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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/placówka spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Spełnianie przez szkołę/placówkę wymagań badane jest w odniesieniu do poziomów:

● podstawowego - świadczącego m.in. o prawidłowym przebiegu i efektach procesów kształcenia,

wychowania i opieki oraz umożliwianiu uczniom rozwoju na miarę ich   indywidualnych możliwości,

● wysokiego - świadczącego o wysokiej skuteczności tych działań

Szkoła lub placówka spełnia badane wymagania, jeżeli realizuje każde z tych wymagań co najmniej na poziomie

podstawowym
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 11-10-2016 - 13-10-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Ewa Kosińska, Andrzej Jabłoński. Badaniem objęto 121 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 56 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 29 nauczycieli (ankieta i wywiad

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

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

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

podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

WZN - Wywiad z nauczycielami

AD - Ankieta dla dyrektora

AN - Ankieta dla nauczycieli

AR - Ankieta dla rodziców

ADUMD - Ankieta dla uczniów "Mój dzień"

ADUMS - Ankieta dla uczniów "Moja szkoła"

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

OL - Obserwacja lekcji

OS - Obserwacja szkoły

WD - Wywiad z dyrektorem

WZP - Wywiad z partnerami

WZPN - Wywiad z pracownikami niepedagogicznymi

WZPOP - Wywiad z przedstawicielem organu prowadzacego 

WZR - Wywiad z rodzicami

WZU - Wywiad z uczniami
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Obraz placówki

Gimnazjum Nr 2 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Brwinowie kultywuje długą tradycję sięgającą 1937 r. Szkoła

przywiązuje dużą wagę do wychowania patriotycznego. Co roku, w dniu poprzedzającym 11 listopada, odbywa

się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Mając w pamięci ślubowanie Żołnierzy Armii Krajowej, uczniowie

składają przysięgę na sztandar podarowany szkole przez Żołnierzy Armii Krajowej. Święto szkoły obchodzone

jest w rocznicę Akcji pod Arsenałem. Tego dnia przygotowywane jest patriotyczne przedstawienie, a uczniowie

odwiedzają powązkowskie groby. Gimnazjaliści dbają też o żołnierskie groby na brwinowskim cmentarzu

pod opieką nauczycieli, pedagogów i członków Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa.

Poza obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi szkoła stwarza uczniom możliwość uczestniczenia w różnych

zajęciach pozalekcyjnych, zarówno dla tych utalentowanych, jak i tych mających różne potrzeby edukacyjne.

W gimnazjum działają koła: matematyczne, teatralne, kaligraficzne. Gimnazjaliści współpracują z uczniami klas

IV-VI Szkoły Podstawowej. Wspólnie organizują, pod czujnym okiem opiekunów, najprzyjemniejsze dni w roku

szkolnym: mikołajki, walentynki, Dzień Nauczyciela, Dzień Dobrej Życzliwości i Dobrej Wiadomości, Dzień

Dresa. Samorząd Uczniowski bierze udział w akcjach charytatywnych: Szlachetna Paczka, Paczka dla

Kombatanta (dla Polaków - żołnierzy, mieszkających pod Lwowem), Góra Grosza. Organizuje akcję "Paczka dla

zwierzaczka" - czyli zbiórkę karmy i koców dla zwierząt z milanowskiego schroniska.

Uczniowie chętnie uczestniczą w wieczorach filmowych, jak również organizowanych od zeszłego roku

dyskotekach tematycznych.

Samorząd Uczniowski nagrywa okolicznościowe płyty. Na swoim koncie ma już kila "Rozśpiewanych Dwójek".

Śpiewają uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uczniowie utalentowani plastycznie projektują okładki płyt.

W gimnazjum działają bloki przedmiotowe: humanistyczny, języków obcych, matematyczno - przyrodniczy oraz

sportowy, w ramach których uczniowie m.in. przygotowują się do konkursów.

Gimnazjaliści osiągają wiele sukcesów: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe a nawet europejskie. W roku

szkolnym 2015/2016 uczennica Gimnazjum zdobyła tytuł laureata Kuratoryjnego Konkursu z Języka

Rosyjskiego. Inni uczestniczyli w Mazowieckim Konkursie Lingwistycznym "High Flier", Ogólnopolskim Konkursie

Języka Niemieckiego "Edi Pingwin", "English Ace". Uczniowie uczestniczą w wielu zawodach sportowych,

na lekcjach mają okazję uczestniczyć w wyjątkowo ciekawych zajęciach.

Nauczyciele dbają o dobry wizerunek szkoły. Stąd powstał pomysł "Dni Promocji Szkoły". W ramach "Otwartych

Ogrodów" uczniowie wystawiają spektakle teatralne w "Zagrodzie", która jest siedzibą Towarzystwa Przyjaciół

Brwinowa. W szkole działa "Teatr na Żwirowej", w sobotnie wieczory wystawiane są spektakle dla wszystkich

zainteresowanych sztuką.

Atutem szkoły jest przyjazna atmosfera, bezpieczne warunki nauki i odpoczynku, możliwość korzystania

z tanich "domowych" obiadów przygotowywanych w szkolnej stołówce i opieka wykwalifikowanej kadry

pedagogicznej. Uwagę zwraca dbałość o estetykę i czystość w szkole, co jest zasługą pracowników

niepedagogicznych.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Gimnazjum nr 2
Patron im. Żołnierzy Armii Krajowej

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Brwinów

Ulica Żwirowa

Numer 16

Kod pocztowy 05-840

Urząd pocztowy Brwinów

Telefon 0227295771

Fax 0227296197

Www www.zsobrwinow.pl

Regon 01606081100000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 192

Oddziały 9

Nauczyciele pełnozatrudnieni 23.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 4.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 21.33

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 8.35

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat pruszkowski

Gmina Brwinów

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

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. (V/1)

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między
wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. (V/2)

Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów,
pracowników szkoły, rodziców. (V/3)

W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły
lub placówki. (V/4)

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i
profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia
się ich skuteczność oraz, w razie potrzeby, modyfikuje. (V/5)

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

Poziom podstawowy:

W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia
się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. (VI/1)

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne
organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie
do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. (VI/2)

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w
odniesieniu do każdego ucznia. (VI/3)

Szkoła lub placówka pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego sytuacji społecznej. (VI/4)

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom. (VI/5)
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Wnioski

1. Szkoła podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne odpowiadające na potrzeby swoich

uczniów z uwzględnieniem specyfiki środowiska.

2. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi

członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

3. W szkole nie zdiagnozowano zachowań dyskryminacyjnych, ale zapobiegawczo realizowana jest

edukacja antydyskryminacyjna mająca na celu kształtowanie właściwych postaw uczniów,

przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami.

4. Szkoła podejmuje różnorodne działania, mające na celu zmniejszenie wpływu negatywnych

czynników środowiskowych na proces uczenia się uczniów. Udziela pomocy zarówno uczniom

z trudnościami, jak i tym o wyższym potencjale edukacyjnym zapewniając wszystkim harmonijny

rozwój.

5. Szkoła diagnozuje możliwości oraz potrzeby edukacyjne i rozwojowe, sytuację społeczną,

sposoby uczenia się uczniów, czego dowodem są wyniki ankiety dla rodziców, jednak uczniowie

uważają, że zbyt mało są pytani przez nauczycieli o ich zainteresowania oraz o to w jaki sposób

lubią się uczyć.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Analiza wypowiedzi badanych respondentów (dyrektora, nauczycieli, partnerów, rodziców) oraz

z obserwacja szkoły i zajęć lekcyjnych pozwalają stwierdzić, że szkoła podejmuje działania

wychowawcze i profilaktyczne odpowiadające na potrzeby uczniów i uwzględniające specyfikę

środowiska, w którym szkoła funkcjonuje. Wszyscy respondenci (uczniowie, rodzice, nauczyciele,

pracownicy niepedagogiczni oraz przedstawiciele organu prowadzącego) oceniają wysoko

bezpieczeństwo w szkole, a relacje między uczniami oraz między uczniami, nauczycielami

i rodzicami jako dobre, oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Rodzice, uczniowie, nauczyciele

i pracownicy niepedagogiczni deklarują wpływ na zasady zachowania ustalane w szkole. Przyjęte

zasady i normy postępowania są przestrzegane. W szkole podejmowane są systemowe działania

antydyskryminacyjne adekwatne do specyfiki występujących problemów. Analiza wypowiedzi

dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów wskazuje na prowadzenie systematycznych i celowych

działań wychowawczych i profilaktycznych przez całe grono pedagogiczne.

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

są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. (V/1)

Analiza wypowiedzi wszystkich badanych respondentów (dyrektora, nauczycieli, partnerów,

rodziców) oraz z obserwacje zajęć lekcyjnych pozwalają stwierdzić, że szkoła podejmuje działania

wychowawcze i profilaktyczne odpowiadające na potrzeby uczniów i uwzględniające specyfikę

środowiska, w którym szkoła funkcjonuje.

W sierpniu 2014 r przeprowadzono diagnozę problemów, uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Gminy

Brwinów. Wyniki zostały uwzględnione w programie profilaktycznym szkoły na rok 2016/2017.

Obserwuje się duże dysproporcje w zamożności rodzin, rodzice późno wracają do domu, uczniowie dużo czasu

spędzają sami. Są przeciążeni zajęciami dodatkowymi.

Nauczyciele i rodzice sformułowali najważniejsze potrzeby uczniów, m.in:

• Potrzeba poczucia bezpieczeństwa,

• Ochrona przed uzależnieniami,

• Organizacja zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania.

Szkoła podejmuje działania adekwatne do rozpoznanych potrzeb swoich uczniów, np.:

• Współpraca z wydziałem do spraw nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie

• Organizacja warsztatów : „Powiedz przemocy stop”(IB, IC,IIIC) , „Więzienie czas stracony”(I-III ), „Stop

agresji i przemocy”, „Zasady dobrego zachowania się w klasie”;
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• Organizacja zajęć w ramach programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły podczas godzin

wychowawczych przez nauczycieli i pedagogów szkolnych dotyczących przeciwdziałania agresji -projekcja

filmów tematycznych;

• Organizacja programów realizowanych przez specjalistów z zewnątrz, np.: „Dopalacze”-droga bez powrotu dla

rodziców”, „Narkotykom powiedz nie” , „Noe”-profilaktyka uzależnień , „O lekach, marihuanie

i dopalaczach”-spotkanie dla rodziców , Archipelag skarbów”, „PAT”- Profilaktyka a Ty

• Organizacja zajęć w ramach programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły podczas godzin

wychowawczych przez nauczycieli i pedagogów szkolnych dotyczących uzależnień.

• W ramach profilaktyka bezpieczeństwa w sieci -realizacja programu „Bezpieczni w sieci”, pogadanki

z udziałem policji, „Dzień bezpiecznego Internetu”, „Pomyśl zanim wrzucisz”. Warsztaty dla rodziców „Czy wiesz

co robi Twoje dziecko w Internecie”, „Kilka słów o ciemnej stronie dojrzewania w sieci”

• Wagary -stały kontakt i współpraca z rodzicami, zajęcia z psychologiem i pedagogiem szkolnym, współpraca

z kuratorem sądowym i społecznym.

