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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji.

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. 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 20-03-2014 - 30-09-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Wacław Polek, Paweł Boratyński, Lucyna Małek-Adamiak. Badaniem objęto 350 uczniów

(ankieta i wywiad grupowy), 92 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 60 nauczycieli (ankieta i wywiad

grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami

samorządu lokalnego i partnerami szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje

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

podstawowe obszary działania.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OS - Arkusz obserwacji szkoły

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

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego

WUPO - Scenariusz wywiadu z uczniami po obserwacji

WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale



V Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego 4/168

      

Obraz szkoły

V Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego jest placówką publiczną

i wspólnie z Gimnazjum Sportowym tworzy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie.

Pierwsi uczniowie przekroczyli mury tej szkoły 1 września 1957 r. (była to wówczas Szkoła Podstawowa Nr 9

w Rzeszowie), a 1 września 1977 r. utworzono V Liceum Ogólnokształcące. Z roku na rok wzrastała ilość

uczniów V LO. Poszerzała się także oferta szkoły. W 1997 r. szkoła otrzymała sztandar oraz nadano jej imię

K.K.Baczyńskiego. W roku 2005, w celu kontynuacji tradycji i sukcesów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 9,

przy V LO utworzono Gimnazjum Sportowe, w którym uczą się przyszli lekkoatleci, piłkarze, siatkarze

i akrobaci.

Obecnie w V LO funkcjonują klasy ogólnokształcące o profilach: humanistycznym, psychologicznym,

informatyczno - matematycznym i biologiczno - chemicznym. Obok tych oddziałów działają klasy sportowe

o profilach: lekkoatletyka, siatkówka, piłka nożna i akrobatyka. W 2009 r. w ramach V LO powstała pierwsza

w województwie Szkoła Mistrzostwa Sportowego w piłce siatkowej chłopców. V LO w Rzeszowie jest szkołą

ukierunkowaną na wszechstronny rozwój uczniów i pozwala im na łączenie nauki ze sportem. Z sukcesem łączy

się tutaj kształcenie ogólne z ideami walki fair play obowiązującej w sporcie. Działania szkoły zapewniają

uczniom powszechne bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Mimo istnienia w środowisku lokalnym dwóch

zwalczających się klubów sportowych, V LO jest szkołą bezpieczną, wolną od wzajemnych animozji tego typu.

Uczniowie uznają i przestrzegają obowiązujące w szkole normy oraz prezentują zachowania zgodne

z wymaganiami. Szkoła od kilku lat bierze udział w programie "Szkoła bez Przemocy". Szkoła cieszy się

w środowisku nie tylko rzeszowskim, uznaną renomą sportową, będącą źródłem kadr sportowych dla siatkarzy

i piłkarzy ręcznych oraz akrobatów. Szkoła odnosi znaczące sukcesy sportowe w kraju i na świecie. Szczyci się

zdobyciem wielu tytułów w mistrzostwach Polski, Europy i świata. W szkole występuje mocna indywidualizacja

pracy z uczniem oraz ścisła współpraca ze środowiskiem lokalnym. Dużą wagę przywiązuje się do kształtowania

u uczniów odpowiednich postaw. Proces wychowania opiera się na tradycyjnym świecie wartości, w tym

umiłowania Dużej i Małej Ojczyzny; szacunku dla tradycji, rodziny, drugiego człowieka, świata przyrody. W tym

celu młodzież uczestniczy w przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym, regionalnym, religijnym. Szkoła

kształci u uczniów postawy wrażliwości społecznej i solidaryzmu. Dla uczniów organizowane są wycieczki

edukacyjne, krajoznawcze, wyjścia do kina, teatru, itp. W szkole budowany jest pozytywny klimat dla

współpracy uczniów, a ich działania zespołowe służą integracji klas, szkoły oraz rozwijają samodzielność.

Odremontowany budynek szkoły oraz jego otoczenia to jeden z elementów pozytywnie oddziałujących

na środowisko, w którym kwitnie życie społeczności uczniowskiej nastawione na budzenie właściwej motywacji

do nauki i osiąganie upragnionych celów oraz zyskiwanie przyjemnych doświadczeń. Nowoczesna baza lokalowa

szkoły i będąca na ukończeniu profesjonalna hala sportowa na europejskim poziomie pozwala zaspokoić

oczekiwania nawet najbardziej wybrednych i ambitnych uczniów. Przygotowane do pracy i nauki nowoczesne

pracownie dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny pozwalają realizować proces dydaktyczny

na wysokim poziomie i wychodzą naprzeciw potrzebom społeczeństwa informacyjnego. Atutem szkoły jest

przyjazna atmosfera pomiędzy uczniami i nauczycielami, wzajemna życzliwość, wysokie poczucie

bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Działalność wychowawcza szkoły oparta jest o takie wartości jak:

zdrowa rywalizacja, tolerancja, empatia.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki V Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego
Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Patron K. K. Baczyński

Typ placówki Liceum ogólnokształcące

Miejscowość Rzeszów

Ulica Hetmańska

Numer 38

Kod pocztowy 35-045

Urząd pocztowy Rzeszów

Telefon 0177482094

Fax 0177482094

Www www.lo5.resman.pl

Regon 00092216500000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 461

Oddziały 22

Nauczyciele pełnozatrudnieni 60.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 13.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 7.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 20.95

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 7.68

Województwo PODKARPACKIE

Powiat Rzeszów

Gmina Rzeszów

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów B

Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy,
uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki oraz zidentyfikowane
oczekiwania środowiska lokalnego (D)

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana (D)

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana we współpracy z uczniami i
rodzicami (B)

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami (B)

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się C

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

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D)

Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D)

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

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

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

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

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

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B)

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

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 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)

Uczniowie są aktywni B

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

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

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

Respektowane są normy społeczne A

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

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

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

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

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B)

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

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)

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych B

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

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

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

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

Promowana jest wartość edukacji B

W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się (D)

W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie (D)

Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji (B)

Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej (B)

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki B

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

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

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

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

Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców (B)
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Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz
wzajemnego rozwoju B

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju (D)

Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania,
współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym (D)

Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój środowiska. (B)

Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym
wpływa korzystnie na rozwój uczniów (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)

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi B

Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz
zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków (D)

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu
zawodowemu (D)

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami (D)

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące rozwojowi szkoły lub placówki (D)

Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i
eksperymentów (B)

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki
oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki (B)

Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne
odpowiednie do jej potrzeb (B)
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Wnioski

1. Liceum działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy, uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów,

specyfikę funkcjonowania szkoły oraz oczekiwania wyrażane przez środowisko lokalne.

2. W szkole wdraża się nowatorskie techniki treningowe, co przynosi sukcesy na arenie ogólnopolskiej

i międzynarodowej. Informacje o sukcesach uczniów i inicjatywach edukacyjnych są podawane

do wiadomości publicznej czym przyczyniają się do promocji wartość edukacji oraz samej szkoły.

3. Szkoła planuje procesy edukacyjne w taki sposób, aby służyły rozwojowi uczniów. Nauczyciele

motywują i wspierają wychowanków, rozpoznają ich potrzeby rozwojowe i możliwości psychofizyczne,

indywidualizują proces edukacyjny.

4. Poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, przestrzeganie norm społecznych w szkole oraz

spójność oddziaływań wychowawczych wszystkich pracowników sprzyja uczeniu się i osiąganiu

sukcesów na miarę możliwości uczniów. Rodzice i uczniowie doceniają działania nauczycieli w tym

zakresie.

5. Szkoła oferuje uczniom zajęcia dodatkowe: rozwijające zainteresowania, przygotowujące do matury

oraz mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych.

6. Szkoła rozwija umiejętności przydatne na rynku pracy, w karierze sportowej i na dalszym etapie

kształcenia.

7. Uczniowie podejmują wartościowe działania, angażując się w wolontariat oraz akcje charytatywne,

co wpływa na ich świadome uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej i kształtowanie wrażliwości

na drugiego człowieka.

8. Dominującym sposobem aktywności uczniów na lekcjach jest słuchanie i  notowanie. Stosowanie

aktywnych form pracy na lekcjach nie jest powszechne.

9. Szkoła współpracuje z rodzicami, mają oni możliwość współdecydowania o ważnych sprawach

szkolnych, jest to jednak aktywność cechująca mniej niż połowę rodziców.

10. Dyrekcja i nauczyciele dbają o pozytywny klimat szkoły sprzyjający uczeniu się, kształtują u młodzieży

postawę uczenia się przez całe życie i promują uczniowskie talenty oraz sukcesy swoich absolwentów.

11. Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku, a podejmowane przez nią działania we współpracy

z lokalnymi instytucjami i organizacjami (głównie sportowymi) przynoszą obustronne korzyści

i sprzyjają kształtowaniu u uczniów postaw fair play, tolerancji, empatii, szacunku, patriotyzmu

i tożsamości regionalnej oraz wpływają na rozwój uczniów.

12. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi. Koncentruje się na stworzeniu dobrych warunków do nauczania,

uczenia się i trenowania uczniów oraz do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Stan oczekiwany:

Edukacja jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjęcia teoretycznych założeń, określenia

celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne jest, aby jej podstawowe elementy składowe

były znane, akceptowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz zgodne z potrzebami

rozwojowymi ucznia, specyfiką szkoły, a także zidentyfikowanymi potrzebami środowiska. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

V Liceum Ogólnokształcące posiada koncepcję pracy. Uwzględnia ona specyfikę funkcjonowania

szkoły – (Szkoła Mistrzostwa Sportowego), potrzeby rozwojowe uczniów, oczekiwania wyrażone

przez środowisko lokalne. Jest ona ukierunkowana na rozwój uczniów i pozwala im na łączenie

nauki ze sportem. Wartości i cele wynikające z koncepcji pracy szkoły są znane i akceptowane przez

uczniów, rodziców i nauczycieli. W pracach nad koncepcją pracy szkoły uczniowie i ich rodzice czują

się partnerami poprzez zgłaszanie propozycji dotyczących organizacji pracy szkoły, zmian

w statucie, organizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych, sportowych, zmian w sposobie

organizacji lekcji, organizacji imprez sportowych, wycieczek i wyjazdów. Ich propozycje są

wnikliwie analizowane, a większość z nich jest realizowana. Mają oni poczucie satysfakcji

z realizowanych w szkole działań.

Obszar badania:  Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły

lub placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego

Liceum działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy, uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów,

specyfikę funkcjonowania szkoły oraz oczekiwania wyrażane przez środowisko lokalne. Wartości

i cele wynikające z koncepcji pracy szkoły są znane i akceptowane przez uczniów i rodziców.

Zarówno rodzice, jak i uczniowie biorą udział w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły

oraz w jej realizacji.

Szkoła posiada koncepcję pracy. Została ona zapisana między innymi w Programie Rozwoju Szkoły na lata

2009–2014, we wstępie Statutu Szkoły oraz w Programie Wychowawczym. Najważniejsze założenia koncepcji

to: dążenie do podnoszenia efektywności kształcenia i wszechstronnego rozwoju ucznia, zapewnienie uczniom



V Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego 11/168

      

poczucia bezpieczeństwa, planowanie, realizowanie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych

w przyjaznych i bezpiecznych warunkach, podejmowanie działań innowacyjnych, udzielanie uczniom i rodzicom

wszechstronnego wsparcia oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów, propagowanie zdrowego trybu życia

i działań proekologicznych, profilaktyka uzależnień, kształtowanie właściwych postaw i uczenie umiejętności

niezbędnych w życiu, motywowanie uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności na rzecz własnego

rozwoju i rozwoju szkoły, podejmowanie działań angażujących rodziców w życie szkoły, podejmowanie działań

wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji programów

nauczania (w szkole działa Internet bezprzewodowy, w każdej sali lekcyjnej jest stały dostęp do Internetu w 5

salach lekcyjnych na stałe zamontowane są rzutniki multimedialne, w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny,

pracownie wyposażone są w nowoczesne pomoce naukowe. Przy bibliotece szkolnej działa centrum

multimedialne).

Ponadto, ze względu na specyfikę szkoły: poszerzanie oferty dyscyplin sportowych, wzmacnianie współpracy

z klubami i organizacjami sportowymi, wzmacnianie i nawiązywanie współpracy z uczelniami wyższymi

o kierunkach sportowych, rozszerzanie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe dające uprawnienia

instruktorskie i trenerskie, wzbogacanie bazy sportowej w nowoczesny sprzęt, kształtowanie pozytywnych

postaw uczniów-sportowców w środowisku lokalnym, promowanie zdrowego stylu życia w środowisku,

budowanie pozycji szkoły sportowej jako ośrodka liczącego się nie tylko w Rzeszowie ale w województwie

i kraju, poprzez udział w zawodach i turniejach. Realizowanie koncepcji pracy przejawia się również poprzez

podtrzymywanie tradycji i tworzenie historia szkoły – sztandary, puchary, tablice z historią szkoły, tabla

absolwentów i nauczycieli, gazetki tematyczne, historia szkoły, zdjęcia z imprez i uroczystości szkolnych.

Poszanowanie w duchu tolerancji – plansze: rasy świata, zdjęcia uczniów sportowców reprezentujących różne

kluby sportowe. Zdrowie i wychowanie – plansze profilaktyczne nt. zdrowego stylu życia, wydzielone miejsca

na korytarzach szkolnych służące odpoczynkowi, w szkole działa stołówka, każdy uczeń ma swoją szafkę.

Działania realizujące koncepcję pracy szkoły, które odpowiadają na potrzeby uczniów to:

• Zajęcia dodatkowe dla uczniów przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, rozwijające zainteresowania np.

kółka przedmiotowe • Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych •

Działalność samorządowa uczniów – praca Samorządzie Szkolnym, aktywność w różnych formach działań

pozalekcyjnych – debaty, festiwale filmowe, akcje charytatywne, nawiązywanie współpracy z instytucjami

oświatowymi – przedszkolami, szkołami, bibliotekami • Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez spotkania

z przedstawicielami różnych instytucji, fundacji i stowarzyszeń, udział w programach profilaktycznych.

Działania realizujące koncepcję pracy szkoły, które uwzględniają specyfikę pracy szkoły to:

•wprowadzenie nowej dyscypliny – piłki ręcznej, •Stała współpraca z klubami sportowymi – AKS, Dewelopres,

Stal Rzeszów, Resovia Rzeszów, ASECCO, MKS V LO, •W ramach praktyk studenckich – współpraca z uczelniami

wyższymi, wydziałami wychowania fizycznego •Udział i współorganizacja w sportowych imprezach miejskich

Rzeszowa, •Współpraca sportowa z placówkami oświatowymi m. Rzeszowa i okolic –pokazy akrobatyczne,

pokazowe treningi piłki siatkowej i piłki nożnej, •Budowa nowoczesnej hali sportowej, wyposażenie w sprzęt

sportowy, •Budowanie wizerunku dobrego ośrodka kształcącego utalentowaną młodzież w różnych dziedzinach

sportu – w rankingu ogólnopolskim Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Ministerstwa Sportu w 2012 r. szkoła

zdobyła I miejsce jako ośrodek szkoleniowy piłki siatkowej chłopców. 
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Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz

przez nich akceptowana

Wartości i cele wynikające z koncepcji pracy szkoły są znane i akceptowane przez uczniów i ich

rodziców.

Prawie wszyscy uczniowie akceptują zasady postępowania obowiązujące w szkole (rys. 1j), sposób prowadzenia

zajęć (rys. 2j), organizacje pracy szkoły (rys. 3j) oraz w większości metody wychowawcze stosowane w szkole

(rys. 4 j). Według uczniów, w szkole duży nacisk kładzie się na dobre przygotowanie do dalszego kształcenia,

rozwój zainteresowań, właściwą postawę, bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Każdy uczeń w szkole ma

możliwość indywidualnego rozwoju - pogodzenia nauki i kariery sportowej. Uczniowie dostrzegają również

systematyczne doposażenie sal lekcyjnych, rozbudowę obiektów sportowych, wsparcie finansowe dla

sportowców (tab. 1). Rodzice zauważają, że oprócz samej edukacji, szkoła kształtuje właściwe postawy

uczniów, promuje aktywność sportową oraz przygotowuje ich dzieci do startu w dorosłe życie ucząc

odpowiedzialności i wrażliwości na drugiego człowieka, co jest zgodne z założeniami koncepcji pracy szkoły (tab.

2). Duży stopień akceptacji istniejącej koncepcji, wyraża się w aktywnym udziale młodzieży w różnorodnych

działaniach proponowanych przez szkolę.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j Wykres 4j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co jest dla Was najważniejsze w szkole? Czym Wasza szkoła różni się od innych? Co Wam się

podoba w Waszej szkole, a co nie? [WU] (6143)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 W V LO najważniejsze dla uczniów jest: Najważniejsze dla nas w szkole jest to, że możemy

pogodzić sport i naukę. Szkoła daje dobre przygotowanie

do dalszego kształcenia i daje możliwość trenowania i

zdobywania sukcesów. Dla nas tak samo ważny jest

poziom sportowy szkoły - my jesteśmy sportowcami i

wielu z nas marzy o karierze sportowej, a w tej szkole

jest możliwe, aby pogodzić, te dwie rzeczy.

2 V LO różni się od innych szkół: Nasze kontakty z innymi sportowcami pokazują, że ci

którzy zdecydowali się na naukę w innych liceach nie

mają czasu na uprawianie sportu (co uniemożliwia im

dalszą karierę). Tę szkołę wyróżnia to, że mamy tak

ułożony podział godzin, że jesteśmy w stanie to

wszystko pogodzić. V LO Szkoła Mistrzostwa Sportowego

umożliwia zdobycie dobrego wykształcenia wielu

sportowcom. Uczniowie mogą w 100% poświęcić się dla

sportu i osiągają znaczące wyniki. Sportowcy z naszej

szkoły są znani na krajowym podwórku jak i na arenie

międzynarodowej.

3 W V LO uczniom podoba się: Kiedy wyjeżdżamy na zawody i nie ma nas dłużej w

szkole, to umawiamy się z nauczycielami, a oni

umożliwiają nam nadrobienie zaległości. Podoba mi się

estetyka szkoły (jest prosto po remoncie), sale są dobrze

wyposażone w pomoce dydaktyczne, są dobre obiady, a

sportowcy mają zniżki (jest to ważne zwłaszcza dla tych

sportowców/uczniów, którzy dojeżdżają do szkoły). W

szkole wszystko nam się podoba. Uczniowie nie mają na

co narzekać (a już na pewno nie na nauczycieli).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Szkoła to nie tylko miejsce nauki różnych przedmiotów, to także miejsce przygotowujące do

startu w dorosłe życie. Uczniowie nie tylko się uczą, ale też kształtuje się ich postawy. Jakie wartości stoją za

działaniami podejmowanymi przez szkołę? Czy są one istotne także dla Państwa i Waszych dzieci? [WR] (3414)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Szkoła promuje aktywność sportową Szkoła uczy zdrowej rywalizacji, proponuje pewien

rodzaj aktywności (jest to szkoła sportowa), dzieci maja

możliwość bycia odpowiedzialnymi za zespół,

współpracują ze sobą.

2 Szkoła przygotowujące do startu w dorosłe życie Część uczniów "ociera się" o wielki sport: nagrody

publiczne wystąpienia, pieniądze, poczucie własnej

wartości.

3 Szkoła kształtuje postawy uczniów Chcę żeby moje dziecko było odpowiedzialnym

człowiekiem i to dzieje się w tej szkole dzieci uczą się

tolerancji, empatii, odpowiedzialności (kiedy jeden z

kolegów uległ wypadkowi, to uczniowie sami zainicjowali

zbiórkę pieniędzy na obóz rehabilitacyjny). Postawy,

które kształtuje się w tej szkole odpowiadają

oczekiwaniom rodziców.

Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana

we współpracy z uczniami i rodzicami

Zarówno rodzice jak i uczniowie biorą udział w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły.

Ponad 3/4 rodziców deklaruje, że ma wpływ na decyzje dotyczące pracy szkoły (rys. 1j). Rodzice wypowiadają

się, że maja możliwość decydowania o priorytetach w pracy szkoły (tab. 2), zgłaszania uwag i propozycji

do koncepcji pracy szkoły (86,4%) (rys. 2) oraz czynnego udziału w pracach nad koncepcją jako równi

partnerzy, co potwierdzają również nauczyciele w wywiadzie (tab. 1). Propozycje zmian dotyczyły głównie

arkusza organizacyjnego pracy szkoły - organizacji zajęć dodatkowych, imprez sportowych oraz wycieczek

i wyjazdów integracyjnych klas.

Uczniowie rozmawiają z nauczycielami o tym, co jest dla nich ważne i wspólnie wpływają na zmianę koncepcji

pracy szkoły (tab. 3), podejmują rozmowy z wychowawcą, nauczycielami lub dyrektorem szkoły odnoszące się

do różnych zakresów życia szkoły. Chętnie zgłaszają swoje propozycje i sugestie, dotyczące głównie: organizacji

pracy szkoły, zmian w statucie, organizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych, sportowych, zmian w sposobie

organizacji lekcji. Zdaniem uczniów, ich propozycje są zawsze wysłuchiwane, a większość ich pomysłów jest

wdrażana (tab. 2).
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Wykres 1j Wykres 2j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób rodzice uczestniczą w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły? [WN]

(6983)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Biorą udział w pracach nad koncepcją jako równi

partnerzy

Rodzice zgłaszają propozycje zmian w koncepcji pracy

szkoły w czasie rozmów indywidualnych, spotkań

wywiadowczych oraz na spotkaniach Rady Rodziców. Ze

względu na specyfikę szkoły, do najważniejszych

aspektów proponowanych przez rodziców należy

indywidualizacja zajęć dla uczniów uprawiających

czynnie sport (ich przygotowanie do egzaminów

maturalnych - organizacja zajęć wyrównawczych).

2 Opiniują propozycje przekazane im przez szkołę •Rodzice opiniują program wychowawczy, program

finansowy, profilaktyczny, gromadzą fundusze i

wspomagają nas dofinansowując wycieczki i konkursy.

•Robi się diagnozę szkoły i pytani są również rodzice- ich

propozycje dotyczyły bezpieczeństwa, warsztatów, zajęć

profilaktycznych. •Uczniowie konsultują z nauczycielem

prowadzącym z czas i termin na uzupełnienie zaległości.

Imprez szkolnych, zbiórki pieniędzy, dla ucznia który

uległ wypadkowi, w celach rehabilitacyjnych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy uczestniczą Państwo w ustalaniu najważniejszych dla szkoły rzeczy (priorytetów, celów)?

Jeśli tak – w jaki sposób? [WR] (7109)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Rodzice uczestniczą w ustalaniu priorytetów dla szkoły •Mamy wpływ zarówno na opiniowanie i zatwierdzanie

statutu i innych dokumentów szkoły, jak i na te (może

mniejszej wagi), ale jakże ważne dla naszych dzieci -np.

organizacja wycieczek, wyjść, treningów, organizacji

dodatkowych zajęć wyrównawczych i rozwijających

zainteresowania. •Na spotkaniach z wychowawcami

pytani jesteśmy o opinie w różnych kwestiach. •Mój syn

chodził tutaj do gimnazjum i kontynuuje naukę w liceum

(mimo, że mógł pójść do każdej szkoły bo jest zdolny)

ale ta szkoła, jest otwarta na ucznia i jego potrzeby.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy rozmawiacie z nauczycielami o tym, co dla Was w szkole jest ważne? O tym, jaka mogłaby

być? [WU] (7745)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 •Rozmawiamy z nauczycielami o tym co jest dla nas

ważne. •Mogę porozmawiać z nauczycielami na każdy

temat, nawet w sprawach prywatnych, i zawsze mają dla

nas czas. •Rozmawiamy z nauczycielami również o tym

jaka ta szkoła mogłaby być. U nas działa Samorząd

Uczniowski i te inicjatywy są omawiane najpierw w

samorządzie, potem rozmawiamy o tym z nauczycielami,

a po uzyskaniu ich aprobaty, wsparcia, dajemy pomysł

dalej dyrektorowi do akceptacji. •W wyniku tych rozmów

z nauczycielami nastąpiły w szkole zmiany: szczęśliwy

numerek, gazetki szkolne - szkoła jest duża i na

korytarzach w gablotach umieszczamy to, co jest dla nas

ważne, np. informacje o świętach i uroczystościach,

ważnych wydarzeniach, naszych sukcesach. •W szkole

wydawana jest gazetka szkolna (kupując ją można np.

wygrać bilet do kina), wychodzimy z inicjatywą wyjść i

wycieczek. •Często angażujemy się w organizację

różnych akcji charytatywnych: zbiórki żywności na

święta dla ludzi potrzebujących, adoptowaliśmy dwa psy

ze schroniska, współpracujemy z hospicjum dla dzieci,

organizujemy zbiórkę żywności dla dzieci z Domu

Dziecka, współpracujemy z Wielką Orkiestra Świątecznej

Pomocy – uczniowie są wolontariuszami.

Obszar badania:  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest realizowana we współpracy z

uczniami i rodzicami

Nieliczna grupa uczniów i rodziców bierze udział w realizowaniu koncepcji pracy szkoły. pomysły

na jej realizację (ze strony uczniów) są głównie związane z działaniami pozalekcyjnymi ,

a w znikomym stopniu z założeniami koncepcji związanymi z procesem uczenia się na lekcjach. 

Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (76,9%) deklaruje, że ma możliwość współdecydowania

o ważnych sprawach szkolnych (rys. 1j), również w kwestii przekazywania informacji dotyczących tych spraw,

63,7% deklaruje, że Rada Rodziców informuje ich na bieżąco (rys. 2j). Ponad połowa uczniów deklaruje,

że bierze udział w działaniach, które wynikają z ich pomysłów (rys. 3j), są to np.: praca w grupach, wyjścia

i wycieczki tematyczne, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, równocześnie 59,6% uczniów nigdy nie

zgłaszało pomysłów dotyczących pracy podczas lekcji (rys. 1o). i Uczniowie i ich rodzice uczestniczą w  realizacji

założeń koncepcji pracy poprzez organizację i udział w różnych działaniach i akcjach na rzecz szkoły, np.

w imprezach sportowych, w uroczystościach okolicznościowych, wycieczkach szkolnych, akcjach charytatywnych
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i prozdrowotnych. Rodzice ponadto inicjują działania w zakresie udzielania pomocy pedagogicznej uczniom,

współpracują w rozwiązywaniu problemów - program poprawy frekwencji, proponują koła zainteresowań oraz

zajęcia mające na celu indywidualizację w zakresie nauczania (ze szczególnym uwzględnieniem pomocy

uczniom, którzy jeżdżą na zawody sportowe i w tym czasie nie są obecni na zajęciach dydaktycznych) (tab.2).

Uczniowie często są inicjatorami i chętnie partycypują w wielu zajęciach pozalekcyjnych (tab. 43). Są

organizatorami akcji charytatywnych, pomocowych, sportowych oraz imprez szkolnych i pozaszkolnych.

Nauczyciele, dyrekcja i rodzice wspierają uczniów w realizacji ich inicjatyw (tab. 4). Każda z podejmowanych

inicjatyw przynosi uczniom satysfakcję z wykonanego zadania, buduje ich kreatywność, odpowiedzialność,

potrzebne w dorosłym życiu, przedsiębiorczość, kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań międzyludzkich,

często również przyczynia się do promocji szkoły (tab. 1). Rodzice inicjowali i są zaangażowani w organizację

balu studniówkowego, wigilii klasowych, wycieczek. Jeżeli chodzi o ilość zaangażowanych rodziców jest to grupa

do kilkunastu osób. Imprezy te zawsze są przygotowane i przypilnowane przez rodziców.

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

 

Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania inicjują uczniowie? Jak te działania przyczyniają się do ich rozwoju? Jak ich w

tym Państwo wspierają? Kto się angażuje w realizację tych działań? [WN] (7066)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Uczniowie inicjują działania o charakterze artystycznym,

sportowym, charytatywnym, integracyjnym,

rozwijającym zainteresowania, mające na celu pomoc

koleżeńską, promocję szkoły itp.

Uczniowie: •inicjują występy artystyczne – prezentują

się na akademiach szkolnych i pozaszkolnych, •inicjują

akcje charytatywne: systematycznie współpracują ze

szkołą specjalną im. UNICEF w Rzeszowie -zainicjowali i

zorganizowali wspólną zabawę dla tych uczniów, z

Hospicjum dla Dzieci – organizując zbiórkę pieniędzy czy

pomocy szkolnych. •podejmują działania integrujące

zespół klasowy/drużynę sportową, •organizują wigilie

klasowe, mikołajki, andrzejki, itp., •organizują i biorą

aktywny udział w imprezach szkolnych i

środowiskowych, takich jak: •Obsługa różnych zawodów

sportowych: np. turnieje na Podpromiu, Rzeszowski

Półmaraton (obsługa organizacji biegu i punktów na

trasie), •zaproponowali (i co roku) piszą listy do

Amnesty International, •prowadzą (z własnej inicjatywy)

kronikę klasową, •organizują samopomoc uczniowską,

•organizują wieczorki filmowe (we współpracy z

Instytutem Filmowym). •redagują i wydają gazetkę

szkolną, •nagrali, film który miał na celu promocję

szkoły.

2 Osoby, które wspierają i inicjatywy uczniów i angażują

się w ich realizację

•Nauczyciele wspierają inicjatywy uczniów, uczestnicząc

w ich realizacji, wspierają i służą radą. W większych

imprezach nauczyciel jest koordynatorem i

przedstawicielem uczniów na zewnątrz. •W trakcie lekcji

wychowawczych uczniowie dyskutują z nauczycielem

pomysły na realizację imprez klasowych lub szkolnych.

