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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 19-09-2016 - 31-10-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Ewa Kosińska, Andrzej Jabłoński. Badaniem objęto 159 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 124 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 74 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

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza liczy 488 uczniów. Dzieci uczą się w systemie

dwuzmianowym, dlatego istotną rolę odgrywa działalność świetlicy. Uczniowie przebywają w niej od godziny

7.00 do 17.30. W dwóch pomieszczeniach starano się stworzyć jak najlepsze warunki do odpoczynku, by dzieci,

które przebywają w szkole cały dzień, czuły się komfortowo. Wychowawcy świetlicy dbają o rozwój dzieci.

Każdego miesiąca realizują inny blok tematyczny, który łączy zajęcia muzyczne, plastyczne, literackie oraz

teatralne. Rodzice na bieżąco są informowani o świetlicowych zajęciach, a co kwartał wydawana jest świetlicowa

gazetka, która podsumowuje odbyte zajęcia. Rodzice najmłodszych uczniów bardzo chętnie uczestniczą w życiu

szkolnym swoich dzieci. Ta współpraca zaowocowała wspólnym występem teatralnym, w którym to role

otrzymali rodzice, uczniowie i nauczyciele.

Klasy I-III już od najmłodszych lat uczą się samorządności i mają swój Samorząd Uczniowski, który organizuje

takie święta jak: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, mikołajki, walentynki, a także bale karnawałowe. W tym roku

z okazji Dnia Chłopaka mali chłopcy nosili krawaty. Zwyciężył ten najbardziej oryginalny. Klasy IV-VI mają

oddzielne zebrania Samorządu Uczniowskiego i, ze względu na wiek uczniów, działają bardziej samodzielnie

i dojrzalej. Samorząd Uczniowski organizuje najsympatyczniejsze dni w roku: mikołajki, walentynki (to okazja,

kiedy szkoła przemieniła się w szekspirowską Weronę). Na Dzień Nauczyciela uczniowie przygotowują

przedstawienie teatralne oraz własnoręcznie wykonane prezenty. Samorząd Uczniowski bierze udział w akcjach

charytatywnych. Są to: Szlachetna Paczka, Paczka dla Kombatanta (uczniowie przygotowują paczki

żywnościowe, które za pomocą zaprzyjaźnionego ze szkołą, kombatanta, trafiają do Polaków - żołnierzy,

mieszkających pod Lwowem), Góra Grosza. Samorząd Uczniowski nagrywa też okolicznościowe płyty. Na swoim

koncie ma już kilka "Rozśpiewanych Dwójek". Na płytach śpiewają uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uczniowie

utalentowani plastycznie projektują okładki płyt.

W Szkole Podstawowej działają bloki przedmiotowe: humanistyczny, języków obcych, matematyczno -

przyrodniczy oraz sportowy. Nauczyciele danych bloków odpowiedzialni są za przeprowadzenie testów

diagnostycznych w klasach czwartych oraz za przeprowadzanie konkursów. Nauczyciele prowadzą zajęcia

z uczniami zdolnymi i tymi, którzy wymagają dodatkowych zajęć w celu nadrobienia zaległości czy też

zrozumienia treści programowych. Każdy blok ma swoje sukcesy:

• Blok humanistyczny: udział w powiatowych i gminnych konkursach, np. "Ocalić od zapomnienia", konkursy

recytatorskie, w kole teatralnym i recytatorskim. Dla uczniów otwarta jest czytelnia, w której mają warunki

do cichej pracy i miłego spędzania czasu z książką.

• Blok matematyczno - przyrodniczy: udział w kole matematycznym, w ogólnopolskim konkursie "Kangur

matematyczny" oraz wielu innych konkursach. Uczniowie osiągają sukcesy nie tylko gminne ale także

powiatowe, wojewódzkie, krajowe a nawet europejskie.

Nauczyciele przyrody dbają o: popularyzowanie ekologii (zbiórka zużytych telefonów, "Sprzątanie świata").

Organizują akcję "Paczka dla zwierzaczka" - czyli zbiórka karmy i koców dla pupili z milanowskiego schroniska.

• Blok języków obcych przygotowuje do licznych konkursów, np. Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego,

High Flier, Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego "Edi Pingwin", "English Ace".

