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Przebieg ewaluacji:

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez
wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej
obszarów.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych
w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach
na różnego rodzaju testach, egzaminach),
o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach
i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie
funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych
efektów),
o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy
z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem
i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania
decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań
zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego.
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
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Opis metodologii:

Badanie zostało zrealizowane w dniach 09-11-2012 - 23-11-2012 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Hanna Miszewska-Pawlak, Anna Garmulewicz-Polińska.

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole
nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego.
Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe
(wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru
próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej.
Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.

Kategoria badanych/źródła
danych

Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba
obserwowanych jednostek

Dyrektor szkoły Indywidualny wywiad
pogłębiony

nd nd

Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd
Nauczyciele Ankieta elektroniczna (CAWI)

"Szkoła, w której pracuję"
Badanie na próbie pełnej 25

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Nauczyciele zróżnicowani pod
względem stażu, nauczanego
przedmiotu i pracy w
zespołach zadaniowych oraz
pedagog szkolny

7

Pracownicy
niepedagogiczni

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Pracownicy inni niż
nauczyciele

5

Uczniowie Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Moja szkoła"

Badanie na próbie pełnej
uczniów klas rok niższych od
najstarszych

43

Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Mój dzień"

Badanie na próbie pełnej
uczniów najstarszych klas

36

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele trzech
ostatnich roczników, dobrani
losowo

8

Rodzice Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele rady rodziców
i rad klasowych,
reprezentujący różne roczniki
oraz wszyscy chętni

8

Ankieta audytoryjna (PAPI) Badanie na próbie pełnej
rodziców uczniów klas rok
niższych od najstarszych

54

Partnerzy szkoły,
przedstawiciele samorządu
lokalnego

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy

7

Obserwacja zajęć Klasy trzecie i czwarte (szkoły
podstawowe)

6

Obserwacja szkoły Na zewnątrz, przed i po
lekcjach, podczas przerw,
podczas zajęć pozalekcyjnych

nd

Analiza danych zastanych  
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi

Patron Marian Piechal

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Łódź

Ulica Tybury

Numer 4

Kod pocztowy 91-013

Urząd pocztowy Łódź

Telefon 0426516120

Fax

Www www.sp35.szkoly.lodz.pl

Regon 00020660600000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 369

Oddziały 16

Nauczyciele pełnozatrudnieni 34

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 5

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 3

Średnia liczba uczących się w oddziale 23.06

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

10.85

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat Łódź

Gmina Łódź

Typ gminy gmina miejska

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz placówki

            
Raport, który przedstawiamy, dotyczy ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 35
im. Mariana Piechala w Łodzi. Badanie zostało przeprowadzone w obszarach: „Efekty działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły” i „Zarządzanie”. Wszystkie informacje i wnioski oparte
są na wynikach przeprowadzonych badań. W raporcie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje
pozyskane od różnych grup respondentów (rodziców, uczniów, nauczycieli, dyrektora, partnerów
środowiskowych, organu prowadzącego) i z różnych źródeł (badań ankietowych, wywiadów, obserwacji
zajęć edukacyjnych, obserwacji pracy szkoły, badania dokumentacji). Mamy nadzieję, że przybliżą one
Państwu działania szkoły zmierzające do podnoszenia jakości jej pracy w badanych obszarach. Poniżej
przedstawiamy najważniejsze, najciekawsze i wyróżniające tę szkołę, w jej lokalnym środowisku, działania.

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Mariana Piechala w Łodzi realizuje szereg działań mających na celu pogłębianie
wiedzy oraz zaspokojenie pasji poznawczych uczniów. Są oni aktywnymi uczestnikami różnych programów, np.
„Szkoła promująca zdrowie”, „Szkoła bez przemocy", projektu "Szkoła z Klasą 2.0", „Szkoła ucząca się”, należą
do klubu „Europa w naszej szkole”. Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim w zakresie edukacji
prozdrowotnej. Na lekcjach nauczyciele stosują metody aktywizujące, zachęcają uczniów do robienia doświadczeń
i eksperymentów, realizują projekty klasowe np. "Czym was zaciekawię, czym zadziwię", wyszukują ciekawe oferty
konkursów zewnętrznych, organizują własne konkursy szkolne np. „Żyj czysto, zdrowo i kolorowo", są
organizatorami konkursów międzyszkolnych np. "Choroby cywilizacyjne - zagrożeniem XX i XXI w.", uczniowie
biorą udział w debatach np. "Europejskie szkoły przyszłości", projektach np. "Tydzień wiedzy o parlamencie
europejskim", "Baśniowe podróże po Europie". Szkoła jest także autorem merytorycznym programu Akademia
Kulturalnego Pasażera (we współpracy z MPK Łódź). Oferta edukacyjna szkoły sprzyja kształtowaniu
samodzielności na dalszych etapach kształcenia, wspiera rozwój uczniów. Szkołę wyróżnia spośród innych jej
program wychowania patriotycznego, za swoje działania została odznaczona Złotem Medalem Opiekuna Miejsc
Pamięci.

Warto podkreślić, że wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczących się przyczyniają się do systematycznego
wzrostu wyników nauczania, a stosowanie zasad oceniania kształtującego opartych na samoocenie, ocenie
koleżeńskiej oraz informacji zwrotnej dla ucznia, nauczyciela i rodzica, pozwala uczniom precyzyjnie określić
kryteria sukcesu w nauce. Dla uczniów szkoły „rozwijać się znaczy przygotowywać się do dorosłego życia,
zdobywać większą wiedzę, uczyć się, aby w życiu było łatwiej, poszerzać swoje umiejętności, uczyć się nowych
rzeczy, podejmowania decyzji o tym, co chce się w życiu robić, kim zostać.” Za swoje działania szkoła została
docenione i zaliczona w poczet Szkół Odkrywców Talentów.
Zdecydowana większość badanych uczniów, czuje się w szkole bezpiecznie, zna i akceptuje obowiązujące normy.
Działania wychowawcze szkoły wspiera także MOPS, Parafia, Policja, Rada Osiedla Bałuty-Centrum, Bałucki
Ośrodek Kultury „Rondo”, TPD, Świetlica Profilaktyczna, PCK.
Szkoła mieści się w budynku z lat 50-tych ubiegłego stulecia. Jest systematycznie remontowana i odnawiana.
Uczniowie mają do dyspozycji pracownię komputerową, Centrum Multimedialne w bibliotece szkolnej, salę kinową
i teatralną, dużą i małą salę gimnastyczną. Dzięki uczestnictwu w programach „Moje boisko Orlik 2012” i „Radosna
szkoła” szkoła otrzymała nowoczesne boisko i plac zabaw.
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Efekty

Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Komentarz:

            
Wszyscy ankietowani nauczyciele znają wnioski z analizy wyników sprawdzianu. Zespół ds. analizy
sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI przeprowadza analizę ilościową i jakościową wyników
sprawdzianu, opracowuje raport i przedstawia go radzie pedagogicznej. Raport zawiera wnioski
i rekomendacje do dalszej pracy, na podstawie których nauczyciele podejmują szereg działań
przyczyniających się do wzrostu efektów kształcenia. Ze zgromadzonych informacji wynika, że szkoła
spełnia wymaganie na poziomie wysokim.

W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych. Wszyscy
ankietowani nauczyciele (25 z 25) znają wnioski z analizy wyników sprawdzianu z poprzedniego roku szkolnego,
17 ma informacje w zakresie, który ich bezpośrednio dotyczy, a 8 otrzymało pełną informację. Dyrektor
i nauczyciele w wywiadach informują, że w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu zarówno na poziomie wyników
pojedynczych uczniów, jak i na poziomie zespołów klasowych. Na podstawie raportu Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej analizy dokonuje zespół odpowiednio przygotowanych nauczycieli. Zespół opracowuje raport, który
następnie jest przedstawiany radzie pedagogicznej. W szkole ilościowo analizuje się informacje o średniej
poszczególnych klas, liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych uczniów w odniesieniu do średnich
krajowych i łódzkich. Porównywane są standardy w poszczególnych klasach. Określana jest mediana, dominanta
i średnia arytmetyczna oraz rozkład zdobytych przez uczniów punktów. Wyniki są wyższe niż średnia krajowa,
wojewódzka i dla miasta. W ramach analizy jakościowej rozpatrywana jest łatwość zadań, określenie, które
z zadań sprawiało w której klasie najwięcej problemów. Badane są zadania i odpowiedzi uczniów pod kątem
standardów. Określany jest typ zadania oraz standard wraz ze stopniem trudności w podziale na trudne,
umiarkowanie trudne, łatwe i umiarkowanie łatwe. Podczas analizy, szczególną uwagę zwraca się na zadania,
które wypadły słabo, na tej podstawie formułuje się rekomendacje do pracy. Analiza jest prowadzona w celu
poprawy jakości pracy szkoły. Zdaniem dyrektora i nauczycieli (wywiady) podstawowym celem analizy jest
określenie, które z umiejętności kluczowych są opanowane przez uczniów w najsłabszym stopniu. Celem jest też
wyznaczenie kierunków zmian w tym zakresie. Na tej podstawie ustala się też obszary obserwacji zajęć.
Nauczyciele dodają, że chodzi również o poprawę wyników na następnym sprawdzianie, a na podstawie dokonanej
analizy modyfikują oni plany nauczania pod kątem doboru treści lub zwiększenia ilości czasu na jakieś
zagadnienie, liczby godzin na zajęcia lekcyjne, zajęcia tzw. "pogotowia", czy zajęcia wyrównawcze. Analiza
wskazuje na konkretne zadania (typy), z którymi nauczyciele przedmiotów powinni pracować, umieszcza się je
w sprawdzianach dyrektorskich. Ważne jest, czy to, co szkoła proponuje dzieciom w formie pomocy, przynosi
efekty. Wnioski z analizy są wdrażane i przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Wszyscy
ankietowani nauczyciele (25/25) wdrażają wnioski z analizy sprawdzianu i kształtują umiejętności, które najsłabiej
wypadły na sprawdzianie. Ankietowani nauczyciele wskazali następujące działania: pracę nad poprawnym
budowaniem wypowiedzi i używaniem przez uczniów odpowiedniego słownictwa, pracę nad poprawnością
stosowania kalendarza i zagadnień związanych z czasem, pracę nad kształtowaniem umiejętności, które wypadły
słabo na sprawdzianie (po 11 wskazań) ,analizę pod kątem słabo opanowanych umiejętności programów
nauczania i modyfikację planów dydaktycznych (10 wskazań), uatrakcyjnianie ćwiczeń i dostosowywanie ich
do możliwości uczniów (8 wskazań). Nauczyciele (wywiad) stwierdzili, że do wzrostu efektów kształcenia
przyczyniły się następujące działania: stosowanie metod aktywizujących oraz ćwiczeń związanych z umiejętnością
wykorzystywania wiedzy w praktyce, logicznego myślenia, a także ocenianie kształtujące. W klasach, w których
wprowadzono ocenianie kształtujące, na każdej lekcji, określa się z uczniami cele zajęć, oraz tzw. "nacobezu" (na
co należy bezwzględnie zwrócić uwagę), czyli kryteria sukcesu. Dzięki temu, dzieci czują się bezpieczniej,
szczególnie te nieśmiałe, te ze słabszymi wynikami, gdyż zajęcia je aktywizują. Bardzo ważną rolę odgrywa
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samoocena i ocena koleżeńska oraz informacja zwrotna istotna dla ucznia, nauczyciela i rodzica. Dyrektor
w wywiadzie podał dwa wdrażane wnioski i wykazał, jak przyczyniają się one do wzrostu efektów kształcenia.