•Bardzo duże zaangażowanie w realizacje zadań i

inicjatyw uczniów jest ze strony trenerów. •Uczniowie

przychodzą również ze swoimi pomysłami do dyrekcji, do

pedagoga szkolnego. •Zaangażowanie wszystkich jest

bardzo duże i powszechne (także rodziców i

pracowników niepedagogicznych).
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

3 Podejmowane przez uczniów działania mają wpływ na ich

rozwój

•Każda z podejmowanych inicjatyw przynosi uczniom

satysfakcję z wykonanego zadania, buduje ich

kreatywność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość,

kształtuje pozytywne wzorce, przyczynia się do promocji

szkoły itp. •Nagranie filmu - wykorzystywanie TI w

praktyce, •udział w projekcji filmu - (po filmie) nauka

dyskusji, wyciągania wniosków, tolerancji wobec

poglądów innych, kształtowanie własnego

światopoglądu, budowanie krytycznego obrazu

rzeczywistości, opiniotwórczej roli mediów. •Udział w

akcjach charytatywnych - budzenie empatii i wrażliwości

na drugiego człowieka.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania zawiązane z Państwa dzećmi prowadzą Państwo wspólnie z nauczycielami lub w

uzgodnieniu z nimi? (chodzi także o działania wynikające z codziennych kontaktów). [WR] (7435)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Działania podejmowane przy współpracy rodziców i

nauczycieli

Jeździmy wspólnie na zawody - pomagamy im

organizować wyjazdy, kibicujemy. Uczestniczymy w

różnych uroczystościach szkolnych. Śledzimy postępy

naszych dzieci i staramy się im pomóc (szczególnie

wtedy, gdy jadą na zawody i muszą nadrobić braki).

Działania wynikające z codziennych kontaktów, to np.

monitorowanie nieobecności dzieci i kontakt telefoniczny

z wychowawcą oraz poprzez dziennik elektroniczny.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania inicjują uczniowie? Jak te działania przyczyniają się do ich rozwoju? Jak ich w

tym wspierają pracownicy szkoły? Kto się angażuje w realizację tych działań? [WD] (7644)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 Działania inicjowane przez uczniów i ich wpływ na rozwój Uczniowie inicjują: -działania związane z realizacją

podstawy programowej poza systemem klasowo –

lekcyjnym np. wyjścia do kina, teatru, filharmonii,

wycieczki programowe -działania kulturalno –

rozrywkowe na terenie szkoły np. dyskoteki, wieczory

filmowe, redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej. We

wszystkie działania angażują się nauczyciele,

wychowawcy, opiekunowie samorządu, nauczyciele

bibliotekarze, dyrekcja szkoły i pracownicy

niepedagogiczni.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy dzielicie się z nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły swoimi pomysłami na to, co

chcielibyście robić w szkole? Jeśli tak, podajcie proszę przykłady takich pomysłów. Które z nich zostały

zrealizowane, które nie i dlaczego? Kto się angażuje w realizację tych działań? [WU] (6958)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Uczniowie dzielą się z nauczycielami swoimi pomysłami

na to co chcieliby robić w szkole

U nas funkcjonuje pewien algorytm postępowania i nie

ma kompetencyjnych zatargów. Uczniowie dzielą się

swoimi pomysłami w klasie, później samorządy klasowe

zgłaszają to do samorządu szkolnego, a samorząd

szkolny radzie pedagogicznej (która je rozpatruje).

2 Przykłady pomysłów, które zostały zrealizowane w szkole -Zorganizowaliśmy Dzień Wiosny, wybieraliśmy mistera i

miss, nagraliśmy Harlem Shake (musical),

poprzebieraliśmy się w różne stroje i akrobatki robiły

pokazy. To było dla nas wyzwanie i świetna zabawa.

-Zorganizowaliśmy noc filmową (18:00 do 22:00).

-Zgłaszamy się jako wolontariusze do różnych akcji:

obsługa maratonu, półmaraton, WOŚP-u, różnych akcji

charytatywnych np. zbiórki dla dzieci z domu dziecka i

inne (potrzebujemy do tych działań akceptacji i pomocy

nauczycieli) . Wszystkie te inicjatywy służą społeczności

lokalnej, miastu, a przede wszystkim nam samym -

kształtuje się nasz charakter. -Nasze działania

przyczyniają się do rozwoju szkoły - reprezentujemy ją

na zewnątrz. Jesteśmy dumni ze Szkoły Mistrzostwa

Sportowego, bo jest ona coraz lepszą marką -znana w

kraju zarówno pod względem sportu jak i nauki.

-Możemy realizować tematy z podstawy programowej,

tak aby rozwijać te zagadnienia, które będą nam

bardziej przydatne (np. na lekcjach biologii). Dla nas

(sportowców) niektóre zagadnienia są ważniejsze od

innych. Mamy poczucie, że od nas w tej szkole też trochę

zależy, że mamy wpływ również na proces lekcyjny.

3 Osoby zaangażowane w realizację zadań Po tej szkole wychodzą ludzie, którzy są zainteresowani

nie tylko sportem, ale również działalnością filantropijną.

Cieszymy się, że wspólnie tworzymy historię tej szkoły.

Nie byłoby to możliwe bez zrozumienia ze strony

naszych nauczycieli i dyrektora szkoły, którzy wspierają

nas i pozwalają man realizować różne nasze inicjatywy.

Dlatego nasza szkoła jest taka wyjątkowa.
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Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Stan oczekiwany:

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

zorganizowane, przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na

uczeniu się jest zaplanowana i kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko

uczenia się powinno być atrakcyjne, metody pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy

pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i brania odpowiedzialności za

proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o postępie, jaki się

dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. 

Poziom spełnienia wymagania: C

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele V Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie dbają o dobre relacje między całą

społecznością szkolną. Panuje tu wzajemna życzliwość i szacunek wszystkich uczniów

i pracowników szkoły tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Nauczyciele zwracają uwagę

na indywidualizację pracy i uczenie uczniów jak zdobywać wiedzę w sposób samodzielny (jest to

istotne przy licznych wyjazdach na zawody sportowe). Nauczyciele dobierają takie sposoby

tłumaczenia zagadnień, aby realizowana podstawa programowa była zrozumiała przez uczniów,

jednak rzadko stwarzają możliwość wpływania na organizowanie i przebieg procesu uczenia się,

uczenie się od siebie nawzajem nie jest powszechne. Nauczyciele motywują młodzież do aktywnego

uczenia się, jednak zdaniem uczniów lekcje prowadzone przez nauczycieli stosunkowo rzadko

wzbudzają ich zainteresowanie.

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

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

oddziału

Powszechnie stosowaną praktyką i skutecznym działaniem nauczycieli jest dobieranie takich

sposobów tłumaczenia zagadnień, które służą zrozumieniu poruszanych na lekcjach treści.

Stosowanie różnorodnych sposobów uczenia się zgodnych z potrzebami uczniów praktykowane jest

w szkole intuicyjnie i nie ma powszechnego charakteru.

Realizując proces edukacyjny nauczyciele dobierają adekwatne sposoby tłumaczenia zagadnień dla

przeważającej grupy uczniów. Świadczą o tym wypowiedzi uczniów po obserwowanych zajęciach oraz 70%

wskazań w ankietach. Jednocześnie jest w szkole znaczna część młodzieży (30 %), której sposób wyjaśniania

treści przez nauczycieli nie pomaga w zrozumieniu tematu lekcji (rys. 3j), a stosowane przez nauczycieli

sposoby pracy oraz metody służące zainteresowaniu tematyką zajęć najczęściej nie są adekwatne do ich
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potrzeb – 3/5 ankietowanych sposób uczenia nauczycieli nie motywuje do nauki, a ponad połowy nie skłania

do zainteresowania tematem, co w porównaniu z innymi podobnymi badanymi szkołami jest istotne

statystycznie (rys. 4j). Organizowanie uczniom możliwości współpracy w uczeniu się nie jest powszechnym

działaniem nauczycieli, co wynika z deklaracji ponad połowy uczniów na temat ich współpracy podczas lekcji

(rys. 2j).

Z rozmów z uczniami i obserwacji zajęć wynika, że nauczyciele stosują metody i sposoby pracy zachęcające

uczniów do nauki (tab. 1), zwłaszcza takie jak: dobór różnorodnych pomocy, praca w grupach oraz

wykonywanie ćwiczeń podobnych do tych, które są na maturze (tab. 2). Nauczyciele wśród przesłanek

uzasadniających dobór zastosowanych na lekcjach metod pracy, wymieniają m. in. potrzeby i możliwości

poszczególnych uczniów oraz klasy jako całości. Rozbieżność wyników ankietowania oraz obserwacji wskazuje

na brak powszechności i systematyczności realizowanych przez nauczycieli działań. Skutkiem czego poczucie

zaangażowania podczas prowadzonych lekcji w ciągu dnia ma nieznacznie ponad połowa uczniów (rys. 1j).

Jak wskazują ankietowani uczniowie, stosowanie różnorodnych sposobów uczenia się jest zgodne z ich

potrzebami, należy jednak stwierdzić, że ma ono jednak charakter intuicyjny. Z wypowiedzi uczniów wynika,

że działania nauczycieli są adekwatne do ich oczekiwań i pomagają im się uczyć (szczególnie ważne dla nich

jest indywidualne podejście nauczycieli w sytuacjach, kiedy są nieobecni na zajęciach z powodu udziału

w zgrupowaniach i zawodach sportowych). Ze względów na specyfikę szkoły (V LO Szkoła Mistrzostwa

Sportowego) nauczyciele indywidualizują proces edukacyjny. Z analizy danych zastanych wynika, że ponad

70% młodzieży mieszka poza Miastem Rzeszowem lub w internacie, co stwarza dodatkową trudność

w nadrobieniu zaległości, spowodowanych ich udziałem w licznych dodatkowych treningach i imprezach

sportowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, co sprawia, że nauczyciele muszą z tymi uczniami pracować

indywidualne aby pomóc im pogodzić naukę z karierą sportową.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 5j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy ta lekcja różniła się od innych lekcji z tego przedmiotu? Jeśli tak, to w jaki sposób? [WUPO]

(7132)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Lekcja różniła się od innych zajęć z tego przedmiotu Tak, dlatego, że wystąpiła praca w grupach.

2 Lekcja nie różniła się od innych zajęć z tego przedmiotu 1. Wszystkie nasze lekcje z języka angielskiego są

podobne do tej. Nie jest nudno, dużo się uczymy nowych

rzeczy i wiemy, że nam się to w życiu może przydać,

2.Tą lekcję można porównać z innymi. W klasie zawsze

panuje dobra atmosfera, czujemy się swobodnie i

bezpiecznie. Nauczyciel jest miły, chętnie nam tłumaczy,

gdy czegoś nie rozumiemy. Zawsze można zapytać,

poprosić o powtórzenie i wyjaśnienie trudniejszych

rzeczy.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Co podobało Wam się na lekcji, w której przed chwilą uczestniczyliście? Co się Wam nie

podobało? [WUPO] (6406)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Uczniom w czasie zajęć podobało się: 1. [Nauczyciel] ciekawie mówi, wyczerpuje temat do

końca. Jest możliwość rozmowy. Ciekawa problematyka.

2. Każdy uczeń mógł się wypowiedzieć. Nauczyciel

podpowiada, wyjaśnia. Rozmowa z nauczycielem w

czasie lekcji. 3. Ciekawe zadania, na lekcja języka

angielskiego nigdy nie jest nudno, Pani podchodzi do

każdego kiedy pracujemy w parach i grupach i tłumaczy

jeżeli czegoś nie rozumiemy, Pani jest zawsze dobrze

przygotowana do lekcji przygotowuje dla nas fajne

ćwiczenia mówi nam co się przyda do matury i chce nas

do tego przygotować - robimy ćwiczenia podobne do

tych które są na maturze Pani zachęca nas do mówienia

i żeby się nie wstydzić mówić 4. Lekcja była bardzo

ciekawa, mogliśmy pracować w grupach, dzielić się

swoimi spostrzeżeniami. A jak ktoś czegoś nie wiedział,

to mógł się zapytać kolegi, albo nauczyciela. Lubimy

pracować w grupach, bo lekcja jest ciekawsza i więcej

wtedy zapamiętujemy. 5.Pomoc nauczyciela w czasie

pracy w grupach.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Z jakiego powodu użył/a Pan/i metod, które mogliśmy obserwować na lekcji? [WNPO] (6113)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Zaangażowania uczniów 1. W celu zwiększenia aktywności uczniów,

zaangażowania jak największej liczby uczniów w proces

zdobywania wiedzy oraz stworzenia możliwości uczenia

się od siebie nawzajem 2. Chciałem zaangażować do

dyskusji jak największą liczbę osób, stąd wybór takich

metod jak pogadanka, elementy wykładu, praca z

tekstem.

2 Atrakcyjność lekcji 1. Metoda pracy w grupach i parach została użyta w celu

pogłębienia relacji koleżeńskich w grupie. Praca w

parach i grupach sprzyja kreatywnemu i twórczemu

myśleniu.

3 Możliwość wypowiadania się 1.Klasa stanowi zespół uczennic, które niechętnie

wypowiadają się, metoda pracy w grupach dodaje im

pewności siebie, łatwiej im pracować i wypowiadać się.

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Nauczyciele podejmują działania służące zwiększaniu skuteczności uczenia się

wyjaśniając uczniom jak się uczyć i stosując metody pracy służące doskonaleniu

kompetencji przedmiotowych. Deklarowana umiejętność uczenia się uczniów nie wynika

jednak z powszechnej refleksji uczniów nad  sposobami i efektami ich uczenia się.

Większość ankietowanych nauczycieli (56,6%) i uczniów (86,8%) stwierdziła, że młodzież potrafi się uczyć.

Zdaniem ankietowanych uczniów, ponad połowa nauczycieli (55,8%) wyjaśnia im jak się uczyć, 54,9% uczniów

nie boi popełniać się błędów, a (23,8%) uczących pomaga zastanowić się czego się nauczyli. Jednocześnie jest

w szkole znaczna część młodzieży (44,2%), która uważa, że nauczyciele nie wyjaśniają jej jak się uczyć,

a 45,1% stwierdza, że boi się na lekcji popełniać błędy, zaś 75,4% uczniów w danym dniu nie poddawała

refleksji efektów swojego uczenia się, (nauczyciele im w tym nie pomogli), co w porównaniu z innymi

podobnymi badanymi szkołami jest istotne statystycznie. Z obserwacji zajęć wynika, że dzięki stosowanym

metodom pracy uczniowie przede wszystkim doskonalili różne kompetencje, mniej natomiast świadomość tego

jak się uczyć. Na wszystkich lekcjach nauczyciele dążyli do zwiększenia skuteczności uczenia się w ramach

wiedzy ze swojego przedmiotu stosując różne metody pracy. Na połowie widoczne było wykorzystanie

potencjału uczniów oraz dbanie o przestrzeganie obowiązujących zasad, co sprzyjało atmosferze nauki.

Najczęściej - na połowie obserwowanych zajęć - mogli rozwijać umiejętności krytycznego myślenia oraz

kojarzenia faktów. Na 2/3 zajęć nauczyciele doskonalili wybrane metody uczenia się: prace w zespołach (2

lekcje) oraz prace samodzielną (2 lekcje). Nie towarzyszyła temu natomiast refleksja o samym sposobie takiego

uczenia się. Zaangażowaniu w proces uczenia się na niektórych lekcjach sprzyjało udzielanie informacji zwrotnej

uczniom przez nauczycieli. Istnieje zbieżność miedzy wynikami badań ankietowych uczniów i nauczycieli oraz

ustaleniami wynikającymi z obserwacji zajęć, co do tego, że szkoła wskazuje uczniom jak się uczyć.
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Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

Wzajemna życzliwość i szacunek wszystkich uczniów i pracowników szkoły tworzy

atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Podczas wszystkich obserwowanych lekcji uczniowie odnoszą się

do siebie przyjaźnie, potwierdzają to również licealiści w ankietach (rys. 4j). Wzajemne relacje między

nauczycielami i uczniami cechuje życzliwość i współpraca (niemal 80%). Ankietowani rodzice i uczniowie

podzielają opinię, że nauczyciele dbają o dobre relacje między uczniami (rys.11j), (rys. 12j), (rys.9j). Również

z wypowiedzi pracowników niepedagogicznych wynika, że w szkole jest dobra i przyjazna atmosfera, wszyscy

wzajemnie sobie pomagają i odnoszą się do siebie z życzliwością. Nauczyciele współpracują z pracownikami

niepedagogicznymi w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i kształtowania właściwych zachowań.

W opinii niemal wszystkich (92,4%) ankietowanych rodziców ich dzieci chętnie chodzą do szkoły (rys.

10j).Nauczyciele w większości stwarzają sytuacje, aby każdy uczeń był aktywny, wyjaśniają sposób wykonania

zadań i ćwiczeń, sprawdzają ich wykonanie, poprawiają błędy i dają uczniom możliwość wykorzystania ich

do uczenia się (tab. 2), upewniają się (63,8%) czy uczniowie właściwie zrozumieli to o czym wcześniej mówili

(rys. 3j) Większość uczniów (67,2%) twierdzi, że czas na lekcji wykorzystuje do uczenia się (rys. 6j).

Nauczyciele chwalą licealistów za poprawne odpowiedzi, zachęcają do aktywności, wyrażania własnych opinii

akceptując je (83,3%) i wykorzystując do pracy na lekcji (tab. 1). Część ankietowanych uczniów (36,7%),

twierdzi, że nauczyciele wysłuchują ich, gdy oni mają potrzebę porozmawiać, jednocześnie 31,2% uważa, że nie

miało takiej potrzeby (rys. 2).  Atmosfera sprzyjająca uczeniu się kształtowana jest przede wszystkim dzięki

wzajemnej życzliwości i szacunkowi okazywanemu sobie przez całą społeczność szkolną. Proces uczenia się

niektórych uczniów może być jednak zakłócony przez zauważalne lekceważenie ich osoby. (rys. 7j, rys. 8j).

Ponad połowa ankietowanych uczniów (61,1%) deklaruje, że pomagają sobie w nauce (rys. 5j), natomiast

(70,4%) wskazuje, że nie otrzymują od nauczycieli wskazówek pomagających im się uczyć - nie postrzegają

aby tego rodzaju aktywność była powszechną praktyką na zajęciach szkolnych(rys. 1j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 11j
 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Jak nauczyciel przyjmuje opinie, inicjatywy uczniów podczas lekcji? [OZ] (7678)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 wykorzystuje je do pracy na lekcji 6 / 0 100 / 0

2 wyraża akceptację 5 / 1 83.3 / 16.7

3 wyraża dezaprobatę 1 / 5 16.7 / 83.3

4 nie reaguje 0 / 6 0 / 100

5 nie wystąpiły sytuacje, w których uczniowie prezentowali swoje

opinie/inicjatywy

0 / 6 0 / 100
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, jaka jest atmosfera uczenia się i podaj przykłady działań (nauczyciela i uczniów), które ją

tworzą. [OZ] (7550)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 W szkole panuje atmosfera sprzyjająca uczeniu się,

tworzą ją zarówno uczniowie jak i nauczyciele poprzez

wzajemny szacunek, życzliwość, otwartość.

Obserwuje się dobry kontakt nauczyciela z uczniami oraz

wzajemną współpracę. Uczniowie wypowiadają się

swobodnie, są zaangażowani w pracę na lekcji, dopytują

o rzeczy, które są dla nich szczególnie interesujące.

Nauczyciel stwarza sytuacje, aby każdy uczeń był

aktywny, wyjaśnia sposób wykonania zadań i ćwiczeń,

sprawdza ich wykonanie, poprawia błędy i daje uczniom

możliwość wykorzystania ich do uczenia się. Nauczyciel

upewnia się czy uczniowie wszystko zrozumieli. Lekcja

przebiega w klimacie wzajemnej życzliwości, szacunku,

zaufania i otwartości w relacjach uczeń - uczeń,

nauczyciel - uczeń. Poczucie humoru nauczyciela ociepla

atmosferę. Nauczyciel zwraca się do uczniów stanowczo,

ale życzliwością i szacunkiem. Równo traktuje wszystkich

uczniów.

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

nich oczekiwania

Większość uczniów zna cele uczenia się oraz wie jakie są wobec nich formułowane oczekiwania.

Podczas obserwowanych zajęć wszyscy nauczyciele przedstawiają uczniom cele lekcji, równocześnie upewniają

się, czy są one zrozumiałe dla licealistów (tab. 1). Potwierdza to również większość ankietowanych uczniów:

(72%) deklaruje, że zna cele lekcji (rys. 1j), a 68,8% deklaruje, że nauczyciele wyjaśniają im, jakich działań

oczekują od nich na lekcji (rys. 3j), natomiast 54% ma świadomość dlaczego czegoś się uczy na danej lekcji

(rys. 2j).
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Wykres 3j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Opisz w jaki sposób nauczyciel upewnił się, czy uczniowie znają cele lekcji i

wymagania/kryteria? [OZ] (7763)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Nauczyciel przedstawia cele zajęć lekcji i upewnia się czy

uczniowie je zrozumieli.

Nauczyciel nawiązał do poprzedniej lekcji, następnie

określił cele lekcji i upewnił się czy uczniowie je

zrozumieli. Nauczyciel jasno formułował oczekiwania w

trakcie zajęć. Nauczyciel dokonał wprowadzenia do

tematu lekcji poprzez pogadankę oraz poprzez pytania

budzące zaciekawienie.

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

trudnych sytuacjach

Udzielając uczniom pozytywnego wsparcia oraz informacji zwrotnej o wynikach ich pracy

nauczyciele motywują młodzież do aktywnego uczenia się. Jednak zdaniem uczniów lekcje

prowadzone przez nauczycieli stosunkowo rzadko wzbudzają ich zainteresowanie.

Nauczyciele motywują uczniów do uczenia się poprzez stosowanie wzmocnień pozytywnych zdaniem około 2/3

ankietowanych rodziców (rys. 1j), (rys. 2j). Ponadto ponad połowa ankietowanych uczniów deklaruje,

że nauczyciele pomagają im jeżeli potrzebują wsparcia (rys. 3j). Niemal 3/4 nauczycieli jest przekonanych,

że informacja zwrotna jakiej udzielają uczniom motywuje ich do nauki (rys. 4j). Ponad polowa uczniów ma

poczucie, że doświadcza takiej pomocy powszechnie (rys. 3j). Jednocześnie tylko 1/3 ankietowanych uczniów

podaje, że otrzymuje od nauczycieli wskazówki jak się uczyć (rys. 6j), co w porównaniu z innymi badanymi

szkołami jest istotne statystycznie. Podczas obserwowanych lekcji uczniom pomagała w uczeniu się zarówno

atmosfera, jak i pomoc nauczycieli oraz stosowane przez nich różne metody pracy i środki dydaktyczne (tab. 1).

Jednocześnie w ankietach aż 2/3 uczniów stwierdziło, że podczas lekcji nie lubi się uczyć i nie czuje się

zaciekawiona (rys. 5j), (rys. 7j). Natomiast w wywiadzie uczniowie wskazują, że ze względu na dużą ilość

opuszczonych godzin (udział w zawodach i zgrupowaniach sportowych) bardzo często pracują indywidualnie

z nauczycielami co pozwala im na nadrobienie braków. Mają poczucie dużego wsparcia ze strony nauczycieli.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Co pomagało Wam się uczyć na tej lekcji? [WUPO] (7545)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 pomoc nauczyciela 1. Nauczyciel pomagał zrozumieć temat. 2. Nauczyciel

ponieważ służył nam pomocą, odpowiadał na nasze

pytania, udzielał wskazówek . 3. Materiał źródłowy

zawarty w podręczniku był przydatny w opracowywaniu

ćwiczenia. Ciekawostki opowiadane przez nauczyciela

pozwalają lepiej zrozumieć to co było na lekcji.

Korzystanie z mapy pomagało nam zrozumieć lekcję.

2 atmosfera na lekcji 1. Dobra atmosfera, - to, że Panie tłumaczą gdy czegoś

nie rozumiemy, - to, że panie zwracają uwagę na to co

robimy dobrze, a co źle, czy był dobry akcent, wymowa,

forma gramatyczna, itp., jest miła atmosfera na każdej

lekcji i dużo łatwiej zapamiętujemy. 2. Dobra atmosfera

na lekcji zawsze pomaga się uczyć. To, że czujemy się

bezpiecznie i że nikt nas nie wyśmieje, nawet jak coś

głupiego powiemy, to też powoduje, że mówimy co

myślimy. A jeżeli nawet ktoś powie coś źle, to nauczyciel

go poprawi i już nie popełnimy więcej tego błędu. Kiedy

pracujemy w grupach, to chyba uczymy się od siebie

najwięcej, to znaczy ja uczę się wtedy najwięcej.

3 metody pracy na lekcji 1. metody pracy na lekcji (praca w grupie, w parach)

dawały nam możliwość uczenia się od siebie nawzajem, -

zastosowanie na lekcji TI powoduje, że lekcje są

ciekawe. 2. Nauczyciel wykorzystuje dodatkowe

dodatkowe źródła informacji: mapy, teksty źródłowe,

reprodukcje.

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

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Informacja zwrotna otrzymywana przez uczniów od nauczycieli wspomaga ich proces uczenia się.

Jednak nauczyciele nie zawsze rozmawiają z uczniami o ich postępach i przyczynach trudności

w nauce.

Wszyscy nauczyciele podczas obserwowanych zajęć zwracali uwagę na elementy odpowiedzi albo działania

uczniów, które były prawidłowe, lub nieprawidłowe. Nauczyciele udzielając uczniom informacji zwrotnej

wskazują uczniom co zrobili dobrze (Wykres 7j) oraz jakie popełnili błędy, co umożliwia ich skorygowanie,

sprzyja uczeniu się oraz dostarcza pozytywnych wzmocnień.( Tab.1). Uczniom pomaga się uczyć przestrzeganie

przez nauczycieli ustalonych i jasnych zasad oceniania (Wykres 2j) oraz informacja od nauczycieli co będą brać

pod uwagę oceniając wykonywane zadanie (Wykres 3j), a zdaniem 82% rodziców zachęcanie ich dzieci

do uczenia się (Wykres 1j). Nauczyciele rzadziej rozmawiają z uczniami o ich postępach w nauce (Wykres 4j),
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o sposobach przezwyciężania trudności w nauce (Wykres 5j). Jednak 3/4 samych uczniów uważa,że nauczyciele

pomagają im w wystarczającym stopniu (Wykres 6j), co również stwierdzają w wywiadzie.

Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, w jaki sposób nauczyciel udziala informacji zwrotnej uczniom. [OZ] (7560)

Tab.1

Numer Analiza

1 Nauczyciel zwraca uwagę na te elementy odpowiedzi lub

działania ucznia, które były prawidłowe i nieprawidłowe

przez co pobudza ich i aktywizuje do intensywniejszej

pracy. Informacja zwrotna motywuje uczniów do

poprawy popełnianych błędów. Informacja zwrotna,

której nauczyciel udziela uczniom, wpływa na ich uczenie

się na lekcji i eliminuje błędy, uczniowie w kolejnych

wypowiedziach nie popełniają ich ponownie. Mobilizuje,

pozwala poprawiać błędy, zachęca do poprawnej

odpowiedzi, zachęca do podawania przykładów,

wyciągania wniosków

Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych

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

zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej

Podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciele stwarzają uczniom możliwości

powiązania wiedzy z różnych dziedzin, jednak działania te nie są powszechne.Ankietowani

uczniowie (47,8%) podają, że na zajęciach lekcyjnych mają możliwość korzystania z tego, czego nauczyli się

na innych przedmiotach lub poza szkołą (rys. 1j), prawie 68,2% uważa, że to czego uczą się w szkole przydaje

się im w codziennym życiu (rys. 2j), a jedynie 32,7% twierdzi, że nauczyciel porusza na lekcji zagadnienia

z innych przedmiotów (rys. 3j).   Z wypowiedzi nauczycieli w wywiadzie oraz na podstawie obserwowanych

lekcji można stwierdzić, że uczniowie mają możliwość odwoływania się do wiedzy przedmiotowej, wiedzy

z innych przedmiotów oraz własnych doświadczeń (tab. 1). Nauczyciele na zajęciach lekcyjnych, przygotowując

uczniów do udziału w konkursach, zawodach, szkolnych imprezach lub uroczystościach odnoszą się do historii

i geografii regionu, podają przykłady związane z codziennym życiem (tab. 3). Wskazują obszary  przydatnej

wiedzy, prowadzą z uczniami dyskusję o wydarzeniach społeczno - gospodarczych w regionie i na świecie. Ucząc

się języka obcego uczeń może nauczyć się dobrej komunikacji oraz wiedzy o tradycjach i kulturze danego kraju

(tab. 2). Nauczyciele planując lekcje uwzględniają zagadnienia poruszane na innych przedmiotach.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Opisz, w jaki sposób uczniowie mieli możliwość odwołania się do innych, niż szkolnych,

doświadczeń. [OZ] (7558)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Uczniowie, w czasie lekcji, mieli możliwość odwołania się

do innych doświadczeń w czasie dyskusji, rozwiązując

zadania, odpowiadając na postawione przez nauczyciela

pytania.

-Swobodne wypowiedzi uczniów, dyskusja, wyciąganie

wniosków, dzielenie się swoimi poglądami. -Nauczyciel

odwoływał się do wiedzy ogólnej uczniów oraz

wykorzystał ich wiedzę z historii, muzyki, sztuki.

Uczniowie przytaczali przykład dotyczące zagrożeń

współczesnego świata (szczególnie terrorystycznych),

odwoływali się do znanych powszechnie treści z mediów.

Uczniowie wykonując ćwiczenie (korzystając TI) łączyli w

pary wynalazki (ważne dla ludzkości) z ich wynalazcami

(wykorzystywali wiedzę z historii, techniki, fizyki,

medycyny, informatyki.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Dyskusja o wydarzeniach społeczno - gospodarczych w

regionie i na świecie

Uczniowie maja problem ze statystyką i często zadają

pytania na ten temat, gdyż chcą lepiej zrozumieć

zagadnienia społeczno - gospodarcze mające miejsce w

kraju i za granicą. Często dopytują też o zagadnienia

związane z procentami, punktami procentowymi - co co

również pozwala im na lepsze funkcjonowaniem w

społeczeństwie. Angażujemy uczniów w lekcje zadając

zadanie domowe wymagające przygotowania wycinków z

gazet, wydruków z internetu itp. służy to do analizy, a

następnie ucz. dyskutują, komentują, uczą się

argumentować. Oni mają swoje zdanie i nie boją się go

wyrażać.

2 Wskazywanie, argumentowanie celowości przekazywanej

wiedzy i jej zastosowania w życiu

Często spotykamy się z pytaniami uczniów dotyczącymi

celowości przyswajania konkretnej wiedzy. Wówczas

pomagamy im zrozumieć znaczenie tego czego w danej

chwili się uczą i odnosimy to do sytuacji z życia.