Atutem szkoły jest to, że już uczniowie klas czwartych uczą się dwóch języków obcych. Mają do wyboru:

niemiecki, francuski oraz rosyjski, a nauczyciele to prężnie działający zespół, który organizuje konkursy,

festiwale i obchody Dnia Języków Obcych.

• Blok sportowy: ma liczne osiągnięcia sportowei na szczeblu gminnym jak i również ogólnopolskim. Szkoła jest
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współorganizatorem gminnych imprez sportowych oraz zawodów Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza

"Mazovia".

Szkoła podstawowa nosi imię Jarosława Iwaszkiewicza. Nauczyciele dbają, by pamięć o pisarzu była wciąż żywa.

Co roku, zgodnie z zapisem w Statucie szkoły, uczniowie odwiedzają Stawisko, w którym siedzibę ma Muzeum

im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów.

Szkoła dysponuje:

• świetnie wyposażoną halą sportową i profesjonalnymi boiskami;

• bogato wyposażoną biblioteką i czytelnią, biblioteką multimedialną z siecią komputerów z dostępem

do Internetu, z której uczniowie mogą korzystać poza lekcjami;

• Nowoczesną pracownią informatyczną.

Ponadto dzieci mają zapewniona opiekę pedagoga, psychologa i logopedy. Mogą korzystać z tanich i smacznych

obiadów przygotowywanych w szkolnej stołówce.

Szkoła jest czysta i zadbana dzięki wspólnej pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 
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Informacja o placówce

Nazwa placówki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JAROSŁAWA
IWASZKIEWICZA

Patron im. Jarosława Iwaszkiewicza

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Brwinów

Ulica Żwirowa

Numer 16

Kod pocztowy 05-840

Urząd pocztowy Brwinów

Telefon 0227295771

Fax 0227296197

Www www.zsobrwinow.pl

Regon 00121383800000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 435

Oddziały 22

Nauczyciele pełnozatrudnieni 40.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 6.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 3.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 19.77

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 10.88

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 dzieci

i wynikające z problemów i zagrożeń występujących w środowisku lokalnym.

2. Dzieci czują się w szkole bezpiecznie co świadczy o tym, że relacje pomiędzy poszczególnymi

członkami społeczności szkolnej oparte są na szacunku i zaufaniu.

3. W szkole nie ma przypadków dyskryminacji na co ma wpływ zarówno wychowanie dzieci przez

rodziców jak i działania wychowawcze prowadzone w szkole. Działania antydyskryminacyjne są

w szkole prowadzone profilaktycznie.

4. Szkoła prowadzi diagnozę indywidualnej sytuacji uczniów, a następnie wykorzystuje jej wyniki

w procesie kierowania rozwojem każdego ucznia. Organizuje zajęcia zarówno służące niwelowaniu

trudności (wyrównawcze, specjalistyczne), jak i rozwijające zainteresowania.

5. Nauczyciele obejmują uczniów indywidualizacją w procesie nauczania poprzez stosowanie

zróżnicowanych metod, form pracy oraz środków dydaktycznych uwzględniających zróżnicowane

style uczenia się uczniów (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy).

6. Szkoła diagnozuje możliwości i potrzeby edukacyjne i rozwojowe, sytuację społeczną, sposoby

uczenia się uczniów, czego dowodem są wyniki ankiety dla rodziców, jednak dzieci uważają, że zbyt

rzadko są pytane przez nauczycieli o ich zainteresowania oraz o to w jaki sposób lubią się uczyć.

7. Przeważająca większość uczniów i rodziców uważa, że wsparcie otrzymywane w szkole opowiada

ich potrzebom.  
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne odpowiadające na potrzeby dzieci

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. Każda

grupa respondentów uczestnicząca w badaniach, tj. rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy

niepedagogiczni deklaruje wpływ na zasady zachowania ustalane w szkole. Przyjęte zasady i normy

postępowania są w szkole przestrzegane. W szkole podejmowane są systemowe działania

antydyskryminacyjne adekwatne do jej specyfiki. W szkole prowadzona jest analiza działań

wychowawczych i profilaktycznych z udziałem wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa,

zespołu wychowawczego, zespołu do spraw ewaluacji, wicedyrektorów i dyrektora. Szkoła

umożliwia uczniom i rodzicom uczestniczenie w analizowaniu i modyfikowaniu działań

wychowawczych i profilaktycznych. 

