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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. 

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

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

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra

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

i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 20-10-2015 - 02-11-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Zygmunt Ormaniec, Edyta Stradomska, Magdalena Malczyk. Badaniem objęto 90

uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 65 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 24 nauczycieli (ankieta i wywiad

grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, z przedstawicielem samorządu

lokalnego oraz wywiady grupowe z partnerami szkoły i z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje

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

podstawowe obszary działania Szkoły.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Akusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego

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

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

Szkoła Podstawowa wraz z Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze. Organem

prowadzącym Szkołę jest Gmina Zator. W trzynastu oddziałach Szkoły Podstawowej uczy się 289 uczniów. 

Szkoła stwarza uczniom warunki do podejmowania różnorodnych aktywności. Dzieci angażują się w organizację

życia szkolnego. Uczniowie z samorządem uczniowskim inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju

oraz angażują w nie inne osoby. Zgłaszają propozycje działań dotyczące rozwoju Szkoły i społeczności lokalnej,

biorą udział w akcjach ekologicznych i wolontariackich.

Działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone w Szkole są dostosowane do potrzeb uczniów oraz

specyfiki środowiska, w którym funkcjonuje Szkoła. Programy wychowawczy i profilaktyki uwzględniają przede

wszystkim działania mające na celu: zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, dbałość

o harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów, rozwijanie ich kreatywności i samodzielności. 

Mocną stroną bazy szkolnej jest infrastruktura sportowa - sala i hala sportowa oraz boisko wielofunkcyjne.

Przestrzeń w klasach jest zorganizowana adekwatnie do sposobu prowadzenia zajęć oraz wykorzystywanych

metod. Sale lekcyjne są odpowiednio wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Doposażenia oraz

modernizacji wymaga pracownia komputerowa.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa
Patron im.A. Mickiewicza

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Zator

Ulica Kongresowa

Numer 11

Kod pocztowy 32-640

Urząd pocztowy Zator

Telefon 0338410803

Fax 0338410803

Www zsozator@wp.pl

Regon 35706238400000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 289

Oddziały 13

Nauczyciele pełnozatrudnieni 10.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 21.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 22.23

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 28.9

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat oświęcimski

Gmina Zator

Typ gminy gmina miejsko-wiejska
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Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań

Uczniowie są aktywni

Poziom podstawowy:

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych
aktywności. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich
uczestniczą.

Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu
uczniowskiego.

Poziom wysoki:

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

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Poziom podstawowy:

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

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.

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

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

Poziom wysoki:

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

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice.

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Poziom podstawowy:

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

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

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu
zawodowemu.

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.

Poziom wysoki:

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

Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne
odpowiednie do jej potrzeb.

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii
i nauk pokrewnych.
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Wnioski

1. Nauczyciele w czasie lekcji kształtują aktywność uczniów ukierunkowaną na samodzielną pracę,

słuchanie i notowanie, jednak w mniejszym stopniu rozwijają aktywność służącą społecznemu uczeniu

się, tj.: zadawanie pytań, wzajemne uczenie się, pomoc koleżeńska czy praca w parach i grupach.

2. Wnioski z badań zewnętrznych i wewnętrznych służą do planowania działań edukacyjnych oraz

tworzeniu odpowiednich warunków do ich realizacji.

3. W wyniku wdrażania wniosków z analizy działań wychowawczych i profilaktycznych, Szkoła podejmuje

inicjatywy mające na celu prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo uczniów.

4. Dyrektor, w miarę możliwości budżetowych oraz dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych, wzbogaca

oraz modernizuje bazę dydaktyczną Szkoły.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie są aktywni

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła stwarza uczniom warunki do podejmowania różnorodnych aktywności w zakresie: działań

wychowawczych, procesów uczenia, organizacji życia szkolnego oraz rozwijania zainteresowań.

Uczniowie z samorządem uczniowskim inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju oraz

angażują w nie inne osoby. Według nauczycieli uczniowie zgłaszają propozycje działań dotyczące

rozwoju Szkoły i społeczności lokalnej.

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

podejmowania różnorodnych aktywności. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w

szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą. 