1. Zwiększenie liczby ćwiczeń językowych ukierunkowanych na wzbogacenie czynnego języka ucznia i dobierania
słownictwa. Działania są prowadzone przez nauczycieli na wszystkich zajęciach edukacyjnych. Weryfikacja tych
zadań znajduje swoje miejsce w arkuszach obserwacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, uroczystości szkolnych.
Z analizy zadania pisemnego w sprawdzianie zewnętrznym, dla umiejętności uczeń celowo stosuje środki
językowe, współczynnik łatwości wyraźnie wzrasta (2010 r. q=0,25, w 2011 r. q=0,33, a w 2012 r. q=0,85).
2. Zwiększenie liczby ćwiczeń związanych z przeliczaniem czasu i kalendarza. Głównie edukacja wczesnoszkolna,
matematyka, przyroda, plastyka i język angielski. W czasie obserwacji zwracanie uwagi na praktyczne
zastosowanie, wykorzystanie wskazanych umiejętności, np. zapis daty, stosowanie się do określonego czasu
pracy, umiejętność określania pór roku, zapis daty w języku angielskim W ocenie partnerów efekty kształcenia są
coraz lepsze, na uwagę zasługuje też aktywne uczestnictwo szkoły w projektach niwelujących trudności w uczeniu
się w edukacji wczesnoszkolnej np. "Siedem ścieżek do szkolnego sukcesu".
Z analizy dokumentacji wynika, że efekty kształcenia w ciągu ostatnich trzech lat wzrosły ze stanninu średniego
do wysokiego. Można zauważyć, że maleje liczba zadań trudnych, wzrasta zadań łatwych dla uczniów. Wnioski
i rekomendacje wynikające z analizy sprawdzianu są wykorzystywane są również do planowania nadzoru
pedagogicznego w tym tematyki obserwacji zajęć.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Komentarz:

            
W szkole od czterech lat stosuje się ocenianie kształtujące, które sprzyja nabywaniu wiadomości
i umiejętności. Analiza osiągnięć uczniów prowadzona jest dla I i II etapu kształcenia. Szkoła ma
odpowiednio wykwalifikowany zespół nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki
i logopedii. Nauczyciele w planowy, systematyczny i kompleksowy sposób, uwzględniając możliwości
rozwojowe, analizują osiągnięcia szkolne uczniów oraz formułują i wdrażają wnioski z tych analiz. Analiza
osiągnięć uczniów prowadzona jest przez wszystkich nauczycieli, a także przy pomocy specjalistycznych
instytucji zewnętrznych. Cechą szczególną jest spójność oddziaływań. Wdrażane wnioski przekładają się
na wzrost efektów kształcenia, o czym świadczy wzrost średniego wyniku szkoły ze sprawdzianu
zewnętrznego. Ze zgromadzonych informacji wynika, że szkoła spełnia wymaganie na poziomie wysokim.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową. Prawie wszyscy
ankietowani nauczyciele (24 z 25) ocenili stopień opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności opisanych
w podstawie programowej jako duży. Podczas wywiadu z partnerami i samorządem respondenci podali,
że w szkole uczniowie nabywają umiejętności: zdrowego stylu życia, dokonywania właściwych wyborów,
współpracy z drugim człowiekiem, komunikacji, pracy w zespole, posługiwania się technologiami informacyjnymi
i językami obcymi. W ich ocenie, uczniowie potrafią zachowywać się zgodnie z oczekiwaniami, potrafią dostosować
swoje reakcje do sytuacji. W ramach międzyszkolnego klubu "Europa w naszej szkole" podejmowanych jest bardzo
dużo działań na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych. Z analizy dokumentacji wynika, że zespół ds.
monitorowania wdrażania podstawy programowej ocenia stopień jej realizacji, jak i możliwe zagrożenia oraz
propozycje rozwiązań. W szkole od czterech lat stosuje się ocenianie kształtujące, które sprzyja nabywaniu wiedzy
i umiejętności. W roku szkolnym 2010/11 wszyscy uczniowie byli promowani, a w roku 2011/2012 odsetek
niepromowanych uczniów wyniósł 0,9%, tj. 3 z 335 uczniów. W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów.
Wszyscy ankietowani nauczyciele analizują osiągnięcia uczniów, 9 z 25 analizuje osiągnięcia wszystkich uczniów.
Ankietowani nauczyciele analizują na bieżąco osiągnięcia uczniów po kartkówkach, sprawdzianach,
wypowiedziach ustnych lub w ramach oceniania kształtującego (15 wskazań), na zebrania rady pedagogicznej -
do arkuszy klasyfikacyjnych (14 wskazań), w celu opracowania karty indywidualnych potrzeb i planu działań
wspierających (7 wskazań),na zebrania z rodzicami (5 wskazań). Dyrektor w wywiadzie podał, że w szkole
analizuje się osiągnięcia uczniów poprzez sprawdziany wewnętrzne dla uczniów klas VI, z zastosowaniem narzędzi
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opracowanych przez zespół nauczycieli oraz z zastosowaniem specjalistycznych platform zewnętrznych.
Sprawdziany te służą w trakcie roku szkolnego do bieżącej analizy osiągnięć, analizuje się aktualny stan wiedzy
i umiejętności i opracowuje wnioski, które przekładają się na programy naprawcze dla klas i poszczególnych
uczniów. W klasach V i VI prowadzone są sprawdziany ponadprzedmiotowe, które badają umiejętności
zdiagnozowane w szkole, jako najsłabiej opanowane, np. rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce.
W szkole jest powołany zespół ds. jakości kształcenia i analizy wyników, który opracowuje narzędzia pomiaru,
opracowuje wyniki, dokonuje analizy i wskazuje kierunki działań. Uczniowie klas III biorą udział w Ogólnopolskim
Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów. Analiza osiągnięć uczniów jest generowana z platformy na podstawie
wprowadzonych danych z matematyki i języka polskiego. Systematycznie, przynajmniej raz w semestrze,
prowadzona jest analiza sytuacji dydaktycznej i osiągnięć uczniów w poszczególnych klasach. Analizy dokonują
wychowawcy klas, po konsultacji z zespołem oddziałowym. Systematycznie monitoruje się uczestnictwo
i osiągnięcia uczniów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Dwa razy w semestrze przekazywana jest pełna
informacja o tym, co uczeń potrafi, nad czym musi pracować, wskazany jest kierunek rozwoju i jak to zrobić.
Analizy prowadzone przez dziennik elektroniczny, zarówno na poziomie klasy (dla nauczyciela przedmiotu
i wychowawcy, jak dla dyrektora) oraz dla ucznia (rodzica) z czego ocena i za co, informacja zwrotna. Analiza
prowadzona jest na podstawie informacji z rady rodziców. Rodzice sygnalizują, na co zwrócić uwagę w zakresie
