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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 11-03-2013 - 20-03-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Beata Śmietanka, Piotr Dedyk.

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 9

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

3

Uczniowie Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Moja szkoła"

Badanie na próbie pełnej
uczniów klas rok niższych od
najstarszych

14

Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Mój dzień"

Badanie na próbie pełnej
uczniów najstarszych klas

10

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele trzech
ostatnich roczników, dobrani
losowo

12

Rodzice Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

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

9

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

25

Partnerzy szkoły,
przedstawiciele samorządu
lokalnego

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy

0

Obserwacja zajęć Klasy trzecie i czwarte (szkoły
podstawowe)

8

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 w Antoniowie

Patron

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Antoniów

Ulica Powstańców Śląskich

Numer 17

Kod pocztowy 46-040

Urząd pocztowy Ozimek

Telefon 774651444

Fax

Www ww.spantoniow.ozimek.pl

Regon 00118249200000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 69

Oddziały 7

Nauczyciele pełnozatrudnieni 10

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 4

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1

Średnia liczba uczących się w oddziale 9.86

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

6.9

Województwo OPOLSKIE

Powiat opolski

Gmina Ozimek

Typ gminy gmina miejsko-wiejska

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz placówki

             

Szkoła Podstawowa w Antoniowie jest placówka wiejską położoną obok ruchliwej drogi nr 463 w Gminie Ozimek.
Budynek szkoły jest nowy, częściowo wykończony. Na terenie obiektu znajduje się duże podwórko
z zagospodarowanym terenem zielonym i placem zabaw dla dzieci, które pozostają do ich dyspozycji podczas
przerw śródlekcyjnych.
Niewątpliwie atutem szkoły, o czym mówią wszystkie podmioty uczestniczące w badaniach, jest jej kameralny

charakter. Panuje tu rodzinna atmosfera. Do szkoły uczęszcza 69 uczniów, klasy są małe, liczące od 7 do 14 osób.
Na szczególną uwagę zasługuje także kwestia bezpieczeństwa, które jest na wysokim poziomie. Jest to efektem
wdrażania różnorodnych działań wychowawczych i profilaktycznych. Duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo
dzieci podczas dowozu, który jest dobrze zorganizowany. Nauczyciele z własnej inicjatywy i poza swoim zakresem
obowiązków zaangażowali się w opiekę nad dziećmi w czasie przejazdu autobusem.
Uczniowie są zdyscyplinowani, co stwarza komfortowe warunki do pracy z nimi. Wyróżniają się wysoką kulturą

osobistą, szacunkiem do starszych; znają obowiązujące w szkole normy zachowań i stosują się do nich. Aktywnie
uczestniczą w życiu szkoły poprzez zaangażowanie w zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; zgłaszają własne inicjatywy
związane z funkcjonowaniem szkoły. Efekty działań uczniowskich widoczne są na terenie szkoły, gdzie szczególną
uwagę zwracają prace fotograficzne wykonane przez dzieci w ramach jednego z projektów edukacyjnych.
Szkoła osiąga niskie wyniki ze sprawdzianu po klasie szóstej, co nie stanowi bariery dla rodziców podczas

podejmowania decyzji o zapisaniu dziecka do tej placówki. Rodzice doceniają pracę szkoły w kształtowaniu
podstawowych wartości i umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.
Placówka mimo problemów z wynikami ze sprawdzianu i konieczności podjęcia działań optymalizujących efekty

kształcenia emanuje przyjazną atmosferą i otwartością na różne deficyty rozwojowe swoich podopiecznych, co jest
szczególnie ważne w sytuacji, gdzie ponad połowa populacji szkoły ma opinie z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Efekty

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

Komentarz:

Szkoła prowadzi analizę wyników sprawdzianu ukierunkowaną na poprawę jakości jej pracy.
Nauczyciele podejmują próby stosowania ilościowych i jakościowych metod analizy. Nie uwzględniają
w niej jednak wielu czynników, w tym kontekstowych, które pozwalają na pełne określenie przyczyn
niskich wyników sprawdzianu. Wdrażane wnioski z analiz w niewielkim stopniu przekładają się na wzrost
efektów kształcenia.
W szkole przeprowadzana jest analiza wyników egzaminów zewnętrznych. Dyrektor szkoły, odnosząc się