Większość uczniów deklaruje, że ich aktywność ukierunkowana jest na samodzielną pracę, słuchanie

i notowanie. Ponadto uczniowie uważają, że lekcje są dla nich ciekawe i są w nie zaangażowani (Wykres 1j-2j).

Nauczyciele natomiast w małym stopniu rozwijają aktywność służącą społecznemu uczeniu się. Mniej niż połowa

uczniów wskazała, że bierze udział w dyskusji i zadaje pytania w trakcie lekcji oraz pracuje w grupach

lub parach (Wykres 3j-5j). Większość uczniów uważa, że rzadko pomaga innym się uczyć (Wykres 6j).

Nauczyciele motywują wszystkich uczniów do angażowania się w proces uczenia się poprzez stosowanie

różnorodnych metod. Uczący uświadamiają uczniom cele lekcji i przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności,

odwołują się do wiedzy pozaszkolnej ucznia, doświadczeń z życia codziennego oraz wykorzystują korelację

międzyprzedmiotową. Często prowadzą lekcje w sposób ciekawy, atrakcyjny dla uczniów, wprowadzają efekt

zaskoczenia, zaciekawienia, nowości i zabawy. Nauczyciele podczas lekcji stosują metody i techniki

aktywizujące sprzyjające samodzielności myślenia i działania. Przydzielając uczniom role i zadania uwzględniają

ich potrzeby, możliwości i zainteresowania. Uczniowie mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli, którzy

często stosują pozytywne wzmocnienia, udzielają pochwał, nagradzają, oceniają oraz pobudzają kreatywne

pomysły uczniów. Dzięki temu podczas obserwowanych lekcji wszyscy uczniowie są zaangażowani, chętnie

wykonują zadania i polecenia nauczycieli oraz są kreatywni w realizowaniu własnych pomysłów.
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego. 

Ponad połowa uczniów zadeklarowała, że reprezentanci samorządu uczniowskiego robią dużo fajnych rzeczy

(Wykres 1j). Większość uczniów uważa, że Samorząd Uczniowski zajmuje się sprawami ważnymi dla uczniów

oraz tym co ich interesuje (Wykres 2j -3j). Ponadto realizuje pomysły uczniów oraz samych nauczycieli.

Uczniowie podali, że zgłaszali propozycje dotyczące organizacji imprez szkolnych: Mikołajek, Walentynek,

wycieczek i wyjazdów oraz tzw. „szczęśliwego numerka”. Nauczyciele twierdzą natomiast, że uczniowie zgłaszali

inicjatywy m.in. w sprawach dotyczących działań wychowawczych: organizacji akademii szkolnych z okazji

różnych uroczystości czy akcji charytatywnych. W zakresie procesów uczenia się nauczyciele podali,

że uczniowie inicjują udział w różnych konkursach i zawodach, proponują ofertę zajęć pozalekcyjnych

i sportowych oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Według uczących uczniowie chętnie włączają się w organizacje

życia szkolnego. Ponadto nauczyciele twierdzą, że uczniowie mają wpływ na rozwijanie swoich zainteresowań

poprzez: współorganizowanie „Dnia talentu”, „Dnia sportu” czy aktywne uczestnictwo w różnorodnych zajęciach

sportowych. Uczniowie uważają, że zajmują się sprawami ważnymi dla nich (Wykres 4j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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W wymaganiu "Uczniowie są aktywni" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano

następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

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

rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby.

Pomysły uczniów w większym stopniu dotyczą działalności na rzecz społeczności szkolnej m.in organizacji:

dyskotek, Mikołajek, poczty walentynkowej, wycieczek, wyjazdów oraz pieszych rajdów np.:Szlakiem

Architektury Drewnianej, Szlakiem Młynów Zatorskich, Historycznego - Kopiec Grunwaldzki. Ponadto uczniowie

organizują dzień prezentacji talentów uczniowskich oraz konkurs na przebranie Halloween. W realizacji

wszystkich pomysłów wspierają ich nauczyciele. Według uczących uczniowie podejmują również wiele inicjatyw

skierowanych do społeczności lokalnej m.in.: różnorodne akcje charytatywne m.in.: „Nakrętka”, „Szlachetna