analizy osiągnięć. Wniosek dotyczący pogłębionej analizy dyrektora i nauczycieli w zakresie form poprawy prac
klasowych, sprawdzianów, sposobów uzasadniania oceny. Dokumentacja potwierdza prowadzone analizy. Analiza
osiągnięć szkolnych uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów. W opinii dyrektora i nauczycieli (wywiad)
szkoła corocznie podpisuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Łodzi umowę o współpracy
w zakresie diagnozowania możliwości rozwojowych uczniów w klasie I. Nauczyciele wnikliwie zapoznają się
z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Informacje z diagnozy i opinii przekładają się na szczegółowe
wnioski wynikające z pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wspiera te działania
zintegrowany system pracy z uczniem, rodzicem i nauczycielem, jeden psycholog spotyka się z ww. podmiotami,
co pozwala na uzyskanie pełnego obraz możliwości ucznia, w kontekście szkolnym, rodzinnym i społecznym.
Informacje o możliwościach rozwojowych uczniów szkoła uzyskuje z przeprowadzonych przez poradnie
specjalistyczne programów profilaktycznych. Poprzez udział w projektach „Pierwsze uczniowskie doświadczenia –
drogą do wiedzy” i „Siedem ścieżek do szkolnego sukcesu” we współpracy z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Łodzi, uzyskano informacje o możliwościach rozwojowych oraz typach
inteligencji wg Howarda Gardnera uczniów klas I – III. Przebadano wszystkich uczniów i wyłoniono grupę
projektową, która przez cały rok pracowała metodami rozwijającymi odpowiednie typy inteligencji, na wybranych
zajęciach lekcyjnych dostosowywano metody pracy. Realizację zadań wspiera zespół nauczycieli, posiadający
kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, logopedii. Przykładem działań wspierających
może być konstrukcja informacji zwrotnej dla ucznia w ocenianiu kształtującym, w której określone są dla danego
ucznia kryteria sukcesu uwzględniające jego możliwości rozwojowe. Nauczyciele w wywiadzie dodali, że każdy
wychowawca klasy III i IV spotyka się dwa razy, na zakończenie roku w klasie III i na początku klasy IV, wtedy
omawia się nie tylko kwestie, jak klasa wypada, ale omawia się poszczególnych uczniów, ich trudności i zdolności.
Dla każdego dziecka, które jest zakwalifikowane do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, niezależnie w której
jest klasie, czy jest zdolne, czy ma trudności, jest opracowana Karta Indywidualnych Potrzeb, jest analiza jego
mocnych i słabych stron i opracowany plan działań wspierających (dla prawie 120 uczniów, z czego 80% słabych).
Analizowane są osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, organizowane są konkursy wewnątrzklasowe, gdzie
uczniowie słabsi mają okazję zaistnieć, jest konkurs dla dzieci dyslektycznych organizowany we współpracy
z poradnią i Szkołą Podstawową nr 24. Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników
przez uczniów, co podkreślają wszystkie badane grupy. Zdaniem ankietowanych rodziców 50 z 54, uważa,
że nauczyciele w szkole wierzą w możliwości uczniów, a 4 jest przeciwnego zdania. Ankietowani nauczyciele
charakteryzowali uczniów szkoły w pięciu wymiarach. Wszyscy ankietowani nauczyciele (25/25) uważają,
że uczniowie w większości są zdyscyplinowani, mają chęć do nauki, uzyskują lepsze wyniki, przejawiają własną
inicjatywę, są zaangażowani, aktywni. Zdaniem uczniów i rodziców (wywiad) nauczyciele wierzą, że uczniowie
mogą uzyskiwać lepsze wyniki, gdyż zawsze istnieje możliwość poprawy sprawdzianów, są organizowane
konkursy, uczniowie biorą udział w konkursach zewnętrznych, zawsze mogą przyjść i zapytać, nauczyciele
wskazują też innych uczniów, by wyjaśnili problem. Nauczyciele nigdy nie okazują uczniom braku wiary. Funkcję
motywacyjną pełni szeroka oferta zajęć dodatkowych oraz wycieczki dla najlepszych i najbardziej aktywnych
uczniów. Rodzice podkreślają, jak bardzo ważna jest rola wychowawcy, łącznika między nauczycielami i rodzicami.
W szkole formułuje się wnioski z analizy osiągnięć uczących się. Nauczyciele w wywiadzie podali,
że formułują wnioski z analizy osiągnięć swoich uczniów, np. - zwiększyć ofertę konkursów, kół zainteresowań, kół
wyrównawczych i np. zaplanowano dodatkowe zajęcia z j. angielskiego w młodszych klasach, - wspierać uczniów
z dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami w sferze emocjonalnej, np. poprzez udział dzieci z klas młodszych
w projekcie "7 ścieżek do szkolnego sukcesu". Jego celem było zapewnienie pomocy dzieciom z deficytami.
Zajęcia prowadził nauczyciel przy wsparciu psychologa. Dla dzieci z klas z danego poziomu, przewidziano 100
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godzin w roku szkolnym, towarzyszyły temu bogate pomoce, zaobserwowano bardzo pozytywne zmiany w rozwoju
umiejętności uczniów. W szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczących się, które przyczyniają się
do wzrostu efektów kształcenia. Zdiagnozowano niski poziom umiejętności matematycznych w klasach III. Na
jego podstawie do tygodniowego planu zajęć w klasie IV wprowadzono dodatkową godzinę matematyki (z godzin
do dyspozycji dyrektora). Zorganizowano zajęcia w ramach Pogotowia przedmiotowego – głównie matematyczne
i przyrodnicze. Na podstawie analizy wystawionych ocen niedostatecznych, wprowadzono zajęcia wyrównawcze
z języka angielskiego w klasach IV-VI. Na podstawie analizy osiągnięć uczniów jednej z klas, uczestniczących
w klasach I-III w projekcie „Siedem ścieżek do szkolnego sukcesu”, która pracowała z wykorzystaniem metod
teatralnych, zorganizowano w klasie IV zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez aktora oraz stworzono warunki
adaptując pomieszczenie na salę ze sceną. Zorganizowano zajęcia logopedyczne. Zwiększono liczbę konkursów
i rozszerzono ofertę zajęć pozalekcyjnych dla różnych odbiorców. Wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów
zdecydowanie przekładają się na wzrost efektów kształcenia, o czym świadczy średni wynik szkoły, który w roku
szkolnym 2009/10 plasował się staninie średnim, w 2010/11 w staninie wyżej średnim, a w 2011/12 w staninie
wysokim.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Uczniowie są aktywni