Ponadto szkoła zapewnia:

• Organizowanie czasu wolnego, promowanie zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Udział dzieci

i młodzieży w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, organizacja szkolnych turniejów sportowych,

organizacja Europejskiego Dnia Sportu;

• Rozwój zdolności i zainteresowań uczniów ( kółka matematyczne, teatralne, sportowe);

• Rozwijanie świadomości związanej z ochroną środowiska i ekologią – uczestnictwo i organizacja Sesji

Ekologicznych, zbiórki makulatury, baterii.

• Prowadzenie programów promujących zdrowy styl życia;

• Integracja zespołów klasowych ( wycieczki organizowane przez wychowawcę klas).

Istotnym problemem szkoły jest duża rozpiętość wiekowa uczniów oraz braki lokalowe. Nauczyciele starają się

utrwalić postawy opiekuńcze w relacjach starsi młodsi i angażować starszych uczniów do opieki nad młodszymi

np. „Czytamy razem” , „Czytanie nie granie”, „Od nas się można nauczyć” – licealiści prezentowali swoje pasje

uczniom SP i Gimnazjum, wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych (majowe Święto).

Partnerzy szkoły podkreślili, że szkoła współpracuje z licznymi instytucjami w środowisku lokalnym w celu

zapewnienia bezpieczeństwa i zaspokojenia potrzeb swoich uczniów, m.in. ze Strażą Miejską, Ośrodkiem

Pomocy Społecznej, Towarzystwem Przyjaciół Brwinowa, Stowarzyszeniem "Aktywni rodzice", z Mazowieckim

Centrum Rozwoju Edukacji. Uczniowie korzystają z konsultacji, spotkań terapeutycznych, spotkań

integracyjnych organizowanych przez świetlicę socjoterapeutyczną.

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

psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na

wzajemnym szacunku i zaufaniu. (V/2)

Wszyscy respondenci (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz

przedstawiciele organu prowadzącego) oceniają wysoko bezpieczeństwo w szkole, a relacje między

uczniami oraz między uczniami, nauczycielami i rodzicami jako dobre, oparte na wzajemnym

zaufaniu i szacunku. 

Uczniowie w wywiadzie określili wzajemne relacje jako przyjazne i życzliwe. Powiedzieli: „Czasem uczniowie się

nie lubią, ale zawsze traktują się z szacunkiem. W szkole nie ma dyskryminacji, uczniowie sobie pomagają.”

43 z 45 ankietowanych rodziców wyraziło przekonanie, że ich dzieci czują się w szkole bezpiecznie, 2 z 45

rodziców wyraziło odmienną opinię na ten temat, „raczej nie” odpowiedziała 1 osoba i zdecydowanie nie – 1
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osoba (wykres 10j i 11j) . Rodzice uzupełnili swoją opinię dotyczącą pytania ankietowego „Na czym Pan/Pani

opiera swoją opinię dotyczącą poczucia bezpieczeństwa dziecka w szkole” następującymi wypowiedziami:

1. „Opinia rodziców uczniów jak i absolwentów szkoły. Podejmowane akcje. Wsparcie specjalistów

(psycholog/pedagog).

2. Przy wsparciu finansowym Rady Rodziców rozbudowano monitoring przez co dzieci czują się pewniej

i bezpiecznie.

3. Moje dziecko nigdy nie wspominało ze choć trochę jest zaniepokojone i zagrożone. Duża zasługa poprawnej

współpracy Straży Miejskiej z gronem pedagogicznym m.in. nadzór podczas dyskotek szkolnych - to zawsze

stawiam jako wzór”.

Relacje panujące pomiędzy uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły, rodzicami opisane przez rodziców

przedstawia tabela 2.

Obserwacja szkoły wskazuje, że podczas przerw lekcyjnych uczniowie zachowują się kulturalnie, zgodnie

z przyjętymi w szkole zasadami. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni pełnią dyżury na korytarzach i w

pobliżu miejsc, które mogły być trudne do nadzoru. Pracownicy szkoły zwracali się do uczniów serdecznie, byli

uśmiechnięci. Wzajemne relacje uczniów oraz uczniów i nauczycieli były oparte na wzajemnym szacunku

i życzliwości.

Uczniowie klas drugich Gimnazjum (54 uczniów) w ankiecie „Moja szkoła” (wykresy 1j – 8j) wypowiadali się

na temat swojego poczucia bezpieczeństwa w szkole dotyczącego:

1) agresji werbalnej

2) wzajemnych relacji

3) przemocy fizycznej

4) przemocy materialnej

Większość uczniów wyraziła się pozytywnie na temat swojego poczucia bezpieczeństwa, choć pojedynczy

uczniowie wskazali na udział w incydentach, w których czuli się niekomfortowo.

Jednocześnie uczniowie klas drugich przekazali, że mają dobre, oparte na zaufaniu relacje ze swoimi

nauczycielami (wykres 9j) oraz, że w razie potrzeby zwróciliby się w pierwszej kolejności do nich (61%) i do

swoich wychowawców (87%) o pomoc (wykres 1w). Inne wymienione przez uczniów osoby, do których by się

zwróciły, to: koledzy i koleżanki (72%), pedagog i psycholog, dyrektor szkoły.

Przedstawiciele organu prowadzącego oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły ocenili poziom bezpieczeństwa

w szkole jako wysoki, podając argumenty zamieszczone w tabeli 3 i  4.
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 9j Wykres 10j

Wykres 11j
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Wykres 1w
 

Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Treść pytania: Na czym Pan/Pani opiera swoją opinię dotyczącą poczucia bezpieczeństwa dziecka w szkole: (A)

[AR] (11254)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 45

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 dziecko nigdy nie mówiło o poczuciu zagrożenia; 28 62.2

2 rzadko mówi, iż było w sytuacji, w której czuło się zagrożone; 14 31.1

3 często opowiada o sytuacjach, w których czuło się zagrożone; 0 0

4 boi się iść do szkoły; 1 2.2

5 inne, jakie? 2 4.4

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 45 100
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jak opisaliby Państwo relacje panujące pomiędzy uczniami, nauczycielami, pracownikami

szkoły, rodzicami? (B) [WZR] (11255)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Uczniowie mówią do woźnych "ciociu".