Paczka”, „Adopcja Serca” – pomoc finansowa dla dziecka z Afryki," Gwiazdka dla najmłodszych". Ponadto

uczniowie realizują projekt "Człowieka należy mierzyć miarą serca" oraz włączają się w organizowanie pomocy

dla potrzebujących mieszkańców gminy Zator m.in. poprzez zbiórkę środków czystości oraz żywności,

przygotowanie przedstawienia teatralnego oraz stroików na „Gminną Wigilię" dla osób starszych, przygotowanie

stroików na " Kiermasz świąteczny". Uczniowie biorą udział ponadto w akcji „Pamiętamy o tych, którzy odeszli”

porządkując grób Nieznanego Żołnierza przed zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych.Uczniowie dbając

o przyrodę małej ojczyzny organizują sprzątanie świata, włączają się również w działania proekologiczne tj.:

zbiórka baterii i makulatury. Zdaniem uczących młodzież chętnie poznaje dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

regionu dlatego aktywnie uczestniczy w zajęciach organizowanych przez Koło Łowieckie Kruk w Zatorze oraz

w żywych lekcjach historii i  przyrody przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej. Ponadto

uczniowie korzystają również ze zbiorów Izby Regionalnej Doliny Karpia..
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Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone w Szkole są dostosowane do potrzeb uczniów

i środowiska. Uczniowie w Szkole czują się bezpiecznie chociaż zdarzają się zachowania

niepożądane zwłaszcza o charakterze werbalnym. Prowadzona jest analiza podejmowanych działań

wychowawczych, która ma na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

Ocenia się skuteczność podejmowanych działań i w razie potrzeby modyfikuje się je, uwzględniając

inicjatywy rodziców i uczniów. 

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

są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.

Działania wychowawcze i profilaktyczne są dostosowane do potrzeb uczniów oraz specyfiki środowiska, w

którym funkcjonuje Szkoła. Programy wychowawczy i profilaktyki uwzględniają przede wszystkim

działania mające na celu: zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, dbałość

o harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów, rozwijanie ich kreatywności i samodzielności. Szkoła umożliwia

wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom poprzez organizowanie kółek zainteresowań, zajęć

wyrównawczych, rewalidacyjnych, artystycznych, rekreacyjno-sportowych. Szkoła szczególną opieką otacza

dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szkoła podejmuje działania mające na celu uświadomienie uczniom i rodzicom zagrożeń związanych

z uzależnieniami, promowanie zdrowego stylu życia, aktywizowanie uczniów do podejmowania

działalności sportowej i kulturalnej. Szkoła przywiązuje także wagę do kształtowania postaw patriotycznych oraz

do zapoznania dzieci z polskimi tradycjami i obyczajami. Wpływ rodziców na kształt programu profilaktyki

i wychowawczego jest raczej bierny, chociaż mają możliwość wnoszenia swoich propozycji. Na początku roku

szkolnego otrzymują oni zarysy programów przygotowanych przez radę pedagogiczną, są zapoznawani z ich

treścią na zebraniach z rodzicami i na zebraniu rady rodziców. Rodzice akceptują propozycje rady

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

psychiczne.

Uczniowie wskazują, że w Szkole sporadycznie zdarzają się niepożądane zachowania dotyczące przemocy

fizycznej, częściej słownej lub pozawerbalnej (Wykresy 1j-8j). Partnerzy oraz pracownicy

niepedagogiczni informują, że w Szkole jest bezpiecznie. Klasy I-III uczą się w oddzielnej części budynku

Szkoły, nauczyciele pełnią dyżury na korytarzach, nad bezpieczeństwem dzieci wchodzących i wychodzących ze

Szkoły czuwa również pani woźna. Dyrektor regularnie przekazuje do organu prowadzącego informacje

dotyczące bezpieczeństwa w Szkole. Na terenie Szkoły jest monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