Komentarz:

            
Uczniowie chętnie angażują się w zajęcia szkolne, lekcyjne i pozalekcyjne, wykonują zadania dodatkowe,
biorą udział w konkursach. Są aktywnymi uczestnikami różnych programów, np. Szkoła promująca
zdrowie, projektu Szkoła z Klasą 2.0, należą do klubu Europa w naszej szkole, realizują własne projekty,
organizują konkursy szkolne i międzyszkolne, uczestniczą w zajęciach kół zainteresowań. Uczniowie
podejmują szereg działań społecznych, edukacyjnych i artystycznych, na rzecz społeczności szkolnej
i środowiska lokalnego. Wszystkie działania zainicjowane przez uczniów są w szkole realizowane. Ze
zgromadzonych informacji wynika, że szkoła spełnia wymaganie na poziomie wysokim.

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne organizowane przez szkołę. Nauczyciele
(ankieta) wysoko ocenili stopień zaangażowania uczniów podczas zajęć. Uczniowie bardzo chętnie wykonują
zadania dodatkowe (19 wskazań), aktywnie uczestniczą w zajęciach, zgłaszają się do odpowiedzi, pracują
w grupach (po 16 wskazań), uczestniczą w konkursach, zgłaszają własne pomysły (po 3 wskazania), proponują
pomoc koleżeńską (2 wskazania). Nauczyciele (wywiad) powiedzieli, że podejmują szereg działań, aby
zaktywizować uczniów. Są oni aktywnymi uczestnikami programu " Szkoła ucząca się","Szkoła promująca
zdrowie", projektu " Szkoła z Klasą 2.0", należą do klubu "Europa w naszej szkole". Szkoła współpracuje
z Uniwersytetem Łódzkim w zakresie edukacji prozdrowotnej. Na lekcjach nauczyciele stosują metody
aktywizujące, zachęcają uczniów do robienia doświadczeń i eksperymentów, realizują projekty klasowe np. "Czym
was zaciekawię, czym zadziwię", wyszukują ciekawe oferty konkursów zewnętrznych, organizują własne konkursy
szkolne np. Żyj czysto, zdrowo i kolorowo", są organizatorami konkursów międzyszkolnych np."Choroby
cywilizacyjne - zagrożeniem XX i XXI w.", uczniowie biorą udział w debatach np."Europejskie szkoły przyszłości",
projektach np."Tydzień wiedzy o parlamencie europejskim", "Baśniowe podróże po Europie". Uczniowie
uczestniczą w warsztatach teatralnych, biorą udział w Przeglądach Teatralnych, prezentują swoje inscenizacje
w środowisku. Uczestniczą też chętnie w zajęciach pozalekcyjnych np. Koło Traper. W ocenie 49 z 54 rodziców
(ankieta) dzieci chętnie angażują się w zajęcia szkolne, 5 osób było przeciwnego zdania. Dla 17 z 79
ankietowanych uczniów wszystkie lub niemal wszystkie zajęcia są angażujące, tylko nieliczne są nudne, 48 uważa,
że duża część lekcji jest wciągająca, 14 jest zdania, że niektóre lekcje są wciągające, ale zdarza się to dość
rzadko. Ankietowani uczniowie klas V najbardziej lubią w swojej szkole: boisko szkolne (17 wskazań), zajęcia
pozalekcyjne (13), lekcje wychowania fizycznego (9), nauczycieli, bibliotekę, zajęcia lekcyjne (po 4 wskazania),
kolegów, salę gimnastyczną, zawody sportowe, przerwy, sklepik (po 3 wskazania). Obserwacja zajęć potwierdza,
że uczniowie angażują się w zajęcia, pracują w grupach. W dwóch przypadkach sami ocenili cele lekcji oraz
kryteria sukcesu. Poza jednym przypadkiem całe klasy były zaangażowane w proces lekcyjny. Aktywność uczniów
miała związek z działaniami nauczyciela.
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Nauczyciele (ankieta) wysoko ocenili zaangażowanie uczniów w zajęcia pozalekcyjne prowadzone w szkole.
Nauczyciele podkreślili, że uczniowie przychodzą na te zajęcia w większości przygotowani, wielu z nich
uczestniczy w kilku kołach zainteresowań. Uczniowie chętnie prezentują swoje projekty i prace (12 wskazań),
przygotowują dodatkowe materiały, zbierają informacje (11 wskazań), ustalają tematykę spotkań (8 wskazań),
biorą udział w konkursach i różnych akcjach (7 wskazań). W ocenie 44 z 54 ankietowanych rodziców ich dzieci
chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, 3 osoby były przeciwnego zdania, z tej grupy 7 dzieci nie
uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne. Dla 34 z 79 uczniów wszystkie lub niemal wszystkie zajęcia są angażujące,
tylko nieliczne są nudne, dla 30 z 79 duża część zajęć (choć nie wszystkie) jest wciągająca, dla 11 niektóre zajęcia
są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko, a dla 4 uczniów zajęcia w ogóle nie są wciągające i angażujące.
Uczący się podejmują inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Jako przykład dyrektor
(wywiad) wymienił propozycję Samorządu szkolnego, by na wycieczkę dla uczniów z najwyższymi wynikami,
zabierać także uczniów najbardziej angażujących się w życie szkoły, zgłaszanie się do udziału w konkursach,
organizowanie konkursów szkolnych np. na najładniejszą pracownię, choinkę, organizowanie zabaw, dyskotek dla
uczniów, zbiórek na rzecz schroniska dla zwierząt. Uczniowie zgłosili chęć prowadzenia gazetki szkolnej
„Szkolniak”. Zgłoszono propozycję prowadzenia przez Samorząd Szkolny sklepiku, z ich inicjatywy wprowadzono
do sprzedaży określony asortyment artykułów spożywczych i papierniczych. Nauczyciele wśród uczniowskich
inicjatyw wymienili: uczestnictwo w różnych akcjach o charakterze społeczno-charytatywnym (14 wskazań),
imprezach środowiskowych, prowadzenie sklepiku szkolnego (po 11 wskazań), prowadzenie szkolnych akcji (8
wskazań), uczestnictwo w konkursach, akcjach ekologicznych (po 7 wskazań), działania w drużynie harcerskiej
i zuchowej (6 wskazań). Zdaniem nauczycieli (wywiad) uczniowie podejmują w szkole działania na rzecz własnego
rozwoju i rozwoju szkoły. Wysoko ocenili działania podejmowane przez Samorząd Uczniowski, w tym organizację
wyborów do samorządu, prowadzenie sklepiku, organizację festynów szkolnych przed Świętami Bożego
Narodzenia i Wielkiej Nocy, kiermaszów, udział w dniach otwartych, konkursów np. na najlepiej udekorowaną klasę
z okazji Halloween, organizację Dnia Życzliwości, któremu towarzyszy konkurs na najbardziej życzliwą osobę
w szkole, Dnia Kolorów, dyskotek szkolnych, działań na rzecz społeczności szkolnej jak np. czytanie bajek
dzieciom młodszym. Uczniowie chętnie biorą udział w różnych imprezach na rzecz środowiska np. przygotowują
i prezentują przedstawienia teatralne, koło flażoletowe brało udział w koncercie w Katedrze Łódzkiej, szkoła
organizuje też Dzień Rodziny i Dzień Sąsiada, wigilię osiedlową. Na uwagę zasługuje także współpraca z Kołem
Kombatantów w zakresie wychowania patriotycznego, uczniowie opiekują się grobami żołnierzy. Uczniowie biorą
udział w akcjach charytatywnych "Góra Grosza", "Gorączka złota" i innych zbiórkach pieniędzy na rzecz
potrzebujących. W opinii nauczycieli szkoła pomaga uczniom planować własny rozwój w dłuższej perspektywie
ucząc ich aktywności, postaw i zachowań prozdrowotnych, przywiązywania wagi do wartości uczenia się. Partnerzy
szkoły zwrócili uwagę na dużą liczbę kół zainteresowań, uczestnictwo uczniów w projektach min. "Od
przedszkolaka do europosłaka" połączonych z udziałem w debatach międzyszkolnych, warsztatach, udziałach
w konkursach np. "Języki obce w szkole", w pięciu kategoriach i szkoła, jako jedna z nielicznych, wystawia
reprezentację we wszystkich kategoriach, tj. interpretacja utworu pisanego prozą lub poezji, utworu muzycznego,
własna twórczość w języku obcym, projekty multimedialne i prace plastyczne, udział w licznych zajęciach
grupowych prowadzonych w poradni. Jest duża inicjatywa ze strony dzieci i biorą udział w bardzo dużej liczbie
programów, jak "Zaczarowany ołówek", "Trening ortograficzny", "Tajemnice tabliczki mnożenia", "Wesołe liczenie".
Rozwijać się znaczy dla uczniów tej szkoły przygotowywać się do dorosłego życia, zdobywać większą wiedzę,
uczyć się, aby w życiu było łatwiej, poszerzać swoje umiejętności, uczyć się nowych rzeczy, podejmowania decyzji
o tym, co chce się w życiu robić, kim zostać. Ich zdaniem (wywiad) szkoła daje taką możliwość, proponując udział
w uroczystościach patriotycznych, w wielu kołach zainteresowań, prezentacji swoich osiągnięć także poza szkołą
np. przedstawienia teatralne w Domu Samotnej Matki, wspierania potrzebujących. Uczniowie dzielą się
z nauczycielami swoimi pomysłami na to, co chcieliby robić w szkole. Wśród swoich pomysłów wymienili:
organizację sklepiku szkolnego, wydawanie gazetki szkolnej, organizację wielu konkursów, dyskotek,
wprowadzenie Szczęśliwego numerka. Pomysły uczniów są znane rodzicom. W wywiadzie wspomnieli jeszcze
o organizowanych kiermaszach, zbiórce karmy dla schroniska, współdecydowaniu o wyjściach i wycieczkach.
Szkoła realizuje działania zainicjowane przez uczących się. W ocenie uczniów, dyrektora i nauczycieli
(wywiady) wszystkie zgłaszane przez uczniów działania są realizowane przez szkołę. Uczniowie dodali, że jeśli
pomysł jest nie do końca dobry, to się nad nim pracuje z pomysłodawcą, aby go poprawić. Na terenie szkoły
dostępne są informacje dotyczące działań zainicjowanych przez uczniów, widać przykłady ich aktywności. W całej
szkole są eksponowane prace uczniów, zamieszczono też tablice Samorządu klas I-III i IV-VI z informacjami
o planie pracy, konkursach, rajdach, realizowanych projektach, akcjach oraz wynikach zakończonych działań.
Wywieszono też dyplomy otrzymane przez uczniów szkoły w konkursach przedmiotowych i artystycznych, dyplomy
i podziękowania za prowadzone akcje, puchary sportowe, przy sali gimnastycznej znajduje się wspólna tablica
kibiców ŁKS i Widzewa. Przy każdej sali jest informacja o prowadzonych zajęciach dodatkowych, przy bibliotece
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ocena czytelnictwa, wymieniono uczniów najwięcej czytających. Wyeksponowano certyfikaty otrzymane przez
szkołę w różnych programach i projektach.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Respektowane są normy społeczne

Komentarz:

            
Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, a działania przez nią podejmowane, rodzice uważają za
wystarczające. W szkole prowadzi się diagnozę zachowań uczniów i zagrożeń. Analiza sytuacji
wychowawczej opiera się na rozpoznaniu środowiska rodzinnego uczniów, potrzeb uczniów w zakresie
opiekuńczo-wychowawczym i psychologiczno-pedagogicznym, problemach wychowawczych. Współpraca
z Poradniami, organizowanie zajęć psychoedukacyjnych dostosowanych do potrzeb zespołów klasowych,
uczestnictwo w projektach, działania profilaktyczne i zintegrowane oddziaływanie wychowawcze wpływa
na zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Działania te są analizowane przez
zespół wychowawczy, w razie potrzeby podejmuje się decyzje o ich modyfikacji. Nauczyciele w swoich
działaniach uwzględniają inicjatywy uczących się. Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy,
partnerzy zewnętrzni dobrze oceniają ich zachowanie. Szkołę wyróżnia spośród innych jej program
wychowania patriotycznego, za swoje działania została odznaczona Złotym Medalem Opiekuna Miejsc
Pamięci. Zebrane informacje świadczą o spełnianiu wymagania w stopniu bardzo wysokim. 