Motywujemy ich do rzetelnej pracy, argumentujemy, że

np. dzięki lepszej znajomości języka będą mogli lepiej

napisać pismo, podanie, lepiej zaprezentują się przed

pracodawcą, będą bardziej atrakcyjni na rynku pracy.

3 Dyskusja o sytuacji geopolitycznej w kraju i na świecie Aby uczniowie mogli lepiej zrozumie nowe pojęcia na

lekcjach z geografii społeczno - ekonomicznej robię

porównania w skali mikro i makro. Odnoszą się do do

sytuacji geopolitycznej i tego co dzieje się w najbliższej

okolicy, w Polsce i na świecie.

4 Ukazanie użyteczności języka obcego Uczniowie oczekują, aby wiedza była atrakcyjnie podana.

Ucząc języków obcych wiemy, że gramatyka i wkuwanie

słówek to już przeszłość, młodzież jest bardzo

zainteresowana tym, jak żyje się w danych kraju.

Przygotowując się do matury chcą jak najwięcej słuchać

oryginalnych nagrań, aby ćwiczyć słuchanie i mówienie.

Takie lekcje bardzo aktywizują młodzież. Oni sami

chętnie pracują, wyszukują dodatkowe informacje o

danym kraju, przygotowują prezentację, dyskutują, a

przede wszystkim dopytują: Jak tam jest?
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania międzyprzedmiotowe były realizowane, są planowane w tej klasie? [WNO]

(6115)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Wspólne ustalanie zakresu wiedzy z innych przedmiotów

koniecznej do realizacji podstawy programowej

Rozpoczynamy nasza współpracę już w końcu czerwca

(na rok przyszły). Mamy uczniów z różnych klas, o

różnym poziomie wiedzy i umiejętności (są to zajęcia

międzyoddziałowe). W jednej grupie mamy dzieci z

trzech zespołów klasowych i to wymaga od nas ścisłej

współpracy. Podczas planowania pracy współpracujemy

w zespołach przedmiotowych (np. do sprawnej realizacji

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych

ważne jest ustalanie zakresu wiedzy matematycznej).

2 Wspólne ustalanie treści, które podczas uczenia swojego

przedmiotu warto uzupełnić.

-Współpracujemy w zespole humanistycznym wybierając

treści tak, aby się uzupełniały, a nie powtarzały,

przykładem może być tematyka związana z Pismem św.,

która jest analizowany przez różnych nauczycieli pod

różnym kątem. -Dbamy o korelację treści z różnych

przedmiotów, aby uczeń miał spójną informację na dany

temat. Analizujemy zagadnienie uwzględniając wspólne

treści i analizując w różnych aspektach daną tematykę

(eutanazja, aborcja, etyka, biologia). -Ucząc języków

obcych bardzo często wykorzystujemy to, czego

uczniowie uczą się na innych przedmiotach, szczególnie

na geografii, informatyce, zajęciach artystycznych.

3 Działanie międzyprzedmiotowe służące do przygotowania

uczniów do konkursów i projektów interdyscyplinarnych

Przygotowując uczniów do różnych konkursów czy

projektów nauczyciele odnoszą się do wiedzy z innych

przedmiotów. Korelacje międzyprzedmiotowe oraz

odniesienie do sytuacji gospodarczej kraju i aktualnych

wydarzeń jest konieczne dla właściwego przebiegu

procesu edukacyjnego, np. gdy poruszane są problemy

społeczne: bezrobocie, rynek pracy itp.
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Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój

Nauczyciele rzadko stwarzają uczniom możliwość wpływania na organizowanie i przebieg procesu

uczenia się.

Podczas obserwowanych lekcji nauczyciele dawali uczniom możliwość zastanowienia się, czego nauczyli się

na tej lekcji, rozmawiali z uczniami o przebiegu lekcji oraz stwarzali sytuacje, umożliwiające im wpływanie

na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się (tab. 1). W opinii ankietowanych licealistów nauczyciele

w większości nie zachęcają ich do zgłaszania jak chcieliby pracować na zajęciach (rys.1j), ani do realizowania

własnych pomysłów (rys.2j). Również z wypowiedzi ankietowanych nauczycieli wynika, że uczniowie rzadko

mają możliwość wyboru dotyczącego: tematyki lekcji i sposobu oceniania (rys. 3j), (rys. 5j). Natomiast częściej

dają uczniom możliwość wpływu na metody pracy na lekcji (rys. 4j), terminy testów i sprawdzianów (rys. 6j)

oraz zajęcia pozalekcyjne (rys. 7j).

Z wypowiedzi ankietowanych uczniów wynika, że czują się odpowiedzialni za własny rozwój, gdyż mają

świadomość, że ich wyniki w nauce zależą m.in. od ich zaangażowania, czasu poświęconego na naukę, ale też

od pracy nauczycieli (rys.2w). Zdaniem licealistów podczas zajęć mają największy wpływ na atmosferę w klasie,

natomiast w małym stopniu na omawiane tematy i treści oraz sposób uczenia się (rys.1w).

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j

 

Wykres 1w
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Wykres 2w
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Opisz, w jaki sposób nauczyciel umożliwia uczniom wpływanie na sposób organizowania i

przebieg procesu uczenia się. [OZ] (7548)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób

organizowania i przebieg procesu uczenia się

Nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób

organizowania i przebieg procesu uczenia się poprzez

zadawanie pytań, wyciąganie wniosków, krytyczną

analizę, pracę w grupach i swobodny dobór do zespołów

zróżnicowanie pracy uczniów ( zajęcia miedzyoddziałowe

- integracja między zespołami klasowymi),

indywidualizacja w podejściu do uczniów, praca w

parach. Nauczyciel pozostawił uczniom swobodę

zgłaszania się " kto chce być pytany?".
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Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Umożliwienie uczniom uczenia się od siebie nawzajem nie jest powszechne. Uczniowie,

rzadko współpracują ze sobą w uczeniu się.

Na obserwowanych lekcjach uczniowie mieli możliwość pracy w grupach, jednak, stosowane przez nauczycieli

sposoby umożliwiające uczniom uczenie się od siebie nawzajem nie są powszechnym działaniem, co wynika

z deklaracji ankietowanych uczniów (MD-80,1%) i (MS- 55,8%) na temat ich współpracy podczas lekcji

(wykresy 1j, 2j). Ankietowani uczniowie wskazują (ponad 3/4), że rzadko wykonują zadania wymyślone przez

siebie lub innych uczniów (wykres 2j,3j), przeciwnego zdania jest jest 23%. 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

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

rozwojowi uczniów

Szkoła stosuje nowatorskie rozwiązania w sporcie, które umożliwiają rozwój uczniów i odnoszenie

przez nich sukcesów sportowych w kraju i poza jej granicami.  W ramach tworzenia w każdym

województwie Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, V LO uczestniczy w programie Ministerstwa Sportu oraz

Polskiego Związku Piłki Siatkowej. SOS, który funkcjonuje w ramach klas Mistrzostwa Sportowego piłki

siatkowej chłopców, jest nowością w organizacji pracy szkoły a jego działalność wykracza poza podstawę

programową. Szkoła współpracuje z najlepszymi ośrodkami trenerskimi w dziedzinie siatkówki, dostarczana jest

do szkoły nowoczesna literatura sportowa, treningi sportowe prowadzone są w oparciu o nowatorskie techniki

trenerskie, co ma na celu ukształtowanie doskonałych sportowców - mistrzów. Sportowe działania nowatorskie

przynoszą oczekiwane rezultaty, uczniowie są mistrzami świata w piłce siatkowej, zdobyli mistrzostwo kadetów

i juniorów w mistrzostwach Polski. Ankietowani nauczyciele (38,3%) stwierdzili, że w ciągu ostatnich 12

miesięcy wprowadzili nowatorskie rozwiązania w swojej pracy, przeciwnego zdania było 55%.
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Wykres 1w
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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:

Nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów, a wnioski z monitorowania są wykorzystywane

do indywidualizacji nauczania oraz modyfikacji dotychczasowych metod pracy, planowania

i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Prowadząc zajęcia lekcyjne umożliwiają uczniom kształtowanie

kluczowych kompetencji, a w szczególności umiejętność uczenia się, odkrywania swoich

zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji oraz do aktywnego poruszania się na rynku

pracy. Działania szkoły podejmowane na podstawie wniosków z monitorowania i analizowania

osiągnięć uczniów przynoszą wzrost efektów kształcenia.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

W szkole prowadzone są diagnozy wstępne, a wnioski z analiz służą m.in. do planowania pracy

z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów

Jak wynika z wypowiedzi dyrektora (tab. 1) oraz analizy dokumentacji (tab. 2) diagnozą wstępną objęci są

wszyscy uczniowie klasy I. Informacje dotyczące wiadomości i umiejętności uczniów są gromadzone

na podstawie wyników sprawdzianu po gimnazjum, diagnoz wstępnych z poszczególnych przedmiotów. Nabytą

w ten sposób wiedzę uwzględnia się w działaniach szkoły m.in. jest podstawą podziału klasy na grupy

pod względem zaawansowania z języka angielskiego i niemieckiego, doboru metod pracy, tworzenia rozkładów

materiału z uwzględnieniem możliwości uczniów, ustalenia potrzeb i zakresu pomocy dla uczniów

o szczególnych potrzebach edukacyjnych, organizacji dodatkowych zajęć o charakterze wyrównawczym

lub rozwijającym, ustalenia zakresu wymagań i zadań dla poszczególnych uczniów (indywidualizacja, stwarzanie

szans na odnoszenie sukcesów). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób w szkole prowadzi się diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności

nowych uczniów? [WD] (7397)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Diagnoza wstępna dotycząca wiadomości i umiejętności

nowych uczniów opiera się na analizie: wyników

uzyskanych przez uczniów w gimnazjum, opinii Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej o szczególnych

potrzebach uczniów, testów określających stopień

znajomości języka obcego.

Diagnoza wstępna obejmuje wyniki egzaminu

gimnazjalnego oraz oceny z przedmiotów na świadectwie

ukończenia gimnazjum. Jej wyniki mają wpływ na

sposób pracy z uczniami. Uczący starają się wyrównywać

braki, dostosowywać działania do indywidualnych

możliwości uczniów, organizować zajęcia wyrównawcze

oraz rozwijać zainteresowania. Istotne znaczenie w

diagnozie wstępnej mają opinie Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej. Nauczyciele dostosowują się do zaleceń i

uwzględniają je w bieżącej pracy oraz w czasie zajęć

wyrównawczych. Nauczyciele języka angielskiego i

języka niemieckiego przeprowadzają we wrześniu test

diagnozujący celem sprawdzenia wiedzy i umiejętności z

treści programowych gimnazjum i podziału uczniów

według grup zaawansowania językowego.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę przeanalizować wnioski wynikające ze wstępnej diagnozy (o ile taka istnieje) z

poprzedniego etapu kształcenia (dla klasy IV szkoły podstawowej lub I klasy gimnazjum lub I klasy szkoły

ponadgimnazjalnej) oraz jakiekolwiek dostępne dokumenty opisujące sposób ich uwzględniania. Czy widać

wpływ sformułowanych wniosków na działanie nauczycieli? [ADZ] (7815)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Wnioski wynikające ze wstępnej diagnozy z

poprzedniego etapu kształcenia dla I klasy liceum oraz

ich wpływ na działania nauczycieli.

Nauczyciele dokonują diagnozy wstępnej analizując

wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz oceny z

przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Wnioski z tych analiz mają wpływ na sposób pracy z

uczniami: wyrównywanie braków, dostosowanie działań

do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

Organizowane są zajęcia wyrównawcze oraz rozwijanie

zainteresowań humanistycznych. Uczniowie z wysokimi

wynikami egzaminów oraz posiadający bardzo dobre

oceny na świadectwie gimnazjalnym przygotowywani są

do udziału w konkursach przedmiotowych, angażowani w

pomoc koleżeńską. Istotne znaczenie w diagnozie

wstępnej mają opinie Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej. Nauczyciele dostosowują

się do zaleceń i uwzględniają je w bieżącej pracy oraz w

czasie zajęć wyrównawczych. Języki obce: w klasach

pierwszych analizowane są wyniki poszczególnych

uczniów uzyskane na egzaminie gimnazjalnym z języka

angielskiego oraz oceny uzyskane na świadectwie

ukończenia gimnazjum. Ponadto nauczyciele języka

angielskiego i języka niemieckiego przeprowadzają we

wrześniu test diagnozujący celem sprawdzenia wiedzy i

umiejętności z treści programowych gimnazjum i

dokonują podziału uczniów według grup zaawansowania

językowego.

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Nauczyciele prowadząc zajęcia lekcyjne umożliwiają uczniom kształtowanie kluczowych

kompetencji oraz uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej

ustalone dla poszczególnych przedmiotów.

Z obserwacji lekcji i wypowiedzi nauczycieli wynika, że w szkole najczęściej z kluczowych kompetencji

kształtowane są: umiejętność uczenia się (rys. 6j), odkrywania swoich zainteresowań i/lub przygotowania

do dalszej edukacji (rys. 5j), czytania - rozumienia wykorzystywania i przetwarzania tekstów (86,4%) (rys. 1j),

komunikowania się w języku ojczystym (rys. 8j) i pracy zespołowej (rys. 4j). Natomiast rzadziej kształtowane
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umiejętności to: umiejętność myślenia naukowego (rys. 2j), myślenia matematycznego (rys. 3j) oraz

posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (rys. 7j). Nauczyciele równocześnie podali

w ankiecie (rys. 1o), że z zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej, w procesie

lekcyjnym najczęściej uwzględniają wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, mobilizowanie uczniów

do generowania własnych pomysłów, rozwiązań oraz wykorzystywanie mediów edukacyjnych. Podczas

obserwowanych lekcji nauczyciele uwzględniali zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej

ustalone dla danego przedmiotu (tab. 1). Uczniowie analizowali różne źródła informacji, teksty literackie,

ikonografię, czytali i analizowali treść, w wypowiedziach odwoływali się do posiadanej wiedzy i doświadczeń,

poprawnie wnioskowali.

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j

 

Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Opisz, jak na lekcji uwzględniane są zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej. [OZ] (7563)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Realizacja podstawy programowej uwzględnia zalecane

warunki i sposoby realizacji.

Nauczyciel uwzględnia zalecane warunki i sposoby

realizacji podstawy programowej poprzez: położenie

nacisku na kształtowanie umiejętności i szukanie relacji

między środowiskiem przyrodniczym a działalnością

człowieka, uczenie wnikliwej analizy tekstu, inspirowanie

do refleksji na temat szczególnych problemach

człowieka, cywilizacji, kształtowanie sprawności

językowej ucznia, stwarzanie możliwości swobodnego

porozumiewania się w języku obcym -ćwiczenie

poszczególnych umiejętności językowych

(komunikatywność, poprawność językową), rozbudzanie

u uczniów zaciekawienia przedmiotem, zapewnienie

uczniom możliwości kontaktu z językiem obcym

(słuchanie oryginalnego nagrania), praktyczne

wykorzystywanie technologii komputerowej.

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

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

Nauczyciele diagnozują i monitorują osiągnięcia uczniów. Wnioski z analizy osiągnięć uczniów

najczęściej są wykorzystywane do indywidualizacji nauczania oraz   modyfikacji dotychczasowych

metod pracy.

Z obserwacji lekcji (tab. 2) i wypowiedzi nauczycieli wynika, powszechność monitorowania i diagnozowania

osiągnięć uczniów. Ankietowani nauczyciele (rys. 1w) najczęściej monitorują nabywanie wiedzy i umiejętności

poprzez zadawanie pytań i stosowanie oceniania bieżącego. Dodają również, że sprawdzają w jaki sposób

uczniowie wykonują zadania, stwarzają uczniom możliwość zadawania pytań, stosują ocenianie podsumowujące

(np. klasówki, kartkówki) oraz sprawdzają czy uczniowie właściwie zrozumieli omawiane kwestie. Podczas

monitorowania proszą uczniów o podsumowanie ćwiczenia, zbierają informację zwrotną od uczniów oraz

wykorzystują różne narzędzia badawcze.

Z wypowiedzi ankietowanych nauczycieli wynika, że wnioski z analizy osiągnięć uczniów najczęściej służą im

do indywidualizacji nauczania, modyfikacji dotychczasowych metod pracy, planowania i prowadzenia zajęć

pozalekcyjnych, modyfikacji zakresu wprowadzanego materiału oraz zwrócenia większej uwagi na zagadnienia,

które sprawiają uczniom trudność. Rzadko wykorzystują je do ćwiczenia strategii rozwiązywania testów i zadań

egzaminacyjnych czy też zwiększenia intensywności konsultacji z rodzicami (rys. 1o). 
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Wykres 1o
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: W jaki sposób monitoruje Pan/i osiągnięcia uczniów? [AN] (6887)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 60

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 stosuję ocenianie bieżące (cząstkowe) 55 / 5 91.7 / 8.3

2 stosuję ocenianie podsumowujące (np. przeprowadzam klasówki, testy,

sprawdziany, odnoszę się do wyników konkursów, olimpiad)

48 / 12 80 / 20

3 stosuję ocenianie kształtujące 38 / 22 63.3 / 36.7

4 posługuję się indywidualną dokumentacją każdego ucznia (karty

diagnozy, portfolio)

10 / 50 16.7 / 83.3

5 inne, jakie? 4 / 56 6.7 / 93.3

6 nie monitoruję 0 / 60 0 / 100

7 sprawdzam, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania 52 / 8 86.7 / 13.3

8 sprawdzam, czy uczniowie właściwie zrozumieli omawiane kwestie 48 / 12 80 / 20

9 zadaję pytania 56 / 4 93.3 / 6.7

10 proszę uczniów o podsumowanie ćwiczenia 47 / 13 78.3 / 21.7

11 wykorzystuję różne narzędzia diagnostyczne 39 / 21 65 / 35

12 zbieram informacje zwrotne od uczniów 41 / 19 68.3 / 31.7

13 stwarzam uczniom możliwość zadawania pytań 50 / 10 83.3 / 16.7

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, w jaki sposób nauczyciel monitoruje osiągnięcia uczniów. [OZ] (7559)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Monitorowanie osiągnięć uczniów przez nauczycieli Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli

tematykę lekcji, kontroluje poprawność wykonywanych

przez nich poleceń, zadaje pytania, prosi uczniów o

podsumowanie, stwarza możliwość dyskusji, wymiany

informacji, zadawania pytań przez uczniów. Nauczyciel

odpowiada na zadawane pytania, wyjaśnia, udziela

wskazówek.
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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

Działania szkoły podejmowane na podstawie wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć

uczniów przynoszą efekty w postaci widocznego wzrostu efektów kształcenia.

  Zdaniem dyrektora podejmowane działania dydaktyczne i wychowawcze są skuteczne. Do sukcesów uczniów

należą m.in. poprawa wyników nauczania, podniesienie frekwencji, wykształcenie postawy tolerancji i otwartości

na potrzeby drugiego człowieka (tab. 1). Potwierdzają to również nauczyciele w wywiadzie. Wśród sukcesów

edukacyjnych  związanych z podnoszeniem kompetencji wymieniają przyrost wiedzy i umiejętności uczniów. Ze

względu na specyfikę szkoły wskazują również działania pozwalające uczniom łączyć naukę ze sportem (tab.2).

W opinii dyrektora, dzięki wspólnym działaniom podejmowanym w szkole,uczniowie mogą odnosić zarówno

sukcesy edukacyjne jak i sportowe (na terenie szkoły i na arenie międzynarodowej).

Zdaniem dyrektora do sukcesów edukacyjnych uczniów przyczyniły się również m.in. działania wynikające

z wniosków z nadzoru pedagogicznego: z działania dydaktyczne i wychowawcze wynikające z analiz osiągnięć

uczniów, motywowanie ich do aktywniejszej pracy poprzez promowanie wartości edukacji oraz wprowadzenie

dziennika elektronicznego (tab. 5).

Zdawalność egzaminów maturalnych w ostatnich trzech latach wynosiła:

● 2011 r.  - 87,5%,

● 2012 r.  - 86,8%,

● 2013 r.  - 86,1%.

Wyniki te są wyższe od średniej zdawalności w Polsce, województwie podkarpackim, a także mieście Rzeszowie.

Są natomiast niższe ok. 4% od średniej zdawalności w liceach ogólnokształcących.  

  Zdawalność z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, języków obcych i matematyki, w ostatnich

trzech latach wykazuje tendencję wzrostową. Największa poprawa nastąpiła z matematyki: w roku 2011

wynosiła 77,5%, w roku 2012 wynosiła 91,4%, a w roku 2013 wynosiła 89,1% (tab. 3).

  Nastąpił wzrost trzyletnich wskaźników EWD z przedmiotów humanistycznych, w tym z języka polskiego.

Z matematyki i z przedmiotów przyrodniczych utrzymuje się prawie na tym samym poziomie (tab. 4).

Ankietowani uczniowie, nie wymieniają żadnych osiągnięć
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę podać przykład podejmowanych działań dydaktycznych lub wychowawczych

wynikających z bieżących analiz osiągnięć uczniów. Które z nich były Pana/i zdaniem skuteczne? Co o tym

świadczy? [WD] (7659)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Działania dydaktyczne i wychowawcze wynikające z

bieżących analiz osiągnięć uczniów są skuteczne.

Działania wychowawcze: monitorowanie i kontrola

frekwencji uczniów, zaleceniami były wzmocnienie

kontroli frekwencji przez wychowawców klas, pisemna

informacja do rodziców, efektem było – podniesienie

frekwencji. Działania dydaktyczne: Działania skierowane

do uczniów z 3 i więcej ocen niedostatecznych. Po

pierwszym semestrze powstał kontrakt, który podpisali

uczniowie i ich rodzice. Ponadto zorganizowano dla tych

uczniów zajęcia dodatkowe. Efektem było zmniejszenie

ocen niedostatecznych i podniesienie wyników na koniec

roku. Zwiększenie aktywności uczniów, udział w

debatach Forum Młodzieży w VIII LO w Rzeszowie,

festiwalach filmowych dotyczących praw człowieka,

maratonie pisania listów więźniów sumienia –

skuteczność działania: wykształcenie postawy tolerancji i

otwartości na drugiego człowieka, czego przejawami jest

brak w szkole dyskryminacji innych.

 

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.2
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Działania nauczycieli pozwalają uczniom na łączenie

nauki ze sportem i odnoszenie sukcesów.

Musimy pomagać uczniom, żeby mieli możliwość

trenowania, udziału w zawodach i odnoszenia sukcesów

sportowych. Wzajemna komunikacja i ludzkie

zrozumienie tego, że jeżeli uczeń jest na zawodach -

reprezentuje szkołę, to musi mieć ten komfort i poczucie

bezpieczeństwa, że będzie mógł realizować swoje pasje -

bo między innymi po to przyszedł do szkoły sportowej.

W ubiegłym roku 1 uczennica brała udział w zawodach

pływackich (zajęła pierwsze miejsce w województwie),

dwóch chłopców tej klasy zajęło pierwsze miejsce w

koszykówce na zawodach w Rumuni itp. Takie sukcesy

wymagają od ucznia czasu i pracy, a my - nauczyciele

musimy się wykazać dużą elastycznością. Dostosować

czas i pomóc uczniom uzupełnić braki. Zachęcamy

uczniów biorących udział w zawodach (a przez to

nieobecnych na lekcjach) do udziału w konsultacjach,

pomagamy w nadrobieniu materiału, nie pytamy

następnego dnia, kiedy dzieci przyjadą (po całym dniu) z

zawodów.

2 Przyrost wiedzy i umiejętności uczniów Dobór metod i form pracy jest dla uczniów bardzo

ważny. Metody tradycyjne są dla uczniów nudne i

ciekawe. Ja powiem o takim mniejszym sukcesie niż

mistrzostwo świata. Ze sprawdzianami i ćwiczeniami na

mapach konturowych w I kl. raczkowaliśmy, a teraz

(kiedy widać, że dzieci ćwiczą), przyrost wiedzy w

kolejnych latach jest widoczny. Ja wiem, że to dla dzieci

jest trudne i patrząc na no jaki zrobili postęp bardzo się

z tego cieszę. Wymaga to ode mnie dużej konsekwencji,

a u uczniów systematycznej pracy.

3 Umiejętność prezentowania swojej wiedzy przez uczniów Dużym sukcesem edukacyjnym jest również umiejętność

prezentowania swojej wiedzy. Przygotowanie uczniów do

prezentacji maturalnej, formułowanie zdań rozwiniętych,

i spójna prezentacja tematu jest szalenie ważna. Bez

systematycznej pracy i ćwiczeń, które z uczniami robimy

nie byłoby to możliwe. Uczniowie na przedsiębiorczości

pracują metodą projektu, w związku z powyższym dzieci

w grupach pracują nad takimi rzeczami, które są dla nich

ważne. Prezentacja jest ogromnym przeżyciem dla

uczniów - przez to nabywają umiejętności, które w

przyszłości będą mogli wykorzystać - chociażby na

rozmowie kwalifikacyjne u przyszłego pracodawcy. To,

że uczniowie mogą się zaprezentować mobilizuje ich do

lepszej pracy i kreatywności.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

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

wskaźnika EWD)? [ADZ] (9759)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 Średnia zdawalność egzaminu maturalnego w ostatnich

trzech latach utrzymuje się na prawie takim samym

poziomie.

Zdawalność egzaminów maturalnych w ostatnich trzech

latach wynosiła: w roku 2011 - 87,5%, w roku 2012

-86,8%, a w roku 2013 -86,1%. Wyniki te są wyższe od

średniej zdawalności w Polsce, województwie

podkarpackim, a także mieście Rzeszowie. Są natomiast

niższe ok. 4% od średniej zdawalności w liceach

ogólnokształcących. Zdawalność z przedmiotów

obowiązkowych: języka polskiego, języków obcych i

matematyki, w ostatnich trzech latach wykazuje

tendencję wzrostową. Największa poprawa nastąpiła z

matematyki: w roku 2011 wynosiła 77,5%, w roku 2012

wynosiła 91,4%, a w roku 2013 wynosiła 89,1%.

Nastąpił wzrost trzyletnich wskaźników EWD z

przedmiotów humanistycznych, w tym z języka

polskiego. Z matematyki i przedmiotów przyrodniczych

utrzymuje się prawie na tym samym poziomie.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy w świetle tych danych jest widoczny wzrost efektów kształcenia? W jakich obszarach można

to zauważyć? [ADZ] (7494)

Tab.4

Numer Analiza Cytaty

1 W niektórych obszarach można zauważyć wzrost efektów

kształcenia.

Język polski: zdawalność w ostatnich trzech latach

wynosiła: Rok szkolny 2010/2011 - 96,1%, Rok szkolny

2011/2012 - 95,6%, Rok szkolny 2012/2013 - 98,8%

(dwie osoby nie zdały egzaminu). Średni wynik

egzaminu maturalnego w części pisemnej z j. polskiego

wynosił 57% (co daje 5. stanin -średni). Matematyka:

Zdawalność egzaminu maturalnego w zakresie

podstawowym wynosiła: rok szkolny 2010/2011: wynik

średni 77,5%, rok szkolny 2011/2012: wynik średni

91,4% rok szkolny 2012/2013: wynik średni 89,1%.

Języki obce: Analizie podlegają wyniki z obowiązkowego

egzaminu z języka obcego w zakresie podstawowym. W

roku szkolnym 2010/2011 egzamin pisemny,(egzamin

ustny),/średni wynik/: Język angielski

96,2%,(69%),[65%] Język niemiecki 92,3%,(63%

),[56%] Język francuski 100%,(58% ),[44%] Język

rosyjski 100%,(37%),[51%]. W roku szkolnym

2011/2012 egzamin pisemny,(egzamin ustny),/średni

wynik/: Język angielski 95,1%,(91,5%),[53,6%] Język

niemiecki 100% ,(100%),[60%] Język francuski

100%,(100% ),[67%] Język rosyjski

100%,(100%),[74,7%]. W roku szkolnym 2012/2013

egzamin pisemny,(egzamin ustny),/średni wynik/: Język

angielski 94%,(95,6%),[59%] Język niemiecki 53%

,(48,7%),[53%].

 



V Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego 70/168

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę podać w jaki sposób wdrażanie wniosków z nadzoru wpłynęło na efekty uczenia się

uczniów? [WD] (7063)

Tab.5

Numer Analiza Cytaty

1 Wdrażane wnioski z nadzoru w istotny sposób wpływa na

efekty uczenia się uczniów.

-Wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminów

zewnętrznych, wpływają na to, że uczniowie z klas

młodszych poważniej podchodzą do zajęć dodatkowych i

wyrównawczych, które przygotowują do egzaminów i

mają wpływ na uczenie się. -Prezentacja uczniów z

najwyższą średnią w szkole "wzorowy uczeń", nagrody,

dyplomy, księga dla absolwenta szkoły "Prymus Inter

Pares" są motywacją dla innych i dążeniem do

osiągnięcia wysokich wyników w uczeniu się.

-Dostosowanie podziału godzin i zajęć dodatkowych do

specyfiki szkoły sportowej, tak aby te zajęcia służyły

uczniom sportowcom, którzy muszą pogodzić uprawianie

sportu z nauką. -Wprowadzenie dziennika

elektronicznego spowodowało, że uczniowie i ich rodzice

na bieżąco mogą obserwować postępy w nauczaniu

(oceny), terminy sprawdzianów i powtórek. Motywuje to

do nauki i poprawy stopni szkolnych. -Wprowadzenie

dyżurów nauczycieli w miesiącach, w których nie ma

wywiadówek wzmocniło udział rodziców w kontaktach ze

szkołą.

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

pracy

Szkoła rozwija umiejętności przydatne na rynku pracy, w karierze sportowej i na dalszym etapie

kształcenia.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli należą do nich m.in. umiejętności  związane z przygotowaniem do aktywnego

poruszania się na rynku pracy, posługiwania się językiem obcym oraz technologiami informacyjnymi (tab. 1),

(tab. 2), (tab. 3). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

uczniów Państwa szkoła? [WD] (7069)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Szkoła rozwija u uczniów umiejętności przydatne na

kolejnym etapie kształcenia i na rynku pracy.