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

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

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

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

członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu

Zdecydowana większość rodziców deklaruje, że ma wpływ na to, jakich zachowań oczekuje się od ich dzieci w

szkole (Wykres 1j). Rodzice i uczniowie wskazują także, że mają wpływ na zasady obowiązujące

w Szkole (Wykresy 2j, 3j). Na lekcjach nauczyciele i uczniowie dbają o przestrzeganie przyjętych w Szkole

zasad. Według nauczycieli najważniejszymi wartościami i normami obowiązującymi w Szkole są: wszechstronny

rozwój osobowy, systematyczność, obowiązkowość, kształtowanie wyrażania uczuć i emocji, rozwijanie postaw

asertywnych, szacunek dla siebie i innych, patriotyzm, tradycje rodzinne, tolerancja, troska o życie i zdrowie,

kultura osobista, uczciwość.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania:  W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki.

W Szkole prowadzi się działania antydyskryminacyjne, między innymi poprzez: udział uczniów w akcjach

charytatywnych adresowanych do chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych realizowanych przez

Szkolne Koło "Caritas", współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, akcję "Nakrętka", "Szlachetna Paczka",

Adopcja Serca. Kształtowane są postawy tolerancji poprzez udział uczniów w wystawach dotyczących Żydów

i Romów w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze, lekcje poświęcone tematyce tolerancji. Nauczyciele

deklarują, że regularnie prowadzą działania (Wykres 1o), ukierunkowane głównie na: niepełnosprawność, kolor

skóry, status ekonomiczny (Wykres 1w). Rodzice podczas wywiadu wskazali, że w szkole zdarzają się przypadki

dyskryminacji, głównie na tle zamożności, są one jednak jednostkowe. 

 

Wykres 1o
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Wykres 1w

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

poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
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Obszar badania: W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze i

profilaktyczne oraz modyfikuje je w razie potrzeb.

Nauczyciele dokonują analizy działań wychowawczych poprzez monitorowanie realizacji programu

wychowawczego i profilaktyki, ankietowanie środowiska uczniowskiego, obserwacje i analizy zachowań uczniów,

rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami, współpracę z innymi nauczycielami. Analizy dokonywane są przez

pedagoga szkolnego dwa razy w roku szkolnym oraz przez nauczycieli na spotkaniach zespołów

wychowawczych. W wyniku tych analiz wprowadzono system motywacyjny – prezentowanie najlepszych

uczniów na comiesięcznych apelach. Każda klasa posiada kodeks klasowy wypracowany wspólnie

z wychowawcą. W wyniku analiz przeprowadzono spotkania z rodzicami nt. norm społecznych w szkole,

na lekcjach wychowawczych realizowane są tematy związane z normami najsłabiej respektowanymi w Szkole,

w klasach I-III wprowadzono zeszyt obserwacji uczniów.

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice.

Rodzice i uczniowie zgłaszali: propozycje zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, propozycje wyjść klasowych,

wyjazdów do kina, organizacji kiermaszu świątecznego, wigilii klasowych, proponowali zmiany zasad oceniania.

Postulowali także aby Dzień Dziecka organizować jako dzień sportu, nie przeprowadzać w tym dniu lekcji.

Rodzice wypowiadali się także w kwestii używania telefonów komórkowych przez uczniów w Szkole, w sprawach

żywienia dzieci, prosili aby wpisywać codzienne uwagi do zeszytów korespondencji, mieli wpływ na zasady

nagradzania dzieci w klasach I-III. Uczniowie modyfikują co roku kodeksy klasowe, proponują przeprowadzenie

różnych akcji, np. zbiórkę nakrętek dla potrzebujących, zbiórkę baterii lub promocję zdrowej żywności.
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Wymaganie:

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Dyrektor, w wyniku działań zarządczych, stwarza warunki do realizacji procesu wychowania

i uczenia się. Szkoła wyróżnia się bogatym zapleczem sportowym, jednak uzupełnienia w urządzenia

i modernizacji wymaga pracownia komputerowa. Dyrektor skutecznie motywuje nauczycieli

do pracy zespołowej, doskonalenia zawodowego oraz udziału w ewaluacji wewnętrznej.