Uczniowie czują się bezpiecznie. Zdaniem 72 z 79 uczniów klas V i VI czują się oni bezpiecznie podczas lekcji, 7
osób było przeciwnego zdania; na przerwach bezpiecznie czuje się 67 uczniów, 12 uczniów nie ma takiego
poczucia. Po zajęciach lekcyjnych 27 z 43 uczniów klas V czuje się bezpiecznie, 11 uczniów nie podziela tej opinii,
5 uczniów nigdy nie bywa na terenie szkoły po lekcjach. Uczniowie powiedzieli, że ciągu ostatniego roku szkolnego
zdarzyło się w szkole, że ktoś obrażał osobę z ich klasy (30 wskazań), ktoś ich osobiście obrażał (15 wskazań),
ktoś z ich klasy został pobity (13 wskazań), komuś ukradziono pieniądze (9 wskazań), im samym ukradziono jakiś
przedmiot lub pieniądze (4 wskazania), ktoś z ich klasy był zmuszany do kupowania czegoś za własne pieniądze (3
wskazania), sami zostali pobici (3 wskazania), sami byli zmuszani przez innych do kupowania czegoś za własne
pieniądze (2 wskazania). Jednocześnie 6 uczniów powiedziało, że żadne z tych wydarzeń nie miało miejsca
na terenie szkoły. Jako miejsca mało bezpieczne uczniowie wymienili: boisko (12), szatnię (9), korytarz (8), klasę
(5), stołówkę (3), harcówkę (1), przy czym 20 z 43 uczniów powiedziało, że wszędzie w szkole czuje się
bezpiecznie. W ocenie rodziców (wywiad) ich dzieci czują się w szkole bezpiecznie, nie było żadnych sytuacji,
które by ich niepokoiły. Pracownicy niepedagogiczni szkoły stwierdzili, że w szkole dba się o bezpieczeństwo
uczniów. Założono monitoring, domofon, szkoła jest zamknięta, a przy drzwiach wejściowych pełnione są dyżury,
uczeń może wcześniej opuścić szkołę tylko po okazaniu potwierdzonej przez nauczyciela, kartki od rodziców, ten
fakt jest odnotowywany w specjalnym zeszycie. Pracownicy w większości znają rodziców uczniów, przy wejściu
do szkoły jest też miejsce, gdzie rodzice oczekują na dzieci. Przy szkole jest opiekun przejścia dla pieszych.
Partnerzy szkoły dodali, że na poprawę bezpieczeństwa ma wpływ ścisła współpraca ze strażą miejską i policją.
Zauważyli, że w miejscach w których częściej niż gdzie indziej zdarzają się zachowania niewłaściwe, podjęto
działania aby temu zapobiec tj. w szatniach i na boisku założono monitoring, zorganizowano dyżury w toaletach. W
szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń, która stanowi podstawę planowania
działań wychowawczych i profilaktycznych. Dyrektor w wywiadzie powiedział, że informacje na temat zachowań
uczniów uzyskuje się poprzez obserwację uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych, dodatkowych, wycieczek i wyjazdów,
podczas przerw. Ponadto raz na dwa lata prowadzi się diagnozę zagrożeń, zbierając informacje od uczniów,
rodziców i nauczycieli. Część badań jest prowadzona w ramach programu "Szkoły promującej zdrowie".
Do diagnozy zagrożeń wykorzystuje się raporty, informacje uzyskane z instytucji zewnętrznych po
przeprowadzonych programach profilaktycznych, badaniach psychologicznych, zajęciach w poradni
psychologiczno-pedagogicznej, informacje uzyskane z systemu monitoringu wizyjnego, informacje pozyskane
od wychowawców klas i zespołu wychowawczego, zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wyników
prowadzonej ewaluacji oraz dokumentacji pedagoga. Z dokumentacji szkolnej wynika, że analiza sytuacji
wychowawczej opiera się na rozpoznaniu środowiska rodzinnego uczniów, potrzeb uczniów w zakresie
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opiekuńczo-wychowawczym i psychologiczno-pedagogicznym, problemach wychowawczych. W szkole prowadzi
się analizę podejmowanych działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
pożądanych zachowań. Nauczyciele (wywiad) powiedzieli, że dwa razy w roku wychowawcy klas przekazują
radzie pedagogicznej informacje na temat sytuacji wychowawczej swoich zespołów klasowych. Wychowawca
swoje spostrzeżenia konsultuje wcześniej z zespołem oddziałowym oraz zespołami ds. pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Zespoły te na bieżąco omawiają wszystkie trudne sytuacje wychowawcze.
Informacje są przekazywane zespołowi wychowawczemu, który przygotowuje raport o sytuacji wychowawczej
i opiekuńczej w szkole w połączeniu z realizacją założonych programów profilaktyki i wychowawczego. Dokonuje
się oceny podjętych działań. Na tej podstawie wyznacza się kierunki pracy na kolejny rok szkolny: w zakresie
trudności szkolnych np.: umożliwienie udziału w zajęciach specjalistycznych i w poradniach, motywowanie
do udziału w zajęciach wspomagających, akcje informacyjne o instytucjach pomocowych, organizacja pomocy
socjalnej, prowadzenie wczesnej profilaktyki uzależnień, promocja zdrowego stylu życia, niwelowanie zachowań
agresywnych, objęcie indywidualną opieką uczniów z problemami emocjonalnymi, motywowanie rodziców
do korzystania z pomocy specjalistów. W roku 2010/11 opracowano i wdrożono nowy program wychowawczy
i profilaktyki oparty na diagnozie zagrożeń. zmieniono procedury postępowania w trudnych przypadkach. W ocenie
50 z 54 ankietowanych rodziców, pozytywne zachowania dziecka są dostrzegane przez nauczycieli, w ocenie 2
osób raczej nie, 2 osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie. Zdaniem 36 z 54 rodziców, otrzymują oni
informację o zagrożeniach występujących w szkole, 16 osób jest przeciwnego zdania, 2 osoby nie udzieliły
odpowiedzi. W szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz
wzmacnianie pożądanych zachowań. Dyrektor (wywiad) powiedział, że w tym celu podejmuje się takie działania
jak:

• udział w zewnętrznych programach profilaktycznych (we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr
1, Specjalistyczną Poradnią Wspierania Rozwoju i Terapii), poświęconych kształtowaniu postaw i terapii wspierania
rozwoju np. dla kl. I - "Bezpieczne dziecko", dla klas II program psychoedukacyjny "Bliżej wschodzącego słońca",
dla klas IV – „Rozwiązywanie konfliktów”, „Podstawy dobrej komunikacji”, dla klas V – program wczesnej
profilaktyki uzależnień - zajęcia terapii pedagogicznej "Jestem OK", dla klas VI – „Tolerancja - weryfikacja
stereotypów”, „Psychodojrzewanie”, „Stres szkolny”, „Agresja i co dalej?” „Odpowiedzialność karna małoletnich”;
• próby integracji oddziaływań wychowawczych w szkole wspólnie z rodzicami – ta sama osoba prowadzi szkolenia
dla nauczycieli i rodziców, czasami tez dla uczniów.
• udział w akcjach "Szkoła dobra zamiast kwiatka", "Szkoła otwarta dla wszystkich",
• organizacja własnych działań profilaktycznych - w ramach koła aktywności twórczej i koła teatralnego,
• organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi np. aktorami, sportowcami, sędzią sportowym;
• propagowanie właściwych zachowań - w klasach I-III wręczanie plakietki Kulturalny uczeń, w klasach IV-VI wybór
kulturalnego ucznia i kulturalnej uczennicy;
• popularyzacja osiągnięć uczniów: na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń, dwukrotnie w roku szkolnym odbywa
się apel, na którym następuje podsumowanie konkursów i osiągnięć uczniowskich.
• zachęcanie uczniów do samooceny i oceny koleżeńskiej w ramach programu "Ocenianie kształtujące" oraz
w trakcie wystawiania oceny zachowania.
• uczestnictwo w projektach " Szkoła promująca zdrowie", Szkoła bez przemocy", program edukacyjny - Akademia
Kulturalnego Pasażera (szkoła jest autorem merytorycznym tego programu we współpracy z MPK Łódź).
• Uczniowie mogą także uczestniczyć w zajęciach etyki.
Instytucje pozaszkolne wspierające działania wychowawcze szkoły to także MOPS, Parafia, Policja, Rada Osiedla,
Dom Kultury, TPD, Świetlica Profilaktyczna, PCK.
Program wychowawczy szkoły wiele miejsca poświęca wychowaniu patriotycznemu, szkoła współpracuje z Kołem
ZBoWiD, uczniowie opiekują się żołnierskimi grobami. Dębem Pamięci uhonorowano aspiranta Policji Państwowej
Adama Jędrasika, który w 1940 roku został zamordowany w Twerze przez NKWD. Szkoła została odznaczona
Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci, przyznanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
otrzymała także odznakę za Zasługi dla ZKRBiBWP "za wytrwałość i skuteczność w społecznym działaniu na rzecz
rozwoju ruchu kombatanckiego i krzewienia jego pięknych tradycji".
Niepedagogiczni pracownicy szkoły w wywiadzie powiedzieli, że współuczestniczą w dyżurach na korytarzach,
przypadki niesubordynacji zgłaszają wychowawcom, którzy wyciągają konsekwencje wobec winnych np. są to
ujemne punkty za zachowanie. W razie potrzeby są wzywani rodzice. W ich ocenie szkoła stara się wzmacniać
pożądane zachowania organizując apele, podczas których dzieci są nagradzane, organizując wycieczkę dla
wzorowych uczniów, informując o osiągnięciach dzieci na specjalnych tablicach, organizując wystawy prac dzieci,
przedstawienia, dając możliwość działania w wielu kołach zainteresowań, angażując dzieci w działania
o charakterze patriotycznym. W opinii rodziców (wywiad) pozytywne zachowania dzieci są zauważane przez
nauczycieli. Dzieci otrzymują punkty za różnego rodzaju inicjatywy, zachowanie i postawy, otrzymują drobne
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nagrody jak naklejki, "buźki". W ocenie ankietowanych rodziców (46 z 54) nauczyciele szybko reagują
na niewłaściwe zachowania, 6 osób było przeciwnego zdania, 1 osoba uważa, że w ogóle nie ma takich zachowań,
1 nie udzieliła odpowiedzi. Dla 45 rodziców pozytywne zachowania dzieci są chwalone, 5 osób nie podziela tej
opinii, 4 nie udzieliły odpowiedzi. Jeśli chodzi o zachowania ryzykowne, to zdaniem 36 ankietowanych rodziców
nauczyciele reagują szybko, 3 osoby były przeciwnego zdania. W ocenie 15 z 54 ankietowanych takich zachowań
na terenie szkoły nie ma wcale. Szkoła posiada plan wychowawczy i plan profilaktyki, wszystkie działania są
dokumentowane na bieżąco.
Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie
potrzeby modyfikowane. Dyrektor w wywiadzie wymienił:
• modyfikację zapisów systemu punktowego oceny zachowania, wprowadzono w jednej z klas VI, sprawiającej
duże problemy wychowawcze, gdzie system punktowy nie motywował uczniów, pilotaż kryterialnego systemu
oceniania zachowania.
• wprowadzenie dziennika elektronicznego, który bardzo usprawnia działania,
• modyfikację sposobu realizacji finansowanych zajęć profilaktycznych – zrezygnowano z jednorazowych akcji, np.
przedstawień teatralnych, na rzecz organizacji całorocznych zajęć typu sportowego, artystycznego, podczas
których były wdrażane programy profilaktyczne, np. "W zdrowym ciele zdrowy duch", "Jeden za wszystkich
wszyscy za jednego – czyli grać w rugby ".
Nauczyciele powiedzieli, że zmodyfikowano program wychowawczy - wprowadzono zajęcia psychoedukacyjne
adresowane do potrzeb konkretnego zespołu uczniów np. w obecnych klasach II program Fair play, zmieniono
procedury postępowania w różnych nagłych wypadkach. W celu wzmacniania pożądanych postaw uczono we
współpracy z Klubem Żubardź i ŁKS zasad dobrego kibicowania, kibice ŁKS i Widzewa prowadzą wspólną tablicę
dotyczącą wydarzeń w klubach, którym kibicują. Partnerzy szkoły (wywiad) podkreślili, że na uwagę zasługuje stałe
dokształcanie się nauczycieli w zakresie spraw wychowawczych, wychowanie przez sport, udział w projektach
wymagających współpracy z wieloma podmiotami np. "Bałuty bliżej Brukseli", organizacja imprez środowiskowych,
stosowanie przede wszystkim nagród i dostrzeganie najmniejszych wysiłków ucznia.

Podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy uczących się. Zdaniem 23 z 25
nauczycieli podejmowane przez nich działania wychowawcze uwzględniają inicjatywy i/lub opinie uczniów, dwie
osoby były przeciwnego zdania. W wywiadzie nauczyciele dodali, że pod uwagę biorą głównie propozycje uczniów
dotyczące tematyki zajęć wychowawczych, organizacji pomocy koleżeńskiej. Uczniowie (wywiad) stwierdzili, że na
razie nie ma w szkole takich sytuacji, żeby mieli pomysły na zmianę praw i obowiązków. W zeszłym roku ustalali
wspólnie kodeks korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych w ramach projektu "Szkoła z Klasą 2.0",
wypowiadali się też na temat punktowego systemu oceny zachowania. Dyrektor (ankieta) powiedział, że uczniowie
wnosili uwagi w sprawie wysokości punktacji za poszczególne działania. Samorząd szkolny do istniejącej tradycji
nagradzania uczniów za wyniki edukacyjne wprowadził też zwyczaj nagradzania uczniów kulturalnych,
organizowanie dnia życzliwości, dofinansowywania wycieczek dla uczniów grzecznych, którzy nie zawsze osiągają
sukcesy dydaktyczne, ale ich postawa jest godna pochwały. Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy
i prezentują zachowania zgodne z wymaganiami. Dla 74 z 79 uczniów klas V i VI zasady właściwego
zachowania są znane, nawet, jeśli nie zawsze ich przestrzegają. Uczniowie stwierdzili, że nie wolno im jeść i pić
na lekcji, biegać po korytarzach, bić się i popychać, niszczyć mienia szkoły, używać wulgaryzmów. Mają prawo
korzystać z biblioteki i innych pomieszczeń szkoły, prawo do przerwy, w sali komputerowej prawo do korzystania
z komputerów, prawo do korzystania z Orlika, wychodzenia na taras, jak jest ciepło. Mają obowiązek: szanować
nauczycieli, innych pracowników szkoły i swoich kolegów, uczyć się, odrabiać prace domowe, przestrzegać
regulaminy, zmieniać buty, sprzątać po sobie, dobrze się zachowywać. Partnerzy szkoły powiedzieli, że uczniowie
prezentują zachowania zgodne z ich oczekiwaniami, na osiedlu uczniowie zachowują się poprawnie. Nie biją się,
nie używają głośno słów uznawanych za niestosowne. Nauczyciele (wywiad) uważają, że ich uczniowie respektują
normy społeczne, zachowują się grzecznie nie tylko wobec nauczycieli, ale także wobec innych pracowników
szkoły, osób starszych, są uprzejmi, nie ma też żadnych drastycznych sytuacji, uczniowie się sami kontrolują,
uciszają się wzajemnie, biorą chętnie udział w różnych działaniach, sami się zgłaszają, okazują empatię dzieciom
w Domu Samotnej Matki, chętnie się z nimi bawią. Większość uczniów ma pozytywne oceny zachowania, jest mało
ocen obniżonych. Działania profilaktyczne miały wpływ na to, że nie ma uczniów z problemem palenia papierosów,
picia alkoholu, czy innych uzależnień, uczniowie zachowują się też dobrze podczas wyjść publicznych. Za sukces
szkoły należy uznać sytuację, że wszystkie dzieci akceptują siebie, nie dokuczają sobie z powodu odmienności.
Wśród niepożądanych zachowań, które zdarzają się w szkole nauczyciele wymienili: niecenzuralne słownictwo,
które słyszy się głównie na boisku szkolnym, przejawy agresji słownej (ośmieszanie, wyzwiska), przenoszenie
konfliktów środowiskowych, nieumiejętność panowania nad emocjami, przejawy przemocy fizycznej (przepychanki,
zastraszenia) drobne zniszczenia, ale bez wandalizmu. Prowadzone analizy wskazują ponadto na problemy
materialne i zdrowotne, niski poziom zainteresowania nauką, problem osamotnienia. Przyczyny zachowań leżą:
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w problemach rodzinnych, negatywnych wzorcach, poza tym jest to chęć zaistnienia w grupie, odreagowywanie
emocji, brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, poczucie bezradności, brak reakcji ze strony
dorosłych. nuda, problemy zdrowotne). Uczniowie reagują na zwracaną uwagę. Szkoła stara się rozwiązywać
trudne sytuacje, jest duża grupa uczniów, która potrzebuje wsparcia przy rozwiązywaniu zwykłych sytuacji.
Nauczycieli w dyżurach wspierają pracownicy obsługi, którzy podobnie jak nauczyciele oceniają zachowanie
uczniów, oczekują od nich kultury bycia i zachowania. Podoba im się, że uczniowie rozpoznają ich poza szkołą,
witają się, opowiadają o sobie, czasem się przytulają, chcą się zaprzyjaźnić, chętnie pomagają, są życzliwi.
Większość stosuje się do przyjętych zasad, ale jest niewielka grupa, która tych zasad nie respektuje. W roku
ubiegłym dyrektor udzielił 4 nagan dla uczniów kl. szóstych za skandaliczne zachowanie na zajęciach poza szkołą.
Uczniowie podczas zajęć i na przerwach zachowują się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, nie
zaobserwowano zachowań agresywnych, na półpiętrach zorganizowano dyżury uczniowskie.

Poziom spełniania wymagania: A
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Obszar: Zarządzanie

Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach

Komentarz:

            
W szkole działa wiele zespołów zadaniowych, wszyscy nauczyciele angażują się w ich prace. Wszelkie
przedsięwzięcia są planowane wspólnie, wynikają z analiz efektów pracy zespołowej, nauczyciele w swych
działaniach często odwołują się do pomocy zespołów, doskonalą też systematycznie swoje umiejętności
pracy zespołowej. W szkole prowadzi się wewnątrzszkolne doskonalenie na bazie zanalizowanych potrzeb,
procesowo i świadomie, w razie potrzeby włącza się pracowników niepedagogicznych. W ocenie partnerów
zewnętrznych jest to szkoła rozwijająca się. Na podkreślenie zasługuje realizacja projektu, wynikającego
z założeń programowych Szkoły Promującej Zdrowie realizowanego przez nauczycieli dla siebie "Promocja
zdrowia w społeczności szkolnej". Zebrane informacje wskazują na spełnianie wymagania w stopniu
bardzo wysokim.
 