2 Dzieci nie są anonimowe.

3 Miła domowa atmosfera, oparta na obustronnym

zaufaniu.

4 Rodzice starają się pomagać.

5 Nie ma agresywnych zachowań w szkole.

6 Szkoła się zmieniła na przestrzeni lat na korzyść.

7 Szkoła otwarta na inicjatywy uczniów.

8 Wymiana między różnymi szkołami angażuje rodziców.

9 Nauczyciele także przedstawiają wiele propozycji i

atrakcji.Np. spotykają się o 18 czy 19 na spektakle

wieczorne. uczniowie bardzo chętnie korzystają z tych

spotkań filmowych czy teatralnych. Chodzą na kółko

teatralne, wygrywają konkursy teatralne.

10 Uczniowie sa zintegrowani. To ciężka praca

wychowawców i nauczycieli, ich zaangażowanie w pracę

wychowawczą. Wiele jest przykładów współpracy

rodziców, uczniów i nauczycieli.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jaki jest poziom bezpieczeństwa w szkole, co o tym świadczy? (A) [WZPOP] (11251)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 W ZSO w Brwinowie - w skład, którego wchodzi

Gimnazjum - poziom bezpieczeństwa jest bardzo wysoki.

2 Świadczą o tym pozytywne wyniki przeprowadzanej pod

nadzorem Powiatowej Straży Pożarnej, Policji i Straży

Miejskiej próbnej ewakuacji.

3 Budynek szkoły spełnia wymogi bezpieczeństwa ochrony

przeciwpożarowej, potwierdzone przez rzeczoznawcę

ochrony przeciwpożarowej.

4 O wysokim poziomie bezpieczeństwa uczniów w

placówce świadczą również wyniki ewaluacji

wewnętrznej szkoły.

5 Na temat wykonywanych zabezpieczeń i podejmowanych

działań (m.in. nowe osłony grzejnikowe, monitoring

szkolny, patrole prewencyjne Straży Miejskiej oraz

działania edukacyjne prowadzone przez Dyrektora

Szkoły) pozytywnie wypowiadają się rodzice, uczniowie i

środowiska lokalne.

6 Udział w licznych współfinansowanych ze środków

zewnętrznych projektach oraz konkursach sprawił, że

szkoła oraz organ prowadzący, za działania

podejmowane na rzecz bezpieczeństwa w oświacie

nagrodzeni zostali przez niezależne podmioty licznymi

certyfikatami : m.in. "Szkoła bez przemocy",

"Bezpieczny budynek", "Samorządowy Lider Edukacji".
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób w szkole dba się o bezpieczeństwo uczniów? (A) [WZPN] (11249)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 Dyżury na korytarzach nauczycieli i woźnych.

2 Monitoring wewnętrzny i zewnętrzny każdego budynku i

obiektu sportowego.Kamery w punktach newralgicznych.

Kamery wewnętrzne i zewnętrzne.

3 Opieka pielęgniarska.

4 Spotkania edukacyjne ze strażą miejska i policją.

5 Coroczne przeglądy BHP i przegląd techniczny.

6 Opracowane regulaminy wszystkich pomieszczeń.

7 Szkolenia w zakresie BHP wszystkich pracowników.

8 Organizowanie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.

9 Współpraca ze Strażą Miejską, organizowanie egzaminu

na kartę rowerową.

10 Systematycznie sprzątanie całego obiektu.

11 Codziennie świeży obiad dla uczniów (ponad 420

obiadów).

12 Patrole dozorców.

13 Na bieżąco prowadzenie prac konwersacyjnych.

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

przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców. (V/3)

Wszyscy respondenci uczestniczący w badaniu, (tj. rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy

niepedagogiczni) deklarują wpływ na zasady zachowania ustalane w szkole. Przyjęte zasady

i normy postępowania są w szkole przestrzegane.

Większość uczniów (36 z 54) wybiera odpowiedzi (łącznie) „zdecydowanie tak” i „raczej tak” w odpowiedzi

na pytanie: „Mam wpływ na to, jakie zasady zachowania obowiązują w mojej szkole?” (wykres 1j) .

W wywiadzie uczniowie przekazali, że mogą zgłaszać swoje pomysły, każdy uczeń może przyjść na zebranie

Samorządu Uczniowskiego i przedstawić swoje propozycje, funkcjonuje skrzynka pomysłów, do której uczniowie

mogą wrzucać karteczki z pomysłami i propozycjami. Wszystkie są następnie analizowane. Ich zdaniem

Gimnazjum ma bardzo dobrą opinię, uczniowie akceptują zasady, które w nim obowiązują.

Rodzice formułują wspólnie z nauczycielami zasady i wartości, które obowiązują w szkole. Uchwalają we

współpracy z nauczycielami program wychowawczy i program profilaktyki w szkole. Rada Rodziców wspomaga

Dyrektora w wielu kwestiach dotyczących uczniów i szkoły.

W odpowiedziach ankietowych określających przestrzeganie ustalonych zasad 41 z 54 uczniów wybrało

odpowiedzi: „wszyscy” i „większość” przestrzega ustalonych zasad (wykres 3j), 8 z 54 uczniów uważa,

że ustalone zasady są przestrzegane przez połowę uczniów. W samoocenie własnych zachowań 50 z 54 uczniów

wybrało odpowiedzi „zawsze” i „przeważnie” przestrzegam ustalonych w szkole zasad, 3 z 54 przyznało,

że czyni to czasami i 1 z 54, że nie przestrzega zasad obowiązujących w szkole (wykres 2j).