Nauczyciele, rodzice oraz uczniowie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących

funkcjonowania Szkoły zgłaszając propozycje i opiniując projekty. Podejmowane przez Dyrektora

działania zapewniają Szkole wspomaganie zewnętrzne skutkujące: uzupełnieniem oferty

programowej Szkoły, modernizacją bazy lokalowej, pozyskiwaniem sponsorów, wsparciem ze

strony instytucji i organizacji w zakresie organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i

uczeniu się oraz zapewnieniu warunków odpowiednich do realizacji tych zadań.

Dyrektor zapewnia odpowiednie warunki dla realizacji procesów dydaktyczno - wychowawczych. Budynek

szkolny jest systematycznie remontowany oraz doposażany. Mocną stroną bazy szkolnej jest infrastruktura

sportowa (sala sportowa, hala sportowa i boisko wielofunkcyjne). Przestrzeń w klasach jest zorganizowana

adekwatnie do sposobu prowadzenia zajęć oraz wykorzystywanych metod. Sale lekcyjne są odpowiednio

wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Doposażenia oraz modernizacji wymaga pracownia

informatyczna. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych uwzględnia równomierne obciążenia ucznia zajęciami

w poszczególnych dniach tygodnia, pozwala na efektywną realizację podstawy programowej, uwzględnia też

zgodną z ramowymi planami liczbę godzin na realizację dopuszczonych programów nauczania dla

poszczególnych klas. W opinii nauczycieli kilka razy w półroczu w Szkole organizowane są ich spotkania

dotyczące: nauczania i uczenia się uczniów, organizacji pracy, rozwiązywania problemów wychowawczych,

współpracy między nauczycielami; natomiast kilka razy w roku: doskonalenia zawodowego nauczycieli

w zakresie nauczania, wychowania i uczenia się uczniów, relacji z uczniami, spraw administracyjnych. Zdaniem

nauczycieli Szkoła zapewnia im możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych oraz

stwarza im odpowiednie warunki do pracy własnej (Wykresy: 1j,2j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania:  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki.

W Szkole formułowane są i wdrażane wnioski z nadzoru pedagogicznego. Dyrektor i nauczyciele wskazują

następujące przykłady wdrożonych wniosków z nadzoru pedagogicznego: częstsze podsumowania lekcji przez

samych uczniów, monitorowanie realizacji podstawy programowej za pomocą arkuszy, wzmocnienie dyżurów

na korytarzach, rytmiczne ocenianie uczniów, poprawa frekwencji uczniów na zajęciach wyrównawczych

z przedmiotów bloku matematyczno - przyrodniczego, informowanie na bieżąco rodziców o nieobecnościach

dzieci, częstsze stosowanie metod aktywizujących, zwrócenie szczególnej uwagi na indywidualizację nauczania.

Nauczyciele dodają także: organizację spotkania z rodzicami oraz lekcji wychowawczych na temat

respektowania norm społecznych, prowadzenie zeszytów obserwacji i comiesięcznych apeli w klasach I-III,

wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych, częstsze wykorzystywanie środków audiowizualnych, organizację

szkoleń dotyczących oceniania, wzbogacenie wyposażenia o gry planszowe oraz sprzęt sportowy. Propozycje

wniosków opracowywane są w zespołach przedmiotowych i przedstawiane są Dyrektorowi oraz Radzie

Pedagogicznej. Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego w klasie szóstej służy do opracowania programu

naprawczego. Partnerzy Szkoły jako najważniejsze zmiany wymieniają: polepszenie komunikacji ze Szkołą,

doposażenie sal lekcyjnych i kuchni, urozmaicenie oferty zajęć dodatkowych. Pracownicy niepedagogiczni

zwracają uwagę na: zwiększenie bezpieczeństwa (osobne wejście dla rodziców odbierających dzieci) oraz

dostosowanie zajęć sportowych do odwozu dzieci.
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Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. 

Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy zespołowej oraz doskonalenia zawodowego m.in. poprzez:

wskazywanie korzyści, inspirowanie do działania, zachęty. Dba o to, aby wiedza i umiejętności zdobyte

w procesie doskonalenia nauczycieli wdrażane były w ich pracy na lekcji, stara się zapewnić odpowiednie

wyposażenie pracowni oraz aktualną literaturę metodyczną. Nauczyciele uczestniczyli w ciągu ostatniego roku

w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach lub szkoleniach zewnętrznych, szkoleniach Rady

Pedagogicznej, szkoleniach zespołów zadaniowych, konferencjach i seminariach, obserwacjach koleżeńskich

(Wykres 1w). Część nauczycieli uczestniczyła w szkoleniach w ramach projektu "Wdrożenie zmodernizowanego

systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim". Nauczyciele uczący w jednym oddziale dzielą się

informacjami oraz doświadczeniem w zakresie pracy dydaktycznej oraz wspólnie rozwiązują problemy

wychowawcze.

 

Wykres 1w
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Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.

Dyrektor skutecznie zachęca nauczycieli do udziału w ewaluacji wewnętrznej, dzięki czemu zdecydowana

większość nauczycieli deklaruje, że uczestniczy w ewaluacji wewnętrznej Szkoły (Wykres 1j). Uświadamia

nauczycielom znaczenie prowadzenia ewaluacji oraz wskazuje na współodpowiedzialność nauczycieli za

prawidłowe funkcjonowanie Szkoły, stosuje podziękowania, pochwały na forum Rady Pedagogicznej, nagrody

Dyrektora Szkoły, zróżnicowane dodatki. Nauczyciele biorą udział w ewaluacji realizując różne zadania (Wykres

1o). Dyrektor wymienia następujące etapy ewaluacji wewnętrznej: dyskurs – wybór obszarów ewaluacyjnych

i określenie założeń ewaluacji (dyrektor wspólnie z liderami zespołów ds. ewaluacji), powołanie zespołu

ewaluacyjnego, opracowanie planu ewaluacji wewnętrznej wraz z harmonogramem (Rada Pedagogiczna),

przeprowadzanie badań ewaluacyjnych, analiza jakościowa i ilościowa zgromadzonych danych, wypracowanie

wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy, wyprowadzenie rekomendacji, przygotowanie raportu

i prezentacja Radzie Pedagogicznej, wdrożenie działań wynikających z rekomendacji. Wnioski te uwzględniane

są przy opracowywaniu planu nadzoru pedagogicznego na rok następny, a jeśli sytuacja tego wymaga

realizowane są na bieżąco.

Wykres 1j
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Wykres 1o

W wymaganiu "Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi" w odniesieniu do poziomu

wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych

pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji

dotyczących szkoły lub placówki.

Większość nauczycieli uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania Szkoły (Wykres 1j).

Udział nauczycieli w podejmowaniu decyzji polega na: zgłaszaniu propozycji, opiniowaniu, przedstawianiu

swoich pomysłów i potrzeb w ramach pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych. Nauczyciele informują,

że wyrażają swoją opinię w sprawach: dokumentacji szkolnej, planowania pracy zespołów przedmiotowych,

imprez szkolnych, podręczników i programów nauczania, zajęć pozalekcyjnych, szkoleń (Wykres 1o). Dyrektor

zachęca uczniów do udziału w podejmowaniu decyzji poprzez rozmowy indywidualne, w grupach, w klasach,

poprzez stworzenie warunków do działań Rady Samorządu Uczniowskiego, ankiety. Zdaniem Dyrektora

z uczniami konsultuje się decyzje dotyczące Szkoły. Jako przykłady podaje: propozycje imprez szkolnych

i klasowych, wycieczek, form pracy na lekcji, tematyki niektórych zajęć, wybór form aktywności na lekcjach
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wychowania fizycznego, wprowadzenie "Szczęśliwego numerka", organizacja poczty Walentynkowej,

„Kolorowego Dnia”, udziału w akcjach ekologicznych, wybór zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele Kilka razy w roku

dają uczniom możliwość wyboru dotyczącego: tematyki lekcji, metod pracy na lekcji, sposobu oceniania.