Wszyscy ankietowani nauczyciele (25) angażują się w prace jednego bądź kilku zespołów m.in. swój udział
w zespole ds. organizacji imprez dla uczniów, rodziców lub nauczycieli zadeklarowały 24 osoby, pracę w zespołach
programowym, wychowawczym i profilaktycznym - po 19 osób, w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej - 15 osób,
zespole ds. pomocy psychologiczno -pedagogicznej - 11 osób, ds. zarządzania szkołą (planowanie i organizacja
działalności szkoły) - 9 osób w zespole ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły - 8 osób, metodycznym
(rozwijanie metody pracy z uczniem) - 7 osób, szkoleniowym (doskonalenie zawodowe nauczycieli) - 2 osoby.
Ponadto wymieniono jeszcze zespół ds. oceniania kształtującego, zespół edukacji wczesnoszkolnej i promocji
zdrowia. 70% ankietowanych jest zdania, że w pracach zespołów uczestniczy większość, pozostali, że wszyscy.
W ocenie dyrektora (ankieta) większość nauczycieli angażuje się w wystarczającym stopniu. Zespoły analizują
efekty swojej pracy. Zdaniem 21 z 25 ankietowanych nauczycieli i dyrektora najczęściej dokonuje się
spontanicznej refleksji nad efektami po zakończeniu pracy lub jakiegoś jej etapu, zdaniem 3 osób oceny i refleksje
dotyczące efektów pracy pojawiają się spontanicznie w sytuacjach błędów i trudności, jedna osoba jest zdania,
że zespoły zdają się na ocenę zwierzchników i/lub zewnętrznych ewaluatorów. Nauczyciele w wywiadzie
powiedzieli, że w szkole działa wiele zespołów zadaniowych, które spotykają się z różną częstotliwością i na
bieżąco oceniają wyniki i wykonywanie zadań. Zespoły działają według wspólnie ustalonych zasad, przydzielają
swoim członkom obowiązki i rozliczają się z ich wykonania. Zespoły oceniają skuteczność podejmowanych działań,
zawsze dokumentują ustalenia, wnioski i rekomendacje. Nauczyciele wspólnie planują działania w szkole
opierając się na analizie efektów pracy zespołów. Ankietowani nauczyciele (23) i dyrektor są zdania,
że większość działań lub zdecydowana większość (2) jest planowana wspólnie z innymi nauczycielami, a proces
ten w większej części opiera się na analizie efektów pracy zespołów. Wśród przykładów nauczyciele wymienili:
działania związane z promocją zdrowia (15 wskazań), zmiany w organizacji pracy szkoły (w tym planowanie zajęć
dodatkowych, organizacja dyżurów, wycieczek) (11 wskazań), decyzje o wyborze podręczników (8 wskazań),
działania związane z promocją szkoły w środowisku lokalnym (7 wskazań), działania związane z pomocą
psychologiczno -pedagogiczną, zmiany w systemie oceniania zachowania (po 4 wskazania). Wielu nauczycieli
podkreślało, że działania te wynikają z wniosków płynących z ewaluacji wewnętrznej. Nauczyciele wspólnie
rozwiązują problemy. Zdaniem dyrektora (ankieta) stosuje się różne formy w zależności od problemów, jakie
występują. Czasami problemy rozwiązują osoby funkcyjne, czasami zespół np. wychowawczy lub ds. pomocy
psychologiczno -pedagogicznej, czasami prosi się o pomoc instytucje zewnętrzne. W ocenie ankietowanych
nauczycieli korzystają oni często lub bardzo często z pomocy innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów, 4
z 25 osób korzysta z tej pomocy rzadko. W opinii 22 osób zespoły pomagają w rozwiązywaniu pojawiających się
w pracy problemów, 3 osoby są zdania, że raczej nie. Nauczyciele (wywiad) powiedzieli, że często odwołują się
do pomocy zespołów m.in. w sprawach wychowawczych, wspólnie pracują nad programami i planami wynikowymi,
konsultują rozwiązania metodyczne, wymieniają się doświadczeniami, wspólnie realizują projekty edukacyjne.
Szczególnie blisko współpracuje ze sobą zespół ds. oceniania kształtującego, który jest grupą wsparcia dla
nauczycieli w nim uczestniczących. Nauczyciele uczestniczą w wielu formach doskonalenia zawodowego
dotyczących metod i form współpracy. Ankietowani nauczyciele stwierdzili, że szkolenia te mają charakter
zewnętrzny (15 wskazań) i wewnętrzny (10 wskazań). Z analizy dokumentów i ankiet nauczycieli i dyrektora
wynika, że szkolenia i warsztaty dotyczyły m.in współpracy zespołowej (np. "Efektywna współpraca zespołów
nauczycielskich", "Współpraca w zespołach nauczycielskich i tworzenie zespołów projektowych i problemowych"
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"Negocjacje w szkole", oceniania kształtującego (w tym zasad współpracy z uczniami, rodzicami i zespołem
nauczycieli), organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, współpracy z rodzicami ("Współpraca
z rodzicami - jak rozmawiać o trudnych problemach?"), promocji zdrowia. Szkolenia są prowadzone przez trenerów
zewnętrznych, czasem przez nauczycieli szkoły. Zarówno dyrektor jak i nauczyciele (ankieta) ocenili, że były one
przydatne w praktyce, jedna osoba była przeciwnego zdania. Pracownicy niepedagogiczni stwierdzili (wywiad),
że ich przedstawiciele uczestniczą wspólnie z pracownikami pedagogicznymi szkoły w szkoleniach dotyczących
doskonalenia pracy zespołowej. Natomiast zwyczajem szkoły są wspólne zebrania nauczycieli i pracowników
obsługi i administracji (raz w semestrze).

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Komentarz:

            
Prowadzone badania wskazują, że dyrektor szkoły zachęca nauczycieli do udziału w procesie ewaluacji
wewnętrznej. Do prac zespołu ds. ewaluacji włączani są co roku inni nauczyciele, co wpływa
na zwiększenie poczucia odpowiedzialności za powierzone im zadania i szkołę. Nauczyciele przywiązują
dużą wagę do dokonywania codziennej ewaluacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Wnioski płynące
z nadzoru pedagogicznego (ewaluacji wewnętrznej) są co roku podstawą do planowania pracy, przekładają
się na konkretne zadania do realizacji ukierunkowane na poprawę warunków nauki i wprowadzanie
prorozwojowych zmian w funkcjonowaniu szkoły. Sformułowane tezy znajdują swoje uzasadnienie
w przedstawionych poniżej informacjach i świadczą o spełnianiu wymagania w bardzo wysokim stopniu.

Dyrektor szkoły angażuje nauczycieli do udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej. W tym celu zwiększa
liczbę zespołów zadaniowych i problemowych dla pełnego zaangażowania nauczycieli w różne obszary pracy
szkoły oraz wzrostu umiejętności pracy zespołowej oraz poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania
i szkołę. W pełni wykorzystuje się okres stażu, w trakcie awansu zawodowego, do pracy w zespołach ds. ewaluacji.
Do szkoleń rady pedagogicznej wprowadza się moduły dotyczące pracy zespołowej. Wzbogaca się zasoby
biblioteki szkolnej o pozycje przydatne w pracy zespołów ewaluacyjnych. W trakcie obserwacji zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych zwraca się uwagę na dokonywanie ewaluacji zajęć. Zaangażowanie w ewaluację wewnętrzną
deklaruje 17 z 25 ankietowanych nauczycieli, 8 nie bierze w niej udziału. W opinii 11 ich udział w ewaluacji
podyktowany był zwyczajem panującym w szkole, dla 9 wynikał z wyraźnego oczekiwania sformułowanego przez
dyrekcję, 5 osób zostało przekonanych przez dyrektora do udziału w ewaluacji, 2 osoby uważają ewaluację za
niezbędną dla poprawienia jakości własnej pracy. W ocenie 21 osób ich zaangażowanie w pracę nad ewaluacją
wewnętrzną szkoły jest wystarczające, 2 niezbyt się angażują w prace zespołu, 2 osoby nie udzieliły odpowiedzi.
Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli. Dyrektor i nauczyciele (ankieta)
powiedzieli, że zwyczajem szkoły jest, że obszary, wymagania, termin i pytania kluczowe określa dyrektor.
Następne etapy należą już do zespołu. Zespoły są corocznie powoływane na początku roku szkolnego. Ich skład
osobowy jest za każdym razem inny, dostosowany do tematu i zadania. W każdym roku prowadzone są dwie
ewaluacje, zespoły przedstawiają raport na koniec semestru i roku szkolnego. Zaangażowanie w ewaluację
wewnętrzną polega na opracowywaniu narzędzi, prowadzeniu badań, analizie zebranych informacji, sporządzaniu
raportu i prezentowaniu go radzie pedagogicznej, 1 osoba wymieniła ponadto analizę obszarów wybieranych
do ewaluacji. Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy
szkoły. Dyrektor powiedział, że we współpracy z wicedyrektorem, pedagogiem szkolnym i koordynatorami pracy
zespołów wybierane są wnioski priorytetowe, które wprowadza się do planu pracy na kolejny rok. Jeżeli realizacja
wniosku wymaga pieniędzy, konieczna jest konsultacja z organem prowadzącym lub znalezienie sponsora.
Wnioski z nadzoru przekładają się też na opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
przeprowadzenie zaplanowanych szkoleń. Z analizy dokumentacji wynika, że wnioski z nadzoru przekazywane są
radzie pedagogicznej dwa razy do roku. Sprawozdanie dotyczy sytuacji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
działań wynikających z art. 42 KN, hospitacji, działalności zespołów nauczycielskich, organizacji zadań wnikających
z WDN, realizacji wewnątrzszkolnych procedur, analizy dokumentacji, monitoringu dyżurów, wyników ewaluacji.
Wśród wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat nauczyciele
w wywiadzie wymienili:
• organizowanie systematycznych roboczych spotkań rady i pracowników szkoły (odbywają się raz w semestrze),
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• przeorganizowanie pracy zespołów – zrezygnowano z zespołów o charakterze przedmiotowym, na rzecz
zespołów zadaniowych, zmieniono zasady powoływania składów zespołu i przydziału zadań,
• dbanie o konsekwentne przestrzeganie zapisów WSO zwłaszcza w części dotyczącej oceniania zachowania oraz
dostarczania uczniom informacji zwrotnej – dokonano zmian w zasadach oceniania,
• realizowanie cyklu działań związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i kulturą osobistą uczniów -
wprowadzono konkurs na najgrzeczniejszą klasę, na najbardziej kulturalnego ucznia i uczennicę, organizuje się
dzień życzliwości,
• zachęcanie rodziców do większego zaangażowania się w życie szkoły , zadbanie o lepszy przepływ informacji –
wprowadzono dziennik elektroniczny, który umożliwia stały kontakt, zaplanowano zebrania dla rodziców w formie
warsztatowej, zwiększono liczbę spotkań rodziców ze specjalistami, zadbano o większą prywatność
indywidualnych rozmów z rodzicami,
• uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej – wprowadzono zajęcia logopedyczne, zwiększono ilość zajęć z terapii
pedagogicznej, wprowadzono zmiany w ofercie zajęć pozalekcyjnych tak, aby bardziej odpowiadała oczekiwaniom
uczniów, w tym zajęć o charakterze wyrównawczym i przygotowujących do sprawdzianów,
• lepsze eksponowanie osiągnięć uczniów i prezentacja zajęć pozalekcyjnych - przebudowano stronę internetową,
nauczyciele systematycznie dostarczają informacji o osiągnięciach uczniów, przy każdej sali lekcyjnej umieszczono
informację o odbywających się w niej zajęciach pozalekcyjnych. Wnioski z wewnętrznego nadzoru
pedagogicznego przyczyniają się do wprowadzania prorozwojowych zmian w funkcjonowaniu szkoły.
W opinii 22 ankietowanych nauczycieli wnioski są uwzględniane dużym zakresie przy wprowadzaniu zmian, 3
osoby są zdania, że uwzględnia się je w pełni. Dyrektor (wywiad) do najważniejszych zmian zaliczył: zwiększenie
liczby spotkań rodziców ze specjalistami, organizowanie klasowych zespołów pomocy koleżeńskiej, mających
na celu pomoc uczniom z problemami w nauce, opracowanie programu poprawy efektywności wychowania, opieki
i zapewnienia bezpieczeństwa. Nauczyciele (wywiad) za najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkoły uznali:
zwiększenie ilości zespołów zadaniowych, ujednolicenie sprawozdawczości, polepszenie przepływu informacji,
poprawę komunikacji z rodzicami. Ich zdaniem zmiany te wpływają bardzo pozytywnie na rozwój szkoły,
porządkują działania, usprawniają jej funkcjonowanie, poprawiają opinię o szkole i jej wizerunek w środowisku.
Dowodem na to jest rekrutacja, szkoła nie może przyjąć wszystkich chętnych.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Komentarz:

            
Szkoła mieści się w budynku z lat 50-tych ubiegłego stulecia. Jest systematycznie remontowana
i odnawiana zgodnie z przyjętym planem. Działania te są dostrzegane i wspierane przez samorząd,
partnerów i rodziców. Dzięki uczestnictwu w programach „Moje boisko Orlik 2012” i „Radosna
szkoła”szkoła otrzymała nowoczesne boisko i plac zabaw. Warunki lokalowe i wyposażenie szkoły są
wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania.
Zebrane informacje świadczą o spełnieniu wymagania w stopniu wysokim. 

Warunki lokalowe szkoły i wyposażenie są wystarczające do realizowania podstawy programowej
i przyjętych w szkole programów nauczania. Mocną stroną szkoły jest boisko Orlik, plac zabaw, sala kinowa,
teatralna, mała sala gimnastyczna z siłownią. Poza tym szkoła dysponuje gabinetem pedagoga, logopedycznym
(dzielonym z pielęgniarskim), biblioteką szkolną z centrum medialnym, pracownią informatyczną, ma stołówkę
i dwie świetlice, sklepik szkolny. Szkoła jest czysta i zadbana. Zdaniem nauczycieli i partnerów szkoły przydałaby
się druga pracownia komputerowa i przebudowa szatni. Dyrektor (ankieta) wśród braków wymienił ponadto zbyt
małą świetlicę i zbyt małą liczbę sal, w stosunku do potrzeb, aczkolwiek szkoła pracuje w systemie
jednozmianowym. Szkoła od kliku lat ma bardzo dobry nabór, który obciąża wykorzystanie sal lekcyjnych. Szkoła
posiada ograniczone środki finansowe, konieczne jest ich inwestowanie w inne bardziej pilne działania remontowe.
W ocenie 41 z 54 rodziców i 10 z 25 nauczycieli warunki lokalowe szkoły są odpowiednie do realizowania
podstawy programowej, w opinii dyrektora, 15 z 25 nauczycieli oraz 12 z 54 rodziców występują nieliczne braki.
Obserwacja zajęć wskazuje na to, że wyposażenie klas w pełni umożliwia realizację celów lekcji. Zdaniem
ankietowanych nauczycieli dla 8 osób jest ono wystarczające, w ocenie 17 i dyrektora szkoły (ankieta) występują
nieliczne braki. Udział w projektach wpływa na wzbogacenie wyposażenia m.in. zakupiono projektory, tablicę
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interaktywną, liczne pomoce dydaktyczne, szkoła posiada też sieć WiFI. Rodzice w wywiadzie powiedzieli,
że szkoła zmieniła się diametralnie, ze "szkoły na skraju upadku, w szkołę, która rozkwita." W szkole istnieje plan
wzbogacania warunków lokalowych i wyposażenia szkoły. Plan ten zakłada: termomodernizację budynku,
wymianę oświetlenia w pracowniach szkolnych, przebudowę pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia w-f. Ponadto
planuje się wymianę pozostałej stolarki okiennej, drzwi ewakuacyjnych, remont podłóg w salach lekcyjnych,
modernizację i rozbudowę monitoringu, generalny remont szatni szkolnych, wymianę nawierzchni tarasu,
zagospodarowanie terenów wokół boisk i placu zabaw. W zakresie wyposażenia planuje się informatyzację sal
lekcyjnych, pozyskanie środków na zakup II pracowni komputerowej, stworzenie profesjonalnej pracowni
językowej. Dyrektor (wywiad) powiedział, że szkoła jest wspomagana w tym zakresie przez samorząd, rodziców
i partnerów. Samorząd i Rada Osiedla Bałuty-Centrum finansują duże remonty budynku szkoły np. wymianę okien,
kapitalny remont toalet, podłóg, remont sali gimnastycznej. Rodzice i partnerzy przekazują środki na drobne
remonty i zakup sprzętu, np.: komputerów, rzutników multimedialnych. Rodzice angażują się bezpośrednio
w wykonywanie prac niezbędnych w klasach czy szkole. W szkole podejmuje się działania mające na celu
wzbogacenie warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego według istniejącego planu uzupełnienia
wyposażenia. Nauczyciele, rodzice i partnerzy (wywiady) podkreślili, że warunki lokalowe szkoły są coraz lepsze,
odnowiono wiele sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, podłogi i korytarze, pomieszczenia w podziemiach szkoły
zaadaptowano na małą salę gimnastyczną i siłownię, przebudowano wejście do szkoły stwarzając miejsce
na przebieralnię, wygospodarowano miejsce na szatnię dla chłopców na zajęcia wf i prysznic dla uczniów,
wydzielono z korytarza gabinet terapii. Dyrektor w wywiadzie powiedział, że w ostatnich trzech latach szkoła
uczestniczyła w programach rządowych Moje boisko Orlik 2012 i Radosna szkoła, (finansowanych w części przez
samorząd lokalny) w zakresie budowy placu zabaw i miejsca zabaw w szkole, przeprowadzono także remont
dachu. W ubiegłym roku szkolnym, dzięki środkom pozyskanym z Fundacji dr Net, zmodernizowano szkolną sieć
Wi-Fi, która aktualnie obejmuje całą szkołę, zakupiono też pomoce do terapii pedagogicznej. Nauczyciele
w wywiadzie powiedzieli, że w ostatnich latach bardzo się zmieniła na korzyść jakość pracy, szkołę odnowiono,
doposażono, to co wcześniej "nigdy nie było możliwe, zostało zrobione". Uczniowie szkoły dostrzegają wszelkie
zmiany, cieszą ich nowe łazienki, plac zabaw, boisko, siłownia. W wywiadzie powiedzieli, że odnowiona szkoła
bardzo im się podoba.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wnioski z ewaluacji:

1. Na podstawie wniosków z analizy osiągnięć uczniów nauczyciele podejmują szereg spójnych działań,
w tym stosują ocenianie kształtujące, które przyczyniają się do systematycznego wzrostu efektów
kształcenia.

2. Uczniowie, poprzez szereg działań społecznych, edukacyjnych i artystycznych, na rzecz społeczności
szkolnej i środowiska lokalnego, wpływają na własny rozwój i rozwój szkoły.

3. Rozpoznanie środowiska uczniów i ich potrzeb, działania profilaktyczne i zintegrowane oddziaływania
wychowawcze wpływają na zmniejszenie zagrożeń i wzmacnianie pożądanych zachowań, co ma przekłada
się na duże poczucie bezpieczeństwa uczniów.

4. W szkole prowadzi się wewnątrzszkolne doskonalenie na bazie zanalizowanych potrzeb, procesowo
i świadomie, w razie potrzeb włącza się pracowników niepedagogicznych, co wpływa pozytywnie na efekty
pracy zespołowej.

5. Wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego (ewaluacji wewnętrznej) są co roku uwzględnianie w planie
pracy, przekładają się na konkretne zadania do realizacji, ukierunkowane na systematyczne wprowadzanie
prorozwojowych zmian w funkcjonowaniu szkoły.

6. Włączanie w prace zespołu ds. ewaluacji coraz większej grupy nauczycieli zwiększa ich poczucie
odpowiedzialności za powierzone zadania i szkołę.

7. Szkoła systematycznie poprawia swoją bazę lokalową i wyposażenie, co dostrzegają partnerzy szkoły,
samorząd i rodzice.
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Efekty  
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

B

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności B
Uczniowie są aktywni B
Respektowane są normy społeczne A
Obszar: Zarządzanie  
Funkcjonuje współpraca w zespołach A
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny A
Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i
wyposażenie

B
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