach w uczeniu się

korzystają z pomocy pedagoga i psychologa, którzy

informują nauczycieli o potrzebach uczniów.

13 Spotkanie szkoleniowe z pracownikami Fundacji

Synapsis, które pomogło nauczycielom poznać i

zrozumieć potrzeby dziecka z autyzmem.

14 Stwarzanie uczniom możliwości zgłaszania przez nich

interesujących ich tematów zajęć i form pracy.

15 Na podstawie dynamiki pracy uczniów na zajęciach,

rozpoznawane i różnicowane są ich możliwości.

16 Analizowanie zaangażowania uczniów w realizację zadań

przydzielonych klasie w danym roku szkolnym.
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Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia 

Nauczyciele wykorzystują wnioski jakie płyną z prowadzonego przez nich rozpoznania potrzeb

i możliwości uczniów. Oferta zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole interesuje więcej niż

połowę uczniów, a także większość uczniów uważa, że pomagają im w nauce.

Uczniowie uczestniczący w ankiecie "Moja szkoła" podali, że w szkole są zajęcia pozalekcyjne, które ich

interesują (57,6%) oraz (80,1%) uważa, że zajęcia pozalekcyjne pomagają im w nauce. Także większość

rodziców (76,3%) uważa, że zajęcia są dostosowane do potrzeb ich dzieci. Dyrektor podał, że szkoła tworząc

ofertę zajęć pozalekcyjnych kierowała się:

• przedmiotami wybieranymi na maturze w szkole i w skali województwa;

• analizą efektywnych wyborów kierunków studiów przez absolwentów szkoły;

• analizą oferty szkół warszawskich (najczęściej jesteśmy 2 lub 3 szkołą z wyboru po szkołach warszawskich);

• poziomem kompetencji przedmiotowych nauczycieli pracujących w szkole (doświadczenie zawodowe, status

egzaminatora OKE);

• opinią rodziców i uczniów;

• uzyskiwanymi wynikami maturalnymi i wysokością wskaźników EWD szczególnie z matematyki i przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych.

Wszyscy uczniowie klas III (128) uczestniczą aktywnie w zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących

do matury. Wśród uczniów klas I i II, 9% uczniów (28 na 310) nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. Jako

przyczyny podają: brak oferty, która by ich interesowała, niedogodne terminy zajęć (przy dość dużym

obciążeniu lekcjami planowymi w klasach II) oraz (dla dość dużej grupy uczniów) problem dojazdów na zajęcia,

bądź problem późnego powrotu do domu (ze względu na odległość szkoły od domu). Działania jakie

podejmowane są w szkole w ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pokazuje

(tab.1).

Nauczyciele uczący w jednym oddziale podali, że wykorzystują wnioski jakie płyną z prowadzonego przez nich

rozpoznania potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie są otwarci na współpracę ze sobą i chętnie pracują

w grupach, starają się krytycznie oceniać swoje wyniki edukacyjne i umiejętności. Należy rozpoznać

predyspozycje percepcyjne każdego ucznia, aby indywidualizować pracę na lekcji.Trzeba zwracać uwagę na to,

w jakim stopniu uczniowie radzą sobie z porządkowaniem treści i robieniem notatek. Należy wprowadzać

na lekcji wizualne metody pracy i ograniczać stosowanie form podawczych. Liczebność klasy oraz duże

zróżnicowanie potrzeb uczniów wymaga od nauczyciela bardzo dobrej organizacji pracy na lekcji. Należy

pogodzić potrzeby uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i pozostałą częścią klasy, aby nie

rodziło to poczucia niesprawiedliwości w ocenianiu oraz nie powodowało narastania postaw nie akceptacji.

Należy kontynuować ścisłą współpracę w klasowym zespole nauczycieli, aby systematycznie monitorować

sytuację edukacyjną i emocjonalną uczniów.

 Mimo realizacji wybranych przez uczniów tej klasy przedmiotów rozszerzonych, uczniowie oczekują porad

i wsparcia w dokonaniu wyboru dalszego kierunku kształcenia. Należy umożliwić uczniom realizację

przystępnych dla nich form pracy, mających na celu nadrobienia zaległości (np. matematyka). Uczniowie

najczęściej pracują w dwuosobowych zespołach, w większych grupach trudno zrealizować zadania i zachować
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odpowiednie tempo pracy; planując pracę, uwzględnia się potrzeby ucznia z autyzmem (musi pracować

z osobą, która go w pełni akceptuje). Trzeba jasno formułować cele i zdania, które będą realizowane na lekcji.

Wprowadzane są formy pracy wykorzystujące elementy neurodydaktyki (mówienie, pisanie na tablicy,

wykorzystanie sprzętu multimedialnego, stwarzanie sytuacji problemowych, zmienność form pracy na lekcji).

Dyskretnie różnicuje się wymagania, aby kształtować u uczniów poczucie wartości własnej osoby

i sprawiedliwości, unikamy sytuacji, które narażałyby uczniów z problemami na wyśmianie.

Przykładami działań na lekcji, które wynikały z wcześniejszego rozpoznania potrzeb, możliwości poszczególnych

uczniów było:

• dostosowanie formy pracy do potrzeb ucznia niedosłyszącego;

• aktywizowanie wszystkich uczniów, zwracanie uwagi na uczniów nieśmiałych - włączanie ich do współpracy

w obrębie grupy, klasy;

• stwarzanie możliwości uczniom, którzy mają potrzebę zaprezentowania się na forum klasy;

• koordynowanie działań uczniów przy podziale na grupy i nadzorowanie ich pracy. Umożliwienie współpracy

i współzawodnictwo (między grupami);

• zmotywowanie uczniów do pracy chwaląc za dobre wykonanie zadania, wykorzystanie umiejętność w realizacji

zadań (korzystanie z multimediów).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania są podejmowane w ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi? [AD] (7958)

Tab.1

Numer Analiza

1 Koordynacja i weryfikacja samodzielnej pracy uczniów

posiadających opinię Poradii Psychologiczno -

Pedagogicznej. Zajęcia o charakterze rewalidacyjnym dla

uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia

specjalnego. Zajęcia o charakterze terapeutycznym dla

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego. Konsultacje indywidualne dla

uczniów, którzy posiadają opinię Poradii Psychologiczno -

Pedagogicznej. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli

uczących uczniów z opiniami. Konsultacje indywidualne

dla rodziców dzieci, które posiadają opinię. Spotkania

konsultacyjno-instruktażowe dla uczniów dyslektycznych

ze specjalistą z Poradii Psychologiczno - Pedagogicznej,

wsparcie dla nauczycieli ze strony pracowników poradii.