Posługiwanie się technologia informacyjną. Współpraca

w zespołach i umiejętności organizacyjne (sport, akcje

charytatywne, dni otwarte, promocja szkoły w

środowisku). Umiejętność dokonywania właściwych

wyborów i odpowiedzialności za nie (wybory do

samorządu szkolnego imprezy organizowane przez

samorząd). Umiejętność posługiwania się językami

obcymi poprzez wzmocnienie nauki języka angielskiego i

współpracy z organizacją pozarządową AISEC (wizyty

chóru z Atlanty, szkoły sportowej z Norwegii czy udział w

Europejskim Forum Młodzieży w Turcji). Umiejętność

poruszania się na współczesnym rynku pracy (zajęcia z

pracownikami Urzędu Pracy, banków, spotkania z

przedstawicielami wyższych uczelni).

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Umiejętność poruszania się na rynku pracy Umiejętność poruszania się na rynku pracy, jak założyć

firmę, jak poruszać się w sprawach związanych z

ZUS-em.

2 Umiejętność posługiwania się językiem angielskim Warsztaty dla uczniów prowadzone corocznie przez gości

z AISEC mają na celu doskonalenie umiejętności

posługiwania się językiem angielskim.

3 Wzmacnianie u uczniów kreatywności, aktywności oraz

wiary we własne siły

Kształtowanie u uczniów aktywności i kreatywności,

nauka samodyscypliny, odporność na stres, radzenie

sobie w nowych warunkach - uczniowie samodzielnie

przygotowali zabawę mikołajkową dla dzieci (od A-Z).

Przygotowanie tej zabawy dało uczniom możliwość

wypróbowanie swoich sił w roli menadżerów (działanie to

dało uczniom wiele satysfakcji i nauczył ich wiary we

własne siły).
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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.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Umiejętności związane z przygotowaniem do aktywnego

poruszania się na rynku pracy

Uczniowie dostają rekomendację, gdy chcą skończyć

kurs instruktora sportowego (przydatne jest to w

przypadku podjęcia studiów na AWF, podjęcia pracy w

kraju i za granicą, w karierze sportowej). Ponadto szkoła

kształtuje umiejętność organizacji czasu pracy,

umiejętność dzielenia obowiązków.

2 Umiejętność posługiwania się językiem obcym Kształcimy uczniów językowo, aby mogli swobodnie

komunikować się na dowolnym rynku pracy (również za

granicą).

3 Umiejętność posługiwania TI Uczymy uczniów umiejętności komputerowych (głównie

na informatyce i na przedsiębiorczości). Są to

umiejętności niezbędne na współczesnym rynku pracy

(umiejętność napisania CV, listu motywacyjnego,

negocjowania kontraktów itp.)
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Wymaganie:

Uczniowie są aktywni

Stan oczekiwany:

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

procesem ich uczenia się. Ważnym elementem pracy szkoły jest wspieranie uczących się w

podejmowanych przez nich samodzielnych inicjatywach wpływających na ich rozwój oraz rozwój

środowiska. Proces uczenia się jest efektywny wtedy, gdy uczniowie biorą za niego

odpowiedzialność. Rezultatem pracy nauczycieli są postawy uczących się wobec procesu uczenia

się.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła (V LO - SMS w Rzeszowie) wypracowała metody pracy pozwalające uczniom na godzenie

nauki z karierą sportową, dzięki temu mogą oni realizować swoje pasje i odnosić sukcesy.

Uczniowie są zaangażowani i zainteresowani tematyką zajęć. Dominującą formą aktywności

uczniów jest: słuchanie i notowanie, natomiast stosowanie aktywnych form pracy na zajęciach nie

jest powszechne. Nauczyciele wykazują bardzo duże zaangażowanie w stwarzanie wszystkim

uczniom możliwości różnorodnych działań oraz dużą indywidualizację w podejściu do zgłaszanych

przez uczniów potrzeb. Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego

rozwoju, rozwoju szkoły oraz angażują w nie inne osoby, jako przykłady podają: pracę jako

wolontariusze w różnych akcjach charytatywnych, inicjowanie wycieczek programowych, działania

kulturalno–rozrywkowe na terenie szkoły oraz poza nią. Uczniowie aktywnie uczestniczą

w działaniach na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Jest to jednak aktywność cechująca niewielką

grupę uczniów.

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

chętnie w nich uczestniczą

Z obserwacji zajęć i wypowiedzi uczniów wynika, że nieco ponad połowa była zaangażowana i zainteresowana

tematyką zajęć, co w porównaniu z innymi podobnymi badanymi szkołami jest istotne statystycznie. Na

obserwowanych zajęciach widoczne były różne formy aktywności, zarówno podawcze jak i aktywizujące.

W ankietach uczniowie wskazali, że dominującą formą ich aktywności jest: słuchanie (77% uczniów), notowanie

(64%), samodzielna praca (49,2%). Natomiast zdaniem większości uczniów aktywne formy pracy występują

na mniej niż połowie lekcji: dyskutowanie (39,7% uczniów), zadawanie pytań (26,2%), uczyłem innych

wskazało 12,7% (Wykres 7j). Zaangażowanie uczniów na większości zajęć jest powszechne w zakresie

słuchania i notowania, natomiast stosowanie aktywnych form pracy na zajęciach nie jest

powszechne. W yniki szkoły związane z zadawaniem pytań i uczeniem innych odbiegają



V Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego 74/168

      

statystycznie na niekorzyść w porównaniu wynikami innych szkół.

Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 9j

Obszar badania:  Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do

podejmowania różnorodnych aktywności

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

pozalekcyjnych. Uczniowie w wywiadzie twierdzą, że nauczyciele zachęcają ich do uczestnictwa w zajęciach

pozalekcyjnych, pozaszkolnych, wyrównawczych, rozwijających zainteresowania. Stwierdzają, że jest to dla nich

bardzo ważne, gdyż często wyjeżdżają na zawody i opuszczają dużo zajęć, które zmuszeni są nadrobić. Każdy

z nich ma świadomość, że może skorzystać z propozycji nauczyciela i umówić się z nim w dogodnym czasie

na uzupełnienie braków (co potwierdzają także nauczyciele w swoich wypowiedziach). W klasach mistrzostwa

sportowego (w zajęciach wyrównawczych) uczestniczą prawie wszyscy uczniowie. Od 70% - 80% uczniów

deklaruje udział w wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych. Uczniowie  w wywiadzie stwierdzają, że mają

również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w kołach zainteresowań, zajęciach

sportowych, co daje im możliwość własnego rozwoju i odniesienia sukcesu. Udział uczniów w zajęciach

dodatkowych potwierdza analiza danych zastanych, z której wynika, że wszyscy uczniowie (461) korzystają

z zajęć pozalekcyjnych  i wynikają one z potrzeb uczniów. Z ankiety wynika, że 11,5% uczniów zgłaszało jakieś

pomysły dotyczące tego, co robią na lekcji. Propozycje dotyczą: wyjść i wycieczek tematycznych, wykorzystania

pomocy dydaktycznych, prowadzenia zajęć dodatkowych, doświadczeń, debat i dyskusji, co przedstawia

(Wykres 1j) . 60% uczniów deklaruje, że nigdy nie wykazało takiej aktywności. Można stwierdzić bardzo

duże zaangażowanie nauczycieli w stwarzanie wszystkim uczniom możliwości

różnorodnych działań oraz dużą indywidualizację w podejściu do zgłaszanych przez

uczniów potrzeb, natomiast mniejsza jest samodzielność uczniów w zgłaszaniu propozycji

tego, co może pojawić się na zajęciach przedmiotowych.
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Wykres 1j

 

Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie zajęcia pozalekcyjne są prowadzone w szkole? [AD] (7033)

Tab.1

Numer Analiza

1 W szkole organizowane są zajęcia dla uczniów

wymagających pomocy dla uczniów rozwijających

zainteresowania zajęcia przygotowujące do matury

zajęcia z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz

planowaniem kształcenia kariery i zawodu zajęcia

specjalistyczne terapia konsultacje porady zajęcia o

charakterze terapeutycznym.

 

Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Treść pytania: Czy zgłaszałaś/eś jakieś pomysły dotyczące tego, co robicie na lekcji? [AMS] (7588)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 113

Tab.2

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 bardzo często 0 0

2 często 13 11.5

3 rzadko 32 28.3

4 nigdy 68 60.2

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 113 100

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

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

Uczniowie są inicjatorami i realizatorami różnorodnych przedsięwzięć na rzecz własnego rozwoju,

które wdrażają we współpracy z pracownikami szkoły.  Uczniowie, nauczyciele i dyrektor w wywiadach

stwierdzają, że uczniowie są inicjatorami przedsięwzięć, które są następnie wdrażane we współpracy

z pracownikami szkoły. W działania te angażują się nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie samorządu,

nauczyciele bibliotekarze, dyrekcja szkoły i pracownicy niepedagogiczni. Ankietowani uczniowie (47,8%)

stwierdzają, że biorą udział w działaniach, które wynikają z ich pomysłów, (36,3%) że odbywa się to rzadko,

a 15,9%, że nigdy (wykres 2j). Uczniowie jako przykłady ww. działań podają: pracę jako wolontariusze

w różnych akcjach, np.: maraton, półmaraton, WOŚP; nagranie Charlej Szejka (rodzaj musicalu), dzień wiosny,

wybór mistera i miss; zbiórki dla dzieci z domu dziecka i innych osób; noce filmowe od 18:00 do 22:00, gdzie

wszyscy chętni bez żadnej opłaty mogą oglądać filmy. Z inicjatywy uczniów wyszła propozycja do nauczycieli,

że jeśli zrealizowane zostaną tematy podstawy programowej, aby realizować te zagadnienia, które będą

bardziej przydatne. Nauczyciele oraz dyrektor (wywiady) wskazali na inicjowanie realizowanych przez uczniów

własnych pomysłów związanych z realizacją podstawy programowej i działań poza systemem klasowo –
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lekcyjnym, takich jak: wyjścia do kina, teatru, filharmonii, wycieczki programowe, działania

kulturalno–rozrywkowe na terenie szkoły np. dyskoteki, wieczory filmowe, redagowanie gazetki szkolnej.  Udział w działaniach inicjowanych przez uczniów nie jest powszechny i częściej dotyczy sfery pozalekcyjnej, bardzo rzadko lekcji. 

 

Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania:  Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności

lokalnej oraz angażują w nie inne osoby

Uczniowie uczestniczą w działaniach na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. W opinii partnerów szkoły

uczniowie aktywnie działają w środowisku lokalnym, o czym świadczą osiągnięcia w piłce siatkowej -

mistrzostwo i wicemistrzostwo kadetów w Polsce. Partnerzy w wywiadzie stwierdzili, że stworzyli Podkarpacką

Akademię Piłki Siatkowej i z klubem sportowym Resovia współpracują ze szkołą, organizują turnieje i różne

imprezy środowiskowe. W ubiegłym roku po raz pierwszy została zgłoszona drużyna juniorek z V LO do ligi

juniorek, organizowanej przez Podkarpacki Związek Piłki Siatkowej pod nazwą Dewelopers MKS V LO, drużyna

ta wygrała ligę wojewódzką i doszła do ćwierćfinału mistrzostw Polski. Dziewczęta oprócz ligi juniorek grały w II

Lidze i zajęły 6 miejsce. Nauczyciele i uczniowie (wywiad) zgodnie stwierdzają, że uczniowie współpracują ze

sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego, pracują w Radzie

Młodzieży Rzeszowa. Nauczyciele w wywiadzie stwierdzili, że uczniowie organizują i biorą aktywny udział

w imprezach środowiskowych, takich jak obsługa i organizacja biegu i punktów na trasie rzeszowskiego

półmaratonu, obsługa różnych zawodów sportowych w Rzeszowie np. turnieju na Hali Podpromie.

Systematycznie współpracują ze szkołą specjalną im. UNICEF w Rzeszowie, zainicjowali i zorganizowali wspólną

zabawę dla uczniów z Hospicjum dla Dzieci, organizując zbiórkę pieniędzy czy pomocy szkolnych. 
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Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

Stan oczekiwany:

Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa

demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności

szkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie

wspólnie ustalonych reguł, decyduje o sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie

poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego uczeniu się. 

Poziom spełnienia wymagania: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole obowiązują wartości i zasady akceptowane przez społeczność szkolną. Kształtowaniu

postaw młodzieży służą akademie z okazji świąt narodowych, uroczystości i imprezy szkolne oraz

lokalne. Promowana jest tolerancja, szanuje się godność drugiego człowieka, uczy

odpowiedzialności za własne czyny i słowa zarówno na boisku jak i w życiu. Propagowane są

wartości patriotyczne i ogólnoludzkie. Rozwojowi demokracji szkolnej służy powołanie rzecznika

praw ucznia, co służy rozwojowi świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie

ustalonych reguł. Szkoła tworzy poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dla swoich

uczniów, co stwierdza zdecydowana większość młodzieży. Tworzony jest sprzyjający klimat uczeniu

się.

Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i

psychiczne

Działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Zdecydowana większość

uczniów (94%) czuje się bezpiecznie na lekcjach; przerwach (95,5%); na terenie szkoły po zajęciach lekcyjnych

(84,1%). Większość ankietowanych uczniów (81%) nie była ani raz ofiarą kradzieży i nie zniszczono im rzeczy

należących do nich (87,6%). Uczniowie nie doświadczyli także następujących sytuacji: zmuszania do kupowania

innej osobie czegoś za własne pieniądze - (95,6%); obrażania (71,7%), (8,8% uczniów było raz w takiej

sytuacji); odbierania zachowania innych uczniów, jako nieprzyjemnych dla siebie - (61,9); wykluczania z grupy

- (84.1%); obrażania za pomocą telefonu komórkowego, Internetu - (91,2%); pobicia - (96,5%), udziału

w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia (95,6%). Na jednorazową bójkę z z użyciem niebezpiecznego

narzędzia wskazało 1,8%, 2-3 krotną 0,9%, 4 krotną lub więcej - 1.8%; W opinii partnerów szkoły,

pracowników niepedagogicznych i organu prowadzącego szkoła jest bezpieczna. Uczniowie, którzy udają się

na rozgrywki sportowe w różne miejsca Polski, czują się bezpiecznie; partnerzy szkoły nie słyszeli nigdy, aby

uczniowie stwarzali sytuacje, które byłyby niebezpieczne dla innych. Pracownicy niepedagogiczni stwierdzili,

że w szkole zamontowano monitoring elektroniczny, przy drzwiach wejściowych do szkoły dyżuruje portier, a na

przerwach sprawują opiekę nad uczniami nauczyciele. Do organu prowadzącego nie docierają sygnały, by
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w szkole uczniowie nie byli bezpieczni. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole organ prowadzący

przeznacza niezbędne środki finansowe do realizacji zadań wskazanych przez dyrektora szkoły, mających

na celu poprawę bezpieczeństwa. W szkole nie notuje się zachowań ryzykownych czy wręcz karalnych.

Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 11j Wykres 12j
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Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego

Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań

samorządu uczniowskiego. Ankietowani uczniowie wskazali, że w ramach samorządu uczniowskiego biorą

udział w: imprezach szkolnych, konkursach, zawodach (69,9%); współorganizują imprezy szkolne, konkursy,

zawody (34,5%); pracują w radzie/zarządzie samorządu uczniowskiego (12,4%). Nauczyciele i uczniowie

(wywiad) zgodnie stwierdzają, że uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem

działań samorządu uczniowskiego, ze strony którego wychodzą propozycje dotyczące: zbiórki żywności, pracy

w Radzie Młodzieży Rzeszowa, wyjazdy szkoleniowe w z młodzieżą Rady Miasta Rzeszowa, organizowanie dnia

wiosny, balu sportowca, organizacja wycieczki klasowej. Działania takie kształtują umiejętność działania

zespołowego, służą integracji klas i szkoły, rozwijają samodzielność. Organizacja dyskotek, wzajemna

współpraca podczas brania udziału w Młodzieżowej Radzie Miasta Rzeszowa, pasowanie na ucznia – sportowca,

„otrzęsiny”, dni otwarte szkoły, kiedy wzajemnie dzielą się rolami, przygotowuje młodzież do przyszłego życia

w demokracji. Działania uczniów są wspierane przez nauczycieli. Uczniowie wskazali, że mają możliwość

zgłaszania propozycji dotyczących zasad postępowania w szkole, praw i obowiązków uczniów, ale w ostatnich

latach nie było potrzeby zmiany tych zasad, które obecnie obowiązują, gdyż funkcjonujące prawo jest dobre,

dobrze funkcjonuje i jest sprawdzone.

 

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

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

członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu

Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez

uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności

szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

Zdecydowana większość rodziców (88,1%) wyraziła opinię, że ma wpływ na to, jakich zachowań oczekuje się

od ich dzieci w szkole; 82,6% rodziców uważa, że ma wpływ na zasady obowiązujące w klasie ich dzieci.

Uczniowie (56,7%) wskazali, że mają wpływ na to, jakie zasady zachowania obowiązują w szkole, przeciwne

zdanie wyraziło 43,3% uczniów. Zdaniem uczniów (wywiad), nauczyciele nie wytykają im niewłaściwych zasad

zachowania tylko starają się wyeliminować złe zachowania, nawyki, by młodzieży było łatwiej obcować z innymi

ludźmi. Zdaniem ankietowanych rodziców (73,9%), nauczyciele traktują wszystkich uczniów równie dobrze

i szanują ich dzieci (90,2%). Rodzice stwierdzają (wywiad), że mają duży wpływ na zasady zachowania

i wartości obowiązujące w szkole, konfrontują to co jest w domu i co jest w szkole, a jako konkretne przykłady

tego wpływu podają: empatię, tolerancję, życzliwość do siebie do starszych. Uważają także, że mają możliwość

zgłaszania propozycji, dotyczących zasad postępowania w szkole, praw i obowiązków uczniów, czego

przykładem jest zakaz opuszczania terenu szkoły przez młodzież w czasie przerw, wspólne zasady

usprawiedliwiania nieobecności, wspólna organizacja imprez szkolnych. W szkole obowiązują wartości i zasady

akceptowane społecznie, zwraca się uwagę na przestrzeganie ogólnoprzyjętych norm, takich jak: patriotyzm,

tolerancja, dialog, szacunek, koleżeństwo, poczucie bezpieczeństwa, dbałość o porządek, poszanowanie mienia

własnego oraz szkolnego, poszanowanie pracy innych, w tym pracowników administracji i obsługi, zdrowa

rywalizacja w życiu i na boisku, zasada fair play, kształtuje się postawy obywatelskie. Kształtowaniu tych

postaw, zdaniem nauczycieli, służą akademie z okazji świąt narodowych, uroczystości i imprezy szkolne oraz

lokalne, szkoła została zgłoszona do programu „Szkoła bez przemocy”, w ramach którego prowadzone są

zajęcia z przeciwdziałania przemocy i asertywności, promowana jest tolerancja, szanuje się godność drugiego

człowieka, uczy odpowiedzialności za własne czyny i słowa, szanowanie innych zarówno na boisku jak i w życiu.

Propagowane są wartości patriotyczne i ogólnoludzkie. W szkole powołano rzecznika praw ucznia, przez którego

uczniom jest łatwiej się wypowiedzieć na interesujące ich tematy. Dzięki temu rozwiązywane są sprawy bieżące

uczniów, uczy to ich zasad tolerancji i dialogu. Podczas obserwowanych zajęć stwierdzono, że uczniowie

przestrzegali zasad obowiązujących na lekcji; aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zgłaszali się do odpowiedzi,

współpracowali ze sobą, wymieniali się informacjami, odnosili się do siebie przyjaźnie. Nauczyciele wspomagali

i zachęcali uczniów do pracy, odpowiadali na pytania uczących się, a poprzez osobisty przykład, kształtowali

pożądane postawy.  
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Wykres 1j

Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje

je w razie potrzeb

W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie

potrzeb. Analizę działań wychowawczych nauczyciele dokonują na podstawie ocen dokonanych przez rodziców

i uczniów w ankietach, obserwacji zachowań uczniów, monitoringu szkolnego, frekwencji uczniów, dziennika

elektronicznego, który służy do przekazywania informacji, analizy pod kątem Niebieskiej Karty, w trakcie

spotkań zespołów wychowawczych, sygnałów od rodziców zgłaszanych na wywiadówkach

i konsultacjach,  wszystkich innych zachowań uczniów budzących niepokój. Analizy działań dokonywane są

na bieżąco, w trakcie spotkań zespołów wychowawczych i gdy jest taka potrzeba. Modyfikacje działań dotyczą

sposobu usprawiedliwiania nieobecności, monitorowania nauki, przesyłane są listy do rodziców uczniów

mających niską frekwencję, wprowadzone zostały nagrody dla uczniów za 100% frekwencję, stypendia

i nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, nagrody sportowe, pochwały na forum klasy i szkoły. Prowadzona

jest analiza dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, rozpatrywane są wnioski z przeprowadzonej ewaluacji

wewnętrznej, nastąpiło ujednolicenie przedmiotowych system ocenia-planuje się jego ewaluację w przyszłym

roku szkolnym, powołano rzecznika praw ucznia i osobę do kontaktów z mediami w celu promocji szkoły

i sukcesów uczniów sportowców, podjęto wniosek o uwzględnienie w planach nauczania rozszerzeń

z przedmiotów, które odpowiadają wyborom kierunków studiów przez absolwentów – zmodyfikowano plany

nauczania, planuje się opracowanie w przyszłym roku szkolnym nowego programu wychowawczego,

dostosowano zajęcia pozalekcyjne do treningów sportowych uczniów, wprowadzono nowe zasady pomocy

psychologiczno-pedagogicznej.
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Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

Szkoła umożliwia uczniom i rodzicom udział w analizie i modyfikacjach systemu oddziaływań

wychowawczych poprzez zgłaszanie dyrektorowi i nauczycielom swoich pomysłów i inicjatyw, które

są realizowane.

Zdaniem rodziców (wywiad), takimi zrealizowanymi pomysłami i inicjatywami przy ich współudziale są: zakaz

opuszczania terenu szkoły przez młodzież w czasie przerw, zakaz wychodzenia do Lidla, co jest związane

z bezpieczeństwem, wspólne ustalanie zasad usprawiedliwiania nieobecności, sprawa organizacji wigilii, wspólna

organizacja imprez szkolnych, co do których decydujący głos mają rodzice. Organizacja Studniówki jest,

zdaniem rodziców, przykładem, że współpraca pomiędzy szkołą a rodzicami jest wzorowa. Rodzice stwierdzają,

że dogadują się z gronem pedagogicznym, dyrekcją i młodzieżą. Zdaniem dyrektora, rodzice nie zgłaszali

potrzeby zmian w działalności wychowawczej. Nauczyciele w wywiadzie stwierdzają, że uczniowie inicjują

wyjazdy, wycieczki, imprezy szkolne, dyskusje na temat bieżących spraw wychowawczych, a ich inicjatywy są

uwzględniane. Wszyscy uczniowie w wywiadzie stwierdzili, że wiedzą o możliwości zgłaszania propozycji zmiany

prawa szkolnego, ale nie są tym zainteresowani, gdyż obowiązujące prawo jest dobre, dobrze funkcjonuje i jest

sprawdzone. Pedagog i psycholog szkolny służą radą i pomocą gdy rodzice zgłaszają się z prośbą o pomoc, gdy

widzą jakieś zagrożenie, lub jakąś potrzebę. V LO (Szkoła Mistrzostwa Sportowego) jest szkołą specyficzną,

z analizy danych zastanych wynika, że ponad 70% młodzieży mieszka poza Miastem Rzeszowem

lub w internacie, co większości rodziców i uczniów utrudnia czynną partycypację.
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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: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

V LO podejmuje różnorodne działania  ukierunkowane na rzecz rozwoju uczniów, uwzględniając ich

indywidualną sytuację dostosowaną do specyfiki i potrzeb środowiska. Wsparcie otrzymywane

w szkole przez nauczycieli odpowiada potrzebom uczniów i jest akceptowane przez rodziców.

Szkoła rozwija zainteresowania i uzdolnienia młodzieży, a dla osób wymagających szczególnego

wsparcia w rozwoju lub pomocy, organizowane są zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,

specjalistyczne oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, odpowiednio

do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia, które są oparte na diagnozie, poddawanej z kolei

refleksji. Ponad połowa badanych uczniów uważa, że zajęcia pozalekcyjne są interesujące,

pozostała część jest zdania odmiennego. W szkole nie występuje zjawisko dyskryminacji, mimo to

prowadzi się różnorodne działania mające jej zapobiec. 

Obszar badania:  W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Zdaniem większości ankietowanych rodziców (85,87%), nauczyciele rozmawiają z nimi na temat możliwości

rozwojowych ich dziecka; większość rodziców stwierdza, że o możliwościach i potrzebach uczniów rozmawiają

z nauczycielami przynajmniej kilka razy w roku (63%), przynajmniej raz w roku (26,1%), rzadziej niż raz

w roku (3,3%), a nigdy wskazało (7,6%). Nauczyciele uczący w jednym oddziale, do najważniejszych potrzeb

rozwojowych ich uczniów zaliczyli m.in: potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę pozytywnych uwag, oczekiwanie

sukcesu, pragnienie bycia dostrzeżonym, potrzebę docenienia, zauważenie, że coś robią, potrzebę pochwały.

Uczący wymieniają m.in. następujące sposoby, w jaki rozpoznają potrzeby rozwojowe uczniów w klasie:

pozwalają im działać, organizują konkursy, prowadzona jest grupa muzyczna, do której zapraszani są wszyscy

chętni, obserwuje się możliwości uczniów podczas każdej lekcji, jeśli uczeń czymś się interesuje, w czymś jest

dobry to nauczyciele rozmawiają z nimi i pomagają mu odkryć talenty, prowadzone są rozmowy między

nauczycielami, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i pomagają odkrywać mocne strony uczniów, pracując

z uczniami metodą projektu odkrywają jakie role uczniowie pełnią w grupie i potem starają się to wykorzystać,

kto jest liderem w grupie, a kto ma dobre pomysły, a kto jest "od czarnej roboty", nauczyciele na początku roku
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szkolnego robią z nimi mini wywiad w klasie, aby rozpoznać zainteresowania uczniów, pytani są o problemy

w nauce. Dyrektor (wywiad) stwierdził, że w ostatnim roku potrzebę wsparcia zdiagnozowano u 70 uczniów, a 6

przyznano indywidualne nauczanie; wobec wszystkich 76 uczniów uruchomiono w szkole program ich

wspierania ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne.

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 

Szkoła rozwija  zainteresowania i uzdolnienia uczniów, a dla osób 

wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy, organizowane są zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów

niepełnosprawnych, odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.W zgodnej opinii

dyrektora, rodziców i nauczycieli szkoła podejmuje działania w ramach wspierania uczniów ze szczególnymi

potrzebami edukacyjnymi. Ankietowani rodzice wskazali (77,2%), że zajęcia pozalekcyjne są dostosowane

do potrzeb ich dziecka, przeciwnego zdania jest 9,7% rodziców. Większość ankietowanych uczniów (87,6%) jest

zdania, że może uczestniczyć we wszystkich zajęciach, których chce, przeciwnie uważa 12,4%. Większość

stwierdza, że te zajęcia są im potrzebne (82,3%). Dla (54,9%) ankietowanych uczniów, zajęcia pozalekcyjne są

interesujące, dla (45,1%) nie. Zdaniem dyrektora (wywiad) nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog

trenerzy i higienistka szkolna rozpoznają jednostkowe potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne

możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. Diagnozuje się sytuacje

wychowawcze szkoły w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,

powoływane są zespoły do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych (nie tylko dla uczniów, którzy posiadają

orzeczenia z poradni ale również dla uczniów, którzy napotykają na bardzo duże problemy w nauce);

w sytuacjach kryzysowych zarówno w szkole jak i w domu rodzinnym prowadzone są działania mediacyjne

i interwencyjne, prowadzone są działania w zakresie pomocy materialnej uczniom (zasiłki, stypendia, wyprawka

szkolna, zapomogi, dożywianie, pomoc rzeczowa – paczki); udzielana jest bieżąca pomoc psychologiczno –

pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z uczniem (podczas zajęć lekcyjnych). Tworząc ofertę zajęć

pozalekcyjnych, zdaniem dyrektora (wywiad), szkoła kieruje się potrzebami uczniów, wynikami nauczania,

zainteresowaniami uczniów, potrzebami pomocy psychologiczno–pedagogicznej. W szkole są uczniowie, którzy

nie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, przyczynami są: oddalenie miejsca miejsce zamieszania od szkoły,

korzystanie z innych form pomocy organizowanej przez rodziców uczniów, duże obciążenie specjalistycznymi

zajęciami sportowymi. Z wywiadu z nauczycielami uczącymi w jednym oddziale wynika, że nauczyciele są

świadomi talentów uczniowskich, a stosowane przez nich metody pracy na lekcji i angażowanie uczniów w różne

formy aktywności są efektem rozpoznania talentów, możliwości i potrzeb, które rozwijają i chcą aby uczniowie

byli kreatywni, twórczy. Z rozpoznanych uprzednio przez nauczycieli potrzeb uczniów wynikały następujące

działania: podział na grupy, angażowanie na lekcji uczniów słabszych, uwzględnienie absencji chorobowej,

uwzględnienie sympatii i antypatii uczniów względem siebie, wybór odpowiedniego materiału do lekcji,

uwzględnienie przy odpytywaniu uczniów ich indywidualnych możliwości, wyjaśnianie treści ćwiczeń,

uwzględnianie samodzielnej pracy uczniów, wyjaśnianie ćwiczeń ze słuchania i czytania, indywidualizacja

możliwości uczniów. Nauczyciele wykorzystują to w procesie dydaktycznym m.in. poprzez zadawanie uczniom
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prac domowych, w których te pomysły mogą wykorzystać, a następnie zaprezentować, różnicują dla nich

pytania – dla zdolniejszych, bardziej ambitnych przygotowują trudniejsze zadania (z gwiazdką), angażują

młodzież do przygotowania, akademii, do działalności artystycznej. Podczas wywiadu rodzice stwierdzili,

że nauczyciele traktują ich dzieci w sposób, który uwzględnia potrzeby i możliwości, takie jak nadrobienie

materiału w terminie późniejszym, gdy uczestniczą w zawodach sportowych, możliwość rozwijania swoich pasji,

zainteresowań; nauczyciele wspierają, pomagają i są opiekuńczy dla uczniów. Niektórzy uważają, że powinien

być zdecydowanie lepszy przekaz wiedzy dla uczniów, gdyż nie wszyscy nauczyciele potrafią wykorzystać swój

potencjał inteligencji w przekazywaniu wiedzy uczniom. 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

Obszar badania:  W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki

W szkole są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność

szkoły.  W tym i poprzednim roku szkolnym, w zgodnej opinii dyrektora szkoły i nauczycieli (wywiad),

prowadzono następujące działania antydyskryminacyjne: udział klas w Festiwalu Filmowym dotyczącym praw

człowieka Watch Docs; udział uczniów w akcji pisania listów w obronie więźniów sumienia Amnesty

International – kilka klas, pod opieką pedagoga szkolnego i nauczycieli; uwrażliwianie uczniów na krzywdę

innych i pomoc niepełnosprawnemu koledze w pokonywaniu przeszkód na wózku inwalidzkim, prowadzenie

lekcji wychowawczej dotyczącej filozofii gender z prezentacją i dyskusją, akcje charytatywne zorganizowane dla

rodzin uczniów potrzebujących pomocy materialnej – uczniowie skupieni wokół koła wolontariackiego "Caritas"

pod opieką nauczycieli religii; poruszanie antydyskryminacyjnych zagadnień na lekcjach do dyspozycji

z wychowawcą; prowadzenie rozmów na temat pochodzenia społecznego, niepełnosprawności, programów

społeczno-politycznych i obyczajowych, podejmowanie akcji charytatywnych, uczenie szacunku do innych religii,

rasy, przekonań, poglądów politycznych, katechezy na temat szacunku dla wyznawców innych religii;

prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami agresywnymi i uczniami w stosunku, do których stosowano

akty agresji; prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach gdzie dochodziło do zachowań agresywnych,

kształtowanie wśród uczniów odpowiednich postaw wobec osób starszych, biednych lub chorych (pomoc dla

hospicjum i domu dziecka), uczenie tolerancji (organizowanie warsztatów międzynarodowych AIESEC). Zdaniem

dyrektora, wszystkie działania antydyskryminacyjne mają charakter profilaktyczny, gdyż na terenie szkoły nie

występują zjawiska dyskryminacyjne. Ankietowani nauczyciele wskazali, że podejmowali w tym i poprzednim

roku szkolnym działania antydyskryminacyjne uwzględniające następujące przesłanki: niepełnosprawność/stan

zdrowia (41,7%), status ekonomiczny (38,3%), pochodzenie społeczne (38,3%), wiek (35%), religia (33,3%),
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pochodzenie etniczne/narodowe (31,7%), poglądy polityczne (30%), kolor skóry/rasa (28,3%), płeć

(25%), orientacja seksualna (21,7%). W zgodnej opinii uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektora szkoły nie

występują przypadki dyskryminacji uczniów. 