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

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

Z analizy wypowiedzi badanych respondentów (dyrektora, nauczycieli, partnerów, rodziców) oraz

z obserwacji zajęć lekcyjnych wynika, że szkoła podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne

odpowiadające na potrzeby dzieci i uwzględniające specyfikę środowiska, w którym szkoła

funkcjonuje. 

Brwinów to miejscowość podwarszawska, określana często jako „sypialnia Warszawy”. Występują duże

dysproporcje w zamożności rodzin. W środowisku, w którym funkcjonuje szkoła pojawiają się również problemy

związane z trudną sytuacją materialną rodzin. Zamożniejsi rodzice najczęściej pracują do późnych godzin,

a czas wolny wypełniają dzieciom dużą ilością zajęć dodatkowych. Duża grupa dzieci jest dowożona

z miejscowości Parzniewo, w której wybudowano osiedle mieszkaniowe. Większość dzieci korzysta z obiadów

w szkolnej stołówce. Świetlica szkolna zapewnia dzieciom opiekę od 7.00 do 17.30. Duża rozpiętość wieku

wśród uczniów wynika z połączenia trzech szkół (szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum) i stworzenia Zespołu

Szkół Ogólnokształcących.

Opracowany przez rodziców we współpracy z nauczycielami programy wychowawczy i program profilaktyki

uwzględniają uwarunkowania wynikające z opisanej wyżej sytuacji środowiska lokalnego. Szkoła kształtuje

postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego, uczy zasad obowiązujących
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w grupie i w społeczeństwie.

Program wychowawczy uwzględnia:

I. Przeciwdziałanie agresji, poprzez, m.in.:

1) Współpracę z wydziałem do spraw nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

1) Organizację warsztatów : „Stop agresji i przemocy”.

2) Trening Umiejętności Społecznych: „Dyscyplina i samodyscyplina”, „Umiejętność rozwiązywania konfliktów”,

„Jak dbać o innych”, „Jesteśmy asertywni”.

3) Organizację programów realizowanych przez specjalistów z zewnątrz: „Powiedz przemocy stop”, „Saper- jak

rozminować agresję”,

4) Cykl zajęć socjoterapeutycznych podnoszących kompetencje społeczne.

5) Budowanie poczucia własnej wartości,

6) Dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią.

II. Profilaktykę uzależnień:

1) Organizacja programów realizowanych przez specjalistów z zewnątrz dla uczniów i rodziców: „Cukierki”,

„Dopalacze”-droga bez powrotu (dla rodziców), „Narkotykom powiedz nie”, „O lekach, marihuanie

i dopalaczach” (spotkanie dla rodziców). „PAT”- Profilaktyka a Ty.

2) Organizacja zajęć w ramach programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły podczas godzin

wychowawczych przez nauczycieli i pedagogów szkolnych dotyczących uzależnień.

3) Prowadzenie na terenie szkoły programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz warsztatów dla

rodziców, np. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Narkomanii w Gminie Brwinów.

III. Profilaktyka bezpieczeństwa w sieci:

1) Organizacja programu „Bezpieczni w sieci”,

2) Pogadanki z udziałem policji.

IV. Przeciwdziałanie wagarom, poprzez:

1) Stały kontakt i współpracę z rodzicami,

2) Zajęcia z psychologiem i pedagogiem szkolnym,

3) Zwoływanie zespołów wychowawczych w celu ustalenia zasad pomocy uczniom wagarującym,

4) Współpraca z kuratorem sądowym i społecznym.

V. Promowanie zdrowego stylu życia:

1) Przeciwdziałanie otyłości - spotkania w klasach z dietetykiem i pielęgniarką szkolną,

2) Udział w programach „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”.

VI. Przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez:

1) Pogadanki podczas godzin wychowawczych,

2) Prezentację filmów, artykułów dotyczących wielokulturowości, religii, niepełnosprawności i innych,

3) Współpracę z OPS,

4) Realizacja programów antydyskryminacyjnych.