Zajęcia wspierające uczniów objętych Programem

Wspierania Uczniów Zdolnych. Zajęcia wspierające dla

uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia

specjalnego lub z nauczaniem indywidualnym.

Konsultacje indywidualne dla uczniów powtarzających

klasę i ich rodziców. Konsultacje indywidualne dla

uczniów z niepowodzeniami edukacyjnymi oraz z

problemami wychowawczymi. Działania wspierające

integrację z zespołem klasowym. Dostosowanie tempa

pracy na lekcji, dostosowanie testów i sprawdzianów,

wydłużenie czasu pisania kartkówek, odpowiednie

rozpisanie poleceń w zadaniach tekstowych. Możliwość

pisania sprawdzianów w obecności pedagoga lub

psychologa szkolnego. Organizowanie dodatkowych

indywidualnych zajęć z matematyki dla ucznia z

zespołem Aspergera. Możliwość uczestniczenia rodziców

w lekcjach uczniów autystycznych i z zespołem

Aspergera.
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Obszar badania:  W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki

W szkole nie występuje zjawisko dyskryminacji. Prowadzone działania obejmują całą społeczność

szkoły i są udziałem wszystkich nauczycieli, mają za zadanie podnoszenia poziomu wiedzy,

umiejętności, a także wpływają na postawy uczniów, przeciwdziałają dyskryminacji i przemocy

motywowanej uprzedzeniami oraz wspierają równość i różnorodność.

Wszyscy respondenci uczestniczący w badaniu ewaluacyjnym (dyrektor, nauczyciele, rodzice, uczniowie)

stwierdzili, że w szkole nie występuje zjawisko dyskryminacji. Planowe działania w szkole mają głównie na celu

budowanie wśród uczniów postaw i zachowań antydyskryminacyjnych, m.in.:

• Stała współpraca z Amnesty International (w szkole działa klub AI, klub prowadzi nauczyciel wos-u), m.in.

w tegorocznej akcji AI napisaliśmy 550 listów w obronie więźniów sumienia;

• Co roku prowadzona jest w szkole akcji „adopcji na odległość” – uczniowie dwóch klas pod opieką swoich

wychowawców gromadzą i przekazują środki, które na cały rok zapewniają byt i edukację dla jednego ubogiego

dziecka z Kamerunu; młodzież spotyka się również z siostrami, które tam prowadzą szkołę i poznają

problematykę związaną z dyskryminacją rasową, plemienną i materialną w krajach Afryki;

• Aktywny udział uczniów w akcji „Szlachetna Paczka”, poprzez którą poznają problematykę wykluczenia

socjalnego, uczniowie odwiedzają takie rodziny w  środowisku lokalnym, przeprowadzaj diagnozę potrzeb,

koordynują pomoc i finalnie dostarczają przygotowane paczki;

• Problematykę ubóstwa i rodzin dysfunkcyjnych uczniowie poznają również poprzez stałą współpracę z MOPS

w Pruszkowie i coroczną organizowaną przez samorząd uczniowski zbiórkę zabawek dla dzieci objętych pomocą

MOPS;

• Problematykę wykluczenia osób niepełnosprawnych uczniowie poznają w bardzo praktyczny sposób poprzez

stała zbiórkę nakrętek jako formę pomocy dla brata absolwenta z poważnym schorzeniem inwalidzkim (zbiórka

pozwoliła na zakup nowego wózka inwalidzkiego, a teraz zbierane są środki na zabiegi rehabilitacyjne);

• Grupa uczniów (15 osób) pod opieką nauczyciela w-f w roku 2012 i 2013 jako wolontariusze pomagała

przy obsłudze powiatowych zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

i intelektualnie, poznając problemy adaptacyjne tej grupy swoich rówieśników;

• We współpracy z „Książnica Pruszkowską” realizowane są warsztaty i projekty edukacyjne związane z historią

i współczesnymi kontekstami judaizmu na terenie lokalnej społeczności. W tych działaniach biorą też udział

absolwenci. Uczniowie brali udział w projekcie „W kręgu pruszkowskich Żydów”, poznali historię dawnych

mieszkańców Pruszkowa oraz tajniki kultury żydowskiej, uczestniczyli w warsztatach języka jidysz

prowadzonych przez dra Jakoba Weitznera, przygotowali oprawę artystyczną i żydowskie przekąski na projekcję

w Spółdzielczym Domu Kultury w Pruszkowie filmu „Tutejsi” (wyreżyserowanego przez absolwentkę szkoły,

prezentowanego i nagradzanego również na zagranicznych przeglądach filmowych poświęconych tej tematyce);

• W tematyce zajęć z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, historia,

język polski realizowane są treści związane z problematyką antydyskryminacyjną (zajęcia te obejmują

wszystkich uczniów klas I i II i wybranych klas III).

• Aby zapobiec zachowaniom dyskryminacyjnym wobec ucznia z autyzmem (jakie uczniowi zdarzały się

w poprzedniej szkole) we współpracy z Fundacją „Synapsis” i za zgodą rodziców zorganizowano szkolenie

warsztatowe dla wszystkich nauczycieli i uczniów z klasy, do której uczęszcza, aby dostosować  działania

i zasady akceptacji jego zachowań przez klasę (już drugi rok przynosi dobre efekty);

• Organizowanie dla uczniów klas II spotkań z przedstawicielami pionu dydaktyczno-prewencyjnego Straży

Miejskiej w Pruszkowie dotyczących problematyki odpowiedzialności karnej związanej z dyskryminowaniem
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innych „w sieci” (cyberprzemoc, stalking, naruszanie dóbr osobistych innych osób). - Tematyka zajęć

z wychowawcą obejmuje również pogadanki i dyskusje antydyskryminacyjne dotyczące płci,

niepełnosprawności, religii, orientacji seksualnej.

Obszar badania:  Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc

uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami lokalnego środowiska. Współpraca jest adekwatna

do potrzeb uczniów, umożliwia im udział w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez te

instytucje i zaspokaja ich potrzeby edukacyjne, społeczne i zdrowotne.

Dzięki współpracy szkoły z instytucjami i organizacjami zajmującymi się wspieraniem rozwojowych potrzeb

uczniów i świadczeniem pomocy społecznej, uczniowie oraz ich rodzice uzyskują adekwatne wsparcie. W ocenie

dyrektora i nauczycieli ważnymi partnerami wspierającymi szkołę są: • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;

• Młodzieżowy Dom Kultury; • Straż Miejska w Pruszkowie; • Fundacja Synapsis; • Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej; • Basen Miejski „Kapry”;

• Polska Fundacja Kościuszkowska; • Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu; • Powiatowa i Miejska Biblioteka

Publiczna – „Książnica Pruszkowska”; • Parafia św. Kazimierza.; • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.; •

Starostwo powiatu Pruszkowskiego; • Zarząd powiatowy Ligii Obrony Kraju; • Miejski Klub honorowych dawców

krwi; • Banki miejskie; • British Counsil; • Telewizja kablowa.; • Uniwersytet Warszawski; • Politechnika

Warszawska.; • Uniwersytet. 