Uczniowie przyznali w ankiecie, że zasady obowiązujące w szkole są przestrzegane przez nauczycieli i innych
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pracowników szkoły (wykresy 4j i 5j) . Jednocześnie Dyrektor pozytywnie ocenia przestrzeganie obowiązujących

zasad przez uczniów, nauczycieli i pracowników (wykresy 6j i 7j).

Zasady zachowania obowiązujące w szkole są zapisane w dokumentach obowiązujących uczniów i pracowników

szkoły (Statut, regulaminy). Rodzice uchwalają w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczy

i profilaktyki szkoły. Szkoła ma procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Modyfikacja tych dokumentów szkoły jest dokonywana ze względu na zmieniające się potrzeby oraz zmianę

przepisów i treści ustaw.

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j

Obszar badania:  W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki. (V/4)

W szkole podejmowane są systemowe działania antydyskryminacyjne adekwatne do specyfiki

występujących problemów. 

Dyrektor i nauczyciele przekazali, że w ostatnich latach w szkole nie zdiagnozowano dyskryminacji. Jeżeli

problem występuje bądź ma szansę wystąpić w danej klasie, wychowawca klasy zgłasza go i rozwiązywany jest

na bieżąco z pomocą pedagoga i psychologa. Prowadzone są zajęcia profilaktyczne zapobiegające przejawom

dyskryminacji (tabela 1).

Zdaniem uczniów inne traktowanie może wynikać z innych możliwości edukacyjnych. Uczeń zdolny ma

możliwość otrzymania dodatkowych zadań, mniej zdolny otrzymuje dodatkową pomoc. „Uczniowie, którzy np.

przygotowują się do konkursu mają łatwiej, są wyżej oceniani”.

Również rodzice nie dostrzegają przypadków dyskryminacji w szkole. Rada Rodziców pomaga uczniom

niezamożnym zapewniając im np. udział w wycieczkach, darmowe obiady. W szkole nie ma presji na posiadanie

lepszego ubrania, lepszych butów. „Nie ma zapędów snobistycznych ani rewii mody”. Rodzice sygnalizują

problemy, o których mówią dzieci w domu. Szkoła natychmiast reaguje i rozwiązuje problemy. Rodzice

przekazali, że mają zaufanie do nauczycieli, które jest budowane przez wiele lat. Rodzice powiedzieli,

że występują do dyrektora w sprawie kontynuowania edukacji w Gimnazjum po Szkole Podstawowej, to

świadczy o właściwej pracy wychowawczej. Szkoła realizuje opracowany wspólnie z rodzicami program

wychowawczy i program profilaktyki. Pedagog i psycholog prowadzą rozmowy z młodzieżą (wykres 1w).

Działania antydyskryminacyjne są prowadzone profilaktycznie:

• warsztaty - we wszystkich klasach gimnazjalnych przez pedagoga, psychologa, wychowawców w ramach

programu profilaktycznego szkoły: "Dyskryminacja, przemoc i relacje w szkole", "Dzień życzliwości";

• zajęcia o tematyce antydyskryminacyjnej prowadzone przez nauczycieli w ramach bieżących lekcji historii,
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wiedzy o społeczeństwie, języków obcych, języka polskiego;

• działania antydyskryminacyjne prowadzone w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy.

 

Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym była prowadzona edukacja antydyskryminacyjna?

Jakie działania były podejmowane i jakich grup uczniów dotyczyły? (B) [WZN] (11280)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Zajęcia na godzinach wychowawczych, lekcjach wiedzy o

społeczeństwie, historii, języku polskim.

2 Podejmowanie tematów związanych z dyskryminacją na

poszczególnych przedmiotach.

3 Pogadanki na temat: roli rodziny i podziału ról, równości

płci, szacunku do kolegów, koleżanek i osób starszych,

praw dziecka i praw rodzica.

4 Rozmowy n.t. higieny osobistej – zajęcia z pielęgniarką.

5 Organizacja spotkań z ludźmi, którzy działają na rzecz

tolerancji i równości np.: spotkania z kombatantami,

Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata.

6 Warsztaty prowadzone przez psychologa bądź pedagoga

szkolnego w ramach programu profilaktycznego i

wychowawczego szkoły.

7 Organizacja Dnia Życzliwości, Europejskiego Dnia

Języków Obcych.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy słyszeli Państwo o przypadkach dyskryminacji wśród uczniów tej szkoły (np. dotyczących

zamożności, pochodzenia, płci, innej cechy ucznia, jakiej)? (A) [WZR] (11277)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Przypadki dyskryminacji wśród uczniów w tej szkole nie

występują.

2 Rada Rodziców pomaga uczniom niezamożnym

zapewniając im np. udział w wycieczkach.

3 W szkole nie ma presji na posiadanie lepszego ubrania,

lepszych butów. Rewii mody nie ma.

4 Nie ma zapędów snobistycznych.

5 Rodzice sygnalizują problemy, o których mówią dzieci w

domu. Szkoła natychmiast reaguje i rozwiązuje

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

poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się

podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie

potrzeby, modyfikuje. (V/5)

Analiza wypowiedzi dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów wskazuje na prowadzenie

systematycznych i celowych działań wychowawczych i profilaktycznych przez całe grono

pedagogiczne.

Wychowawcy na bieżąco monitorują, obserwują efektywność podjętych działań i modyfikują je w razie potrzeby

poprzez:

• analizę i planowanie ewaluacji wewnętrznej,

• analizę dokumentów dzieci z trudnościami danego typu (dwa razy w roku),

• analizę efektów oddziaływań wychowawczych (rozmowy z udziałem wychowawców oraz specjalistów:

pedagoga, psychologa, reedukatora),

• systematyczne rozmowy indywidualne z nauczycielami, rodzicami i uczniami;

Dyrektor przekazał, że każdy sygnał od rodziców jest powodem do analizy działań i ewentualnej ich modyfikacji.