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 poradnią psychologiczno - pedagogiczną, klubami spotrowymi i innymi

podmiotami świadczącymi pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. 

Zdaniem dyrektora i nauczycieli (wywiad) szkoła współpracuje z następującymi instytucjami: klubami

sportowymi, Klubem Sportowy Resovia Filharmonią, Parafią Saletynów, Caritas, PCK, Developres, ośrodkiem

interwencji kryzysowej, MOPS-em, GOPS-em, MKS V LO, sądem rodzinnym, Teatr im. Wandy Siemaszkowej

w Rzeszowie, Kinem Helios, Ośrodkiem Profilaktyki. Współpraca ta odpowiada odpowiada potrzebom uczniów

i polega, zdaniem dyrektora i nauczycieli (wywiad) na: organizowaniu wyjazdów na treningi i na basen przez

kluby sportowe, udostępnianie obiektu na Podpromiu przez Klub Sportowy „Stal Rzeszów”, diagnozie uczniów

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pomocy finansowej i dofinansowaniu obiadów dla naszych uczniów

przez MOPS i GOPS, przekazywaniu darmowych biletów do kina Helios i na koncerty, współpracy z kuratorami

sądowymi, opiece nad rodzinami dysfunkcyjnymi wraz z ośrodkiem interwencji kryzysowej, opiece

nad rodzinami, w których występuje przemoc. Do korzyści, które odnosi szkoła dzięki, współpracy

z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym środowisku, partnerzy szkoły (wywiad)

zaliczyli: opłacenie stancji/internatu dla sportowców, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 3-4 razy

w tygodniu, treningów, dodatkowe zatrudnianie nauczycieli z tej szkoły, dodatkowych zajęć sportowych,

pozyskiwanie sponsorów, obiadów, wyjazdów na zgrupowania, zawody i wszystkiego co z tym

związane, fundowanie stypendiów i nagród. Partnerzy uważają, że dzięki tym działaniom szkoła nie ma

problemów z naborem, staje się atrakcyjna w środowisku. 

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia

W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu

edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.  Ankietowani uczniowie stwierdzają, że na większości

lekcji poruszane są zagadnienia z innych przedmiotów. Połowa i więcej nauczycieli, zdaniem ankietowanych

uczniów, pomaga im się uczyć, gdy mają trudności (73,5%), mniej niż połowa jest zdania odmiennego

(21,2%). Z obserwacji zajęć wynika, że zdecydowana większość nauczycieli motywuje wszystkich uczniów

do angażowania się w proces uczenia się. Sposoby motywacji uczniów przez nauczycieli to: organizowanie pracy

w grupach z udostępnionymi materiałami źródłowymi, zachęcanie do wymiany informacji podczas pracy

w grupach oraz zachęcanie do wypowiadania się na temat lekcji, angażowanie wszystkich uczniów w proces

lekcyjny i aktywne w nim uczestnictwo, tworzenie możliwości do dyskusji i wypowiadania się, indywidualizacja

procesu edukacyjnego, stwarzanie możliwości zadawania przez uczniów dodatkowych pytań, różnicowanie

trudności pracy w grupach. O skuteczności działań nauczyciela świadczy aktywność uczniów, indywidualizacja

odbywa się poprzez dzielenie uczniów na grupy i wykorzystanie metod aktywizujących. Nauczyciel

indywidualizuje proces edukacyjny w stosunku do całej grupy uczniów, komunikuje się z uczniami, zwraca
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uwagę na skuteczną komunikację oraz poprawność językową, zachęca, chwali i motywuje uczniów do pracy,

działania nauczyciela są skuteczne, o czym świadczy zaangażowanie uczniów na lekcji. Indywidualizacja procesu

edukacyjnego dotyczy większości klasy. Wspomaga uczniów w trakcie rozwiązywania zadań, zachęca

do systematycznej pracy, zachęca do przezwyciężania trudności, mobilizuje, poprawia błędy. Stawia przed

uczniowi problemy. Większość klasy aktywnie uczestniczyła w zajęciach, nauczyciel dla uczniów

zainteresowanych stopniuje trudności zdobywania wiedzy. Na wszystkich obserwowanych lekcjach nauczyciele

motywowali młodzież do nauki (np. poznawania, zapamiętywania, uczenia się nowych zwrotów (np. z j. ang).

Udzielali pochwał, podkreślali prawidłowość wypowiedzi, wymowy uczniów.Indywidualizując proces nauczania

nauczyciele dostosowywali tempo pracy do możliwości ucznia; umożliwiali wybór sposobu prezentacji

przyswojonej wiedzy; wydłużali czas pracy i dostosowywali tempo pracy; stosowali wzmocnienia pozytywne

(komentarz do pracy: docenienie dobrych elementów np. wypowiedzi, nie karanie błędnych odpowiedzi,

wskazanie, co wymaga dalszej pracy i wyznaczenie kierunku pracy, docenienie wkładu i wysiłku włożonego

w wykonanie zadania). W pracy z uczniem z trudnościami stosują się do zaleceń poradni PPP. Monitorują

postępy ucznia i czuwają nad nadrabianiem zaległości. W pracy z uczniem zdolnym stosują różnicowanie

wymagań, zadawanie zadań domowych o podwyższonym stopniu trudności, angażowanie w projekty

edukacyjne, angażowanie w uroczystości szkolne. W szkole prezentuje się prace uczniów (wystawy, gazetki

szkolne klasowe, kroniki, albumy, prace plastyczne, wiersze, samodzielnie wykonane pomoce do zajęć).

Wykres 1j
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Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce

odpowiada ich potrzebom

Uczniowie otrzymują w szkole wsparcie odpowiadające ich potrzebom.

W opinii większości ankietowanych rodziców (71,7%) i uczniów  (76,1%), wsparcie otrzymywane w szkole przez

nauczycieli odpowiada ich potrzebom. Na wsparcie i radę w sytuacjach trudnych ze strony wychowawców

wskazało (82,6%) rodziców, zdania odmiennego jest 9,8%. Zdaniem ankietowanych uczniów (38,4%),

nauczyciele dają im do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości, (78,8%) stwierdza, że czuje, iż nauczyciele

wierzą w ich możliwości, a 73,4% jest zdania, że uczniowie mogą nauczyć się nawet rzeczy trudnych.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j Wykres 4j
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Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Stan oczekiwany:

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

nauczyciele powinni działać zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy,

prowadząc ewaluację, ucząc się od siebie nawzajem. Służy to podniesieniu jakości procesu uczenia

się uczniów oraz rozwojowi zawodowemu nauczycieli.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Wszyscy nauczyciele uczestniczą w pracach różnych zespołów, w szczególności zespołów

międzyprzedmiotowych, a  wprowadzanie istotnych zmian dotyczących przebiegu procesów

edukacyjnych następuje w wyniku ustaleń miedzy nimi.  Współpraca nauczycieli najczęściej dotyczy

rozwiązywania problemów wychowawczych, wspierają się oni w planowaniu i organizowaniu

wyjazdów, imprez i uroczystości, a także w przygotowaniu uczniów do konkursów.  Kadra

pedagogiczna liceum prowadzi regularnie ewaluacje własnej pracy i korzysta z wzajemnej pomocy

przy realizacji zaplanowanych zadań. Najczęściej dokonują oni ewaluacji zasad oceniania

i współpracy z uczniami.

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

organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

W pracach różnych zespołów uczestniczą wszyscy nauczyciele.

Najwięcej nauczycieli zadeklarowało pracę w zespołach międzyprzedmiotowych (91%) , wychowawczym

i profilaktycznym (73,3%) oraz organizacji imprez dla uczniów, rodziców i nauczycieli (71,7%) (Wykres  1w).

Przeszło połowa nauczycieli podała, że uczestniczy w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno -

pedagogicznej( Wykres 1w). Zespołami , w których pracują, nauczyciele w swojej ankiecie są: zespół

humanistyczny, matematyczno- przyrodniczy, języków obcych, i wychowania fizycznego (Tab.1). Zdaniem

nauczycieli wszyscy lub większość z nich angażuje się w prace zespołów (Wykres 1j). Współpraca nauczycieli,

w tym również w ramach zespołu nauczycieli uczących w jednej klasie odbywa się poprzez: wspólne ustalanie

działań dydaktyczno- wychowawczych, korelację międzyprzedmiotowa, analizowanie tematu pod kątem

wspólnych treści nauczania (Tab.2). Z wywiadów z nauczycielami po przeprowadzonych lekcjach wynika,

że nauczyciele ustalają z innymi nauczycielami przekazywane treści, a ustalenia dotyczą  kształtowania

umiejętności uzasadniania. (Tab. 3).
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Wykres 1j
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Wykres 1w
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób zorganizowana jest współpraca nauczycieli uczących w szkole? Proszę o podanie

przykładów współpracy nauczycieli podczas planowania i realizowania procesów edukacyjnych w szkole. [WD]

(6486)

Tab.1

Numer Analiza

1 Współpraca nauczycieli jest organizowana w zespołach

przedmiotowych: humanistycznym, matematyczno –

przyrodniczym, języków obcych i wychowania

fizycznego. Nauczyciel zaangażowani są w proces

edukacyjny poprzez wybór programów nauczania, wybór

podręczników, opracowanie wykazów tematów

realizowanych w poszczególnych klasach, lekcjach

koleżeńskich, opracowaniu i modyfikacji przedmiotowych

systemach oceniania, wymianie doświadczeń.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób zorganizowana jest współpraca nauczycieli uczących w tej klasie? Proszę o

podanie przykładów współpracy nauczycieli podczas planowania i realizowania procesów edukacyjnych w klasie.

[WNO] (7026)

Tab.2

 
 

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Które z elementów lekcji wynikają z ustaleń z innymi nauczycielami uczącymi w tym

oddziale/klasie? [WNPO] (6497)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Kształtowanie umiejętności uzasadniania. Kształtowanie umiejętności uzasadniania, powoływanie

się na znane własności.

Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

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

nauczycielami

W wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami są wprowadzane wszystkie istotne zmiany

dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych.

Nauczyciele wspólnie opracowali wymagania edukacyjne pod kątem uwzględniania możliwości oraz

indywidualnych potrzeb uczniów. Nauczyciele przedmiotów humanistycznych ujednolicili system oceniania.

Ustalono wprowadzenie metod nauczania z ukierunkowaniem na metody aktywne, wprowadzono nową siatkę

godzin pod kątem matury. Najwięcej nauczycieli wprowadziło zmiany w systemie oceniania (50%). Przeszło 1/3

nauczycieli wprowadziła zmiany w warsztacie pracy w tym stosowania pomocy. Również 1/3 wprowadziła

zmiany w regulaminach. W mniejszym stopniu zmiany dotyczyły programu wychowawczego i programu

profilaktyki czy w wyborze podręczników, pojedyncze osoby wskazały na wprowadzenie zmian np.

w przygotowywaniu do egzaminów (Wykres 1o). Analiza dokumentacji szkolnej potwierdza zespołowe

wprowadzenie zmian.
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Wykres 1o

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

współpracy

Nauczyciele najczęściej współpracują rozwiązując problemy wychowawcze. Udzielają

sobie wsparcia w planowaniu i organizowaniu wyjazdów, imprez i uroczystości, oraz

przygotowując uczniów do konkursów. Współpraca zorganizowana w ten sposób jest przydatna

i skuteczna, gdyż przynosi wymierne efekty w procesie kształcenia uczniów i osiąganych przez nich sukcesach.

Większość nauczycieli deklarowała, że wspólnie rozwiązują problemy edukacyjne, które najczęściej dotyczą

wymiany doświadczeń i wymiany pomocy dydaktycznych oraz przekazywania informacji o uczniach czy

zespołach klasowych (wykres 1w), ponadto spraw organizacyjnych związanych z planowaniem wyjazdów,

imprez, uroczystości oraz korelacji międzyprzedmiotowej i opracowań materiałów do pracy. Nauczyciele,

wskazali liczne i różnorodne przykłady wykorzystywania wsparcia, udzielonego im przez innych nauczycieli, np.

wymianę doświadczeń i poglądów, konsultacje oraz doradztwo (95%) (Wykres 1w). Najczęściej jako konkretne

przykłady nauczyciele podawali: wymianę pomocy dydaktycznych (59,7%). 1/3 nauczycieli podała wspólną
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organizację i udział w  imprezach , konkursach , uroczystościach szkolnych (wykres 1o). Efektami współpracy

między nauczycielskiej są m.in. wspólne decyzje dotyczące wyboru podręczników i programów nauczania, czy

opracowywanie i udostępnianie testów, arkuszy, materiałów szkoleniowych, dydaktycznych i egzaminacyjnych

(Tab. 2).

 

Wykres 1o
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

[AN] (8478)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 59

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Wybierając wspólnie podręcznik, program nauczania. wybór podręczników

2 Planując i rozwiązując wspólnie problemy wychowawcze i

dydaktyczne.

- w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i

dydaktycznych

3 Przygotowując wspólnie uczniów do próbnych

egzaminów zewnętrznych.

- w przygotowaniach do przeprowadzenia próbnych

egzaminów zewnętrznych

4 Organizując konkursy , wycieczki, imprezy szkolne. - w organizacji różnych konkursów i imprez szkolnych,

wycieczek, - w planowaniu ciekawych zajęć

5 Wymieniając doświadczenia z zakresu dydaktyki

(korelacja międzyprzedmiotowa) i odbytych szkoleń.

- wymiana doświadczeń, konsultacje , doradztwo,

wymiana poglądów -wymiana poglądów dydaktycznych,

testów - korelacja między przedmiotowa -przekazywanie

wiedzy zdobytej na szkoleniach

6 Konstrukcja narzedzi badawczych- sprawdzianów,

testów.

konstruowanie sprawdzianów, testów i materiałów

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę podać konkretne przykłady zastosowania pomocy innych nauczycieli i jej efekty? [AN]

(8512)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 57

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Wspólne decyzje dotycząca wyboru podręczników i

programów nauczania.

2 Organizacja wycieczek

3 Prowadzenie lekcji otwartych.

4 Organizacja i udział w konkursach, imprezach i

uroczystościach szkolnych.

5 Opracowywanie i udostępnianie testów, arkuszy,

materiałów szkoleniowych, dydaktycznych i

egzaminacyjnych.

6 Udział uczniów w różnych formach aktywności

pozaszkolnej, działalności charytatywnej.

7 Wykorzystywanie metod, materiałów i pomocy

dydaktycznych.

8 Monitorowanie, zachowania, problemów

wychowawczych, frekwencji, opracowanie i ewaluacja

WSO, PSO.
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Obszar badania:  Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej

pracy

Większość nauczycieli korzysta z pomocy kolegów przy realizacji zaplanowanych zadań oraz

prowadzi regularnie ewaluacje własnej pracy.Nauczyciele oceniają wzajemną współpracę jako przydatną

w procesie doskonalenia warsztatu i metod pracy. Ponad połowa nauczycieli (66,1%) deklarowała, że dokonuje

regularnie ewaluacji własnej pracy (Wykres 1j) i dokonuje jej (96,6%) we współpracy z innymi nauczycielami

(Wykres 2 j). Z analizy danych dostarczonych przez badanych nauczycieli wynika, że najczęściej dokonują oni

ewaluacji zasad oceniania i współpracy z uczniami, metod swojej pracy a także indywidualizacji pracy z uczniem

i sposobów oceniania (Wykres 1o). Wysoko nauczyciele oceniają przydatność wzajemnej współpracy podczas

ewaluacji. Odnosi się to głównie do wspólnego przygotowania, wspólnej realizacji, wspólnej analizy i wspólnego

wdrażania wniosków (Wykres 2o). Przeszło 3/4 nauczycieli uważa, że współpraca pomiędzy nauczycielami

w tym zakresie jest zdecydowanie przydatna (Wykres 3j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
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Wykres 1o
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Wykres 2o
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Wymaganie:

Promowana jest wartość edukacji

Stan oczekiwany:

Priorytetem szkoły funkcjonującej w społeczeństwie wiedzy jest propagowanie uczenia się przez

całe życie. Szkoła powinna budować klimat, dzięki któremu uczniowie rozumieją tę potrzebę.

Pomocne w tym zadaniu mogą stać się zasoby lokalnego środowiska, a także absolwenci.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła prowadzi działania promujące uczenie się, kierowane do uczniów, rodziców i społeczności

lokalnej. Wykorzystuje także informacje o losach absolwentów cyklicznie śledząc ich losy.

Podejmuje szereg działań kształtujących wśród uczniów postawę uczenia się przez całe życie.

Uczniowie w szkole mają świadomość uczenia się, zarówno przez nich samych, ale także przez

kadrę pedagogiczną. Nauczyciele stwarzając młodzieży takie możliwości na większości zajęć, rzadko

podejmują inicjatywy pokazujące młodzieży, w jaki sposób należy się uczyć.  Szkoła promuje

wartość edukacji w społeczności lokalnej m.in. poprzez współorganizację konferencji naukowych

wspólnie z uczelniami wyższymi,  udział w lokalnych imprezach kulturalno- sportowych, wymianie

międzynarodowej, nagradzanie i promowane w środowisku lokalnym osiągnięć uczniów w nauce

i sporcie. 

Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat

sprzyjający uczeniu się

Uczniowie w szkole posiadają świadomość uczenia się, zarówno przez nich samych, jak i przez

nauczycieli. Jednak zdaniem uczniów nauczyciele rzadko podejmują inicjatywy pokazujące

młodzieży, w jaki sposób się uczyć. Ponad połowa uczniów (Wykres 4j) oraz prawie wszyscy nauczyciele

(Wykres 2j) uważają, że w szkole uczą się nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele. W opinii uczniów

nauczyciele rzadko jednak rozmawiają z nimi na temat sposobów uczenia się (Wykres 5j). Z kolei kadra

pedagogiczna (96,6%) deklaruje, że dbają o to, żeby dzielić się swoja wiedzą z innymi nauczycielami oraz

z dużą regularnością podejmowane są rozmowy o sposobach przezwyciężania trudności (Wykres 1j, 3j).

Dyrektor stwierdził, że w ramach budowania pozytywnego klimatu uczenia się, nauczyciele dzielą się ze sobą

doświadczeniami i wiedzą podczas pracy zespołów przedmiotowych i w trakcie Rad Pedagogicznych. W ostatnim

czasie bardzo dużo informacji o ewaluacji zewnętrznej dyrektor przekazał nauczycielom po kolejnych etapach

szkolenia z zakresu przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej, w którym uczestniczył (Tab.1).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jak w Państwa szkole dba się o to, aby nauczyciele dzielili się swoją wiedzą z innymi

nauczycielami? [WD] (8030)

Tab.1

Numer Analiza

1 Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje poprzez

uczestnictwo min. W konferencjach i szkoleniach – np.

szkolenie dotyczące nowej formuły matury od 2015 r,

wizytach studyjnych. Przekazywanie nowych wiadomości

i dzielenie się nimi odbywa się na zespołach

przedmiotowych i Radach Pedagogicznych. W ostatnim

czasie bardzo dużo informacji o ewaluacji zewnętrznej

dyrektor przekazał nauczycielom po kolejnych etapach

szkolenia z zakresu przeprowadzania ewaluacji

zewnętrznej w którym uczestniczył w Krakowie.
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Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia

się przez całe życie

Szkoła prowadzi  działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. Jednak nie dzieje się

to na wszystkich zajęciach i nie każdego dnia.  Także nie wszyscy nauczyciele chwalą uczniów.

Nauczyciele rzadko podejmują inicjatywy pokazujące uczniom jak się mają uczyć.

Obserwacje lekcji, wypowiedzi nauczycieli oraz w mniejszym zakresie uczniowskie ankiety wskazują

na prowadzenie w szkole działań kształtujących postawę uczenia się przez całe życie. Na wszystkich

obserwowanych lekcjach nauczyciele zachęcali uczniów do aktywnego uczenia stosując odpowiednie metody

i formy pracy (Tab. 1). Uczniowie nie obawiali się także  popełniania błędów (Wykres 1j). W trakcie lekcji

wszyscy uczniowie mieli możliwość wyrażenia swojego zadania na tematy poruszane na lekcji. (Wykres 2j).

 Mieli także możliwość prezentowania swojej pracy kolegom i nie bali się zadawać pytań (Wykresy 3j, 4j).

Uczniowie deklarują to w ankietach, chociaż zwracają uwagę, że nie dzieje się to na wszystkich

lub większości zajęć i nie w każdym dniu nauki (Wykres 7j). Zdecydowana większość uczniów podała,

że nauczyciele mówią im, że uczenie się jest ważne i trwa przez całe życie (Wykres 5j). Uczniowie deklarują,

że są chwaleni ale nie przez wszystkich nauczycieli (Wykres 6j). Nauczyciele,  na co dzień m. in. zachęcają

uczniów do nauki języka obcego, kształtują nawyki czytelnicze, ograniczają wystawianie ocen

negatywnych,organizują wyjścia do kina, teatru widząc w nich przyszłych odbiorców kultury(Tab.2).

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Opisz, w jaki sposób nauczyciel kształtuje u uczniów umiejętności uczenia się. [OZ] (7556)

Tab.1

Numer Analiza

1 Nauczyciel w zasadny sposób aktywizując uczniów,

rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, kojarzenia

faktów, wykorzystuje potencjał dydaktyczny uczniów.

Dodatkowo nauczyciel tworzy dobra atmosferę lekcji

dbając o przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole.

Zadaje samodzielną prace z tekstem, poszukiwanie

odpowiedzi na pytania w książce, opracowaniu, zadaje

pytania problemowe, wymagające refleksji, ćwiczenia

wymagające zaangażowania, organizuje pracę grupową,

zwraca uwagę na błędy i chwali dobre odpowiedzi.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania podejmują Państwo, aby kształtować u uczniów postawy uczenia się przez całe

życie? Jakiej części uczniów one dotyczą? [WNO] (7102)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Wykształcenie nawyku czytania przez całe życie. Zależy mi na tym aby wykształcić u mich nawyk czytania

przez całe życie, aby pokazać im, że to może być

przyjemność, że jest to sposób na atrakcyjne spędzenie

wolnego czasu.

2 Prezentacja klasie przez ucznia przeczytanej i

zrecenzowanej dowolnej lektury.

Sprawdzam, co ich interesuje. Uczniowie prezentują

swoją ulubiona książkę przed całą klasą (sami ją

wybierają i przedstawiają krótką recenzję), często

zachęcają innych do przeczytania właśnie tej książki

3 Zachęcanie uczniów do nauki i komunikowania się w

językach obcych.

Nasi uczniowie często wyjeżdżają na zawody, więc

oprócz tego, że przygotowujemy ich do matury to musza

się zaprezentować nie tylko w Polsce ale i w Europie i po

każdym wyjeździe widzą, że umiejętność komunikowania

się z innymi w języku obcym jest bardzo ważna.

Zachęcamy ich więc do tego, aby kończąc szkołę nadal

starali się mieć kontakt z językiem i aby kształcili tą

umiejętność. R. Zachęcamy uczniów do nauki języków

obcych również po to aby kiedyś przeczytać poprawnie

tekst w języku obcym, aby móc pomóc własnym

dzieciom zadania domowe.

4 Działania dotyczą wszystkich uczniów. Działania te dotyczą wszystkich uczniów.

5 Uczenie się przez całe życie przyczynia się do

atrakcyjności na rynku pracy.

Kolejnym argumentem, ukazującym wartość uczenia się

przez całe życie którego używam jest to aby byli

atrakcyjni na rynku pracy.

6 Ograniczanie wystawiania negatywnych ocen. R. Ważne jest by nie wystawiać za wszystko uczniowi

oceny, bo ta pierwsza będzie najgorsza, uczniowie byli

bardzo zdziwieni, gdy ja im oddawałam sprawdziany

poprawione ale nie ocenione. Ja im tłumaczyłam, że wy

uczycie się dla siebie a nie na oceny.

7 Organizowanie wyjść do kina i teatru. Organizowane są wyjścia do kina i teatru.



V Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego 115/168

      

Obszar badania:  Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do

promowania wartości edukacji

Wykorzystując informacje o losach absolwentów oraz regularnie śledząc ich losy szkoła promuje

wartość edukacji.

Na podstawie danych otrzymanych  od dyrektora szkoły oraz analizy szkolnej  dokumentacji można stwierdzić,

że szkoła zbiera informacje na temat wyboru dalszej drogi kształcenia i kariery zawodowej absolwentów.

Powyższe informacje są wykorzystywane  do motywowania uczniów do nauki i utwierdzania ich w przekonaniu o

słusznym wyborze drogi kształcenia w  szkole. Przykładem może być tutaj coroczne, regularne

przygotowywanie przez szkołę  materiału na temat losów absolwentów. Zawiera on dane statystyczne

i informacyjne o absolwentach danego rocznika . Są to informacje związane z wyborem przez absolwentów

dalszej drogi kariery. Informacje o absolwentach wykorzystywane są do promocji szkoły, z naciskiem

szczególnie losy absolwentów sportowców, którzy po zakończeniu nauki i szkolenia sportowego na poziomie

szkoły ponadgimnazjalnej trenują w klubach na terenie Polski. Z okazji Jubileuszu szkoły w 2012 roku wydana

została księga pamiątkowa „Zapisane w pamięci i sercu”, w której zostały opisane sukcesy i losy absolwentów.

(Tab.1) Jednak z wykresu 1j wynika,  że działania te nie obejmują wszystkich uczniów ponieważ ponad połowa

uczniów dostrzega wykorzystywanie informacji o losach absolwentów w promowaniu uczenia się, a pozostali

w takich rozmowach nie uczestniczyli.

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie informacje na temat absolwentów są gromadzone przez szkołę? Jakie informacje na

temat absolwentów są upowszechniane przez szkołę, np. zamieszczone w materiałach informacyjnych

(ulotkach, gazetce, stronie www itp.)? [ADZ] (7777)

Tab.1

Numer Analiza

1 Szkoła co roku przygotowuje materiał na temat losów

losów absolwentów. zawiera on dane statystyczne i

informacyjne o absolwentach danego rocznika. Sa to

informacje związane z wyborem przez absolwentów

dalszej drogi kariery. Informacje o absolwentach

wykorzystywane są do promocji szkoły, z naciskiem

szczególnie losy absolwentów sportowców, którzy po

zakończeniu nauki i szkolenia sportowego na poziomie

szkoły ponadgimnazjalnej trenują w klubach na terenie

Polski. Z okazji Jubileuszu szkoły w 2012 roku wydana

została księga pamiątkowa "Zapisane w pamięci i sercu",

w której zostały opisane sukcesy i losy absolwentów .

Obszar badania: Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w

społeczności lokalnej

Szkoła prowadzi działania promujące uczenie się. Skierowane są one do uczniów, rodziców oraz

społeczności lokalnej. Szkoła stwarza sytuacje sprzyjające osiągnięciu przez uczniów sukcesu. W zgodnej

opinii przedstawicieli rodziców, partnerów szkoły, przedstawiciela organu prowadzącego i dyrektora szkoła

promuje wartość edukacji w społeczności lokalnej poprzez wiele różnorakich działań np. współorganizacji

konferencji naukowych wspólnie z uczelniami wyższymi, współorganizacja międzyszkolnego jubileuszu, udział

w lokalnych imprezach kulturalno- sportowych, wymianie międzynarodowej, realizacji projektów, współpraca

z uczelniami: Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską. Osiągnięcia uczniowskie są nagradzane

i promowane w środowisku lokalnym dzięki szkolnej stronie internetowej, imprezom środowiskowym, lokalnej

prasie i telewizji. W szkole organizowane są uroczystości podczas których uczniowie i ich rodzice otrzymują

nagrody i  listy gratulacyjne. W szkole wręczane są nagrody dla uczniów, którzy wyróżnili się swoimi

umiejętnościami, wiedza lub postawa np.najlepsi uczniowie, sportowcy, wolontariusze. Uczniowie z najlepszymi

wynikami w nauce typowani są do Stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Uczniowie

biorą udział w konkursach, zawodach sportowych gdzie odnoszą międzynarodowe i krajowe sukcesy,

zaprezentowali swoje talenty na Mistrzostwach Świata we Francji w 2012 oraz Mistrzostwach Polski Młodzików

i Kadetów w 2013 r. zajmując I miejsc.(Tab.1,2,3,4). Dzięki tym działaniom społeczność szkolna i lokalna jest

informowana o tym, że warto się uczyć. 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy szkoła prowadzi działania promujące uczenie się? Do kogo są one skierowane? [WP] (7746)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Osiągnięcia sportowe potwierdzone nagrodami.