Dyrektor, nauczyciele i partnerzy szkoły podali, że współpraca ta przynosi wiele korzyści dla szkoły. Działania te

są adekwatne do potrzeb uczniów i przedstawiają się następująco:

• Analiza orzeczeń przygotowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną i przygotowanie przez

nauczycieli oferty działań wspierających dla ucznia przekłada się na osiąganie przez nich lepszych wyników

edukacyjnych i rozwijanie postaw prospołecznych. Pedagog i psycholog szkolny na bieżąco kontaktują się ze

specjalistami PPP w celu zwiększenia efektywności działań wspierających realizowanych wobec uczniów

w szkole. Przedstawiciel poradni w każdym półroczu przeprowadza dla uczniów dyslektycznych spotkanie

konsultacyjno- instruktażowe. Dyrektor poradni prowadziła wyjazdowe szkolenie warsztatowe dla nauczycieli

szkoły dotyczące pracy z uczniem zdolnym;

• Współpraca umożliwia rozwój pasji i zainteresowań uczniów poprzez udostępnianie sali koncertowej na próby

i spektakle Szkolnego Koła Teatralnego, pomoc merytoryczną i organizacyjną pracowników Młodzieżowego

Domu Kultury, profesjonalne recenzje realizowanych przez uczniów przedstawień. Uczniowie biorą udział

w spektaklach teatralnych, koncertach, odczytach, recitalach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, konkursach

recytatorskich i teatralnych organizowanych przez MDK. MDK jest również miejscem spotkań uczniów

z absolwentami, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez MDK;

• Uczniowie uczestniczą w lekcjach muzealnych, wykładach prowadzonych przez wybitnych historyków

lub znane osobistości polityczne, projektach edukacyjnych (m.in. jesienią 2014 roku w „Laboratorium działań

parateatralnych- Pruszków” polegającym na przeprowadzeniu warsztatów teatralnych dla uczniów

i zrealizowaniu spektaklu performance w przestrzeni miejskiej Pruszkowa), uczniowie jako wolontariusze

wspierają pracowników muzeum w opiece nad kombatantami podczas uroczystości i obchodów rocznicowych;

• Systematycznie organizowane są dla uczniów spotkania z przedstawicielami pionu

dydaktyczno-prewencyjnego Straży Miejskiej w Pruszkowie dotyczące: zachowań agresywnych, sytuacji, które

niosą ze sobą ryzyko dla życia i zdrowia, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zapobieganiu cyberprzemocy
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problematyki odpowiedzialności karnej związanej z dyskryminowaniem innych w „sieci’ (stalking, naruszanie

dóbr osobistych innych osób);

• Dzięki stałej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej uczniowie poznają problematykę ubóstwa

i rodzin dysfunkcyjnych, pomagają w uczeniu się i odrabianiu zadań domowych dzieciom ze świetlicy

socjoterapeutycznej, przeprowadzają coroczną zbiórkę zabawek i słodyczy dla dzieci objętych pomocą MOPS,

psycholog szkolny i nauczyciele uczestniczą w dobrze merytorycznie przygotowanych konferencjach, a zdobytą

wiedzę i materiały prezentują w klasach i przekazują innym nauczycielom;

• Uczniowie bardzo aktywnie biorą udział w zajęciach szkolnego klubu strzeleckiego Ligi Obrony Kraju,

z sukcesami uczestniczą we wszystkich zawodach strzeleckich na terenie powiatu, a zdobyte doświadczenie

wykorzystują z powodzeniem w rywalizacji na poziomie wojewódzkim. Uczniowie z koła strzeleckiego LOK

pomagają w organizacji i sędziowaniu na zawodach powiatowych dla samorządowców i innych grup

zawodowych, dla pracowników Starostwa Pruszkowskiego organizują w szkole treningi strzeleckie przed

zawodami. W treningach szkolnego klubu strzeleckiego biorą również udział absolwenci dzieląc się swoim

doświadczeniem i umiejętnościami z młodszymi kolegami. Organizowane są także turnieje strzeleckie dla

gimnazjalistów z Powiatu Pruszkowskiego;

• W szkole dwa razy w roku organizowana jest akcja krwiodawstwa dla pełnoletnich uczniów i nauczycieli.

Uczniowie poznają zasady krwiodawstwa, zdobywają wiedzę jak ważnym i niezbędnym lekiem jest krew, uczą

się pomagać innym (np. uczniowie oddawali krew dla absolwenta szkoły z rocznika 2011/12). W przyszłości

bardzo często kontynuują oddawanie krwi już jako studenci;

• W szkole działa drużyna harcerska, ma swoje pomieszczenie na harcówkę (co jest rzadkością w ofercie szkół),

organizowane są wspólnie szkolenia i warsztaty dla instruktorów harcerskich, odbywają się hufcowe wigilie

i spotkania więzi braterskiej dla zuchów i harcerzy Hufca Pruszków;

• Stała współpraca z wydziałem Fizyki UW daje uczniom możliwość udziału w ciekawych wykładach na uczelni,

również w szkole odbywają się bardzo ciekawe spotkania (wykłady - doświadczenia) prowadzone przez

prodziekana tego wydziału. Są one dla uczniów inspiracją do podejmowania własnych projektów fizycznych (np.

„ Fizyka ze śmietnika”);

• Dzięki stałej współpracy z pruszkowską telewizją kablową ważne wydarzenia z życia szkoły, uroczystości,

spektakle teatralne przygotowywane przez uczniów są nagrywane i prezentowane lokalnej społeczności.