Podczas spotkań zespołów wychowawczych i przedmiotowych omawiane są efekty działań i formułowane

wnioski do dalszej pracy (tabela 1).

Uczniowie w wywiadzie przekazali, że mogą zgłaszać wszelkie propozycje zmian dotyczących zasad

postępowania i organizacji życia w szkole. Radiowęzeł, szczęśliwy numerek, dyskoteki, seanse filmowe,

przedłużenie przerwy obiadowej - to zmiany wprowadzone na wniosek uczniów.

Rodzice uważają, że zawsze mogą zgłaszać propozycje zmian dotyczących zasad postępowania w szkole, praw

i obowiązków uczniów. Ich zdaniem „zawsze jest odzew, a więc sens zgłaszania”. Wyrazili przekonanie,

że wspólnie z nauczycielami kształtują zasady obowiązujące w szkole. 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób i jak często dokonują Państwo analizy realizowanych działań wychowawczych i

profilaktycznych? (A) [WZN] (11285)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Spotkania zespołów wychowawczych minimum trzy razy

w ciągu roku szkolnego.

2 Kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym,

wymiana informacji – na bieżąco.

3 Sprawozdania wychowawcy klasy podczas okresowych

rad pedagogicznych.

4 Ankieta wśród uczniów – w miarę potrzeb.

5 Analiza planu pracy wychowawczej – na bieżąco.
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby rozwojowe i edukacyjne, sposoby uczenia się oraz

sytuację społeczną każdego ucznia oraz wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich

indywidualnej sytuacji. W szkole podejmuje się wiele działań zarówno służących

niwelowaniu trudności (wyrównawczych, specjalistycznych), jak i rozwijających

zainteresowania uczniów. W szkole są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia. Szkoła pomaga

przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej przez

podejmowanie wielu adekwatnych działań. Przeważająca większość uczniów i ich

rodziców uważa, że nauczyciele udzielają im wsparcia odpowiadającego ich potrzebom.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. (VI/1)

W szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby rozwojowe i edukacyjne, sposoby uczenia się oraz

sytuację społeczną każdego ucznia oraz wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich

indywidualnej sytuacji.    Dyrektor w wywiadzie podał, że diagnozy mające na celu rozpoznanie możliwości

psychofizycznych, potrzeb rozwojowych, sposobów uczenia się oraz sytuacji społecznej każdego ucznia są

prowadzone przez: wychowawców, nauczycieli, specjalistów. W latach 2014 - 2016 z pomocy specjalistycznej

(pomoc psychologa, pedagoga, logopedy, reedukatora) skorzystało 115 uczniów. W zajęciach dla dyslektyków

brało udział 151 uczniów a zajęcia wyrównawcze prowadzono dla 65 uczniów. Z darmowych obiadów

skorzystało 20 uczniów, 2 z wyprawki, 5 dofinansowano wycieczki szkolne. Nauczyciele biorący udział

w ankiecie podali, że rozpoznają indywidualne potrzeby, możliwości, sposoby uczenia się,sytuację społeczną

każdego ucznia, m.in.poprzez: rozmowy z uczniami, rodzicami, obserwację zachowania każdego ucznia,

wymianę spostrzeżeń z innymi nauczycielami (wykres 1w). Według (21 z 45) rodziców biorących udział

w ankiecie, nauczyciele bardzo często rozmawiają z nimi o potrzebach i możliwościach ich dzieci, (19 z 45)

podało, że tak, ale dzieje się to rzadko (wykres 1j). Wśród ankietowanych uczniów klas drugich, (7 z 54)

stwierdziło, że wszyscy nauczyciele rozmawiają z nimi o ich trudnościach w nauce, (18 z 54) podało,

że większość, (6 z 54) połowa, (9 z 54) mniej niż połowa, (6 z 54) żaden nauczyciel (wykres 2j). Na pytanie

ankietowe: „Nauczyciele rozmawiają ze mną o moich zainteresowaniach”, (20 z 54) uczniów odpowiedziało

„wszyscy” i „większość” nauczycieli”, jednak (8 z 54) uczniów odpowiedziało: „żaden nauczyciel” (wykres 3j)  W

ocenie ankietowanych uczniów, nie wszyscy nauczyciele rozmawiają z nimi o tym, w jaki sposób lubią się uczyć

(wykres 4j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 1w
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Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia. (VI/2)

W szkole podejmuje się wiele działań zarówno służących niwelowaniu trudności (wyrównawczych,

specjalistycznych), jak i rozwijających zainteresowania uczniów. Uczniowie biorący udział w ankiecie

"Moja szkoła", podali, że w szkole są zajęcia pozalekcyjne, które ich interesują (37 z 54), dla (5 z 54)

zdecydowanie nie ma takich zajęć (wykres 1j),  (45 z 54) deklaruje, że w szkole są zajęcia pozalekcyjne, które

są im potrzebne (nawet, jeśli nie zawsze mają ochotę na nie uczęszczać, (3 z 54) zdecydowanie nie widzi takich

zajęć (wykres 2j),  (44 z 54) uczniów pozytywnie ocenia  plan lekcji, że jest ułożony tak, iż mogą uczestniczyć

we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych, które ich interesują i/lub są im potrzebne (wykres 3j). Podobne

zdanie, jak uczniowie, dotyczące zajęć pozalekcyjnych w szkole wyrazili rodzice (30 z 45) uważa, że  są i raczej

są dostosowane do potrzeb uczniów, (9 z 45) podaje, że raczej i są niedostosowane (wykres 4j). Według

dyrektora szkoły około 30% uczniów nie uczestniczy w żadnych proponowanych przez szkołę zajęciach gdyż są

zapisywani przez Rodziców na specjalistyczne zajęcia, które wymagają odpowiedniego zaplecza, np.: jazda

konna, szkoła muzyczna, tenis, basen.Nauczyciele podali, że wnioski jakie płyną z prowadzonego przez nich

rozpoznania potrzeb, możliwości, sposobów uczenia się uczniów dotyczą: 1. indywidualizacji nauczania, w razie

potrzeby dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia;2. stosowania na lekcji pochwał i ocen

motywujących;