Ponadto szkoła podejmuje inne działania, zapewniające:

• Integrację zespołów klasowych ( wycieczki organizowane przez wychowawcę klasy),

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

• atrakcyjne zajęcia świetlicowe rozwijające zainteresowania dzieci,

• Zagospodarowanie czasu wolnego, m.in.: dyskoteki, wieczory filmowe organizowane przez Samorząd

Uczniowski. Wystawianie przedstawień teatralnych poza zajęciami dydaktycznymi: „Teatr na Żwirowej” -

przedstawienia wystawiane w Straży Pożarnej i Ośrodku Kultury.

• Udział dzieci i młodzieży w wielu imprezach sportowych, np. Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,
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organizację Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego, azovia Cup w czwórboju dla Stowarzyszenia Gmin

Zachodniego Mazowsza,

• bezpłatny dostęp do kompleksu boisk sportowych dla uczniów i mieszkańców Brwinowa.

• Kultywowanie tradycji: Wigilia klasowa, Wielkanoc, wspólne kolędowanie.

Szkoła dba o dobre relacje młodszych i starszych uczniów poprzez takie przedsięwzięcia jak: czytanie razem,

czytanie nie granie, wspólne przedstawienia teatralne.

Rodzice znają i cenią podejmowane w szkole działania wychowawcze i edukacyjne, chwalą przyjazną atmosferę

i fakt, iż mogą zawsze liczyć na wsparcie nauczycieli i Dyrekcji. Ich zdaniem dzieci mają poczucie

bezpieczeństwa w szkole. Sytuacje konfliktowe są rozwiązywane bezzwłocznie.

Obserwacje lekcji pozwoliły stwierdzić, że nauczyciele byli bardzo dobrze przygotowani do zajęć. Zorganizowali

ciekawe dla dzieci ćwiczenia angażujące je do aktywności. Uczyli koncentracji uwagi. Nauczyciele zwracali się

do uczniów po imieniu, stosowali formy grzecznościowe, wyrażali swoje zaangażowanie, dyscyplinowali

w grzeczny sposób, uśmiechali się, budowali poczucie wartości ucznia (dostrzegali to co dobre, chwali). Dzieci

pracowały w grupach 4-osobowych i indywidualnie, były grzeczne, wykonywały polecenia, wspólnie uzgadniały

sposób wykonania zadań. Pracowały w przyjaznej atmosferze. Nauczyciele udzielali indywidualnego wsparcia,

chwalili za dobrze wykonane zadanie. Mówili spokojnie z odpowiednią intonacją głosu. Prace uczniów zostały

zamieszczone na tablicy i ocenione. Uczniowie byli włączani do pomocy przy tworzeniu wystawki prac. Praca

była zróżnicowana pod względem trudności.

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 partnerzy

szkoły) oceniają wysoko poczucie bezpieczeństwa oraz relacje między uczniami oraz między

uczniami, nauczycielami i rodzicami jako dobre, oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku. 

Uczniowie w wywiadzie określili te relacje jako przyjazne i życzliwe „chociaż nie wszyscy się uwielbiają”.

96,5% (110 ze 114) ankietowanych rodziców wyraziło przekonanie, że ich dzieci czują się w szkole bezpiecznie,

(4 ze 114) rodziców wyraziło odmienną opinię na ten temat, „raczej nie” odpowiedziały 3 osoby i zdecydowanie

nie – 1 osoba (wykres 10j i 11j, tabela 1) .

Rodzice (92,9%) zapytani w ankiecie na czym opierają swoją opinię dotyczącą poczucia bezpieczeństwa ich

dziecka w szkole odpowiedzieli:

• dziecko nigdy nie mówiło o poczuciu zagrożenia lub rzadko mówi, iż było w sytuacji, w której czuło się

zagrożone,

• Chętnie chodzi do szkoły, opowiada z radością o szkole, Pani i kolegach,

• Lubi szkołę, czuje się bezpiecznie i chętnie do niej uczęszcza. Bardzo lubi swoich nauczycieli.

• Otrzymują pozytywne informacje od dziecka, pozytywne informacje od innych rodziców,

• Ich opinia wynika z obserwacji pracy szkoły, rozbudowie monitoringu na terenie szkoły,

• nigdy nie słyszeli o poważnych wypadkach w szkole,

• cenią otwartość i pozytywną komunikatywność dyrekcji Szkoły.