Prezentowane zarówno poprzez sieć tv i stronę internetową telewizji miejskiej;

• Współpraca z parafią dotyczy przede wszystkim organizacji dla uczniów rekolekcji, pielgrzymek na Jasną Górę

dla maturzystów, rajdów rowerowych po interesujących miejscach sakralnych w regionie. Uczniowie swoim

udziałem (lektorzy, ministranci, schola parafialna) uświetniają uroczystości patriotyczne odbywające się

w kościele;

• Siostry misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej na spotkaniach z uczniami przedstawiają

problematykę związaną z dyskryminacją rasową, plemienną i materialną w krajach Afryki. Co roku prowadzona

jest w szkole akcja „adopcji na odległość” – uczniowie dwóch klas pod opieką swoich wychowawców gromadzą

i przekazują środki, które na cały rok zapewniają byt i edukację dla jednego ubogiego dziecka z Kamerunu;

• We współpracy z „Książnicą Pruszkowską” realizowane są warsztaty i projekty edukacyjne dotyczące ciekawej

oferty wydawniczej i spotkań autorskich, w których biorą udział uczniowie. Uczniowie aktywnie uczestniczyli

również w projekcie związanym z historią i współczesnymi kontekstami judaizmu na terenie pruszkowskiej

społeczności. W projekcie „W kręgu pruszkowskich Żydów” uczniowie i absolwenci poznali historię dawnych

mieszkańców Pruszkowa oraz tajniki kultury żydowskiej, uczestniczyli w warsztatach języka jidysz

prowadzonych przez dra Jakoba Weitznera, przygotowali oprawę artystyczną i żydowskie przekąski na projekcję

filmu „Tutejsi” (wyreżyserowanego przez absolwentkę, prezentowanego i nagradzanego również
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na zagranicznych przeglądach filmowych poświęconych tej tematyce). w 2014r. w szkole odbyło się spotkanie

z Amirem Meiromem, wnukiem Zalmana Jeremiasza, radnego pierwszej w niepodległej Polsce Pruszkowskiej

Rady Miejskiej w 1919 r. W tym roku pan Meirom po raz pierwszy w życiu przyjechał do Pruszkowa, a jego

celem jest odszukanie informacji o członkach swojej rodziny, z których większość zginęła w czasie Holocaustu.

Mimo że spotkanie odbywało się w języku angielskim uczniowie aktywnie w nim uczestniczyli;

• We współpracy z Fundacją Synapsis odbyło się szkolenie warsztatowe dla wszystkich nauczycieli i uczniów

z klasy do której uczęszcza uczeń z autyzmem, którego celem było dostosowanie działań i ustalenie zasad

akceptacji jego zachowań przez klasę. Na bieżąco z terapeutami z fundacji prowadzącymi ucznia konsultowana

jest trafność działań nauczycieli i efekty pracy z uczniem;

• Współpraca z pływalnią Kapry umożliwia co roku prowadzenie zajęć z pływania organizowanych przez

nauczycieli wychowania fizycznego mających na celu rozwój fizyczny uczniów, działania prozdrowotne oraz

doskonalenie umiejętności pływania oraz wdrożenie do uprawiania sportów przez całe życie. Ponadto grupa

uczniów pod opieką nauczyciela w-f w roku 2012 i 2013 jako wolontariusze pomagała przy obsłudze

powiatowych zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie;

• Udział młodzieży w sympozjach naukowych, wykładach i wystawach organizowanych przez Polską Fundację

Kościuszkowską, coroczny udział w rajdach kościuszkowskich w Maciejowicach, udział w konkursach i grach

ulicznych dotyczących postaci Patrona i Insurekcji Kościuszkowskiej. Aktywna współpraca w organizacji

obchodów uroczystości kościuszkowskich w Warszawie;

• Organizowane są seminaria wyjazdowe dla uczniów realizujących rozszerzony program nauczania z biologii

i chemii (bardzo bogaty blok zajęć wykładowych i ćwiczeń prowadzony jest na terenie uczelni przez

pracowników naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pracownicy naukowi UMK goszczą w szkole dwa razy

w roku i organizują dla uczniów wszystkich klas pierwszych i drugich z rozszerzonym programem chemii

warsztaty z ciekawych doświadczeń chemicznych – każdy uczeń otrzymuje zestaw doświadczalny i sam

przeprowadza doświadczenia korzystając z prezentacji multimedialnych przygotowanych przez pracowników

UMK;

• Stała współpraca z Amnesty International (w szkole działa klub AI – klub prowadzi nauczyciel wos-u),

przybliża uczniom współczesną wiedzę na temat praw człowieka, solidarności z prześladowanymi obywatelami

z innych krajów, problematykę wolności słowa, poszanowania ludzkiej godności; zdobyte informacje uczniowie

wykorzystują na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie, jako wolontariusze co roku biorą udział w akcji pisania

listów w obronie więźniów sumienia (w bieżącym roku napisali 550 takich listów).

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia

Nauczyciele podejmują wiele adekwatnych działań, aby zaspokoić potrzeby uczniów. Powszechność

działań polega na dotarciu do każdego ucznia, udzielenia mu wsparcia zgodnie z jego

oczekiwaniami.

Na obserwowanych lekcjach nauczyciele motywowali uczniów do angażowania się w zajęcia oraz

indywidualizowali proces nauczania wg. określonych potrzeb uczniów. Zapewniali właściwą organizację lekcji,

stosowali różnorodne formy i metody pracy odpowiadające różnym stylom uczenia się, wykorzystywali środki

dydaktyczne adekwatne do omawianego tematu. Uczniowie pracowali w zespołach i parach. Mogli indywidualnie

zgłaszać się do odpowiedzi na zadawane przez nauczyciela pytania. Rozwiązywali zadania na tablicy.

Nauczyciele motywowali ich do pracy poprzez: zadawanie wielu pytań aktywizujących, wyrażanie aprobaty dla

dobrych odpowiedzi, prowadzenie konwersacji np. w języku niemieckim, wprowadzanie nowego słownictwa,
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nadawanie lekcji żywego tempa, umożliwienie uczniom wykonywania zadań na tablicy i objaśniania sposobu

przyjętego rozwiązania, zachęcanie do samodzielnego i logicznego myślenia, stworzenie życzliwej i przyjaznej

atmosfery, zwracanie się do uczniów z uśmiechem, ocenienie uczniów i pochwalenie za dużą wiedzę.

Nauczyciele uczący w jednym oddziale podali, że indywidualizują proces nauczania tak, aby dotrzeć do każdego

ucznia. Działania jakie podejmują to:

• Obniżenie wymagań dla uczniów z Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym (język angielski

realizowany na poziomie rozszerzonym; uczniowie realizują te same zadania, co reszta klasy, mają szansę

ćwiczenia tych samych umiejętności, ale nauczyciel w pracy z uczniami uwzględnia ich specyficzne trudności);

• Dostosowanie arkusza zadań dla ucznia z autyzmem (sprawdziany międzyklasowe oraz niektóre prace

z matematyki). Uczeń sam nie chce korzystać z takich dostosowań, gdyż obniża to jego samoocenę i wywołuje

dyskomfort psychiczny. Nauczyciele postanowili, że spełnią oczekiwania ucznia, ale będą obserwować jego

pracę i w razie potrzeby służyć pomocą;

• Uczniowie mają możliwość zwrócenia się do nauczyciela z propozycją dostosowania narzędzi pracy do ich

potrzeb (np. powiększona mapa z geografii);