3. różnych metod prowadzonych zajęć lekcyjnych;

4. konsultacji prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

5. zachęcania uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, udziału w konkursach;

6. budowania właściwych postaw społecznych, kształcenie aktywnego członka społeczeństwa obywatelskiego

(np.: obchody uroczystości w Gminie). W ankiecie dyrektor podał, że w poprzednich dwóch latach

zorganizowano wiele form pomocy dla uczniów zdiagnozowanych, jako potrzebujących wsparcia ze względu

na:1. niepełnosprawność intelektualną (pomoc nauczyciela wspomagającego , reedukacja, rewalidacja,

logopedia, zajęcia z psychologiem szkolnym, dostosowanie wymagań przez wszystkich uczących nauczycieli);2.

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym (zajęcia z pedagogiem i psychologiem

szkolnym, współpraca z kuratorem sądowym i społecznym, pomoc w zorganizowaniu zajęć w świetlicy

socjoterapeutycznej);3. szczególne uzdolnienia (konsultacje, możliwość udziału w pracach kół zainteresowań -

teatralne, sportowe, językowe, muzyczne, recytatorskie, matematyczne, fizyczne);4. specyficzne trudności

w uczeniu się, niepowodzenia edukacyjne (reedukacja, zajęcia wyrównawcze, dostosowanie wymagań i form

pracy przez nauczycieli uczących do potrzeb i możliwości uczniów, konsultacje dotyczące pracy z uczniami

w zespołach przedmiotowych i wychowawczych, zajęcia kierowane dla dyslektyków (tabela 1);5. sytuacje

kryzysowe bądź traumatyczne (pomoc psychologa i pedagoga szkolnego, zajęcia w świetlicy

socjoterapeutycznej, pomoc finansowa, prawo ucznia do okresu ochronnego tj. nieodpytywanie na lekcji,

możliwość czasowego niepisania sprawdzianów, w razie potrzeby organizacja pomocy specjalistów);6. trudności

adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych

z wcześniejszym kształceniem za granicą (dodatkowe godziny zajęć dla obcokrajowców i powracających

z zagranicy, zajęcia w ramach godzin wychowawczych dotyczące języka, kultury i cech charakterystycznych

kraju, regionu z którego pochodzi uczeń, organizowanie dnia języków obcych).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Jakie formy wspierania uczniów o specjalnych potrzebach stosuje Pan/Pani? (A1) [AN] (11301)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 18

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 prowadzę zajęcia rozwijające uzdolnienia 16 / 2 88.9 / 11.1

2 prowadzę zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 14 / 4 77.8 / 22.2

3 prowadzę zajęcia specjalistyczne (np. korekcyjno-kompensacyjne,

logopedyczne, socjoterapeutyczne)

6 / 12 33.3 / 66.7

4 prowadzę zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 6 / 12 33.3 / 66.7

5 organizuję dla uczniów zajęcia warsztatowe, pogadanki, prelekcje

prowadzone przez osoby z instytucji wspierających pracę szkoły

11 / 7 61.1 / 38.9

6 organizuję porady i konsultacje indywidualne dla uczniów 14 / 4 77.8 / 22.2

7 udostępniam/polecam uczniom materiały informacyjne, ulotki, foldery,

stosowną literaturę

14 / 4 77.8 / 22.2

8 rozmawiam z uczniem zawsze, kiedy zauważam jakiś problem

(dydaktyczny, wychowawczy, społeczny)

16 / 2 88.9 / 11.1

9 na bieżąco udzielam uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności w

nauce, problemów rodzinnych, społecznych, emocjonalnych

17 / 1 94.4 / 5.6

10 pomagam uczniom odkrywać optymalne dla nich sposoby uczenia się i

dobierać właściwe metody zapamiętywania nowych treści i nabywania

umiejętności

13 / 5 72.2 / 27.8

11 organizuję pomoc socjalną dla uczniów w trudnej sytuacji 14 / 4 77.8 / 22.2

12 podejmuję współpracę z instytucjami specjalistycznymi (poradnia

psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek pomocy społecznej, ośrodek

wsparcia rodziny, sąd dla nieletnich)

14 / 4 77.8 / 22.2

13 inne (jakie?) 1 / 17 5.6 / 94.4

14 nie stosuję żadnych form wspierania moich uczniów w przezwyciężaniu

trudności

0 / 18 0 / 100

W wymaganiu "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich

indywidualnej sytuacji." w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:
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Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia. (VI/3)

W szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu

do każdego ucznia.

Wszyscy nauczyciele obejmują uczniów indywidualizacją w procesie nauczania wykorzystują różne sposoby

pracy z dziećmi (wykres 1j i 1w). Podczas obserwowanych lekcji widoczne były działania nauczycieli, które

świadczą o stosowaniu podczas lekcji indywidualizacji. Nauczyciele stosowali zróżnicowane metody, formy pracy

oraz środki dydaktyczne uwzględniające zróżnicowane style uczenia się uczniów (wzrokowcy, słuchowcy,

kinestetycy). Różnicowali zakres materiału, rodzaj zadań i stopień ich trudności, uwzględniając indywidualne

potrzeby i możliwości uczniów, ich uzdolnienia i zainteresowania. Respektowali zróżnicowane tempo pracy

uczniów, w razie potrzeby wspomagał indywidualnie uczniów podczas wykonywania zadań na lekcji. Stwarzali

uczniom okazję do odniesienia sukcesu (na miarę ich możliwości). Przydzielali uczniów do grup w sposób

zamierzony, bądź łącząc celowo w grupy uczniów o różnych preferencjach. Stosowali różne strategie

motywowania i wyzwalania aktywności uczniów (jednych wspierali, od innych wymagali więcej). Różnicowali

sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności (prace pisemne, wypowiedzi ustne, działania praktyczne).