do sposobu analizy wyników sprawdzianu, powiedział, że analizują wyniki zarówno na poziomie pojedynczych
uczniów, jak i zespołów klasowych. Natomiast nauczyciele oznajmili, że przeprowadzają analizę ilościowa
i jakościową. Analizują poszczególne zagadnienia i otrzymują informację, które obszary wychodzą najsłabiej,
porównują to do lat poprzednich i jest to podstawa do ich dalszej pracy. Wszyscy ankietowani nauczyciele (9)
oświadczyli, że znają wnioski z analizy sprawdzianu z poprzedniego roku szkolnego i otrzymali pełną informację
w tym zakresie. Podejmuje się próby dokonywania analizy przy zastosowaniu metody ilościowej i jakościowej.
Dyrektor wymienił dane, które analizowane są ilościowo:
• średnie wyniki punktowe uczniów za poszczególne umiejętności,
• liczbę przystępujących do egzaminu, w tym z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
• staniny do porównania z wynikami gminy i województwa.
Przegląd dokumentacji pokazuje, że oprócz wymienionych przez dyrektora danych ilościowo analizuje się również:
• wskaźnik procentowy poprawnych odpowiedzi,
• liczbę punktów uzyskanych przez ucznia za zadania sprawdzające poszczególne umiejętności.
Brak natomiast informacji na temat wykorzystania skali staninowej do porównań uzyskanych wyników ze
sprawdzianu na poziomie gminy i województwa.
Natomiast jakościowo analizowane są:
• poszczególne zadania w odniesieniu do wymagań egzaminacyjnych,
• opanowanie umiejętności kluczowych,
• arkusze egzaminacyjne,
• czynniki indywidualne ucznia, środowiskowe,
• funkcjonowanie wewnątrzszkolnego oceniania,
• stosowanie podręczników i pomocy dydaktycznych,
• kompetencje i zaangażowanie nauczycieli.
W dokumentach zawarte są informacje na temat analizy współczynnika łatwości zadań oraz jakie umiejętności
sprawdzały zadania i jakich dotyczyły standardów. Brak natomiast analizy pozostałych czynników wymienionych
przez dyrektora.
W obu przypadkach analizy ograniczają się do danych uzyskanych z OKE.
Analiza sprawdzianu prowadzona jest w celu poprawy jakości pracy szkoły, co wynika z wypowiedzi

dyrektora i nauczycieli udzielonych podczas wywiadu. Wskazali jednomyślnie, że służy ona:
• sprawdzeniu skuteczności wdrożonych wniosków (z poprzednich analiz),
• ustaleniu, co należy doskonalić, żeby poprawić jakość pracy szkoły i efekty kształcenia.
Wnioski z analizy są wdrażane i w niewielkim stopniu przekładają się na wzrost efektów kształcenia. Na

potwierdzenie dyrektor podał następujące przykłady wdrożonych wniosków z przeprowadzonych wcześniej analiz:
• wprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach godzin z art. 42 Karty Nauczyciela oraz przyznanych przez
Burmistrza tj. terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego,
• zaplanowanie zajęć w ramach projekty unijnego pod kątem poprawy efektywności kształcenia np. zajęcia
przygotowujące do sprawdzianu z j. polskiego oraz doskonalące świadomość ortograficzną.
Podczas wywiadu nauczyciele oznajmili, że wnioski z analizy w swojej pracy wykorzystują przede wszystkim
do doskonalenia następujących umiejętności:
• czytania ze zrozumieniem (4 wskazania),
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• poprawności językowej i ortograficznej, wzbogacania słownictwa (7 wskazań),
• logicznego myślenia (4 wskazania),
• wykorzystania wiedzy w praktyce (3 wskazania).
Dyrektor wskazał szereg działań wynikających z wniosków z analiz sprawdzianu, które jego zdaniem przyczyniają
się do wzrostu efektów kształcenia. Możemy do nich zaliczyć:
• zwracanie uwagi na poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną na wszystkich lekcjach,
• zwiększenie ilości ćwiczeń doskonalących umiejętność czytania ze zrozumieniem na zajęciach,
• modyfikacja metod i form pracy z uczniem,
• wprowadzanie zadań o różnym stopniu trudności,
• zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań,
• wykorzystanie środków multimedialnych i specjalistycznych programów komputerowych. Natomiast nauczyciele
wymienili jeszcze inne działania m.in.:
• udział w projektach edukacyjnych i wynikające z tego dodatkowe zajęcia z matematyki, j. polskiego, przyrody,
• dodatkowe zeszyty z j. polskiego, w których uczniowie piszą różne teksty,
• indywidualizacja pracy z uczniem.
W opinii partnerów szkoły i samorządu efekty utrzymują się na tym samym poziomie - na poziomie dolnej granicy.
Dodają jednak, że nie jest to wina prowadzonego w szkole systemu edukacji, ani nauczycieli. Ich zdaniem przyczyn
należy szukać w umiejętnościach i wiadomościach dzieci, które trafiają do tej szkoły. Niejednokrotnie są to
uczniowie z rodzin zaniedbanych, z wieloma różnymi dysfunkcjami. Powiedzieli, że gdyby wystąpiła edukacyjna
wartość dodana to być może wyglądałoby to inaczej. Ich zdaniem uzyskiwane wyniki nie przekładają się
na umiejętności, jakie dzieci zdobywają w tej szkole.
 Powyższe argumenty świadczą o podstawowym stopniu spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: D

Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Komentarz:

            
 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową. Uczniowie są
zdyscyplinowani, co stwarza komfortowe warunki do pracy z nimi. Ponadto przejawiają własne inicjatywy,
są zaangażowani. Rodzice i ich dzieci są przekonani o tym, że nauczyciele wierzą w swoich uczniów.
W szkole dokonuje się analiz osiągnięć uczniów, formułuje się wnioski i wdraża je, co w niewielkim stopniu
wpływa na wzrost efektów kształcenia. Zwraca uwagę fakt dużej liczby dzieci z opiniami z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
W badaniu ankietowym 6 z 9 nauczycieli uznało, że uczniowie nabyli wiadomości i umiejętności w dużym

stopniu, natomiast 3 wskazało na średni stopień. Wskaźnikiem osiągnięć, o których mowa powyżej, są wyniki
klasyfikacji z ostatnich dwóch lat. Dowiadujemy się o tym z analizy protokołów Rady Pedagogicznej.
O nabywanych umiejętnościach przez uczniów mówią w wywiadzie partnerzy szkoły, uznając za najistotniejsze:
• czytanie, pisanie, liczenie,
• wykorzystanie wiedzy w praktyce,
• sprawność fizyczną,
• kompetencje językowe - szczególnie j. niemiecki,
• kulturę osobistą,
• opiekuńczość - potrafią zająć się przedszkolakami.
Jednocześnie nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów. Wszyscy