• Mówienie, zapisywanie, wykorzystywanie materiałów multimedialnych na lekcji, częste powtarzanie ważnych

treści, aby uczeń niedosłyszący mógł sobie poradzić. Ta forma pomaga też innym uczniom;

• Umożliwienie uczniom zadawania pytań na lekcji i na przerwie po zajęciach, co ma służyć wyjaśnieniu

niektórych zagadnień lub rozwijaniu zainteresowań ucznia;

• Udzielanie wskazówek i rad pod niektórymi pracami uczniów;

• Organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnych z zainteresowaniami uczniów (koło strzeleckie, koło filmowe,

lekcja muzealna z historii, Amnesty International);

• Ułatwienia dla uczniów rozwijających swoje zainteresowania poza szkołą (szkoła muzyczna, gra w klubie

piłkarskim) np. poprzez zmiany terminów prac klasowych, zwolnienia z zajęć szkolnych, indywidualne

dostosowanie planu zajęć do potrzeb ucznia (zmiana grupy z języka niemieckiego);

• Stwarzanie możliwości nadrabiania braków przez uczniów, którzy mają znaczną absencję na zajęciach

edukacyjnych (wskazywanie ważnego materiału, wspólne ustalanie terminu, możliwość konsultacji

z nauczycielem);

• Organizacja pracy w grupach, aby uczniowie uczyli się od siebie (uczniowie o zróżnicowanych możliwościach)

lub przydzielanie zadań o różnym stopniu trudności;

• Wykorzystanie platformy e-learningowej, żeby uczeń mógł skorzystać z materiału w dowolnym czasie

i powrócić do niektórych treści (język polski, języki obce, matematyka); pokazywanie możliwości korzystania

z oferty edukacyjnej platformy e-learningowej i internetowych portali;;

• Rozwijanie zainteresowań uczniów np. uczeń uzdolniony językowo i chcący rozwijać swoje zainteresowania

nauką języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym (w klasie realizowany jest poziom podstawowy) w miarę

możliwości w porozumieniu z nauczycielami uczęszcza na zajęcia klasy II c, realizującej zakres rozszerzony.

Większość ankietowanych uczniów (84.7%) podało, że  w szkole mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach,

na których chcą być (rys. 1j).
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Wykres 1j

Obszar badania:  W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce

odpowiada ich potrzebom

Uczniowie i ich rodzice uważają, że nauczyciele udzielają im wsparcia odpowiedniego do ich

potrzeb.

Uczniowie (37 z 88) biorący udział w ankiecie "Mój dzień" podali, że nauczyciel dał im do zrozumienia, że wierzy

w ich możliwości, (19 z 88), że dotyczy to mniej niż połowy lub żadnego nauczyciela (rys. 1j). W ankiecie "Moja

szkoła" uczniowie wskazali, że nauczyciele wierzą w ich możliwości (65,8%) i mówią im, że mogą się nauczyć

nawet trudnych rzeczy (83.2%) (rys.2j i rys.3j).

Rodzice wyrazili opinię, że mogą liczyć na radę i wsparcie wychowawcy (26,7% nie ma takiej potrzeby)

i nauczycieli w sytuacjach trudnych dla ich dziecka (28,9% uważa, że nie ma takiej potrzeby) (rys. 3j i rys 4j).
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Stan oczekiwany:

Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym elementem

zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych

szkołach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie

udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań.

Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych pochodzących z różnych

źródeł.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole analizuje się wyniki egzaminów oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej. Na ich podstawie

formułowane są wnioski i rekomendacje do dalszej pracy. Działania prowadzone przez szkołę są

monitorowane i analizowane, a formułowane na tej podstawie wnioski są wykorzystywane przez

nauczycieli do modyfikacji kierunków pracy dydaktyczno-wychowawczej. Szkoła w pracy

dydaktyczno-wychowawczej wykorzystuje wyniki badań i analiz zewnętrznych. Nauczyciele

w swojej pracy korzystają z wielu badań i opracowań naukowych, które później wprowadzają

do pracy z uczniami. Prowadzone w szkole badania odpowiadają na potrzeby szkoły,

wykorzystywane są w pracy bieżącej i planowaniu długofalowym. Szkoła zbiera Informacje o swoich

absolwentach, pokazuje uczniom ich osiągnięcia i ścieżkę kariery, zaprasza do szkoły

na uroczystości szkolne i spotkania z młodzieżą.

Obszar badania:  W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz

wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania

W szkole analizuje się wyniki egzaminów oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej. Na ich podstawie

formułowane są wnioski i rekomendacje do dalszej pracy. 

Dyrektor, nauczyciele i  analiza danych zastanych wskazują, że w szkole wykorzystuje się wnioski z analiz

wyników egzaminów/sprawdzianów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej. Na podstawie oceny

efektywności wyników egzaminów zewnętrznych szkoła tworzy ofertę przedmiotów rozszerzonych dla uczniów,

proponuje się uczniom głównie te przedmioty, z których uzyskano wysokie i bardzo wysokie wyniki maturalne

(np. z matematyki, wynik o 24% wyższy niż średnia powiatu i województwa, stąd drugi rok z rzędu, proponuje

się na 5 otwieranych klas I, 3 klasy z rozszerzonym programem matematyki. Na spotkaniach informacyjno –
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szkoleniowych dla rodziców uczniów klas I i II, przekazuje się tę informację, która ma pomóc rodzicom

ukierunkować uczniów w trafnym wyborze zdawanych przedmiotów maturalnych. Wnioski wykorzystywane są

także do modyfikacji przedmiotowych planów nauczania, do zwiększania liczby godzin zajęć z wybranych

przedmiotów maturalnych, do wprowadzania potrzebnych uczniom zajęć dodatkowych przygotowujących

do egzaminu maturalnego oraz modyfikowania form prowadzonych już zajęć (np. wprowadzenie dla wszystkich

uczniów klas III zajęć na których ćwiczą formę ustnego egz. maturalnego z j.ang), w nauczaniu języka

polskiego: - doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz redagowania

wypracowania z wykorzystaniem zadań z arkuszy maturalnych, na lekcjach oraz zajęciach dodatkowych, -

prowadzenie konsultacji dotyczących przygotowania do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego,

do zachęcania nauczycieli do udziału w szkoleniach dot. modyfikacji egz. maturalnego i prezentacji

różnorodnych narzędzi pomocnych uczniom do przygotowania się do tego egzaminu (udział nauczycieli

w kursach doszkalających dla egzaminatorów OKE, w szkoleniach i konferencjach maturalnych organizowanych

przez OKE i wyższe uczelnie), do zespołów przedmiotowych aby bardziej wdrażały sposoby realizacji

umiejętności kluczowych na zajęciach.