2 Baner promujący sukcesy sportowe umieszczony nad

drzwiami szkoły.

3 Promocja w lokalnej prasie telewizji.

4 Promocja podczas wyjazdów zagranicznych.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy szkoła prowadzi działania promujące uczenie się? Do kogo są one skierowane? [WD]

(7746)

Tab.2

Numer Analiza

1 Dla najlepszych uczniów szkoła funduje nagrody w

postaci dyplomów, nagród i stypendiów dyrektora

szkoły. informacja o najlepszych uczniach pojawia się na

stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. Tradycją

szkoły jest wyróżnienie wprowadzone w 1991 r. – tytuł

Prymus Inter pares dla absolwentów szkoły, którzy

kończą szkołę z wyróżnieniem. Działania te skierowane

są do uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Co szkoła robi, aby pokazywać rodzicom sens uczenia się dzieci i dorosłych? Jak często są

realizowane tego typu działania? Jak są przyjmowane przez rodziców? [WR] (6837)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Spotkania z doradcami zawodowymi.

2 Spotkania z pedagogiem.

3 Lekcje wychowawcze.

4 Spotkania z pracodawcami.

5 Spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych.

6 Cykliczne spotkania z rodzicami.

7 Pozytywne reakcje rodziców.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy szkoła promuje w środowisku lokalnym wartość uczenia się i edukacji? Jeśli tak, to w jaki

sposób? Do kogo są skierowane tego typu działania? [WPOP] (7828)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium

Oświaty

2 Krajowe i międzynarodowe zawody w piłce siatkowej,

akrobatyce sportowej i lekkoatletyce.

3 Sportowe sukcesy krajowe i miedzynarodowe.

4 Organizacja krajowego szkolenia sportowego w piłce

siatkowej.

5 Prowadzenie rekrutacji.

6 Organizacja egzaminu maturalnego wspólnie z OKE.

7 Działania skierowane do uczniów.

8 Konkursy o charakterze lokalnym.

9 Udział i współorganizacja sportowych imprez o

charakterze lokalnym.

10 Działalność charytatywna.

11 Współorganizacja konferencji naukowej.

12 Współorganizacja zawodów o Puchar Polski w Akrobatyce

Sportowej.

13 Organizacja międzyszkolnego jubileuszu

okolicznościowego.
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Wymaganie:

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Stan oczekiwany:

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

się uczniów. Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny pozytywnie wpływa na rozwój uczniów,

dlatego szkoły zachęcają rodziców do udziału w tym procesie. Celem organizowanych przez szkołę

działań powinno być włączanie rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych

aspektów pracy szkoły.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Większość rodziców wie, w jaki sposób może zaangażować się w pracę szkoły, jednak zdaniem

mniej niż połowy rodziców szkoła realizuje ich inicjatywy. Szkoła zbiera opinie od rodziców na temat

swojej pracy, które są wykorzystywane przy planowaniu następujących działań: organizacji zajęć

pozalekcyjnych, wyjazdów, rozwiązywaniu konfliktów, realizacji klasowego programu

wychowawczego, wyboru tematyki zajęć. W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami

na rzecz rozwoju ich dzieci. Większość ankietowanych rodziców uważa, że nauczyciele uczący ich

dzieci wskazują możliwości jego rozwoju, służą swoją radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla

ich dziecka. Zdaniem rodziców, najbardziej wspiera rozwój ich dzieci osobisty kontakt

z nauczycielem i konsultacje comiesięczne.

Obszar badania:  Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat

swojej pracy

Z obserwacji szkoły, z wywiadu z dyrektorem i nauczycielami wynika, że szkoła zbiera opinie

od rodziców na temat swojej pracy podczas wywiadówek, rozmów indywidualnych, ankietowania,

konsultacji, przy okazji spotkań nieformalnych, poprzez komunikator w dzienniku elektronicznym.

 Opinie pozyskiwane zarówno przez nauczycieli, jak i dyrektora szkoły, przeważnie mają charakter wywiadu

ustnego, w niektórych sprawach przeprowadzane są ankiety. W szkole wywieszane są informacje dla rodziców,

które zachęcają do wyrażania opinii na temat szkoły. Pozyskiwaniu opinii przez szkołę służy także strona

Internetowa, gdzie podany jest adres e-mail szkoły, numery telefonów. Każdy rodzic, który tylko zechce może

w dowolnej sprawie wyrazić opinię/ porozmawiać w dogodny dla siebie sposób. Pozwala na to także

komunikator w dzienniku elektronicznym, organizowanie spotkań z rodzicami, a w miesiącach, w których nie ma

spotkań (wywiadówek) możliwość spotkania się z nauczycielem podczas dyżuru. Zdaniem rodziców i nauczycieli

(wywiad) pod wpływem opinii rodziców w ostatnim roku podjęto w szkole działania, co do późnego powrotu

dzieci z imprez szkolnych, rozwiązano problem usprawiedliwiania usprawiedliwionych nieobecności ze względu

na rozgrywki sportowe, rozwiązano problem związany z uczestnictwem młodzieży w zajęciach w kolejnym dniu,
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jeżeli uczeń dzień wcześniej reprezentował szkołę na zawodach i miał nieobecność - po zawodach mają teraz

uczniowie dzień „na regenerację” i daje się im możliwość nadrobienia zaległości. Nauczyciele wskazują

(wywiad), że opinie na swój temat gromadzi każdy nauczyciel systematycznie, a potem są one analizowane czy

to w zespołach, czy na konferencjach. Nauczyciele najczęściej biorą pod uwagę opinię rodziców przy planowaniu

następujących działań: organizacji zajęć pozalekcyjnych i wycieczek (88,3%), rozwiązywaniu konfliktów (85%),

realizacji klasowego programu wychowawczego (63.3%), wyboru tematyki zajęć (36,7%), pracy nad systemem

oceniania (20%/). Większość rodziców (81,5%) wie, w jaki sposób może zaangażować się w pracę szkoły. 

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

dzieci

W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. 

Większość ankietowanych rodziców uważa, że nauczyciele uczący ich dziecko wskazują możliwości jego rozwoju

(85,9%), służą im swoją radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla ich dziecka-zawsze (71,7%), od czasu

do czasu (zdarzało się, że pomimo potrzeby nie otrzymali wsparcia) 12%, na nigdy wskazało 2,2%. W

przypadku wychowawców, rozkład głosów rodziców był następujący: 82,6% wskazało, że zawsze gdy jest taka

potrzeba; 6,5% od czasu do czasu, nigdy 3,3%. Rodzice (wywiad) stwierdzają, że wspólnie z nauczycielami i w

uzgodnieniu z nimi prowadzą następujące działania: monitorują nieobecności uczniów, mają telefoniczny

kontakt z wychowawcą i poprzez dziennik elektroniczny, osobisty kontakt z wychowawcą. Uważają,

że najbardziej wspiera rozwój ich dzieci osobisty kontakt z nauczycielem, który jest najważniejszy, konsultacje

co miesięczne, na których można przyjść i porozmawiać, uzgodnić dalsze działania z wychowawcą,

natomiast dziennik elektroniczny, zdaniem rodziców, jest tylko statystyką.

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

podejmowanych działaniach

Partycypacja rodziców w procesach decyzyjnych i realizowanych działaniach szkoły

dotyczy mniejszości rodzicówRodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych

działaniach. Większość ankietowanych rodziców (63%) uznała, że na bieżąco otrzymuje informacje od rady

rodziców na temat decyzji podejmowanych z udziałem rodziców, 25% uważa, że jest informowana

sporadycznie, a 10,9% uważa, że nie otrzymuje takich informacji. Większość rodziców (58,7%) wskazała, że nie

uczestniczyła w tym lub poprzednim roku szkolnym w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły (ankieta),

przeciwnego zdania jest 40,2%. W czasie wywiadu część rodziców uznała, że nie bierze udziału

w podejmowaniu decyzji przez radę, gdyż nie jest na te spotkania zapraszana, część uważa, że istnieje taka

możliwość, lecz rodzice z niej nie korzystają. Do decyzji podejmowanych w szkole, z udziałem rodziców

(chociaż, jak twierdzą, nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji), rodzice zaliczyli: podpisywanie zgody

na wyjazd na obóz, na wycieczkę szkolną, ustalanie rozszerzeń w danej klasie i dodatkowych zajęć z języka

angielskiego dla siatkarzy. Rodzice uczestniczyli m.in: w ustalaniu jaki przedmiot będzie rozszerzony

(w pierwszej klasie), czego uczniowie będą się uczyć, w ustalaniu zajęć dodatkowych dla uczniów, w

sposobie usprawiedliwienia na bieżąco osobiście lub telefoniczne nieobecności uczniów, w działaniach

związanych z bezpieczeństwem uczniów, wpływaniu na zachowanie ucznia, wspólnym uzgadnianiu

z nauczycielem ustnych kontaktów.
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Obszar badania: Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły

Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły, są skuteczni w stosunku

do niewielkiej grupy rodziców zgłaszających inicjatywy. Większość ankietowanych rodziców stwierdziła,

że nie zgłaszała propozycji działań dotyczących uczniów i szkoły (68,5%), przeciwnego zdania było (30,4%),

natomiast zdaniem ankietowanych nauczycieli, na zdecydowane składanie przez rodziców propozycji działań

wskazało (18,3%), na raczej tak (66,7%), a na raczej nie (11,7%).  Zdaniem dyrektora szkoły, podejmuje się

następujące działania, aby zachęcić rodziców do wychodzenia z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły:

wyznaczono konsultacje dla rodziców w miesiącach, w których nie ma wywiadówek, przewidziano rodziców jako

współorganizatorów imprez szkolnych w ramach Planu Pracy Szkoły - zaangażowano Rodziców w działalność

sportową szkoły. Dyrektor uważa, że w tym lub poprzednim roku szkolnym rodzice zgłaszali następujące

propozycje działań, które dotyczyły rozwoju uczniów i szkoły: zmian w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły,

organizacji imprez sportowych, wycieczek i wyjazdów integracyjnych klas. Także nauczyciele (wywiad)

zachęcają rodziców do zgłaszania propozycji działań w szkole poprzez: zachęcanie do współpracy na forum

szkoły, uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach sportowych ich dzieci, zachęcanie rodziców na wywiadówkach

do zabierania głosu, zgłaszania inicjatyw. Zachęceni sukcesami sportowymi rodzice zgłaszają się z chęcią

pomocy i wsparcia, kupują dla uczniów nagrody.

Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców

Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy mniejszości rodziców, gdyż większość nie zgłaszała

propozycji działań, które dotyczą uczniów i szkoły. Zdaniem nauczycieli (uczących w jednej klasie)

i dyrektora (wywiad) rodzice podejmują działania na rzecz rozwoju dzieci i szkoły. Rodzice w ankiecie i w

wywiadzie wskazali, że wspólnie z innymi rodzicami podejmują następujące działania na rzecz rozwoju dzieci

i szkoły: organizacja wycieczek szkolnych, balu maturalnego, poprawa frekwencji, sposobu usprawiedliwiania,

obchodów św. Mikołaja, zwracali się prośbą o zmianę nauczyciela, czy zmianę metod pracy w klasie.

Wypracowano wspólnie nowe zasady pracy w grupie z młodzieżą, co przyniosło efekt. Zdaniem dyrektora w ww.

działania angażuje się niewielka grupa rodziców. Większość ankietowanych rodziców stwierdza, że nie zgłaszała

propozycji działań, bo nie widzi takiej potrzeby. Nauczyciele uczący w jednej klasie wskazali, że podejmowali

wspólnie z rodzicami działania na rzecz rozwoju uczniów; rodzice są zainteresowani szkołą, chcą żyć życiem

szkoły, rodzice finansują większość działań podejmowanych przez uczniów i nauczycieli związanych z nauką,

wspierają wycieczki i inne imprezy okolicznościowe, jeżdżą na zawody, kibicują, zajmują się swoimi i cudzymi

dziećmi, zapraszane są dzięki ich pomocy ciekawe osoby, rodzice kontaktują się z nauczycielami przy dłuższej

nieobecności ucznia, na wywiadówkę przychodzą wspólnie rodzice kilku uczniów, widać ogromne

zainteresowanie rodziców szkołą. Zdaniem nauczycieli wsparcie rodziców jest niezwykle ważne, szczególnie

w czasie organizowania imprez sportowych.



V Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego 122/168

      

Wymaganie:

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

rozwoju

Stan oczekiwany:

Rola szkoły w wielu środowiskach nie sprowadza się jedynie do funkcji uczenia dzieci i młodzieży.

Szkoła staje się instytucją wpływającą na rozwój potencjału środowiska społecznego, w którym

działa. Korzystanie przez nią z zasobów znajdujących się w najbliższym środowisku służy tworzeniu

lub wzbogacaniu warunków podstawowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem jej specyfiki- jako szkoły sportowej,

współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym co wpływa na ich

wzajemny rozwój. Współpraca ta również wpływa korzystnie na rozwój uczniów oraz przebieg

procesów edukacyjnych zachodzących w szkole. Młodzież ma możliwość aktywnego uczestniczenia

w życiu kulturalno - społecznym. Działania szkoły na rzecz środowiska lokalnego są adekwatne

do jego potrzeb i  służą wzajemnemu rozwojowi. Dzięki zaangażowaniu grona pedagogicznego

w działania o charakterze środowiskowym szkoła stała się aktywnym uczestnikiem życia lokalnego. 

Obszar badania:  Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz

środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego

rozwoju

Działania szkoły na rzecz środowiska lokalnego służą wzajemnemu ich rozwojowi i są adekwatne

do ich potrzeb.

Wychodząc na przeciw potrzebom środowiska lokalnego szkoła podejmuje szereg działań. W działania

środowiska lokalnego angażuje się cała społeczność szkolna. Wtedy kiedy odbywają się na terenie

szkoły  zawody sportowe mieszkańcy miasta mogą w nich nieodpłatnie uczestniczyć. Uczniowie  szkoły także

pracują jako wolontariusze (Tab. 3). Szkoła bierze udział w imprezach międzyszkolnych zgodnie

z oczekiwaniami władz miasta. Szkoła aktywnie uczestniczy w imprezach lokalnych (również jako

współorganizator) oraz uczestniczy w realizacji programów lokalnych. Szkoła aktywnie uczestniczy

w sportowych turniejach krajowych oraz międzynarodowych. Szkoła współpracuje z lokalnymi uczelniami

wyższymi. Szkoła współpracuje z lokalnymi klubami i organizacjami sportowymi, z Ministerstwem Sportu

i Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Szkoła współpracuje z Okręgowa Komisją Egzaminacyjną. Nawiązana

została przez szkołę współpraca ze szkołą w Satu Mare, mieście partnerskim Rzeszowa. Szkoła współpracuje

z miejskimi instytucjami kultury. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wchodzą w skład Miejskiej Rady

Młodzieży. Uczniowie V LO brali udział w Podkarpackim Centrum Debaty Młodzieżowej. Szkoła brała udział

w organizacji jubileuszu szkól podstawowych nr 9 i 35 (Tab. 4). Działania, które szkoła prowadziła w tym
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lub poprzednim roku szkolnym w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego: współpraca z Radą Osiedla

Piastów w zakresie profilaktyki antyalkoholowej, wspólna ze stowarzyszeniem organizacja Dnia Ojca, wspólna

z klubem Stal organizacja Dnia Dziecka, organizacja treningów dla przedszkolaków z Przedszkola nr 13,

organizacja turnieju piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych o puchar dyrektora, przeprowadzanie zajęć

z akrobatyki dla przedszkolaków z przedszkola nr 24, zbiórki dla Caritasu (Tab. 1). Na potrzeby środowiska

lokalnego szkoła realizuje również : program rozwiązywania problemów alkoholowych na rzeszowskich

osiedlach, w ramach współpracy z Wydziałem Zdrowia UM w Rzeszowie., wynajmuje pomieszczenia szkolne,

współpracuje z innymi placówkami oświatowymi na terenie Rzeszowa celem propagowania zdrowego stylu życia

poprzez uprawianie sportu, współpracuje z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Rzeszowie (Tab.

2). Analiza materiału badawczego wskazała, że inicjatywy podejmowane przez szkołę są adekwatne do potrzeb

środowiska. O tych przedsięwzięciach w wywiadzie mówili nauczyciele, dyrektor, partnerzy szkoły oraz

przedstawiciel organu prowadzącego. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę o podanie przykładów działań, które szkoła prowadziła w tym lub poprzednim roku

szkolnym w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego. [WN] (7587)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Współpraca z Radą Osiedla Piastów w zakresie

profilaktyki antyalkoholowej.

2 Wspólna ze stowarzyszeniem organizacja Dnia Ojca.

3 Wspólna z klubem Stal organizacja Dnia Dziecka.

4 Organizacja treningów dla przedszkolaków z Przedszkola

nr 13

5 Organizacja turnieju piłki nożnej dla uczniów szkół

podstawowych o puchar dyrektora.

6 Przeprowadzanie zajęć z akrobatyki dla przedszkolaków

z przedszkola nr 24

7 Zbiórki dla Caritasu

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę o podanie przykładów działań, które szkoła prowadziła w tym lub poprzednim roku

szkolnym w celu zaspokojenia rozpoznanych przez Państwa potrzeb środowiska lokalnego. [WD] (3788)

Tab.2

Numer Analiza

1 Program rozwiązywania problemów alkoholowych na

rzeszowskich osiedlach, w ramach współpracy z

Wydziałem Zdrowia UM w Rzeszowie Wynajem

pomieszczeń szkolnych, współpraca z innymi placówkami

oświatowymi na terenie Rzeszowa celem propagowania

zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu,

współpraca z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w

Rzeszowie.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Zastanówmy się teraz nad funkcjonowaniem szkoły w środowisku lokalnym.

Chciałbym/chciałabym zapytać o Państwa opinię jako mieszkańców tej miejscowości/gminy/dzielnicy/osiedla.

Proszę pomyśleć o potrzebach Państwa społeczności/ środowiska lokalnego. Jakie działania podejmuje szkoła w

odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego? [WP] (3785)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Gdy są zawody sportowe na terenie szkoły, to

mieszkańcy mogą w nich nieodpłatnie uczestniczyć.

Uczniowie tej szkoły pracują jako wolontariusze.

Gdy są zawody sportowe na terenie szkoły, to

mieszkańcy mogą w nich nieodpłatnie uczestniczyć.

Uczniowie tej szkoły pracuja jako wolontariusze przy

wielu wydarzeniach na terenie miasta (np. podają wodę i

obsługują biegnących zawodników w czasie

rzeszowskiego półmaratonu, itp.)

2 Cała społeczność szkolna angażuje się w działania

środowiska lokalnego.

-Cała szkoła angażuje się na rzecz różnych rozgrywek

które organizujemy, najkrócej mówiąc pomaga nam

obsługiwać te imprezy sportowe. -Szkoła angażuje się w

działania środowiska lokalnego, jest to udział uczniów w

imprezach sportowych, które organizujemy na osiedlu

np. dla dzieci w przedszkolu, czy z okazji Dnia Dziecka.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie są Państwa zdaniem najistotniejsze potrzeby lokalnej społeczności? Czy szkoła podejmuje

działania mające na celu zaspokojenie tych potrzeb? Proszę o podanie przykładów konkretnych działań szkoły w

tym zakresie. [WPOP] (7827)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Szkoła bierze udział w imprezach międzyszkolnych

zgodnie z oczekiwaniami władz miasta.

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż pozycja szkoły zależy

zarówno od osiąganych wyników, jak i od tego, jak jest

postrzegana w środowisku. Przy czym w przypadku V

Liceum środowisko to nie tylko miasto Rzeszów, ale w

sprawach sportowych - województwo, kraj, a nawet

szkolny sport międzynarodowy. Szkoła bierze

systematyczny i czynny udział w imprezach

organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek

Sportowy.Szkoła angażuje się w nadzorowanie

organizacji konkursów międzyszkolnych, zawodów

sportowych, profil szkoły istnieje w portalu

społecznościowym.

2 Szkoła aktywnie uczestniczy w imprezach lokalnych

(również jako współorganizator) oraz uczestniczy w

realizacji programów lokalnych.

. Aktywnie uczestniczy w Europejskim Stadionie Kultury,

Maratonie Niepodległościowym, współorganizuje zawody

o Puchar Polski w Akrobatyce Sportowej. W realizacji

programów lokalnych współdziała również z Radą Osiedla

Piastów

3 Szkoła aktywnie uczestniczy w sportowych turniejach

krajowych oraz międzynarodowych.

W ramach rozgrywek sportowych, a rywalizacja nie

wyklucza współpracy, młodzież szkoły bierze udział w

krajowych i międzynarodowych zawodach w piłce

siatkowej, akrobatyce sportowej i lekkoatletyce odnosząc

liczne sukcesy m. in. • piłka siatkowa - l miejsce w

Mistrzostwach Świata szkół gimnazjalnych Francja

2012r. • piłka siatkowa -1 miejsce w Mistrzostwach

Polski Młodzików i Kadetów w piłce siatkowej chłopców

2013, oraz II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów

2103 • lekkoatletyka - l miejsce w Mistrzostwach Polski

w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców 2013, 13

miejsce w Mistrzostwach Świata w biegach przełajowych

jako reprezentacja Polski 2010.
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

4 Szkoła współpracuje z lokalnymi uczelniami wyższymi. W październiku 2013 była współorganizatorem l

Międzynarodowej Konferencji Naukowej Forum Piłki

Siatkowej organizowanej przez Politechnikę Rzeszowską

i Uniwersytet Rzeszowski. Jest również organizatorem

Konkursu Poezji K. K. Baczyńskiego adresowanego dla

uczniów szkół gimnazjalnych województwa

podkarpackiego, którego patronem honorowym od 2011

roku jest Wojewoda Podkarpacki, Prezydent Miasta

Rzeszowa i Kurator Oświaty a w jury zasiadają

pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szkoła stwarza możliwości odbywania praktyk

studenckich dla kierunków pedagogicznych studentom

przedmiotów ogólnokształcących, ale przede wszystkim

ze względu na profil szkoły, studentom wychowania

fizycznego. Szczególną więc rolę spełnia w tym

względzie współpraca z Instytutem Wychowania

Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

5 Współpraca z lokalnymi klubami i organizacjami

sportowymi.

Współpracuje z podkarpackimi oddziałami Związków

Sportowych, a także z Klubami Sportowymi - AKS

Resovia, CWKS Resovia, ASECO Resovia, Stal Rzeszów,

Developres Rzeszów, Juvenia Rzeszów.

6 Współpraca z Ministerstwem Sportu i Polskim Związkiem

Piłki Siatkowej.

Jako szkoła sportowa od dwóch lat współpracuje z

Ministerstwem Sportu i Polskim Związkiem Piłki

Siatkowej w ramach ogólnopolskiego programu

tworzenia Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.

7 Współpraca z Okręgowa Komisją Egzaminacyjną. Współpracuje również z Okręgową Komisją

Egzaminacyjną w Krakowie organizując egzaminy

maturalne w drugim terminie sesji wiosennej dla

uczniów z całego województwa podkarpackiego

8 Nawiązanie współpracy ze szkołą w Satu Mare, mieście

partnerskim Rzeszowa.

Szkoła nawiązała współpracę ze szkołą w Satu Mare w

Rumuni, mieście partnerskim Rzeszowa.

9 Współpraca z miejskimi instytucjami kultury. współpracuje z instytucjami kultury - kino, teatr,

filharmonia

10 Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wchodzą w

skład Miejskiej Rady Młodzieży.

Przedstawiciele Samorządu wchodzą w skład Miejskiej

Rady Młodzieży.

11 Uczniowie V LO brali udział w Podkarpackim Centrum

Debaty Młodzieżowej.

Uczniowie V LO brali udział w Podkarpackim Centrum

Debaty Młodzieżowej, którego celem jest udział

młodzieży ponadgimnazjalnej w dialogu społecznym na

temat aktualnej sytuacji w województwie podkarpackim i

mieście Rzeszowie.
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

12 Udział szkoły w organizacji jubileuszu szkól

podstawowych nr 9 i 35.

W październiku 2012 roku został w szkole

zorganizowany Jubileusz z okazji 55. rocznicy powstania

Szkoły Podstawowej nr 9 i 35. rocznicy założenia V

Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w

Rzeszowie. Po raz pierwszy Jubileusz przybrał tak

uroczystą formę, do czego przyczyniło się doskonałe

zaplanowanie i przeprowadzenie tego wydarzenia. Msza

święta, część oficjalna w Instytucie Muzyki UR, spotkania

absolwentów w murach szkoły, Wystawa Jubileuszowa,

wydanie okolicznościowej książki, a także Bal

Absolwenta przyczyniły się do uświetnienia tych

obchodów.
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Obszar badania:  Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem

specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym 

Szkoła w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem jej specyfiki - jako szkoły sportowej,

współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym. 

Wypowiedzi partnerów, nauczycieli i rodziców w wywiadach grupowych dowodzą, że korzyści wynikające ze

współpracy odnosi zarówno szkoła, jak i instytucje środowiska lokalnego. Działania dydaktyczne, wychowawcze

lub organizacyjne realizowane systematycznie przez szkołę we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego

w tym lub poprzednim roku szkolnym to: stypendia dla najlepszych uczniów, pozyskiwanie sprzętu dla szkoły,

organizacja zajęć pozalekcyjnych we współpracy z klubami sportowymi, organizacja zajęć profilaktycznych,

prowadzenie lub współprowadzenie lekcji, imprezy środowiskowe ( np. Szkoła brała udział w organizacji

jubileuszu szkól podstawowych nr 9 i 35, w Europejskim Stadionie Kultury, Maratonie Niepodległościowym,

współorganizuje zawody o Puchar Polski w Akrobatyce Sportowej. W realizacji programów lokalnych współdziała

również z Radą Osiedla Piastów (Tab. 4), pomoc socjalna dla uczniów ( np. remont pomieszczeń mieszkalnych

dla uczniów- kandydatów na juniorów przez klub sportowy) , projekty edukacyjne. Szkoła organizuje cyklicznie

zajęcia poza własnym terenem. Są to: zajęcia sportowe, treningi, zawody, wyjścia programowe do IPN,

muzeum, kina, teatru, warsztaty terapii zajęciowej w hospicjum, lekcje przedsiębiorczości w banku, pokazy

fizyczne w Lublinie (Tab.1-3,5).Wszystkie wymienione działania mają charakter cykliczny i są prowadzone

systematycznie. 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Jakie działania dydaktyczne, wychowawcze lub organizacyjne realizowane były przez szkołę we

współpracy z podmiotami środowiska lokalnego w tym lub poprzednim roku szkolnym? [AD] (7662)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 organizacja wyjazdów i wycieczek szkolnych 1 / 0 100 / 0

2 stypendia dla najlepszych uczniów 1 / 0 100 / 0

3 pozyskiwanie sprzętu dla szkoły 1 / 0 100 / 0

4 organizacja zajęć pozalekcyjnych 1 / 0 100 / 0

5 organizacja zajęć profilaktycznych 1 / 0 100 / 0

6 prowadzenie lub współprowadzenie lekcji 1 / 0 100 / 0

7 imprezy środowiskowe 1 / 0 100 / 0

8 pomoc socjalna dla uczniów 1 / 0 100 / 0

9 projekty edukacyjne 0 / 1 0 / 100

10 inne, jakie? 0 / 1 0 / 100
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  Które z tych działań prowadzone są systematycznie we współpracy z podmiotami środowiska

lokalnego? [AD] (7651)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1

Tab.2

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 organizacja wyjazdów i wycieczek szkolnych 0 / 1 0 / 100

2 stypendia dla najlepszych uczniów 1 / 0 100 / 0

3 zakup sprzętu dla szkoły 0 / 1 0 / 100

4 organizacja zajęć pozalekcyjnych 1 / 0 100 / 0

5 organizacja zajęć profilaktycznych 0 / 1 0 / 100

6 prowadzenie lub współprowadzenie lekcji 0 / 1 0 / 100

7 imprezy środowiskowe 1 / 0 100 / 0

8 pomoc socjalna dla uczniów 1 / 0 100 / 0

9 projekty edukacyjne 0 / 1 0 / 100

10 inne, jakie? 0 / 1 0 / 100

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy szkoła organizuje zajęcia poza własnym terenem? Jakie? Jak często są prowadzone? Proszę

podać przykłady. [WR] (7414)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Organizacja zajęć sportowych, treningów, zawodów.

2 Organizacja wyjść programowych do IPN, muzeum, kina,

teatru.

3 Warsztaty terapii zajęciowej w hospicjum.

4 Lekcje przedsiębiorczości w banku, pokazy fizyczne w

Lublinie.

5 Zajęcia organizowane są cyklicznie.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie są Państwa zdaniem najistotniejsze potrzeby lokalnej społeczności? Czy szkoła podejmuje

działania mające na celu zaspokojenie tych potrzeb? Proszę o podanie przykładów konkretnych działań szkoły w

tym zakresie. [WPOP] (7827)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Szkoła bierze udział w imprezach międzyszkolnych

zgodnie z oczekiwaniami władz miasta.

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż pozycja szkoły zależy

zarówno od osiąganych wyników, jak i od tego, jak jest

postrzegana w środowisku. Przy czym w przypadku V

Liceum środowisko to nie tylko miasto Rzeszów, ale w

sprawach sportowych - województwo, kraj, a nawet

szkolny sport międzynarodowy. Szkoła bierze

systematyczny i czynny udział w imprezach

organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek

Sportowy.Szkoła angażuje się w nadzorowanie

organizacji konkursów międzyszkolnych, zawodów

sportowych, profil szkoły istnieje w portalu

społecznościowym.