ankietowani nauczyciele wskazują na duży stopień zdyscyplinowania większości uczniów. Charakteryzując chęć
do nauki swoich uczniów oraz możliwość uzyskiwania lepszych wyników, wybrali wartości świadczące o dużym
potencjale. Większość nauczycieli twierdzi, że uczniowie w dużym stopniu przejawiają własne inicjatywy oraz
że w dużym stopniu są zaangażowani, aktywni. Większość ankietowanych rodziców (23 z 25) uznała,
że nauczyciele w tej szkole wierzą w możliwości uczniów, natomiast dwoje rodziców twierdzi, że raczej nie.
Podczas wywiadu uczniowie stwierdzili, że nauczyciele wierzą w nich - pocieszają, podnoszą na duchu, mówią:
"poradzisz sobie - to wcale nie jest trudne". W wywiadzie z rodzicami pojawiło się kilka przykładów wiary
nauczycieli w możliwość uzyskania lepszych wyników przez uczniów:
• organizowanie zajęć dodatkowych - "gdyby nie było przekonania o odpowiednim potencjale naszych dzieci,
nauczyciele nie podejmowaliby takich inicjatyw",
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• stawianie plusów przy ocenach - co zachęca do dalszej pracy - to jest motywacja i dowód wiary,
• motywowanie uczniów do pracy,
• stwarzanie możliwości poprawienia oceny.

Wszyscy ankietowani nauczyciele powiedzieli, że analizują osiągnięcia uczniów - przy czym 7 z nich wskazało,
że przeprowadzają ją dla wszystkich uczniów, natomiast 2, że dla większości. Jako przykłady najczęściej wskazują
na analizy:
• wyników testów, sprawdzianów, kartkówek (7 wskazań),
• wstępnej diagnozy uczniów w kl.1 (3 wskazania),
• ilościowe i jakościowe testów kompetencji (1 wskazanie),
• "Sesje z plusem" w ramach programu edukacyjnego "Lepsza Szkoła" (1 wskazanie),
• ocen cząstkowych i semestralnych (1 wskazanie),
• testów trzecioklasisty (1 wskazanie),
• próbnych egzaminów w klasie szóstej (1 wskazanie).
Udokumentowanymi formami analizy uczniów są: analiza wyników próbnych sprawdzianów w klasie VI (forma
opisowa i tabelaryczna); ilościowa i jakościowa analiza sprawdzianu (opracowano plan działań); analiza wyników
testu kompetencji w klasie III. Jako formy analizy osiągnięć uczniów dyrektor w wywiadzie wskazał na:
• omówienie wytworów uczniów (prac plastycznych, prac wykonywanych na zajęciach z techniki i na informatyce),
• omawianie wyników klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej,
• pisemną informację dla rodziców z opisem trudności postępów dziecka (w klasach I-III),
• diagnozowanie techniki czytania,
• wstępne obserwacje uczniów w klasie I,
• badanie gotowości szkolnej w oddziale przedszkolnym.

Zarówno dyrektor, jak i nauczyciele oświadczyli w wywiadzie, że podczas analizy osiągnięć uczniów
uwzględniają ich możliwości rozwojowe. Podkreślili oni, że indywidualizacja odgrywa tu bardzo ważną rolę -
szczególnie w klasach 1-3. Nauczyciele powiedzieli, że analizują orzeczenia z Poradni
Psychologiczno–Pedagogicznej; przeprowadzają testy na wstępie w celu uzyskania informacji i wskazówek
do dalszej pracy z dziećmi; dostosowują wymagania; zakładają karty KIPU. Dyrektor stwierdził, że uwzględnianie
możliwości rozwojowych odbywa się poprzez:
• dostosowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
• różnicowanie stopnia trudności prac domowych,
• wydłużenie czasu pracy z tekstem czytanym i pisanym.
Dyrektor, jako źródło uzyskania informacji o możliwościach rozwojowych uczniów, wskazał na:
• obserwację własną,
• omówienie IPET-ów,
• wywiady z rodzicami,
• zakładanie karty KIPU.
Dyrektor szkoły ponadto zwrócił uwagę na ograniczone możliwości uczniów, przytaczając dane z zestawienia ilości
uczniów z opiniami z poradni psychologiczno-pedagoicznej w stosunku do ogólnej liczby dzieci w szkole - 38
uczniów z 69 ma opinie.
W szkole formułuje się wnioski z analizy osiągnięć uczących się. W czasie rozmowy nauczyciele podali

konkretne przykłady wniosków, jakie wyciągnęli z analizy osiągnięć uczniów. Stwierdzili oni, że szczególną uwagę
należy poświęcić:
• redagowaniu dłuższych form wypowiedzi,
• rozpoznawaniu środków poetyckich,
• rozwiązywaniu zadań z treścią,
• wyznaczaniu kierunków geograficznych i odczytywaniu danych z wykresu,
• wykorzystaniu wiedzy w praktyce.
W szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczących się. W wywiadzie nauczyciele podali przykład