Nauczyciele uczący w jednym oddziale podali, jakie wyciągnęli wnioski z analizy egzaminów przeprowadzanych

na zakończenie etapu edukacyjnego tej klasy:

• Z języka polskiego wynik klasy odpowiada średniemu wynikowi szkoły, czyli badanym wynikom uczniów klas

pierwszych. Należy zwrócić uwagę na uczniów z dysleksją;

• Wyniki z języka angielskiego są zróżnicowane, ale uczniowie powinni sobie poradzić z realizacją języka

na poziomie rozszerzonym;

• Z matematyki wynik średni klasy nie jest najniższy w odniesieniu do pozostałych klas pierwszych realizujących

matematykę na poziomie podstawowym, ale o 5% niższy od średniego wyniku szkoły, tylko jeden uczeń

uzyskał wynik wysoki. Większość średnich wyników sugeruje, że należy systematycznie monitorować

osiągnięcia uczniów z tego przedmiotu;

• Dokonano podziału na grupy z języka angielskiego wg uzyskanych na egzaminie wyników, aby dostosować

formy i tempo pracy do zróżnicowanych możliwości uczniów; po rozpoznaniu postępów jedna z uczennic

przeniosła się do grupy lepiej władającej językiem angielskim. W zależności od potrzeb i umiejętności uczniów

istnieje możliwość zmiany grupy;

• Uczniowie korzystają z zajęć wyrównawczych z matematyki, konsultacji z nauczycielem, wielokrotnie

poprawiają sprawdziany, wypożyczają prace klasowe do domu, aby ćwiczyć podobne zadania;

• Z języka polskiego zwrócono uwagę na uczniów dyslektycznych (dostosowanie oceniania), i monitorowano

pracę uczniów np. ze sprawdzianu diagnostycznego przeprowadzonego w kwietniu uczniowie uzyskali wynik

nieco wyższy od średniej szkolnej, widać, że robią postępy w stosunku do diagnozy wynikającej z analizy

wyników egzaminu gimnazjalnego. 
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Obszar badania: Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Działania prowadzone przez szkołę są monitorowane i analizowane, a formułowane na tej podstawie

wnioski są wykorzystywane przez nauczycieli do modyfikacji kierunków pracy

dydaktyczno-wychowawczej.

Dyrektor szkoły podał zmiany, jakie zostały wprowadzone w oparciu o wyniki monitorowania i sposób w jaki

uwzględnia się nabytą podczas diagnozy wstępnej wiedzę, m.in: w ofercie szkoły zrezygnowano z klas

humanistycznych na rzecz klas z rozszerzoną matematyką i przedmiotami ścisłymi, wśród uczniów wzrosła

świadomość rangi przedmiotów wybieranych na maturze w kontekście rekrutacji na wyższe uczelnie,

a nauczyciele nabrali większego przekonania, że coraz lepiej wykorzystują swoje kompetencje przedmiotowe.

Nauczyciele dokonali bardziej trafnego rozłożenia godzin i wykorzystania godzin dodatkowych pod kątem tych

umiejętności z podstawy programowej, które wymagają większej liczby ćwiczeń i ich dokładniejszego

utrwalenia. Wzrosło zainteresowanie uczniów dodatkowymi zajęciami przygotowującymi do egzaminu

maturalnego, na których dzięki większej liczbie godzin jest dużo ćwiczeń arkuszy maturalnych i umiejętności

potrzebnych w części ustnej. W ostatnim okresie wzrosła częstotliwość udziału nauczycieli w szkoleniach

dotyczących egz. maturalnego. Bardziej kompetentnie przygotowują wewnętrzne narzędzia diagnozy. Trafniej

oceniają postępy edukacyjne uczniów, młodsi stażem nauczyciele uzyskują znaczące wsparcie w swojej pracy

od doświadczonych kolegów. Z pokrewnych przedmiotów liczba ocen stała się bardziej porównywalna.

Uczniowie uzyskują więcej informacji i wskazówek, nauczyciele zaczynają wprowadzać ocenianie kształtujące.

Nauczyciele prowadzili lekcje pokazowe z wykorzystaniem platformy e-lerningowej. Nauczyciele zaczęli

postrzegać podstawę programową kształcenia ogólnego jako całość, z inicjatywy nauczycieli odbyło się

szkolenie dla rady pedagogicznej "Metody aktywizujące".

Dyrektor wskazał także, jak w programach nauczania uwzględnia się nabytą podczas diagnozy wstępnej wiedzę:

ustalono, w których klasach z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, średnie wyników są

niższe niż średnia uzyskana przez gimnazjalistów w  rejonie szkoły, jeśli są niższe jest to dla szkoły sygnał,

że spora grupa uczniów z takiej klasy może mieć braki w zakresie wiedzy z gimnazjum, co będzie skutkowało

problemami w radzeniu sobie z bieżącymi treściami w liceum. W takich przypadkach nauczyciele po analizie

w zespołach przedmiotowych opracowują i wdrażają aneksy do swoich przedmiotowych planów nauczania,

wprowadzając szczególnie w pierwszych miesiącach nauki obok treści bieżących treści powtórzeniowe z III

etapu podstawy programowej (np. w bieżącym roku szkolnym takie modyfikacje dotyczyły: języka angielskiego

w klasach I A, I E oraz grupy podstawowe I B i I C, matematyki w klasie I B. W przypadku uczniów

dochodzących w ciągu roku szkolnego do danej klasy różnice w programach nauczania (jeśli takie występują)

nauczyciele uzupełniają z uczniami poprzez indywidualne konsultacje i uczestnictwo tych uczniów na zajęciach

dodatkowych.

Najważniejsze zmiany w pracy nauczycieli, które wynikały z wniosków monitorowania dotyczyły mobilizowania

uczniów do aktywności własnej (rys.1o).
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Wykres 1o

Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych

Szkoła w pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystuje wyniki badań i analiz zewnętrznych.

Nauczyciele w swojej pracy korzystają z wielu badań i opracowań naukowych, które później

wprowadzają do pracy z uczniami.

Dyrektor podał, że nauczyciele wykorzystują  wyniki zewnętrznych badań edukacyjnych do planowania swoich

działań. Są to, np.:

• pilotaże maturalne organizowane przez OKE i CKE;

• analizy wyników matur i egzaminów gimnazjalnych, wyciąganie wniosków i wdrażanie ich w życie;

• szczegółowe analizy rozwiązywania zadań maturalnych przez uczniów, zdiagnozowanie jakie mają możliwości

i deficyty by następnie zmodyfikować metody pracy i sposoby sprawdzania wiedzy;

• raporty PISA (Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student

Assessment);

• wyniki badań prezentowane na konferencjach dla nauczycieli organizowanych przez wyższe uczelnie;

• badania edukacyjne dotyczące nauczanego przedmiotu, wykorzystywane podczas układania sprawdzianów,

doboru tekstu kultury, poruszania zagadnień z psychologii, socjologii;

• na podstawie analizy Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się TALIS realizowanego w Polsce przez

Instytut Badań Edukacyjnych, nauczyciele matematyki w pracy z uczniami wykorzystują program komp.