2 Szkoła aktywnie uczestniczy w imprezach lokalnych

(również jako współorganizator) oraz uczestniczy w

realizacji programów lokalnych.

. Aktywnie uczestniczy w Europejskim Stadionie Kultury,

Maratonie Niepodległościowym, współorganizuje zawody

o Puchar Polski w Akrobatyce Sportowej. W realizacji

programów lokalnych współdziała również z Radą Osiedla

Piastów

3 Szkoła aktywnie uczestniczy w sportowych turniejach

krajowych oraz międzynarodowych.

W ramach rozgrywek sportowych, a rywalizacja nie

wyklucza współpracy, młodzież szkoły bierze udział w

krajowych i międzynarodowych zawodach w piłce

siatkowej, akrobatyce sportowej i lekkoatletyce odnosząc

liczne sukcesy m. in. • piłka siatkowa - l miejsce w

Mistrzostwach Świata szkół gimnazjalnych Francja

2012r. • piłka siatkowa -1 miejsce w Mistrzostwach

Polski Młodzików i Kadetów w piłce siatkowej chłopców

2013, oraz II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów

2103 • lekkoatletyka - l miejsce w Mistrzostwach Polski

w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców 2013, 13

miejsce w Mistrzostwach Świata w biegach przełajowych

jako reprezentacja Polski 2010.
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

4 Szkoła współpracuje z lokalnymi uczelniami wyższymi. W październiku 2013 była współorganizatorem l

Międzynarodowej Konferencji Naukowej Forum Piłki

Siatkowej organizowanej przez Politechnikę Rzeszowską

i Uniwersytet Rzeszowski. Jest również organizatorem

Konkursu Poezji K. K. Baczyńskiego adresowanego dla

uczniów szkół gimnazjalnych województwa

podkarpackiego, którego patronem honorowym od 2011

roku jest Wojewoda Podkarpacki, Prezydent Miasta

Rzeszowa i Kurator Oświaty a w jury zasiadają

pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szkoła stwarza możliwości odbywania praktyk

studenckich dla kierunków pedagogicznych studentom

przedmiotów ogólnokształcących, ale przede wszystkim

ze względu na profil szkoły, studentom wychowania

fizycznego. Szczególną więc rolę spełnia w tym

względzie współpraca z Instytutem Wychowania

Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

5 Współpraca z lokalnymi klubami i organizacjami

sportowymi.

Współpracuje z podkarpackimi oddziałami Związków

Sportowych, a także z Klubami Sportowymi - AKS

Resovia, CWKS Resovia, ASECO Resovia, Stal Rzeszów,

Developres Rzeszów, Juvenia Rzeszów.

6 Współpraca z Ministerstwem Sportu i Polskim Związkiem

Piłki Siatkowej.

Jako szkoła sportowa od dwóch lat współpracuje z

Ministerstwem Sportu i Polskim Związkiem Piłki

Siatkowej w ramach ogólnopolskiego programu

tworzenia Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.

7 Współpraca z Okręgowa Komisją Egzaminacyjną. Współpracuje również z Okręgową Komisją

Egzaminacyjną w Krakowie organizując egzaminy

maturalne w drugim terminie sesji wiosennej dla

uczniów z całego województwa podkarpackiego

8 Nawiązanie współpracy ze szkołą w Satu Mare, mieście

partnerskim Rzeszowa.

Szkoła nawiązała współpracę ze szkołą w Satu Mare w

Rumuni, mieście partnerskim Rzeszowa.

9 Współpraca z miejskimi instytucjami kultury. współpracuje z instytucjami kultury - kino, teatr,

filharmonia

10 Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wchodzą w

skład Miejskiej Rady Młodzieży.

Przedstawiciele Samorządu wchodzą w skład Miejskiej

Rady Młodzieży.

11 Uczniowie V LO brali udział w Podkarpackim Centrum

Debaty Młodzieżowej.

Uczniowie V LO brali udział w Podkarpackim Centrum

Debaty Młodzieżowej, którego celem jest udział

młodzieży ponadgimnazjalnej w dialogu społecznym na

temat aktualnej sytuacji w województwie podkarpackim i

mieście Rzeszowie.
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

12 Udział szkoły w organizacji jubileuszu szkól

podstawowych nr 9 i 35.

W październiku 2012 roku został w szkole

zorganizowany Jubileusz z okazji 55. rocznicy powstania

Szkoły Podstawowej nr 9 i 35. rocznicy założenia V

Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w

Rzeszowie. Po raz pierwszy Jubileusz przybrał tak

uroczystą formę, do czego przyczyniło się doskonałe

zaplanowanie i przeprowadzenie tego wydarzenia. Msza

święta, część oficjalna w Instytucie Muzyki UR, spotkania

absolwentów w murach szkoły, Wystawa Jubileuszowa,

wydanie okolicznościowej książki, a także Bal

Absolwenta przyczyniły się do uświetnienia tych

obchodów.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jakich działaniach współpracują Państwo ze szkołą? Jaka była częstotlowość tych działań w

tym lub poprzednim roku szkolnym? [WP] (8473)

Tab.5
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Współpraca szkoły z klubami sportowymi w ramach lekcji

oraz zajęć pozalekcyjnych.

R1. My współpracujemy głównie w sporcie, w

rozgrywkach między ligowych. Nasi zawodnicy chodzą

tutaj do szkoły, trenują tutaj w szkole w ramach godzin

lekcyjnych. My współpracujemy ze szkołą

systematycznie i właściwie od niepamiętnych czasów. W

naszym klubie uczniowie, którzy biorą udział w zajęciach

pozalekcyjnych są dla nich bezpłatne. R2. My

systematycznie współpracujemy ze szkołą i jesteśmy z

tej współpracy bardzo zadowoleni. Nasza współpraca jest

od zawsze (nie zawsze układała się tak dobrze, ale w

ostatnich czasach jesteśmy z niej bardzo zadowoleni)

2 Współpraca szkoły z klubami w tworzeniu kadry

juniorów.

R2. My systematycznie współpracujemy ze szkołą i

jesteśmy z tej współpracy bardzo zadowoleni. Nasza

współpraca jest od zawsze (nie zawsze układała się tak

dobrze, ale w ostatnich czasach jesteśmy z niej bardzo

zadowoleni). R2: Nasza organizacja jest organizacja

młodą, istniejemy dopiero 3 rok, i współpracujemy ze

szkołą, aby tworzyć sobie bazę zawodników, począwszy

od kadeta juniora, aby monitorować rozwój tych

chłopaków, aby mieć na miejscu takie zaplecze,

związane z tutejszym środowiskiem. W ub. Roku została

zgłoszona po raz pierwszy, drużyna juniorek do ligi

juniorek organizowanej przez Podkarpacki Związek Piłki

Siatkowej pod nazwą Dewelopers V LO, ta drużyna

wygrała ligę wojewódzką doszła do finału mistrzostw

ogólnopolskich , nasze dziewczyny oprócz ligi juniorek

grały w II Lidze i zajęły 6 miejsce i wszystkie są

uczennicami tutejszej szkoły. Współpraca między nami a

szkołą jest na obecna chwilę wzorcowa, o czym świadczy

fakt zainteresowania rodziców z innych regionów Polski.

Z Tomaszowa Lubelskiego chce przyjść do V LO 4 osoby

rozwijać swoje umiejętności, a dwie reprezentantki

polski były z nami we Włoszech a dwie następne chcą

nas wspomóc bo istnieje taka możliwość. Rodzice nie

chcą wysyłać własnego dziecka z drugiego końca Polski

do Rzeszowa do szkoły jeśli nie maja pewności, że jest

tu dobrze, a skoro chcą dziecko tu wysłać to świadczy to

o tym , że mają do nas zaufanie. Nasza organizacja

istnieje 102 lata, a nasza organizacja 3 lata więc mamy

się od kogo uczyć.

3 Remont pomieszczeń mieszkalnych dla uczniów-

kandydatów na juniorów przez klub sportowy.

Wyremontowaliśmy w akademiku pomieszczenia dla

uczniów, którzy mają przyjść do nas do szkoły z innych

regionów Polski, aby tu się uczyć i rozwijać.
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Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na rozwój

środowiska.

Działania jakie są podejmowane przez szkołę i organizacje oraz instytucje środowiska lokalnego

wpływają na ich wzajemny rozwój.

Wypowiedzi partnerów, nauczycieli i rodziców dowodzą, że korzyści wynikające ze współpracy odnosi zarówno

szkoła, jak i instytucje środowiska lokalnego. W opinii respondentów praca nad pozytywnym wizerunkiem szkoły

w środowisku przyczynia się do tego, że szkoła jest chętnie wybierana przez okoliczną młodzież jako szkoła

ponadgimnazjalna. Dzięki zaangażowaniu grona pedagogicznego w działania o charakterze środowiskowym

szkoła stała się współorganizatorem życia w lokalnym środowisku. Wspólnie z instytucjami działającymi

w lokalnym środowisku prowadzone są działania promujące działania profilaktyczne, artystyczne, propagujące

regionalizm oraz akcje charytatywne. Poprawia się jej baza lokalowa i wyposażenie. Natomiast

do najważniejszych korzyści, jakie odnoszą instytucje i organizacje, badani zaliczyli: możliwość korzystania

z bazy szkolnej, pomoc merytoryczna i organizacyjna przy przeprowadzaniu lokalnych uroczystości,

uatrakcyjnianie imprez miejskich, możliwość pogodzenia nauki i kariery sportowej przez młodych ludzi. (Tab.

1,2,3,4) 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie najważniejsze korzyści odnosi szkoła dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami

działającymi w lokalnym środowisku? [WN] (7419)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Dokonywane przez władze miasta inwestycje w szkole.

2 Nauczyciele recenzentami konkursów organizowanych

przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

3 Remonty sponsorowane przez partnerów szkoły.

4 Pomoc miejskich klubów spotrowych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę przedstawić wzajemne korzyści, wynikające ze współpracy szkoły ze środowiskiem

lokalnym (lub instytucjami). [WN] (6867)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Najlepsza szkoła w Rzeszowie.

2 Bliska odległość z domu do szkoły.

3 Młodzież z osiedla korzysta z boiska szkolnego.

4 Szkoła angażuje się w dziłaania profilaktyczne.

5 Promocja miasta w kraju i za granicą dzięki sportowym

sukcesom szkoły.

6 Mieszkańcy korzystają z obiektów szkolnych.

7 Opieka nad miejscowymi dziećmi w okresie wakacyjnym.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę przedstawić wzajemne korzyści, wynikające ze współpracy szkoły ze środowiskiem

lokalnym (lub instytucjami). [WP] (6867)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Współpraca sportowa.

2 Zawodnicy mają zapewnioną edukację.

3 Możliwość pogodzenia kariery sportowej z nauką.

4 Wspólne organizowanie imprez sportowych.

5 Remont obiektów szkolnych przy współpracy z

partnerami szkoły.

6 Zatrudnianie nauczycieli przez kluby sportowe.

7 Wynajem pomieszczeń szkolnych na treningi.

8 Udział zawodników klubowych w treningach w szkole.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę przedstawić wzajemne korzyści, wynikające ze współpracy szkoły ze środowiskiem

lokalnym (lub instytucjami). [WR] (6867)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 Promocja szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim

2 Organizacja masowej imprezy dla społeczności

rzeszowskiej

3 Organizacja przedstawienia teatralnego dla młodszych

dzieci.

4 Organizacja turniejów sportowych i pokazów w których

mogą brać udział wszyscy mieszkańcy.

Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w

środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów 

Współpraca szkoły z  działającymi w lokalnym środowisku organizacjami oraz

instytucjami wpływa korzystnie na rozwój uczniów i przebieg procesów edukacyjnych.

Dzięki współpracy z klubami sportowymi oraz z Caritas uczniowie korzystają z infrastruktury

klubowej czy uczą się wrażliwości uczestnicząc w akcjach charytatywnych. Młodzież ma możliwość

aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalno - społecznym środowiska lokalnego. Rodzice

dostrzegają i cenią fakt , że dzięki współpracy szkoły z organizacjami i instytucjami funkcjonującymi

w lokalnym środowisku młodzież ma możliwość wzbogacania wiedzy, zdobywania  nowych,

umiejętności, rozwijania zainteresowań i pasji, udziału w projektach edukacyjnych i uczestniczenia

w  wymianie międzynarodowej. Młodzież uczy się wrażliwości.Uczniowie potwierdzili, że mają

możliwość spotykać się z ciekawymi ludźmi czy przedstawicielami organizacji i instytucji spoza

szkoły. (Wykres 1j) Ponad 70 % z nich uważa, że dzięki tym spotkaniom czegoś się nauczyli.
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Wykres 1j
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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:

Działania prowadzone przez szkołę podlegają monitorowaniu i analizie, a formułowane na tej

podstawie wnioski są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie edukacyjnym. Analiza wyników

egzaminów zewnętrznych i ewaluacji wewnętrznej ma na celu planowanie procesu edukacyjnego

i podejmowanie konkretnych działań naprawczych oraz modyfikacji planów nauczania i systemów

oceniania. Prowadzone są także badania wewnętrzne dotyczące osiągnięć edukacyjnych uczniów

oraz gromadzone informacje o losach absolwentów. Wyniki badań losów absolwentów maja wpływ

m.in na planowanie oferty edukacyjnej szkoły oraz profilowaniu klas, służą organizacji uroczystości

szkolnych i środowiskowych, promocji szkoły. Wspomniane wyżej badania służą doskonaleniu pracy

dydaktycznej i wychowawczej 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

Szkoła prowadzi analizę wyników egzaminów zewnętrznych i ewaluacji wewnętrznej. Formułowane

na tej podstawie wnioski służą do planowania procesu edukacyjnego i podejmowania właściwych

działań naprawczych.

Szkoła prowadzi analizy wyników egzaminów zewnętrznych uczniów z egzaminu gimnazjalnego. Na podstawie

tych wyników oraz diagnozy na wstępie nauczyciele diagnozują możliwości uczniów oraz wyciągają wnioski

które są uwzględniane w planowaniu dalszego procesu edukacyjnego.Każdego roku przeprowadzana jest dla

każdej klasy analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminu maturalnego oraz matury próbnej. Analiza ta jest

przeprowadzana w stosunku do poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
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Analiza danych zastanych dowodzi, że wszyscy nauczyciele analizują wyniki egzaminów zewnętrznych. W szkole

analizowane są także  wskaźniki EWD. 3/4 nauczycieli wykorzystuje wnioski z ewaluacji wewnętrznej. Natomiast

przeszło połowa wykorzystuje dane z egzaminów zewnętrznych (Wykres 1w).  Formułowane na podstawie tych

źródeł wnioski służą do opracowywania programów naprawczych z obowiązkowych przedmiotów maturalnych,

modyfikacji planów nauczania, organizowania próbnych matur w ciągu roku szkolnego, prowadzenia konsultacji

w ramach zajęć dodatkowych, zróżnicowania metod i form pracy na lekcjach oraz modyfikacji systemu

oceniania.

            

 

Wykres 1w

Obszar badania:  Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Działania prowadzone przez szkołę podlegają monitorowaniu i analizie. W konsekwencji wyciągane

na tej podstawie wnioski są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie edukacyjnym.

Kadra pedagogiczna  systematycznie monitoruje wiadomości, umiejętności oraz osiągnięcia uczniów i na tej

podstawie wyciąga  wnioski do swojej dalszej pracy. Nauczyciele opracowują plany naprawcze oraz wdrażają je

na swoich zajęciach. W oparciu o wyniki monitorowania wprowadzają praktyczne zmiany lub modyfikują

dotychczasowe działania, dotyczące m.in. metod i formy pracy z uczniami , mobilizowania uczniów do ich

własnej aktywności, indywidualizacji nauczania, zmiany programów nauczania lub podręczników. (Wykres 1o),

co potwierdza także dyrektor szkoły.Monitorowanie wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego,

matematyki, języków obcych skutkowało stworzeniem i realizacją programu naprawczego obejmującego m. in.

: - zapoznanie uczniów z treścią informatorów maturalnych,

- przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych,

- analizę wyników egzaminów zewnętrznych przez radę pedagogiczną,

- kształtowanie kompetencji kluczowych na zajęciach przedmiotowych,

- konsekwentne przestrzeganie samodzielności wykonywania zadań podczas sprawdzianów,

- zwiększenie lekcji powtórzeniowych,



V Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego 140/168

      

- zgłoszenie uczniów do projektu „Lepsza szkoła”, poprawie frekwencji uczniowskiej.

Wprowadzane działania są użyteczne i maja istotny wpływ na rozwój uczniów.

 

Wykres 1o

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

Szkoła analizuje i wykorzystuje wyniki badań zewnętrznych - głownie z zakresu nowatorskich

metod treningowych. 

W szkole analizuje się opracowania prowadzone przez OKE dotyczące wyników egzaminu maturalnego oraz

Edukacyjną Wartość Dodaną (tab. 1). W opinii dyrektora i nauczycieli analizy wyników badań zewnętrznych

pozwalają na określenie mocnych i słabych stron procesu kształcenia w szkole, co z kolei przekłada się

na konkretne działania szkoły, m.in.: tworzenie programów naprawczych, poszukiwania najbardziej

efektywnych metod pracy, organizację zajęć dodatkowych  przygotowujących do matury. Nauczyciele analizują

wyniki egzaminu maturalnego. Ponadto (ze względu na specyfikę szkoły), bardzo ważnym przedmiotem analiz

są publikacje dotyczące metod treningowych, w efekcie czego w szkole wdraża się nowatorskie techniki

treningowe, co przynosi sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. W szkole prowadzi się

wewnętrzne  badania osiągnięć uczniów oraz losów absolwentów. Służą one  nauczycielom w  dokonywaniu
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oceny stopnia skuteczności podejmowanych przez nich działań edukacyjnych, wyrażonych poprzez osiągnięcia

uczniów.

 

Wykres 1w
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie zewnętrzne badania edukacyjne są wykorzystywane przez nauczycieli podczas planowania

działań? Proszę o wymienienie badań wraz z przykładami działań podjętych na ich podstawie. [AD] (6881)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 W szkole wykorzystywane są badania zewnętrzne.

Nauczyciele korzystają z badań IBE dla podniesienia

efektywności swojej pracy, analizują Edukacyjną

Wartość Dodaną oraz analizująwyniki egzaminu

maturalnego (wykorzystując raporty opracowywane

przez OKE). Mają one na celu wzmocnienie efektywności

nauczania, planowanie działań naprawczych oraz

organizację zajęć dodatkowych. Służą do określenia

pozycji szkoły na tle szkół miasta, województwa i kraju

(wprowadzony został program naprawczy po analizie

wyników matury w 2013r.)

Ze względu na specyfikę szkoły (Szkoła Mistrostwa

Sportowego), bardzo ważnym przedmiotem analiz są

materiały, publikacje oraz inne źródła metodyczne

dotyczące medod treningowych. Efektem tego działania

są wdrażane nowatorskie techniki treningowe, co

przynosi skutki w postaci sukcesów naszych uczniów na

arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
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Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły

lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów

Prowadzone szkole badania wewnętrzne dotyczące osiągnięć uczniów oraz gromadzone informacje

o losach absolwentów służą doskonaleniu pracy dydaktycznej i wychowawczej z młodzieżą.

 Kadra pedagogiczna prowadzi różnorodne badania w klasach dotyczące poziomu kształcenia, przedmiotu.

Obejmują one np. diagnozy przedmiotowe, analizę wyników matur, analizę wyników w nauce wszystkich

uczniów, analizę frekwencji w klasach, badanie losów absolwentów (Tab.2). W opinii dyrektora wyniki badań

wewnętrznych są wykorzystywane przez nauczycieli do: poprawy jakości pracy szkoły, sprawdzenia

efektywności stosowanych metod i pracy, badania stopnia znajomości języków obcych, których naukę uczniowie

kontynuują na IV etapie edukacyjnym, podziału na grupy według stopnia zaawansowania, określenia potencjału

uczniów, dostosowania metod i form pracy do możliwości uczniów, określenia przyszłych profili, oferty

przedmiotów rozszerzonych, promowania szkoły postaciami absolwentów (Tab.1). Wyniki badań losów

absolwentów mają wpływ min.na planowanie oferty edukacyjnej szkoły oraz profilowaniu klas. Służą organizacji

uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz promocji szkoły. Wszystkie rodzaje diagnoz prowadzone są

na poziomie wszystkich klas, a ich wyniki są wykorzystywane do podnoszenia efektywności procesów

edukacyjnych. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie badania wewnętrzne prowadzone są w szkole? Jaki mają zakres? [AD] (7633)

Tab.1

Numer Analiza

1 a/ badanie egzaminów zewnętrznych – maturalnych -

wszyscy uczniowie klas 3 LO b/ EWD z matematyki -

wszyscy uczniowie Klas 3 LO c/próbne egzaminy

maturalne - wszyscy uczniowie klas 3 LO d/ badanie

stopnia znajomości języków obcych, których uczniowie

kontynuują na IV etapie edukacji e/ diagnoza na wejściu

- uczniowie klas 1 LO f/ analiza wyników nauczania,

frekwencji i zachowania na koniec roku szkolnego g/

badanie losów absolwentów - absolwenci
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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.2

Numer Analiza

1 Szkoła gromadzi informacje o losach absolwentów, które

wykorzystuje do: - promocji szkoły -organizowania pracy

szkoły (propozycje profili klas, oferty edukacyjnej –

rozszerzenia przedmiotów) - współpracy z uczelniami

wyższymi - organizacji jubileuszu szkoły – 35 lecie V LO,

wydano księgę jubileuszową, zorganizowano wystawę

poświęconą historii szkoły i jej absolwentom - do

koncepcji pracy szkoły.
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Wymaganie:

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Stan oczekiwany:

Kluczowym elementem decydującym o jakości każdej organizacji jest zarządzanie, które służy jej

rozwojowi. Skuteczne zarządzanie szkołą powinno koncentrować się na stworzeniu optymalnych

warunków do nauczania i uczenia się uczniów, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, ich

doskonalenia zawodowego. Wnioski z prowadzonej zespołowo ewaluacji wewnętrznej i nadzoru

pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora powinny umożliwiać podejmowanie decyzji

służących rozwojowi szkoły.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Sposób zarządzania liceum koncentruje się na zapewnieniu warunków odpowiednich do realizacji

podstawowych zadań szkoły, takich jak wychowanie, nauczanie, uczenie się, rozwój zainteresowań,

a co najważniejsze stwarzanie uczniom możliwości do godzenia nauki ze sportem. Dyrektor szkoły

angażuje nauczycieli do efektywnej pracy stwarzając im warunki do rozwoju. Większość nauczycieli

biernie uczestniczy w ewaluacji wewnętrznej. Stosuje się nowatorskie rozwiązania organizacyjne

pozwalające na właściwe funkcjonowanie szkoły. Dyrektor szkoły pozyskuje zewnętrzne zasoby,

dzięki którym wzbogacono bazę dydaktyczną, przeprowadzono modernizacje i rozbudowę szkoły.

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i

uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków

Sposób zarządzania liceum koncentruje się na zapewnieniu warunków odpowiednich do realizacji

podstawowych zadań szkoły, takich jak wychowanie, nauczanie, uczenie się, rozwój zainteresowań,

a co najważniejsze stwarzanie uczniom możliwości do godzenia nauki ze sportem.

Szkoła organizuje dla nauczycieli spotkania dotyczące nauczania i uczenia się uczniów (rys. 1j), doskonalenia

zawodowego (rys. 2j), relacji z uczniami (rys. 3j), organizacji pracy (rys. 4j), rozwiązywania problemów

wychowawczych (rys. 5j), współpracy między nauczycielami (rys. 6j), spraw administracyjnych (rys. 7j).

Większość z tych spotkań odbywa się kilka razy w półroczu. Prawie wszyscy nauczyciele twierdzą, że w szkole

stworzono im warunki do pracy własnej (rys. 9j) i zapewniono możliwość korzystania z potrzebnych podczas

zajęć pomocy dydaktycznych (rys. 8j). Sale lekcyjne są dostosowane do warunków uczenia się, jasne,

przestronne, świeżo wyremontowane. Przestrzeń w klasie jest zorganizowana adekwatnie do sposobu

prowadzenia zajęć i wykorzystywanych metod. Uczniowie maja możliwość korzystania z dostępnych środków

dydaktycznych (map ściennych, plansz, plakatów, obrazów, rzutnika, tablic interaktywnych itp.), obiekty

sportowe są dobrze wyposażone. Trwa budowa nowej hali sportowej (uczniowie korzystają również z obiektów

sportowych poza szkołą).Liczba zajęć dla poszczególnych klas, ułożenie przedmiotów i treningów w planie lekcji

i długość przerw sprzyjają uczeniu się. (Ze względu na specyfikę szkoły - zespół szkół sportowych LO
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i gimnazjum) planowanie nie jest łatwe (tab. 1).Szkoła dba o właściwe warunki lokalowe i wyposażenie

potrzebne do realizacji tych zajęć. Znajduje to duże zrozumienie u Organu prowadzącego, który przeznacza

na jej właściwe funkcjonowanie znaczne środki (tab.2).

Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy ułożenie przedmiotów w planie dnia sprzyja uczeniu się? Jeśli tak, proszę opisać w jaki

sposób, jeśli nie - z czego to wynika? [WD] (7718)

Tab.1

Numer Analiza

1 Ułożenie przedmiotów w planie dnia sprzyja uczeniu się.

Plan lekcji oraz plan poszczególnych dni sprzyja uczeniu

się, chociaż ze względu na specyfikę szkoły (5 klas

ogólnokształcących, 9 klas sportowych, 6 klas

mistrzostwa sportowego), jest on bardzo obciążony, ale

ułożony zgodnie z obowiązującymi zasadami. Plany te

uwzględnia ilość godzin treningowych, wszystkie zajęcia

są zblokowane, uczniowie nie mają "okienek". Większość

zajęć rozpoczyna się o godz. 8.00, kończy się o 15.20.

Przerwy są 10 minutowe, w ciągu dnia uczniowie mają

długa przerwę 25 min. Zajęcia odbywają się w salach

lekcyjnych i pracowniach przedmiotowych, uwzględniono

podział na grupy. Zajęcia sportowe w klasach

sportowych i mistrzostwa sportowego odbywają się na

terenie szkoły oraz w wynajętych obiektach sportowych.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Przejdźmy teraz do warunków lokalowych szkoły. Jak Państwo je oceniają? Co jest pod

względem warunków lokalowych i wyposażenia mocną, a co słabą stroną szkoły? [WPOP] (7829)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Warunki lokalowe i wyposażenie szkoły. Aby zapewnić

odpowiednie warunki do nauki przeprowadzono:

•modernizację elewacji budynku wraz z wymianą okien i

dociepleniem dachu, •remont kapitalny całego budynku

dydaktycznego i części sportowej, •od 2013 r. trwa

budowa pełnowymiarowej hali sportowej, która

zabezpieczy potrzeby treningowe. Efektem

przeprowadzonych modernizacji jest wyraźna zmiana

postrzegania szkoły w lokalnym środowisku, jako

placówki nowoczesnej i spełniającej oczekiwania uczniów

i ich rodziców. Odnowione (w ramach remontu)

pracownie przedmiotowe i biblioteka szkolna zostały

wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce pozwalające

na realizację podstawy programowej. Natomiast baza

sportowa w obecnym stanie jest niewystarczająca i musi

być uzupełniana przez wynajem hali sportowej ROSiR,

hali Podpromie oraz hali i boisk treningowych Stadionu

Miejskiego. Stwarza to określone trudności

organizacyjne, które przezwyciężane są przez właściwą

organizację pracy, w tym odpowiedni podział godzin i

przydział czynności. Wymaga to również pełnego

zrozumienia i współpracy nauczycieli i pozostałych

pracowników szkoły, a także nowoczesnego

komunikowania się z wykorzystaniem technologii

informacyjnej - komunikatora w dzienniku

elektronicznym, e-maili, strony internetowej szkoły,

facebooka - do czego wszyscy nauczyciele i pracownicy

szkoły zastali przygotowani i co sprawnie funkcjonuje.
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Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu

Dyrektor szkoły angażuje nauczycieli do efektywnej pracy stwarzając warunki do indywidualnej

i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonalenia warsztatu pracy.Dyrektor szkoły angażuje nauczycieli

do efektywnej pracy poprzez: podziękowania, pochwały na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, dodatek

motywacyjny, nagrody dyrektora szkoły, dofinansowanie szkoleń, studiów podyplomowych, dofinansowanie

imprez, organizowanie szkoleń wewnętrznych, proponowanie udziału w szkoleniach zewnętrznych,

wspomaganie, motywowanie i nagradzanie nauczycieli oraz wspieranie nowatorskich pomysłów, projektów,

aktywności. Nauczyciele mają poczucie,że dyrektor zauważa ich sukcesy i nagradza kilka razy w roku (rys.

2j) .Nauczyciele biorą aktywny udział w doskonaleniu zawodowym. W ciągu ostatnich 12 miesięcy 80%

nauczycieli skorzystało z kursów lub szkoleń zewnętrznych,73,3% z konferencji i seminariów, 30% ze szkoleń

internetowych, a 26,7% nauczycieli zaangażowanych było w doskonalenie dzięki indywidualnemu wsparciu

(coaching, mentoring, tutoring), 20% kursy kwalifikacyjne a 8,3% podjęło studia podyplomowe

lub uzupełniające. Korzystali także z form doskonalenia odbywających się na terenie szkoły np.: obserwacje

koleżeńskich lekcji (63,3%), szkolenia zespołów zadaniowych (58,3%) i szkolenia rady pedagogicznej (96,7%)

(rys. 1w).W opinii prawie wszystkich nauczycieli w szkole zapewniony jest dostęp do odpowiednich zasobów,

przydatnych dla rozwoju zawodowego (rys. 1j). Nauczyciele pracując zespołowo (rys. 3j),dbają o dobrą

komunikację (rys. 4j) i dzielą się swoja wiedza (rys. 7j), a dyrektor kilka razy w półroczu lub częściej, inspiruje

ich do tego typu działań. Dyrektor przypomina nauczycielom o założeniach koncepcji pracy szkoły (rys. 5j)

i najczęściej kilka razy w roku, odbywają się zebrania, na których upowszechnia się wiedzę na temat

najlepszych praktyk i najnowszych teorii przydatnych w pracy nauczycieli (rys. 6j). 