organizowania dodatkowych zajęć oraz wprowadzania dodatkowych zadań w obrębie zajęć obowiązkowych -
konkretnych wniosków z analizy osiągnięć uczniów, które wdrażane są poprzez stosowanie autorskich kart pracy,
dodatkowych zadań domowych, wykorzystanie gier dydaktycznych, zorganizowanie dodatkowych zajęć. Dyrektor,
wypowiadając się w tej samej kwestii, również wskazał na wniosek dotyczący potrzeby organizowania zajęć
dodatkowych. Dyrektor zwrócił uwagę także na plan działań po analizie wyników sprawdzianu.
Wdrażanie wniosków w niewielkim stopniu przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. Dyrektor szkoły

podczas rozmowy stwierdził, że wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów przekładają się na wzrost efektów
kształcenia. Wskazał on na wymieniane już wcześniej wnioski mówiące o konieczności wspomagania pomocą
psychologiczno-pedagogiczną, organizowania zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych
rozwijających kompetencje kluczowe oraz przygotowujących do sprawdzianu. Jako przykład działań dyrektor podał:
• wdrożenie zajęć dodatkowych w ramach projektu "Wiedzą zdobędę świat",
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• wdrożenie zajęć specjalistycznych - zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, psychoedukacyjnych,
• poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, terapia logopedyczna,
• wdrożenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, z matematyki,
• wdrożenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe: polisensoryczne zajęcia z zakresu przyrody i ekologii,
geometrii, bilingwalne warsztaty języka niemieckiego i angielskiego.
Według dyrektora powyższe działania przyniosły efekt w postaci wzrostu wyniku staninowego o 1 punkt. Z analizy
dokumentów dowiadujemy się, że średni wynik szkoły w skali staninowej w roku szkolnym 2009/2010 wyniósł 2
(bardzo niski), w roku 2010/2011 - 1 (najniższy), a w 2011/2012 ponownie 2 (bardzo niski).
 Powyższe argumenty świadczą o średnim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: C

Wymaganie: Uczniowie są aktywni

Komentarz:

Uczniowie są aktywni, zaangażowani zarówno w zajęcia lekcyjne jak i pozalekcyjne organizowane
przez szkołę. Nauczyciele wspierają działania uczniów głównie poprzez aktywizację, co wyzwala w nich
chęć do zgłaszania własnych pomysłów związanych z procesem edukacyjnym, działaniami artystycznymi
i społecznymi. W konsekwencji inicjatywy uczniowskie realizowane są przez szkołę i przyczyniają się
do poprawy jakości jej pracy.
Przeprowadzone badania wskazują, że większość uczniów jest zaangażowana zarówno w zajęcia lekcyjne

jak i pozalekcyjne organizowane przez szkołę, o czym świadczą udzielone w wywiadach i ankietach wypowiedzi
nauczycieli, rodziców i samych uczniów. Wszyscy ankietowani nauczyciele (9) uznali, że dzieci chętnie i w dużym
stopniu angażują się w zajęcia i są nimi zainteresowane. Pokazują to wskazane przez nich przykłady:
• wykonywanie dodatkowych zadań (3 wskazania),
• przygotowywanie uroczystości i gazetek szkolnych (5 wskazań),
• przygotowywanie referatów i dodatkowych informacji (4 wskazania),
• pytania zadawane nauczycielowi (7 wskazań).
W przypadku zajęć pozalekcyjnych były one następujące:
• wysoka frekwencja (3 wskazania),
• udział w różnych akcjach charytatywnych, przygotowywanie imprez, samodzielne przygotowanie zajęć (po 1
wskazaniu).
W wywiadzie nauczyciele skonkretyzowali działania aktywizujące uczniów, wymieniając:
• system motywacyjny (nagrody, listy gratulacyjne, wyróżnienia),
• indywidualne podejście do każdego ucznia,
• metody aktywizujące (burza mózgów, aktywności ruchowej C. Orffa, spontanicznej inscenizacji),
• szeroką oferta zajęć pozalekcyjnych.
O aktywności uczniów świadczą opinie większości ankietowanych rodziców, którzy wskazali, że ich dzieci chętnie
angażują się w zajęcia lekcyjne (22 z 25) i pozalekcyjne (20 z 25). Podobne zdanie wyrazili w ankietach uczniowie
klas: piątej i szóstej. Według ich opinii oba rodzaje zajęć są wciągające i angażują ich (20 z 24). Uznali również,
że w szkole najbardziej lubią:
• lekcje WF, j. polskiego, j. niemieckiego, przyrody, informatyki (5 wskazań),
• przerwy (4 wskazania),
• wycieczki, wyjścia na podwórko (po 1 wskazaniu).
Zaangażowanie uczniów można było także zauważyć podczas obserwacji zajęć.
Wszystkie grupy respondentów objęte badaniem wskazały w wywiadach, że uczniowie podejmują inicjatywy

dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Uczniowie powiedzieli, że mają możliwość wpływania na to
w jaki sposób mogą się rozwijać np.:
• „jesteśmy aktywni na lekcji”,
• „uczestniczymy w zajęciach pozalekcyjnych”,
• „przynosimy dodatkowe pomoce, informacje do szkoły”,
• „uważamy na lekcji”.
Ponadto dzielą się, najczęściej z nauczycielami, pomysłami na to, co chcieliby robić w szkole. Wymienili m.in.
następujące działania:
• „na plastyce przed świętami robimy pisanki”,
• „na technice możemy wyszywać”,
• „podajemy tematykę zawodów, gazetek ściennych”,
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• „organizujemy dyskoteki, konkursy (z okazji Dnia Kobiet na najsympatyczniejszą nauczycielkę, dziewczynę)”.
Dyrektor szkoły wskazał przykłady zajęć pozalekcyjnych, w których chcą uczestniczyć uczniowie np. z języka
angielskiego, sportowe, komputerowe. O własnych pomysłach uczniów związanych z działaniami szkoły mówili
także rodzice. Ich wypowiedzi dotyczyły organizacji wyjazdów na basen, do kina, przygotowywania imprez np.
"Mam talent”, czy zbiórki plastikowych kapsli. Przedstawiciele partnerów i samorządu podali przykład organizacji
kiermaszu świątecznego, gdzie widoczne jest duże zaangażowanie dzieci. Dodali także, że o tych inicjatywach
można przeczytać w prasie lokalnej. Dodatkowo nauczyciele podkreślili działania uczniów podejmowane na rzecz
własnego rozwoju i rozwoju szkoły:
• działania edukacyjne (udział w apelach okolicznościowych, konkursach, olimpiadach, zawodach,
przygotowywanie gazetek szkolnych) – (7 wskazań),
• artystyczne na rzecz społeczności lokalnej i środowiska (występy na imprezach okolicznościowych np. Dzień
Babci i Dziadka, Dzień Matki, dla mniejszości niemieckiej) – (4 wskazania),
• społeczne (udział w różnorodnych akcjach charytatywnych np. Góra Grosza, Sprzątanie świata, Śniadanie daje
moc, dokarmianie zwierząt, zbiórka dla dzieci z domu dziecka) – (4 wskazania).
Nauczycieli mówili również o tym, że szkoła pomaga uczniom planować własny rozwój w dłuższej perspektywie
poprzez:
• organizację spotkań z przedstawicielami gimnazjów, ciekawymi ludźmi,
• prowadzenie zajęć z poradnictwa zawodowego,
• prowadzenie na lekcjach wychowawczych rozmów i podkreślania mocnych cech ucznia,
• prowadzenie rozmów z rodzicami uczniów.
Szkoła realizuje działania zainicjowane przez uczących się. Uczniowie stwierdzili, że ich pomysły, które

proponowali nauczycielom, zostały zrealizowane. Jako przykład podali gazetki szkolne. Widoczne jest to również
na terenie szkoły, gdzie znajdują się właśnie gazetki o różnej tematyce, prace fotograficzne, które powstały
przy realizacji jednego z projektów edukacyjnych. W klasach wiszą przygotowane autoprezentacje zespołów
klasowych, gdzie każdy uczeń określonej klasy przygotował opis własnej osoby. Dyrektor szkoły podczas wywiadu,
podał szereg działań zainicjowanych przez uczniów, które zostały przez szkołę zrealizowane:
• dyskoteki szkolne, ogniska integracyjne,
• imprezy klasowe (Mikołajki, Dzień Chłopca, Kobiet),
• zajęcia sportowe (unihokej, wyjazdy na basen),
• wyjazdy do kina, wycieczki,
• gry, zabawy i konkursy z okazji Dnia Dziecka,
• kącik jadalny.
Dodatkowo nauczyciele wskazali na możliwość gry w tenisa stołowego na przerwach i rodzinne rajdy rowerowe.
 Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Respektowane są normy społeczne

Komentarz:
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Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki; znają również normy społeczne obowiązujące w szkole;
wyróżniają się wysoką kulturą osobistą – na co zwracają uwagę pracownicy niepedagogiczni i partnerzy
szkoły wraz z przedstawicielami samorządu. W celu wzmocnienia pożądanych zachowań szkoła podejmuje
szereg działań profilaktycznych i wychowawczych, które są analizowane i w razie potrzeby modyfikowane,
co wpływa na poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów. Uporządkowanie przestrzeni szkolnej poprzez
wyznaczenie miejsc, w których mogą poruszać się uczniowie swobodnie oraz kącika jadalnego i miejsca
do gry w tenisa stołowego czynią placówkę przyjazną dla każdego dziecka.
Diagnoza zachowań uczniów prowadzona jest w szkole na bieżąco – o czym mówi dyrektor – na podstawie

obserwacji na przerwach i lekcjach, bezpośrednich rozmów z dziećmi, analizy dzienników lekcyjnych pod kątem
wpisywanych uwag. Duży wpływ na konstruowanie diagnoz mają wychowawcy. Dyrektor, mówiąc o sposobach
diagnozowania zagrożeń w szkole, wskazał na badanie ankietowe przeprowadzane we wrześniu wśród rodziców,
nauczycieli i uczniów oraz na opracowanie wyników tych ankiet, a także na rozmowę przeprowadzoną z wszystkimi
pracownikami odnośnie zaobserwowanych przez nich zagrożeń. Według większości rodziców (23 z 25) pozytywne
zachowania dzieci dostrzegane są przez nauczycieli; dwie osoby były odmiennego zdania. 19 rodziców stwierdziło,
że otrzymują informacje na temat zagrożeń występujących w szkole, natomiast 6 osób uznało, że takie informacje
do nich nie docierają.
W szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie

pożądanych zachowań. Podczas badania ankietowego rodzice stwierdzili, że pozytywne zachowania dzieci są
chwalone przez nauczycieli - ma to miejsce np. na koniec roku szkolnego, kiedy dzieci otrzymują nagrody
i wyróżnienia za naukę, ale także za postawę i zachowanie. W czasie roku szkolnego nauczyciele chwalą uczniów
za zaangażowanie w tworzenie gazetek szkolnych - robią to werbalnie i poprzez przyznawanie plusów. Rodzice
zauważyli także, że duże znaczenie dla dzieci ma konkurs na najlepszą klasę i nagroda w postaci wyjazdu np.
do kina. Dyrektor w wywiadzie powiedział, że w celu wzmocnienia pożądanych zachowań szkoła podejmuje szereg
działań profilaktycznych i wychowawczych:
• spotkania z policją,
• pogadanki prowadzone przez wychowawców na temat konsekwencji różnych uzależnień,
• przedstawienia teatralne promujące właściwe zachowania związane z profilaktyką,
• doraźne spotkania z rodzicami - wypracowanie wspólnej strategii postępowania,
• opracowano regulamin dowozów dzieci,
• w ramach rywalizacji wprowadzono system punktacji dla klas - najlepsza klasa wyjeżdża na wycieczkę,
• nagrody i wyróżnienia.
Działania profilaktyczne i wychowawcze są udokumentowane, m.in.:
• organizacja i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym zajęć wyrównawczych rozwijających
kompetencje kluczowe; zajęć specjalistycznych (logopedyczne, psychoedukacyjne, rewalidacyjno-kompensacyjne,
z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego); zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (przyrodnicze,
językowe, informatyczne); zajęć sportowych (gimnastyka korekcyjna, unihokej),
• współpraca z rodzicami dotycząca absencji (szukanie sposobów eliminowania), z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną, z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Kultury,
• udział w akcji „Sprzątanie świata”,
• zapoznawanie uczniów w czasie lekcji wychowawczych z zasadami BHP obowiązującymi w szkole,
• organizacja obchodów rocznic wydarzeń historycznych i świat państwowych, np. DEN, 3 Maja, Dzień Dziecka,
Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka,
• działalność uczniowska w organizacji samorządu uczniowskiego,
• zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy i agresji realizowane w każdej klasie (bezpieczna droga do szkoły,
bezpieczeństwo w życiu codziennym),
• monitorowanie zachowań uczniów podczas pobytu w świetlicy,
• pokaz instruktażowy dla uczniów w zakresie realizowania pierwszej pomocy,
• monitorowanie funkcjonowania grup dzieci sześcioletnich w warunkach klasowych i świetlicowych,
• stosowanie na co dzień wewnątrzszkolnego systemu nagród i kar oraz klasowych reguł i ustaleń,
• zwiększanie bezpieczeństwa podczas przerw szkolnych – wyłączenie newralgicznych części korytarza szkolnego
typu schody, miejsca koło toalet,
• zwiększenie bezpieczeństwa w szatni szkolnej – szatnia otwierana w określonych godzinach pod nadzorem
woźnego,
• podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie psychoprofilaktyki.
Rodzice w wywiadzie stwierdzili, że ich dzieci nie są narażone w szkole na niewłaściwe zachowania ze strony
innych uczniów, a pojawiające się sporadycznie sytuacje sporne są bezzwłocznie wyjaśniane przez nauczycieli.
Rodzice doceniają to, że szkoła jest mała, co sprzyja zapewnieniu bezpieczeństwa każdemu dziecku. W ankiecie
22 rodziców stwierdziło, że nauczyciele szybko reagują na niewłaściwe zachowania uczniów i że pozytywne
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zachowania dziecka są chwalone przez nauczycieli, 3 jest odmiennego zdania w obu kwestiach. Według 12
rodziców nauczyciele szybko reagują na ryzykowne zachowania uczniów, natomiast 2 twierdzi, że nie, a 11 uznało,
że nie ma takich zachowań w szkole. Podczas obserwacji placówki nie zauważono żadnych agresywnych
(werbalnych i niewerbalnych) zachowań uczniów. W rozmowie pracownicy niepedagogiczni, mówiąc o działaniach
eliminujących niewłaściwe zachowania, wskazali na kilka przykładów:
• nagana dyrektora,
• zawieszenie w prawach ucznia i odwołanie udziału dziecka we wszelkich imprezach na zewnątrz,
• apele dyscyplinujące.
Natomiast właściwe zachowania według nich wzmacniane są pochwałami, nagrodami i wyróżnieniami, ale także
poprzez akcje profilaktyczne. Dyrektor w ankiecie wskazał, że w roku szkolnym 2012/2013 zdiagnozowano za
pomocą ankiet poziom bezpieczeństwa w szkole. W wyniku diagnozy uchwalono regulaminy, organizowano apele
dyscyplinujące, zwrócono uwagę nauczycielom na podniesienie jakości pełnionych dyżurów, uporządkowano
godziny otwierania szatni. Uświadomiono uczniów w zakresie ich praw i obowiązków wynikających ze statutu.
Poddano monitoringowi newralgiczne części szkoły.
Zarówno dyrektor jak i nauczyciele w wywiadzie powiedzieli, że w szkole dokonywana jest analiza działań

podejmowanych dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych postaw. Dokonują tego poprzez:
• ankiety, wywiady z rodzicami,
• obserwacje zachowań uczniów na przerwach w budynku i na boisku, podczas wycieczek, wyjazdów,
• wspólne rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, dyrektorem,
• omawianie podjętych działań i ich skuteczności na spotkaniach zespołów wychowawczych,
• podsumowanie Programu Wychowawczego i Profilaktycznego – wyciąganie wniosków,
• omówienie na zebraniach Rady Pedagogicznej.