"GEOGEBRA" oraz wprowadzają zadania i prezentacje z internetowych portali matematycznych;

• badania M. Żylińskiej "Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi" i badania M. Kaczmarczyka, J.
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Francikowskiego, P. Kopeć pt. "Neurodydaktyka. Czy wiedza o mózgu nas zmienia? ", które są wykorzystywane

w pracy z uczniami a także podczas szkolenia rady pedagogicznej;

Nauczyciele, podali także różne typy badań edukacyjnych, z których w swojej pracy najczęściej korzystają

(rys.1w).

Badanie losów absolwentów: 

Gromadzenie informacji o rekrutacji na wyższe uczelnie np. UKSW, KUL, zbieranie informacji od osób, które

przygotowują się do formacji kapłańskiej lub zakonnej, spotkania przy współudziale proboszcza parafii,

zapraszanie na lekcje wychowawcze, imprezy i uroczystości szkolne, co jest ważne w kultywowaniu tradycji

szkoły. Aktualnie, aż 12 nauczycieli na 40 to absolwenci  liceum, którzy dzięki swoim kontaktom z pozostałymi

absolwentami przybliżają społeczności szkolnej wiedzę na temat losów i sukcesów swoich rówieśników, również

absolwentów szkoły.

Mikrobadania (badania prowadzone przez samych nauczycieli w klasach):

Rozpoznanie potrzeby i możliwości ucznia poprzez rozmowę, analizę dokumentacji (dziennik lekcyjny, opinie

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, informacje od psychologa i pedagoga, dzięki którym przygotowuje się

karty pomocy dla poszczególnych uczniów), ankiety i wywiady - zadawanie pytań uczniom na koniec lekcji czy

zrozumieli, czy coś wymaga powtórzenia, co im się podobało, co powinno być zmienione, badanie grupy

pod względem stylu uczenia się uczniów po to, aby zorientować się, jaki styl dominuje w danej grupie. Dzięki

przeprowadzonym mikrobadaniom dostosowuje się techniki nauczania dla wzrokowców, słuchowców

i kinestetyków, sprawdzanie, czy osiągnięty został cel lekcji poprzez rozmowę z uczniami i podsumowanie lekcji.

Pozwala to stwierdzić, czy uczniowie zrozumieli temat, czy zachodzi potrzeba przećwiczenia tematu raz jeszcze

używając innych zadań. Na tej podstawie wiadomo, czy zrealizowany został cel, przeprowadzanie anonimowych

ankiet po zakończeniu określonej partii materiału i całego procesu edukacyjnego, rozpoznanie potrzeb

emocjonalnych i edukacyjnych uczniów, organizacja pracy w klasie, integracja zespołu klasowego, wsparcie dla

uczniów w trudnej sytuacji bytowej lub edukacyjnej, badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz

poszukiwanie rozwiązań. Badanie poziomu opanowania umiejętności kluczowych, treści zawartych w podstawie

programowej, modyfikacje metod pracy. Badanie trafności oferty zajęć dodatkowych i skuteczności

stosowanych form pracy - uwzględnianie propozycji uczniów i modyfikowanie tematyki zajęć.

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona przez zespoły przedmiotowe lub inne zespoły nauczycielskie:

Ewaluacja dotyczyła funkcjonowania zespołów przedmiotowych w zakresie planowania, doskonalenia, wymiany

doświadczeń, wdrażania form i metod pracy z uczniami rozwijających umiejętności kluczowe, indywidualnego

programu edukacyjno-terapeutycznego, oceny poziomu funkcjonowania ucznia w szkole oraz skuteczności

podejmowanych działań, lepszego korelowania treści w planach nauczania, wymiany doświadczeń, analizy

wyników egzaminu gimnazjalnego z wynikami osiągniętymi przez uczniów z klasy po I półroczu nauki, analizy

wyników pilotażu maturalnego przeprowadzanego pod koniec drugiego roku nauczania i próbnej matury

przeprowadzanej pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej.

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona na poziomie całej szkoły:

Ewaluacja efektywności zajęć pozalekcyjnych realizowanych zgodnie art. 42.2 pkt 2b KN w roku szkolnym

2013/2014. Analiza wyników z egzaminu maturalnego, matur próbnych i pilotażu maturalnego.

Zewnętrzne badania edukacyjne (opisywane np. w literaturze fachowej):

• wyniki badania PISA opublikowane na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych, a w szczególności badanie

umiejętności humanistycznych.

• badania profesora Johna Hattiego: Co wpływa na uczenie się ucznia?  (zindywidualizowanie nauczania przez

zróżnicowane aktywizowanie uczniów na lekcji w zależności od ich preferencji percepcyjnej, zrozumiały przekaz

podawany w różnych formach: dźwiękowej i obrazowej lub opisowej, filmowej i dialogowej)

• John Medina Brain Rules uczniowie zapoznają się z odkryciami Johna Mediny i jego postrzeganiem mózgu uczą
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maksymalizacji osiągnięć swoich możliwości.

• badania Tracy J. Shors ( Saving new brain cells ) uczenie pomaga przetrwać nowym neuronom, więc jest

korzystne dla pracy mózgu;

• badanie :Dydaktyka języków obcych w świetle badań nad mózgiem - Małgorzata Taraszkiewicz-Kotońska (

pozwala prowadzić nauczanie przez aktywizowanie uczniów na lekcji w zależności od ich preferencji

percepcyjnych, buduje poprawne interreakcje i relacje nauczyciel - uczeń, trafiające do wzrokowców,

słuchowców i kinestatyków;

• badanie: Motywacja do nauki  W. Jasiński- dostrzeganie praktyczne zastosowania nauczanych treści, takie

działania aby uczniowie czuli się docenieni, w tym celu zmodyfikowany został przedmiotowy system oceniania,

i stosowane metody, które sprawiają uczniom przyjemność;

• badań neurodydaktyczne opisane w artykule Saving new brain cells , uczenie jest efektywne tylko kiedy

uczniowi przedstawia się materiał w sposób dla niego odpowiedni zgodny z jego stylem uczenia się;

• badania dotyczące neurodydaktyki (M.Żylińska Neurodydaktyka, czyli uczenie przyjazne mózgowi,  zróżnicowanie form pracy na lekcji, uwzględnianie potrzeb ucznia w zależności od jego sposobu pracy, uczenia się;