Pod wpływem opinii rodziców m.in. w Szkole: organizowane są imprez szkolne i klasowe, wycieczki, wyjazdy

na zieloną szkołę, dostosowano formę i częstotliwość przekazywania informacji o zachowaniu i postępach

dziecka (korzystanie z s-boxa), ustalono wewnętrzny klasowy system korzystania z telefonów i tabletów

w Szkole, dokonano wyboru tematyki spotkań rodziców ze specjalistami (ankiety do rodziców), godzin spotkań

rodziców z wychowawcami, zorganizowano zajęcia pozalekcyjne (ankiety do rodziców), uregulowano zasady

parkowania przy Szkole.

Wykres 1j
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Wykres 1o
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Obszar badania: Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb.

Dyrektor Szkoły skutecznie pozyskuje zewnętrzne zasoby służące rozwojowi Szkoły (Wykres 1j, 2j). Przejawia

się to poprzez polepszenie warunków lokalowych, przeprowadzanie remontów, podnoszenie estetyki Szkoły i jej

otoczenia, doposażanie sal lekcyjnych i biblioteki, pozyskiwanie środków na nagrody, dofinansowania

do wycieczek, pomoc przy organizacji imprez i spotkań. Podmioty gospodarcze udzielają wsparcia finansując

upominki dla dzieci na uroczystości szkolne, konkursy, dofinansowanie wycieczek i remontów.

Zespół Szkół Ogólnokształcących współpracuje z : Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Oświęcimiu

w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zatorze - dofinansowanie

dożywiania, Komisariatem Policji w Zatorze w zakresie polityki bezpieczeństwa (pogadanki, spotkania

z policjantem), Ochotniczą Strażą Pożarną w Zatorze – warsztaty, udzielanie pierwszej pomocy, pokaz sprzętu

gaśniczego.

Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami, dzięki czemu uczniowie mają możliwość

uczestnictwa w zajęciach uzupełniających ofertę programową m.in z: Regionalnym Ośrodkiem Kultury im. J.

Matejki w Zatorze - udział uczniów w koncertach organizowanych przez Filharmonię Krakowską, warsztatach

plastycznych, w wernisażach, konkursach, zajęciach dodatkowych, korzystanie z Sali widowiskowej (dzień babci

i dziadka); Planet Cinema w Oświęcimiu - udział w projekcie " Kino-Szkoła"; Biblioteką Miejską w Zatorze

(warsztaty Kubuś Puchatek kl.1-3 ,spotkania z pisarzem, lekcje biblioteczne, warsztaty drukarskie, malarskie,

udział w konkursach), Towarzystwem Miłośników Ziemi Zatorskiej (lekcje wychowawcze w siedzibie

Towarzystwa – wystawy, prelekcje, sędziowanie podczas szkolnego konkursu "Zator- moja mała ojczyzna"

zaangażowanie uczniów w przygotowanie i przeprowadzenie akcji wakacyjnej przez Towarzystwo), Komenda

Hufca ZHP Wadowice – działalność gromad zuchowych i próbnej drużyny harcerskiej, Koło Łowieckie w Zatorze

– pogadanki, sponsor nagród. Szkoła uczestniczy w różnorodnych programach, projektach i kampaniach np.:

 "Zintegrowana polityka bezpieczeństwa", "Owoce i warzywa w szkole","Szklanka mleka", "Już pływam",

"Bezpieczny Puchatek", "Nie pal przy mnie proszę", "Pomóżmy dzieciom rosnąć prosto", "Mały mistrz".
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Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z

zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.

Dyrektor wspiera wprowadzanie działań wynikających z najnowszej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii

i nauk pokrewnych poprzez: organizowanie szkoleń, warsztatów, przedstawia oferty ciekawych szkoleń, zachęca

do uczestnictwa w nich i dzielenia się pozyskaną wiedzą i umiejętnościami z pozostałymi nauczycielami, dba

o odpowiednie wyposażenie sal lekcyjnych, zapewnia prenumeratę czasopism fachowych oraz zakup literatury

przedmiotu. W opinii nauczycieli Dyrektor: daje możliwość uczestniczenia w kursach i szkoleniach, udziela

pochwał, motywuje, wspiera. Nauczyciele uważają, że realizują działania wynikające z najnowszej wiedzy

z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych: wdrażanie metod aktywizujących, oceniania kształtującego,

wykorzystania  w pracy teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera (Wykres 1o).
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Wykres 1o
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