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j
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Wykres 1w

Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami

Nauczyciele uczestniczą w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej W szkole prowadzona jest

ewaluacja wewnętrzna z udziałem nauczycieli (tab. 1). Ankietowani nauczyciele (78%) deklarują,

że uczestniczą  w prowadzeniu ewaluacji (rys. 1j). W szkole (w tym lub poprzednim roku szkolnym) ewaluacji

wewnętrznej były poddawane miedzy innymi: wyniki egzaminów maturalnych, realizacja nadzoru

pedagogicznego przez dyrektora, promocja szkoły i sukcesów sportowych uczniów oraz rola Samorządu

Uczniowskiego. Ponad połowa nauczycieli (63%) deklaruje, że ich udział w ewaluacji wewnętrznej sprowadzał

się do wypełniania ankiet i udziału w wywiadach. W celu prowadzenia w szkole ewaluacji wewnętrznej dyrektor

szkoły powołuje zespół nauczycieli, przedstawia plan nadzoru pedagogicznego (do dnia 15 września), w którym

określa zagadnienia podlegające ewaluacji wewnętrznej prowadzone w szkole w bieżącym roku

szkolnym. Powołany zespół opracowuje narzędzia ewaluacji, przeprowadza badania (badaniem są objęci

wszyscy nauczyciele), analizuje wyniki i formułuje wnioski, które przedstawia na Radzie Pedagogicznej zgodnie

z terminarzem. Rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań, po przedstawieniu i akceptacji rady
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pedagogicznej, są na bieżąco wdrażane. 

Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jaki jest udział nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej? Jakie są wnioski oraz jak wygląda ich

wdrażanie? [WD] (8003)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Udział nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej Do ewaluacji wewnętrznej szkoły powołany jest zespół

nauczycieli, który prowadzi ewaluację (badaniem są

objęci wszyscy nauczyciele), zespół ten formułuje

wnioski, monitoruje je i wdraża. Wnioski z ewaluacji

wewnętrznej wykorzystywane są w planie pracy szkoły,

planie nadzoru pedagogicznego oraz w planach zespołów

przedmiotowych.
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Obszar badania:  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki

 W zarządzaniu szkołą podejmuje się działania, służące jej rozwojowi, w oparciu o wnioski

z prowadzonego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego. Dyrektor szkoły prowadzi nadzór

pedagogiczny, a wnioski z niego wynikające są wdrażane (tab. 3), co potwierdzają również nauczyciele

wymieniając takie działania jak: wprowadzenie i funkcjonowanie dziennika elektronicznego, ujednolicenie

przedmiotowych systemów oceniania, modyfikacja regulaminu wyjść i wycieczek, regulamin oceniania (jest

wynikiem ewaluacji wewnętrznej), powołanie rzecznika praw ucznia w szkole, dostosowanie zajęć

pozalekcyjnych do treningów sportowych uczniów, wprowadzenie nowych zasad pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, wdrożenie systemu pracy z uczniem-sportowcem, kontynuacja współpracy międzynarodowej

w ramach projektu AIESEC. Efektem tych zmian jest  większy udział młodzieży w treningach i turniejach

sportowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, wzrost wiedzy uczniów na temat

historii regionu własnego oraz partnerów, wypracowanie materiałów dydaktycznych.

Dzięki dziennikowi elektronicznemu został zmodyfikowany nadzór pedagogiczny, rodzice otrzymują szybką

informację o frekwencji, zachowaniu i postępach dziecka, dyrektor ma bieżący dostęp do wyników oceniania,

a nauczyciele możliwość generowania różnych statystyk, drukowania świadectw. Szkolny Rzecznik Praw ucznia

oraz jednolity system oceniania daje uczniom poczucie większego bezpieczeństwa, sprawiedliwości,

a dostosowanie zajęć pozalekcyjnych do treningów sportowych pozwala uczniom korzystać z bogatej oferty

szkoły.

Partnerzy szkoły dostrzegają zarówno zmiany w wyglądzie szkoły (budowa hali sportowej, remont szkoły,

wyposażanie nowych pracowni w komputery, pomoce dydaktyczne, pomoce multimedialne oraz to co jest

związane ze sportem) jak i fakt, że szkoła stara się utrzymać wysoki poziom nauczania, a  od 2014/2015 r

prowadzony jest nabór wyłącznie do Klas Mistrzostwa Sportowego. Podkreślają również bardzo dobrą

współpracę ze szkołą i ogromne sukcesy sportowe jej uczniów (tab. 2). Również pracownicy niepedagogiczni

doceniają fakt, że szkoła jest utrzymywana w bardzo dobrym stanie (remont, rozbudowa). Identyfikują się

mocno z placówką i dbają o jej wygląd. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę podać najważniejsze zmiany, które zaszły w Waszej szkole w tym lub poprzednim roku

szkolnym. [WPN] (6823)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Najważniejsze zmiany, które zaszły w szkole w tym lub

poprzednim roku szkolnym

Najważniejsze zmiany, które zaszły w naszej szkole to

remont szkoły. A w ślad za nim poszło wyposażanie

nowych pracowni, wyposażanie szkoły w komputery,

pomoce dydaktyczne, pomoce multimedialne. Zmienił się

ogromnie wygląd szkoły. Bardzo dobrze doposażona

została szkoła w pomoce dydaktyczne, w piłki, w to co

jest związane ze sportem. Budowana jest hala sportowa

to też jest wielka sprawa dla szkoły. Mamy specjalne

maszyny do czyszczenia podłóg, staramy się aby szkoła

była zawsze czysta, aby była zawsze wysprzątana
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Współpracując ze szkołą, mają Państwo możliwość ją obserwować. Jakie najważniejsze zmiany

w jej funkcjonowaniu dostrzegli Państwo w tym lub poprzednim roku szkolnym? [WP] (7185)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Zmiany w funkcjonowaniu szkoły dokonane w ostatnich

dwóch latach

Sukcesy uczniów i dobra współpraca ze szkołą dały

początek do tego, aby powstawało coraz więcej klas

mistrzostwa sportowego. Pomysł okazał się bardzo

trafionym pomysłem, a jego konsekwencją jest to, że od

roku szkolnego 2014/2015 nabór jest tylko do klas

mistrzostwa sportowego. Inicjatywa utworzenia Szkoły

Mistrzostwa Sportowego wyszła po trosze od wszystkich

(szkoły, miasta, partnerów). Gołym okiem widać

remonty i inwestycje prowadzone w tej szkole i to, że

powstaje piękna, największa na podkarpaciu hala

sportowa. Dzięki współpracy z klubami sportowymi i

dużemu zaangażowaniu miasta Rzeszowa szkoła została

wyposażona w nowoczesny sprzęt, zarówno do zajęć

dydaktycznych jak i sportowych. Do szkoły trafiła bardzo

duża ilość piłek i innego sprzętu sportowego. Powstał

Szkolny Ośrodek Siatkarski, a to się wiąże z

nowatorskimi metodami treningowymi, z wyposażaniem

uczniów we wszystko, co pozwala im się rozwijać:

materiały dydaktyczne, piłki, sprzęt sportowy,

kierowanie na obozy szkoleniowe. Materiały

dydaktyczne, z których korzysta szkoła są najlepsze

(mamy tłumaczenia z japońskiego, włoskiego, itd). Ta

współpraca zależy od ludzi, od tych wszystkich którzy

kochają sport. Ponieważ jest bardzo dobra współpraca ze

szkołą podpisaliśmy (Resovia) 6-letnią umowę o

wspólnym szkoleniu siatkarzy. Ubiegłoroczny sukces i

kadetów i młodzików w Finale Mistrzostw Polski, w tym

roku złoto juniorów - to są ogromne sukcesy.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę o wskazanie wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego. Jakie działania podjęto

na ich podstawie? [WD] (7184)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego

realizowanego przez dyrektora szkoły i podjęte na ich

podstawie działania

Wnioskami z nadzoru pedagogicznego - dotyczą

realizacji podstawy programowej, kontroli wpisów do

dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen – działania to

uzupełnienie wpisów. Wnioskami z przeprowadzonej

ewaluacji wewnętrznej to min: powołanie rzecznika praw

ucznia – rzecznik został powołany, powołać osobę do

kontaktów z mediami w celu promocji szkoły i sukcesów

uczniów sportowców – osoba została powołana,

wnioskiem było również uwzględnienie w planach

nauczania rozszerzeń z przedmiotów, które odpowiadają

wyborom kierunków studiów przez naszych absolwentów

– plany nauczania zostały zmodyfikowane.

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich

działań, innowacji i eksperymentów

W szkole podejmuje się i prowadzi działania nowatorskie.

Do najważniejszych należą: nowatorskie techniki treningowe stosowane w klasach sportowych, m.in. trening

funkcjonalny – zmniejsza on ryzyko doznania urazów w treningu i zawodach, nagrywanie prowadzonych zajęć

/treningów, a następnie wykorzystywanie ich do doskonalenia umiejętności uczniów.

Ankietowani nauczyciele (67,4%) twierdzą, że otrzymują wsparcie od dyrektora, gdy wprowadzają nowatorskie

działania w swojej pracy (rys. 2j). Dużym wyzwaniem organizacyjnym, wymagającym niestandardowych

rozwiązań, jest planowanie pracy dydaktycznej i sportowej oraz wyposażenie, modernizacja i poszerzanie bazy

dydaktycznej szkoły (tab. 1).

Ze względu na specyfikę szkoły (Szkoła Mistrzostwa Sportowego), w kładzie się duży nacisk na indywidualizację

pracy z uczniem, aby pomóc mu pogodzić naukę z intensywnym treningiem (min. 16 godz./tydz.)

i uczestniczeniem w zawodach sportowych.

Nauczyciele deklarują (41,1%), iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadzili innowacyjne rozwiązania w swojej

pracy (rys. 1j). Uznali je za nowatorskie, stwierdzając, że przede wszystkim przyczyniają się one do rozwoju

uczniów, angażują ich w wyższym stopniu niż tradycyjne działania, wpływają na urozmaicenie zajęć (tab. 1o)..

Dyrektor szkoły wspiera nauczycieli wykazujących inicjatywę w zakresie nowatorskich rozwiązań poprzez:

proponowanie udziału w szkoleniach zewnętrznych, wspomaganie, służenie radą i wskazówkami, system

motywacji (pochwały, nagrody).

W czasie obserwowanych zajęć nie pojawiły się działania, które można uznać za nowatorskie.
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Wykres 1j Wykres 2j

 

Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

[AD] (7186)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Działania nowatorskie, innowacje, eksperymenty

dydaktyczne i organizacyjne podjęte w szkole

Szkoła bierze udział w programie Ministerstwa Sportu

oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej w ramach

tworzenia w każdym województwie Siatkarskich

Ośrodków Szkolnych. SOS funkcjonuje w ramach klas

Mistrzostwa Sportowego piłki siatkowej chłopców.

Dużym organizacyjnym przedsięwzięciem dla bardzo

dobrego funkcjonowania szkoły, organizacji procesów

dydaktycznych i realizacji podstawy programowej jest

ułożenie podziału godzin, który uwzględnia specyfikę

szkoły (klasy sportowe z 10 godzinami wychowania

fizycznego i klasy mistrzostwa sportowego z 16

godzinami wychowania fizycznego). Ponadto zajęcia

sportowe odbywają się nie tylko w obiektach szkolnych

(są wynajmowane w różnych częściach miasta). Dużym

przedsięwzięciem organizacyjnym był przeprowadzony w

szkole remont kapitalny, który trwa od sierpnia 2009, w

czasie którego ani jeden dzień zajęć dydaktycznych nie

został odwołany z powodu remontu. Starając się wyjść

na przeciw wymaganiom jakie stawiają przed szkołą

nowe wymagania maturalne, zostały zmodyfikowane

siatki godzin.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie wsparcie otrzymują nauczyciele, którzy realizują nowatorskie rozwiązania lub chcą je

stosować ? [WD] (7726)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Wsparcie dla nauczycieli, którzy realizują nowatorskie

rozwiązania lub chcą je stosować

Nauczyciele trenerzy otrzymują całkowite wsparcie ze

strony dyrektora w realizacji nowatorskich rozwiązań

poprzez: proponowanie udziału w szkoleniach

zewnętrznych, wspomaganie, służenie radą i

wskazówkami, jak również poprzez system motywacji

(pochwały, nagrody).
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Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych

pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji

dotyczących szkoły lub placówki

Ponad połowa nauczycieli twierdzi, że bierze udział w decyzjach dotyczących życia szkoły.

W opinii wielu respondentów nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz uczniowie i rodzice są zachęcani

do podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły. Dyrektor prosi o propozycje w różnych sprawach

dotyczących funkcjonowania szkoły i przedstawia własne, tworzy warunki do wyrażania opinii. Nauczyciele

najczęściej wskazują, że decydują o funkcjonowaniu szkoły poprzez udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

i podejmowanie wszelakich uchwał (np. tworzenie klas sportowych), poza tym mają wpływ na decyzje

o organizacji imprez i uroczystości szkolnych, egzaminów próbnych, zajęć pozalekcyjnych, ewaluacji

dokumentów szkolnych (tab. 1) (tab. 2)Również rodzice mogą zgłaszać propozycje działań w szkole oraz klasie

poprzez: wypowiedzi podczas zebrań, konsultacji, rozmowy indywidualne i telefoniczne z wychowawcami

i nauczycielami, dyrekcją szkoły, kontakt za pomocą dziennika elektronicznego, wyrażanie opinii na zebraniach

Rady Rodziców. Z udziałem rodziców podejmowano decyzje dotyczące: organizacji imprez i uroczystości

szkolnych (np. studniówka, wycieczki klasowe, dyskoteki, turnieje sportowe), planów pracy wychowawcy oraz

tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy, szkolnego zestawu podręczników, planu finansowego szkoły,

nagród w konkursach, zakupu pomocy dydaktycznych, współpracy międzynarodowej, przyjmowania

uczestników projektu w domach, dni dyrektorskich (bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych), tworzenia

Programu Wychowawczego i Profilaktyki, dyskusji nad koncepcją i założeniami, uczestnictwa w akcjach

charytatywnych, wprowadzania programów np. Program Poprawy Frekwencji. (tab. 4)W procesie podejmowania

decyzji uczestniczą również pracownicy niepedagogiczni opiniując różne regulaminy (np. socjalny), dbając

o wizerunek szkoły, oraz zajmując się administracją danych osobowych (tab. 3). Zdaniem nauczycieli, uczniowie

mają wpływ na dobór tematów, (rys. 2j), metody pracy na lekcjach (rys. 3j), czy ocenianie (rys. 4j).Ponadto w 

szkole konsultuje się ważne decyzje z Samorządem Uczniowskim, który współpracuje z dyrekcją szkoły

w następujących obszarach:- imprezy szkolne zaplanowane w Planie Pracy Szkoły i SU oraz wynikające

z bieżących potrzeb, -wybór kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów, -ewaluacja Statutu szkoły,

-zajęcia dodatkowe, -wystrój szkoły (np. tablice tematyczne na korytarzach szkolnych), -akcje charytatywne

i prozdrowotne, -imprezy i turnieje sportowe.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: [jeśli tak] Czego te decyzje dotyczą? Proszę podać przykłady. [AN] (9590)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 31

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Organizacja imprez i uroczystości szkolnych -Planowanie i organizacja różnych imprez i uroczystości

szkolnych (np. wieczór filmowy, akcje charytatywne),

2 Organizacja egzaminów próbnych, analiza, itp. -Ustalenia dotyczące próbnych egzaminów maturalnych,

-przygotowanie i przeprowadzenie próbnych matur,

-analiza i wdrażanie wniosków z matur.

3 Organizacja zajęć pozalekcyjnych -Organizacja zajęć pozalekcyjnych, -organizacja wyjść

na treningi poza szkołę, -pomoc uczniom w nadrobieniu

braków.

4 Ewaluacja dokumentów szkolnych i wprowadzanie zmian

(statut, programy, regulaminy, arkusz organizacyjny,

dyżury nauczycieli, BHP, praca zespołów zadaniowych

itp.)

-Zapisy w statucie szkoły oraz w regulaminie wyjść i

wycieczek, - arkusz organizacyjny, plan zajęć

obowiązkowych i dodatkowych, plan pracy szkoły,

przydziału czynności dodatkowych dla nauczycieli,

-rekrutacja, prowadzenie egzaminów wewnętrzych,

klasyfikowanie i promowanie uczniów, budżet szkoły,

5 Podejmowanie uchwał Rady Pedagogicznej, np.

klasyfikowanie i promowanie uczniów

W ramach kompetencji Rady pedagogicznej:

klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz

podejmowanie uchwał w każdej istotnej dla szkoły

sprawie.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jakich sytuacjach są Państwo proszeni przez kierownictwo szkoły lub innych pracowników

szkoły o opinie? Proszę podać przykłady takich sytuacji z tego lub poprzedniego roku szkolnego. [WPN] (6794)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Sytuacje, w których pracownicy niepedagogiczni są

proszeni przez kierownictwo szkoły o opinie:

Jeśli coś nam się nie podoba idziemy do dyrektora,

zawsze jest otwarty na nasze opinie.

2 -wizerunek szkoły (wygląd, promocja) Jesteśmy proszeni przez dyrekcję szkoły o opinie w

sprawie reklamy, promocji szkoły, realizacji naboru.

Jesteśmy proszeni o opinie w sprawie jakości

wykonanych remontów sal lekcyjnych, oraz w sprawie

wyglądu szkoły i w każdej innej, która jej dotyczy.

3 -regulaminy (np. fundusz socjalny) Jesteśmy proszenie o wyrażanie opinii, przykładem może

być : -regulamin socjalny, ale również regulaminy

dotyczące baz danych uczniów, czy administrowanie

danymi osobowymi.

4 -administrowanie danymi osobowymi. W związku z ochroną danych osobowych opiniujemy

wszelkie regulaminy dotyczące administrowania danymi

szkoły, danymi uczniów w bazie szkoły.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: [jeśli tak] Na czym polega udział w podejmowaniu tych decyzji? [AN] (9593)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 28

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Nauczyciele biorą udział w podejmowaniu decyzji

dydaktycznych, wychowawczych i pracowniczych poprzez

zgłaszanie różnych propozycji dotyczących

funkcjonowania szkoły, udziału w dyskusjach nad

zmianami, a także w głosowaniach na posiedzeniach

rady pedagogicznej w celu ich zatwierdzenia.

-organizowanie rekrutacji do klas sportowych,

-podejmowanie decyzji o terminie i formie realizacji

różnego rodzaju działań samorządu (po wcześniejszym

uzgodnieniu tego z dyrekcją szkoły). -mam wpływ na

termin i formę egzaminów próbnych, -zgłaszam

propozycję imprez i uroczystości szkolnych, -pracuję nad

wprowadzaniem zmian w statucie i regulaminie wyjść i

wycieczek, -pracując w różnych komisjach, np. kontrola

bezpieczeństwa i higieny pracy.-wprowadzanie zmian w

statucie szkoły -praca w Zespole Wychowawczym,

-rozmowy z nauczycielami i uczniami o przestrzeganiu

praw ucznia i eliminowanie nieprawidłowości, -zmiany w

arkuszu organizacyjnym szkoły, -zmiany w podziale

godzin (również dokonywanie zmian w trakcie roku

szkolnego), -realizacja wniosków zespołów

przedmiotowych -pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie decyzje są podejmowane w szkole z udziałem rodziców? Na czym polega ich udział w tym

procesie? [WD] (7013)

Tab.4

Numer Analiza Cytaty

1 Decyzje podejmowane w szkole z udziałem rodziców.

Również rodzice mogą zgłaszać propozycje działań w

szkole oraz klasie poprzez: wypowiedzi podczas zebrań,

konsultacji, rozmowy indywidualne i telefoniczne z

wychowawcami i nauczycielami, dyrekcją szkoły, kontakt

za pomocą dziennika elektronicznego, wyrażanie opinii

na zebraniach Rady Rodziców.

Z udziałem rodziców podejmowano decyzje dotyczące:

-organizacji imprez i uroczystości szkolnych (np.

studniówka, wycieczki klasowe, dyskoteki, turnieje

sportowe), -planów pracy wychowawcy oraz tematyki

godzin do dyspozycji wychowawcy, -szkolnego zestawu

podręczników, -planu finansowego szkoły, -nagród w

konkursach, -zakupu pomocy dydaktycznych,

-współpracy międzynarodowej, przyjmowania

uczestników projektu w domach, -dni dyrektorskich (bez

zajęć dydaktyczno-wychowawczych), -tworzenia

Programu Wychowawczego i Profilaktyki, -uczestnictwa

w akcjach charytatywnych, -wprowadzania programów

(np. poprawy frekwencji).
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Obszar badania: Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb

Działania dyrektora zapewniają szkole zewnętrzne wspomaganie odpowiednie dla jej

potrzeb.  Niemal wszyscy ankietowani nauczyciele (rys. 1) i rodzice (rys. 2) zgodnie wyrażają opinię,

że dyrektor szkoły pozyskuje zewnętrzne zasoby służące rozwojowi uczniów. Przejawia się to poprzez:

wzbogacanie bazy dydaktycznej, remonty i modernizacje pomieszczeń szkoły, pozyskiwanie sponsorów,

nawiązywanie współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami (tab. 1). Dyrektor współpracuje z organizacją

pozarządową AISEC, dzięki której systematyczne kontakty międzynarodowe, uatrakcyjniają uczniom naukę

języków obcych, uczą tolerancji, przybliżają kulturę i tradycję innych krajów. Współpracuje również

z podmiotami gospodarczymi (tab. 2), innymi instytucjami edukacyjnymi (tab. 3), instytucjami centralnymi

(tab. 4), szkołami wyższymi (tab. 5), organizacjami religijnymi (tab. 6) oraz z innymi instytucjami (tab. 7).

(tab. 4), szkołami wyższymi (tab. 5), organizacjami religijnymi (tab. 6) oraz z innymi instytucjami (tab.

7). Partnerzy szkoły wskazują na korzyści, jakie odnosi szkoła z współpracy z  organizacjami i instytucjami

działającymi w lokalnym środowisku? (tab. 8). Ponadto szkoła otrzymuje wsparcie finansowe i rzeczowe

od organu prowadzącego. Współpraca z policją, strażą pożarną, związkami sportowymi, lokalnymi mediami

pozwala szkole organizować imprezy środowiskowe, sportowe, charytatywne, nagłaśniać je i promować szkołę.

Różnorodne firmy i instytucje współpracujące od wielu lat ze szkołą tworzą swoistą sieć wspierania placówki

w zakresie jej potrzeb dydaktycznych i finansowych.

Wykres 1j Wykres 2j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie Pan/i podejmuje działania dla zapewnienia szkole wsparcia zewnętrznych instytucji,

organizacji i osób? [WD] (9595)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Działania podejmowane przez dyrektora dla zapewnienia

szkole wsparcia zewnętrznych instytucji, organizacji i

osób

Dla zapewnienia szkole wsparcia zewnętrznego

współpracuję z: -Ministerstwem Sportu (Siatkarskie

Ośrodki Szkolne), -Urzędem Miasta Rzeszowa, Wydział

Zdrowia – (programy profilaktyczne), -klubami

sportowymi – Dewelopres, AKS, ASECO, MKS V LO, Stal

Rzeszów, Resovia Rzeszów (działalność sportowa szkoły,

współfinansowanie zawodników, zaplecze trenerskie i

treningowe), -Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

(pomoc materialna dla uczniów), -organizacją studencką

AISEC (wymiana międzynarodowa), -Pruchnik – zakłady

odzieżowe (stroje dla uczniów reprezentujących szkołę

na turniejach sportowych), Wynajmuję pomieszczenia

szkolne klientom zewnętrznym (uzyskując znaczne

wpływy do budżetu).

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe: Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i organizacjami?

Treść pytania: Podmioty gospodarcze [WD] (7807)

Tab.2

Numer Analiza Cytaty

1 Podmioty gospodarcze Podmioty gospodarcze – KLUBY SPORTOWE Dewelopres,

ASECO, AKS, MKS V LO, Stal Rzeszów, Resovia Rzeszów

– pomoc drużynom szkolnym w organizacji rozgrywek

kwalifikowanych , doposażenie w sprzęt sportowy,

dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe i obozy

sportowe. Pruchnik – firma odzieżowa – funduje

stypendium dla ucznia.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe: Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i organizacjami?

Treść pytania: Inne instytucje edukacyjne [WD] (7809)

Tab.3

Numer Analiza Cytaty

1 Inne instytucje edukacyjne Miejski Ośrodek Sportowy – współorganizowanie imprez

sportowych, dofinansowanie do wyjazdów na turnieje i

zawody sportowe.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe: Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i organizacjami?

Treść pytania: Instytucje centralne (np.: ministerstwa) [WD] (7808)

Tab.4

Numer Analiza Cytaty

1 Instytucje centralne (np.: ministerstwa) Ministerstwo Sportu – organizacja i finansowanie

Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego w sprzęt sportowy,

wyjazdy na zawody sportowe.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe: Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i organizacjami?

Treść pytania: Szkoły wyższe [WD] (7810)

Tab.5

Numer Analiza Cytaty

1 Szkoły wyższe Szkoły wyższe – Wyzsza Szkoła Prawa i administracji -

festiwal filmowy o prawch człowieka, konkurs o prawach

człowieka, Instytut Socjologi Uniwersytetu

Rzeszowskiego – Konkurs Wiedzy o Rzeszowie,

Politechnika Rzeszowska – wydział Fizyki – Pokazy z

fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

Politechnika Rzeszowska - wydział chemii – zajęcia

laboratoryjne Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w

Lublinie – pokazy z fizyki.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe: Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i organizacjami?

Treść pytania: Organizacje religijne [WD] (7811)

Tab.6

Numer Analiza Cytaty

1 Organizacje religijne Organizacje religijne – współpraca z parafią Matki Bożej

Saletyńskiej – jasełka, oprawa mszy świętych,

organizacja dni papieskich, pielgrzymki do Częstochowy

dla maturzystów.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Pytanie nagłówkowe: Jakie są efekty współpracy szkoły z wymienionymi poniżej instytucjami i organizacjami?

Treść pytania: Inne, jakie? [WD] (7814)

Tab.7

Numer Analiza Cytaty

1 Inne Caritas, Ban Żywności, - pomoc materialna dla uczniów z

najuboższych rodzin.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie najważniejsze korzyści odnosi szkoła dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami

działającymi w lokalnym środowisku? [WP] (7419)

Tab.8

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Klub sportowy zatrudnia nauczycieli Szkoła ma korzyści, bo zatrudniamy w naszym klubie

(Resovia) nauczycieli z tej szkoły - nauczyciele mają

pracę, my ich dodatkowo szkolimy (zostaliśmy przez

Ministerstwo Sportu uznani za najlepszy klub szkolący w

Polsce), pozwala im to wykorzystać nabytą wiedzą do

prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkole -

więc szkoła ma dobrze wykwalifikowaną kadrę

nauczycieli-trenerów.

2 W szkole prowadzony jest nabór uczniów do sekcji

koszykówki i siatkówki

W tej szkole prowadzimy nabór uczniów do sekcji

koszykówki i siatkówki - wyłaniają się tutaj talenty

sportowe (w koszykówce, a głównie w siatkówce). Nasi

zawodnicy są uczniami tej szkoły (3 siatkarzy i 2

koszykarzy).
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Numer Treść odpowiedzi Cytaty

3 Nauczyciele i uczniowie biorą udział w zajęciach

dodatkowych (dodatkowe treningi)

Uczniowie mają możliwość dodatkowo trenować w

naszym klubie, dostać dobry kontrakt, są to zajęcia

pozalekcyjne i pozaszkolne, Uczniowie odnoszą korzyść z

tych zajęć - mogą dodatkowo trenować, a co jest ważne

dla uczniów, nauczycieli i szkoły efektem tego są

sukcesy sportowe tych uczniów (a naszych zawodników).

To są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne są 3-4 razy w

tygodniu (po godzinie 15-tej).

4 Zwiększa się nabór szkoły My, jak każdy klub sportowy, potrzebujemy nowych,

dobrych zawodników. Współpracując ze szkołą

powodujemy, że szkoła nie ma problemów (jak inne

szkoły) z naborem do nowych klas w każdym następnym

roku szkolnym. My jeździmy po całej Polsce i

prowadzimy nabór do sekcji zapewniając rodziców

naszych przyszłych nowych zawodników, że mają

możliwość kontynuowania nauki w dobrym liceum, w

którym stwarza się dobre warunki zarówno do nauki jak i

do trenowania i zapewniamy też dobre warunki

mieszkaniowe, a szkoła (dyrekcja) jest bardzo otwarta

na tą współpracę i dostosowuje warunki nauki do

treningów i zawodów uczniów. Sukcesy nie przychodzą

same, wymagają dyscypliny i intensywnych treningów.

myślę, że dla szkoły to jest taka dodatkowa korzyść, że

uczniowie - zawodnicy, to zdyscyplinowana młodzież,

która potrafi godzić pracę (treningi) z nauką. Jest to

grupa młodych, uzdolnionych ludzi.

5 Uczniowie/zawodnicy mają opłacany Internat i posiłki W dzisiejszych czasach nie każdą rodzinę stać na

opłacenie stancji/internatu, dodatkowego treningu - a

tutaj dzięki otwartości szkoły na tą współpracę i temu, że

pozyskujemy sponsorów jest to możliwe.

6 Młodzież korzysta z dodatkowych stypendiów Korzyścią dla uczniów tej szkoły jest również to, że

dzieci mogą uzyskać wsparcie materialne, różnego

rodzaju np. stypendia. Dziecko może się kształcić i

trenować, a my opłacamy swoim zawodnikom

mieszkanie, obiady, wyjazdy na zgrupowania, zawody no

i to wszystko, co za tym idzie. Dla najlepszych są

dodatkowe stypendia np. z Urzędu Miasta. Pomagamy,

aby te dzieci się rozwijały. Wspomagamy w rozwoju

młodzież różnego rodzaju stypendiami. Dzieci nie tylko

mogą się uczyć ale, maja także wsparcie materialne.

Rozwijane a tu zasady fair play.
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