• badania dotyczące stopnia przyswajania zdobytej wiedzy w społeczeństwie informacyjnym (K.Mikołajczyk 

Techniki efektywnego uczenia się – sposób na rozwijanie zdolności intelektualnych);

• badania Manfreda Spitzera Dopamina i sernik;

• Europejski Test Sprawności Fizycznej  EUROFIT , Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej, Indeks

Sprawności fizycznej - Zuchory, Test Coopera, Test Uzdolnień Ruchowych BRACEA;

• badanie dotyczące funkcji emocji w nauczaniu – A. Grodecka Emocje w edukacji polonistycznej  – wiedzę

z analizy tych badań nauczyciel wykorzystuje w swojej pracy: w ćwiczeniach słownikowych, w ćwiczeniach

dotyczących aktu komunikacji, w uczeniu wyrażania odczuć estetycznych przy kontakcie z dziełem sztuki

(zagadnienie dotyczyło emocji w języku i języka emocji, a uczniowie maja problem z właściwym nazywaniem

uczuć). 
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Wykres 1w

Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły

lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów

Prowadzone w szkole badania odpowiadają na potrzeby szkoły, wykorzystywane są w pracy

bieżącej i planowaniu długofalowym. Szkoła zbiera informacje o absolwentach, pokazuje uczniom

ich osiągnięcia i ścieżkę kariery, zaprasza do szkoły na uroczystości szkolne i spotkania z młodzieżą.

Dyrektor wymienił badania wewnętrzne prowadzone w szkole, np.:

• badanie poziomu umiejętności uczniów, wyników gimnazjalnych uczniów przyjętych do klas pierwszych;

• frekwencji na wszystkich poziomach klas;

• osiągnięć absolwentów na kolejnym etapie edukacyjnym – wyników rekrutacji na wyższe uczelnie (dotyczy

każdego rocznika absolwentów);

• trafności doboru zajęć pozalekcyjnych do potrzeb uczniów i efektywności tych zajęć (dotyczy wszystkich zajęć

pozalekcyjnych wśród uczniów w wybranych na każdym poziomie klasach);

• systematyczności i różnorodności form oceniania wiedzy i umiejętności uczniów (dotyczy wszystkich

nauczycieli - ankiety wśród uczniów);

• wdrażania planów działań wspierających uczniów i indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych;

• jakości i efektywności opracowanych i wdrożonych wniosków z analizy próbnych egz. maturalnych (2013/14)

(dotyczy uczniów klas trzecich i przedmiotów: j. polski, matematyka, j. angielski i przedmiotów realizowanych

w zakresie rozszerzonym;

• badanie funkcjonowania zespołów przedmiotowych;
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• działań szkoły na rzecz zdrowego trybu życia (2013/14) (ankieta dla uczniów klas pierwszych oraz wywiad

z nauczycielami i personelem szkoły);

• działań szkoły na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa uczniów;

• efektywności realizacji podstawy programowej;

• ewaluacji programu wychowawczego;

• badanie jakości pracy szkoły w ocenie rodziców oraz badanie programu wychowawczego pod kątem realizacji

"sylwetki absolwenta" (2014/15) (ankieta dla absolwentów i próby 20% uczniów). Badania te wykorzystywane

są do:

• analizy trafności proponowanej oferty edukacyjnej szkoły, szczególnie w zakresie przedmiotów rozszerzonych;

• opracowania planu nadzoru pedagogicznego, analizy porównawczej wyników poszczególnych klas w 3-letnim

cyklu kształcenia z obowiązkowych i rozszerzonych przedmiotów maturalnych, trafnego podziału uczniów

na poziomy (podstawowy/rozszerzony) i grupy z języków obcych;

• modyfikowania oferty edukacyjnej dla uczniów w toku nauczania, oceny skuteczności przygotowania uczniów

do egzaminu maturalnego w kontekście sukcesów rekrutacji na wyższe uczelnie;

• modyfikacji struktury podziału nauczycieli na zespoły przedmiotowe, większej mobilizacji nauczycieli

w wykorzystaniu technik informatycznych, platformy e-lerningowej i multimediów w prowadzeniu zajęć

i wdrażaniu neurodydaktyki, trafnego opracowywanie przedmiotowych planów nauczania, właściwego ustalenia

potrzebnych uczniom zajęć pozalekcyjnych, mobilizowanie nauczycieli do systematyczności i różnorodności form

oceniania oraz większej indywidualizacji pracy z uczniem;

• tworzenia lepszego systemu przepływu informacji do rodziców i uczniów, opracowania na każdy rok planu

pracy szkoły, analizy trafności szkolnego programu wychowawczego, oceny poziomu bezpieczeństwa uczniów

w szkole, zwiększenia możliwości wpływania uczniów i rodziców na ofertę edukacyjną liceum,

• oceny skuteczności wdrażanych różnorodnych form działań wspierających uczniów;

• poszerzania zakresu współpracy z uczelniami.

Dyrektor i nauczyciele podali, że gromadzą informacje o losach swoich absolwentów, a wiedzę o ich losach

wykorzystują w bieżącej pracy (tab. 1o). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy szkoła gromadzi informacje o losach swoich absolwentów? Jeżeli tak, to jak je

wykorzystuje? [AD] (6640)

Tab.1

Numer Analiza

1 Informacje o wynikach rekrutacji na wyższe uczelnie są

przedstawiane społeczności szkolnej i prezentowane na

stronie internetowej szkoły. Informacja o strukturze

wyboru wyższych uczelni przez absolwentów jest

wykorzystywana przez wychowawców przy omawianiu z

uczniami wyborów dalszego kierunku kształcenia.

Analiza efektów wyboru kierunków studiów przez

absolwentów służy również do weryfikowania

proponowanej oferty dla klas pierwszych. Absolwenci

liceum zapraszani są na zajęcia z wychowawcą celem

przybliżenia uczniom specyfiki uczelni, na których

studiują. Nauczyciele przedmiotów: wos , historia

zapraszają absolwentów do prowadzenia zajęć

dodatkowych dla chętnych uczniów z zakresu swoich

studiów. Zaprasza się również znanych absolwentów na

spotkania dyskusyjne z uczniami. Informacje o losach

absolwentów uzyskiwane są przy okazji rocznicowych

spotkań absolwentów i organizowanych jubileuszy

szkoły. Pozyskiwane informacje przekazywane są

społeczności poprzez portale oraz śledząc publikacje

prasowe i artykuły naukowe o absolwentach. Kontakty i

wiedzę o losach absolwentów szkoła wykorzystuje

również przy okazji realizacji międzyprzedmiotowych

projektów uczniowskich w przyjętej formule obchodów

Święta Patrona Szkoły i w organizacji corocznego Pikniku

Szkolnego.
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