Zdaniem partnerów i przedstawicieli samorządu szkoła w celu wzmacniania pożądanych zachowań uczniów
i przeciwdziałania niepożądanym realizuje Program Wychowawczy i Profilaktyczny; współpracuje z Komendą
Miejską Policji i innymi podmiotami. Według rozmówców w szkole jest dobra atmosfera dzięki skutecznej
współpracy dyrektora z pracownikami szkoły, ale także w wyniku dobrze zorganizowanego nadzoru wewnętrznego.
Zarówno dyrektor jak i nauczyciele podczas wywiadu stwierdzili, że na skutek dokonywanych analiz
podejmowanych dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań, pojawiła się potrzeba
modyfikacji tych działań. Został opracowany jednolity tekst statutu szkoły, który precyzuje prawa, obowiązki,
system nagród i kar, strój uczniowski, właściwie zachowanie się na lekcjach i przerwach. Została ograniczona
przestrzeń w newralgicznych częściach szkoły. Utworzono miejsca spokoju (kącik jadalny) oraz miejsce
naturalnego emanowania energii uczniów (stół do tenisa stołowego). Nauczyciele zostali zobowiązani
do uważnego i sumiennego sprawowania dyżurów nauczycielskich.
 Podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy uczących się.
Dyrektor w ankiecie wskazał na kilka propozycji zmian w działaniach wychowawczych, jakie zgłaszali uczniowie:
• postulat zamykania szatni,
• utworzenie kącika jadalnego,
• udostępnienie stołu do tenisa stołowego.
Według dyrektora wszystkie te propozycje zostały zrealizowane. Podczas wywiadu uczniowie uznali, że nie
zgłaszali pomysłów dotyczących zasad postępowania w szkole, praw i obowiązków. W ankiecie 8 nauczycieli z 9
stwierdziło, że podejmowane przez nich działania wychowawcze uwzględniają inicjatywy uczniów. Jednocześnie
nauczyciele podczas rozmowy zwrócili uwagę na to, że uczniowie nie zgłaszają inicjatyw w zakresie modyfikacji
działań wychowawczych.
Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy. Wszyscy ankietowani szóstoklasiści (10) oznajmili, że zasady

właściwego zachowania są dla nich jasne. Podobnie jest z uczniami o rok młodszymi - 3 z 14 było takiego samego
zdania. Natomiast podczas wywiadu wskazali konkretne przykłady praw jakie im przysługują np.:
• możliwość poprawy sprawdzianu,
• możliwość zadania pytania nauczycielowi,
• prawo do odpoczynku.
Powiedzieli też o tym, czego nie wolno robić w szkole. Jako przykłady wymienili m.in. zakaz:
• używania telefonów,
• malowania się,
• biegania po korytarzu,
• używania brzydkich słów,
• noszenia ostrych narzędzi.
„Dzieci są grzeczne, kulturalne i odpowiedzialne. Od takiego dziecka zawsze słyszymy dzień dobry." – tak opisują
zachowania uczniów partnerzy szkoły i samorząd. Innym przykładem znajomości obowiązujących w szkole norm
może być zachowanie wychowanków prezentowane podczas przerw i na boisku w trakcie obserwacji placówki –
uczniowie właściwie reagowali na uwagi dyżurujących nauczycieli, którzy dbają, by nikomu nie stała się krzywda.
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Uczniowie prezentują zachowania zgodne z wymaganiami. Pracownicy niepedagogiczni w trakcie wywiadu
wskazali konkretne przykłady zachowań jakich oczekuje się od uczniów w szkole – są to m.in.: szacunek
do dorosłych oraz kultura osobista. Określili, co najbardziej podoba im się w zachowaniu i prezentowanych
postawach przez uczniów, wymieniając m.in. wzajemną pomoc dzieci, wysoką kulturę osobistą, poszanowanie
pracy innych. Stwierdzili również, iż uczniom nie wolno przede wszystkim: wychodzić poza teren szkoły, używać
wulgaryzmów czy stosować żadnych używek. Jednocześnie dodali, że uczniowie mają świadomość tych zasad
i respektują je. Dodali także, że w szkole zdarza się czasami przemoc słowna, ale bardzo sporadycznie. W trakcie
wywiadu dyrektor wskazał na złamania norm i kary statutowe wymierzone przez niego: zawieszenie w prawach
ucznia na określony czas za łamanie regulaminów szkolnych. Natomiast podczas obserwacji placówki nie
zauważono złamania ogólnie przyjętych norm społecznych w relacjach pomiędzy uczniami. Dodatkowo
nauczyciele stwierdzili w rozmowie, że nie ma w szkole niepożądanych zachowań - czasami zdarzają się
niewłaściwe; jednocześnie wskazali na osiągnięcia szkoły w kształtowaniu wymaganych zachowań, wymieniając:
• brak przejawów agresji, zastraszania,
• pozytywne opinie środowiska,
• przeniesienia uczniów z innych szkół z poprawą zachowania,
• zainteresowanie szkołą wśród dzieci spoza obwodu.
Uczniowie czują się bezpiecznie. Wszyscy uczniowie klasy VI (10) powiedzieli, że zarówno podczas lekcji jak