Monitorowali angażowanie się w zajęcia, sposób wykonywania zadań, nabywanie wiedzy i umiejętności przez

każdego ucznia.

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Jakie sposoby indywidualizowania pracy z uczniami stosuje Pan/pani regularnie podczas swoich

zajęć? [AN] (11307)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 18

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 stosuję zróżnicowane metody, formy pracy, środki dydaktyczne,

uwzględniając zróżnicowane style uczenia się uczniów (wzrokowcy,

słuchowcy, kinestetycy)

17 / 1 94.4 / 5.6

2 różnicuję zakres materiału, rodzaj zadań i stopień ich trudności,

uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości uczniów, ich uzdolnienia

i zainteresowania

15 / 3 83.3 / 16.7

3 respektuję zróżnicowane tempo pracy uczniów 18 / 0 100 / 0

4 uwzględniam zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach poradni

psychologiczno-pedagogicznych

18 / 0 100 / 0

5 w razie potrzeby wspomagam indywidualnie uczniów podczas

wykonywania zadań na lekcji

17 / 1 94.4 / 5.6

6 każdemu uczniowi stwarzam okazję do odniesienia sukcesu (na miarę

jego możliwości)

16 / 2 88.9 / 11.1

7 przydzielam uczniów do grup w sposób zamierzony, np. zgodnie przewagą

danego typu inteligencji (Inteligencje wielorakie Howarda Gardnera), bądź

łącząc celowo w grupy uczniów o różnych preferencjach

10 / 8 55.6 / 44.4

8 uwzględniam specyficzne trudności uczniów wynikające z dysleksji,

dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii

14 / 4 77.8 / 22.2

9 stosuję różne strategie motywowania i wyzwalania aktywności uczniów

(jednych wspieram, od innych „wymagam” więcej)

17 / 1 94.4 / 5.6

10 różnicuję sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności (prace pisemne,

wypowiedzi ustne, działania praktyczne)

15 / 3 83.3 / 16.7

11 różnicuję kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów 15 / 3 83.3 / 16.7

12 uwzględniam czynniki wewnętrzne (nastrój, napięcie emocjonalne,

zmęczenie) mające wpływ na przebieg i wyniki uczenia się

14 / 4 77.8 / 22.2

13 monitoruję angażowanie się w zajęcia, sposób wykonywania zadań,

nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia

17 / 1 94.4 / 5.6

14 każdemu uczniowi udzielam kształtującej informacji zwrotnej 15 / 3 83.3 / 16.7

15 inne (jakie?) 0 / 18 0 / 100

16 żadnej z wymienionych form nie stosuję regularnie 0 / 18 0 / 100
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Obszar badania:  Szkoła lub placówka pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z

jego sytuacji społecznej. (VI/4)

Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej przez

podejmowanie wielu adekwatnych działań.

Z wypowiedzi biorących udział w wywiadzie partnerów szkoły, rodziców, nauczycieli wynika, że Brwinów jest

miejscowością spokojną i bezpieczną, określaną często jako „sypialnia Warszawy”. Problemy społeczne

lub uwarunkowania występujące w środowisku lokalnym mogące mieć wpływ na trudności uczniów dotyczą

najczęściej zróżnicowanego poziomu zamożności mieszkańców. Problemem jest też dotykający niektórych

uczniów kryzys rodziny oraz niskie kompetencje rodzicielskie, czasem alkoholizm. Szkoła pomaga uczniom

i rodzicom podejmując adekwatne działania służące przezwyciężaniu trudności wynikających z ich społecznej

sytuacji (tabela 1). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania podejmujecie Państwo w celu przezwyciężania trudności uczniów wynikających z

ich sytuacji społecznej? (W odpowiedzi proszę odnieść się do problemów społecznych występujących w

środowisku lokalnym). [WZN] (11314)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Pozyskiwanie informacji od specjalistów pracujących z

uczniem i jego rodziną.

2 Pomoc dzieciom z rodzin ubogich – dofinansowanie

obiadów, wycieczek szkolnych, (rada rodziców, ŚOPS,

Parafia).

3 Pomoc koleżeńska.

4 Organizacja zajęć profilaktycznych z zakresu radzenia

sobie ze stresem.

5 Edukacja zdrowotna na lekcjach WF-u.

6 Organizacja wolontariatu: WOŚP, „Paczka dla

zwierzaczka”, „Szlachetna Paczka”, lekcje wychowawcze

na temat pomocy innym.

7 Organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla

ucznia.

8 Pozyskiwanie sponsorów.
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Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce

odpowiada ich potrzebom. (VI/5)

Przeważająca większość uczniów i ich rodziców uważa, że nauczyciele udzielają im wsparcia

odpowiadającego ich potrzebom.

Ankietowani uczniowie klas drugich (45 z 54) wyrazili przekonanie, że wszyscy, większość lub przynajmniej

połowa nauczycieli wierzy w ich możliwości mówiąc im, iż mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy (wykres 3j) .

Ci sami uczniowie przekazali, że nauczyciele służą im pomocą, kiedy tego potrzebują (wykres 2j) . Większość

(47 z 56) uczniów klas trzecich w ankiecie "Mój dzień" przekazała, że podczas lekcji w dniu badania wszyscy,

większość lub co najmniej połowa nauczycieli dała im odczuć, że wierzy w ich możliwości (wykres 1j).

Większość ankietowanych Rodziców uważa, że w sytuacjach trudnych mogą liczyć na radę i wsparcie

wychowawcy i nauczycieli (Wykresy 4j i 5j). 

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

Wykres 5j
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