i przerw czuli się bezpiecznie. Wśród uczniów klasy V większość z nich (8 z 14) uznała, że ani razu inni uczniowie
nie robili kawałów, dowcipów, które odebrali jako nieprzyjemne, 5 uznało, że zdarzyła się taka sytuacja raz,
a jeden, że zaistniała 2-3 razy. Wszyscy jednomyślnie stwierdzili, że ani razu nie brali udziału w bójce z innymi
uczniami, gdzie używano niebezpiecznego narzędzia. Taka sama odpowiedź padła przy pytaniu dotyczącym
zmuszania przez innych uczniów do kupowania czegoś za własne pieniądze lub oddawania im swoich rzeczy.
Połowa respondentów uznała, że nie zdarzyło się, aby inni uczniowie używali wobec nich nieprzyjemnych wyzwisk.
13 z 14 uczniów stwierdziło, że nie zostali pobici. Jeden z nich uznał, że raz miała miejsce taka sytuacja.
W przypadku 12 ankietowanych nie nastąpiło celowe wykluczenie ich z grupy, w 2 przypadkach raz miała miejsce
taka sytuacja. 10 uczniów określiło, że ani razu nie zostały umyślnie zniszczone ich rzeczy, w 3 przypadkach
zdarzyło się tak raz, a w 1 - 4 razy. 12 ankietowanych powiedziało, że ani razu inni uczniowie nie obrażali ich za
pomocą Internetu lub telefonu komórkowego, 2 osoby były odmiennego zdania w pojedynczym przypadku.
Wszyscy określili, że ani razu nie ukradziono im jakiegoś przedmiotu ani pieniędzy. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo
na lekcjach i na przerwach to 13 uznało, że czują się bezpieczni. 6 z 14 uznało, że przebywając na terenie szkoły
po zajęciach lekcyjnych czują się bezpieczni, a 6 z nich powiedziało, że nie bywa na terenie szkoły po lekcjach.
W wywiadzie rodzice powiedzieli, że jeżeli chodzi o budynek szkoły i teren wokół to ich dzieci czują się
bezpiecznie. Podkreślili, że starsze dzieci czują się odpowiedzialne za młodsze i dużo im pomagają. Rodzice
i partnerzy zwrócili uwagę na niebezpieczną drogę przy szkole, dodając, że jest to poza zasięgiem ich i szkoły.
W opinii partnerów szkoły i samorządu dzieci czują się w szkole komfortowo i są bardzo bezpieczne. Nie słyszeli
oni o żadnych bójkach, pobiciach, nie było zgłoszeń problemów wychowawczych ani potrzeby interwencji
w sytuacjach kryzysowych. Jest to jedna ze szkół, w których praktycznie nie ma wypadków. W sposób szczególny
dba się o bezpieczeństwa dzieci dowożonych, gdzie dodatkowo nauczyciele odprowadzają uczniów
i przyprowadzają ich. Analiza opisu ośmiu obserwacji zajęć wskazuje również na to, że uczniowie podczas lekcji są
bezpieczni. Procesy edukacyjne są tak zorganizowane, że sprzyjają uczeniu się. Klasy przystosowane są
do prowadzenia zajęć, wyposażone w pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane są podczas zajęć np. tablice
interaktywne, programy komputerowe, klocki, gry edukacyjne, karty pracy. Podczas zajęć stosowane są także
różnorodne formy ćwiczeń. W klasach wydzielone są też części zabawowe dla dzieci. W opinii pracowników
niepedagogicznych szkoła dba o bezpieczeństwo poprzez:
• omawianie z dziećmi na zajęciach z wychowawcą zachowań pożądanych i niewłaściwych oraz konsekwencji
wynikających z zachowań niebezpiecznych,
• opracowanie regulaminu dowozu uczniów i sprawowanie opieki nauczycieli, którzy odprowadzają
i przyprowadzają dzieci,
• wprowadzenie zakazu samowolnego opuszczania terenu szkoły,
• systematycznie pełnione dyżury na przerwach.
Stwierdzili oni także, że w szkole nie ma miejsc niebezpiecznych ani zachowań agresywnych, jest to mała szkoła
i wszystkie zachowania są widoczne.
 Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wnioski z ewaluacji:

1. Nauczyciele podejmują próby stosowania ilościowych i jakościowych metod analizy. Nie uwzględniają
w niej jednak wielu czynników, w tym kontekstowych, które pozwalają na pełne określenie przyczyn
niskich wyników sprawdzianu.

2. W szkole dokonuje się analiz osiągnięć uczniów, formułuje się wnioski i wdraża je, co w niewielkim
stopniu wpływa na wzrost efektów kształcenia.

3. Udział dzieci w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, akcjach charytatywnych, imprezach szkolnych
i środowiskowych stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju uczniów i wzbogaca realizację zajęć
lekcyjnych w zakresie podstawy programowej.

4. Wielość i różnorodność działań profilaktycznych i wychowawczych podejmowanych w szkole, a także
wielkość budynku i liczba dzieci dają duże poczucie bezpieczeństwa uczniom.

5. W szkole zwraca uwagę fakt dużej liczby dzieci z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
co może mieć wpływ na efekty kształcenia.
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Efekty  
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

D

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności C
Uczniowie są aktywni B
Respektowane są normy społeczne B
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