• Nie spotkali się z przejawem agresji wobec ich dziecka. Jeśli się zdarzają są one stosunkowo niewielkie

i częściej dotyczy to chłopców.

• W czasie swoich wizyt w szkole nie zauważyli zagrażających bezpieczeństwu sytuacji.

• Pozytywne są kontakty rówieśnicze, dziecko czuje się dobrze wśród swoich koleżanek i kolegów,
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• W opinii społeczności lokalnej jest to szkoła bezpieczniejsza od innych.

Obserwacja szkoły pokazała, że podczas przerw lekcyjnych dzieci zachowywały się grzecznie, zgodnie

z przyjętymi w szkole zasadami. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni pełnili 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. Dzieci miały otwarte sale lekcyjne i mogły w nich przebywać w czasie przerw pod opieką swoich

wychowawców.

Uczniowie klas piątych (76 uczniów) w ankiecie „Moja szkoła” wypowiadali się na temat swojego poczucia

bezpieczeństwa w szkole dotyczącego:

1. Agresji werbalnej i cyfrowej:

• Inni uczniowie obrażali Cię, używali wobec Ciebie nieprzyjemnych przezwisk (wykres 6j) – 56 z 76 uczniów

podało, że nie doświadczyli takiej sytuacji lub zdarzyła się raz, 12 z 76 uczniów stwierdziło, że zdarzyło się to 4

razy lub więcej;

• Inni uczniowie obrażali Cię za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych) (wykres 4j) – 72 z 76 uczniów

odpowiedziało, że nie miało to miejsca ani razu, 3 uczniów, że raz, 1 uczeń– 2-3 razy oraz 1 uczeń, że co

najmniej 4 razy.

2. Wzajemnych relacji:

• Inni uczniowie zachowywali się wobec Ciebie w sposób, który odbierałaś/eś jako nieprzyjemny (wykres 2j) –

53 z 76 uczniów podało, ze taka sytuacja nie miała miejsca lub zdarzyła się raz, 15 z 76 stwierdziło, że miało to

miejsce 2-3 razy w roku, 9 z 76, że 4 lub więcej razy.

• Inni uczniowie celowo wykluczali Cię z grupy/ nie zadawali się z Tobą (wykres 3j) – 6 z 76 uczniów zgłosiło

taka sytuację;

3. Przemocy fizycznej:

• Ktoś Cię umyślnie uderzył (wykres 7j) – 8 z 76 uczniów zgłosiło, że miało to miejsce kilka razy,

4. Przemocy materialnej (sporadycznie):

• Inni uczniowie zmuszali Cię do kupowania czegoś za Twoje własne pieniądze lub oddawania im Twoich rzeczy

(wykres 5j),

• Umyślnie zniszczono rzecz należącą do Ciebie (wykres 8j).

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

nauczycielami (wykres 9j) oraz, że w razie potrzeby zwróciliby się do nich (93%) i do swoich wychowawców

(83%) o pomoc (wykres 1w). Inne wymienione przez dzieci osoby, do których by się zwróciły, to: panie woźne

(5 razy), sekretarka, osoba dyżurująca, rodzeństwo, rodzice.

Przedstawiciele organu prowadzącego oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły ocenili poziom bezpieczeństwa

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

Numer Treść odpowiedzi

1 Relacje są życzliwe, oparte na szacunku.

2 W tej szkole nie dyskryminuje się dzieci ze względu na

tuszę, kolor włosów czy z innych powodów.

3 Dzieci małe oczekują stosunku opiekuńczego. Oczekuję,

jako rodzic żeby ten opiekuńczy charakter przekształcił

się później w szacunek do nauczyciela, nawyk szacunku

do nauczycieli.

4 Mamy zaufanie i świadomość, że posyłamy dzieci jakby

do drugiego domu.

5 Pierwsze słowa wychowawczyni to: "jestem mamą i tatą

dla Państwa dzieci".

6 Nauczyciele sa zaangażowani w opiekę i mają

bezposredni kontakt z osobą, która jest wychowawcą.

Rodzice mają bezpośredni kontakt mailowy, telefoniczny.

Można liczyć na bezpośrednie spotanie z nauczycielem,

przedyskutować swoje spostrzeżenia, pomysły.

7 Adaptacja dzieci w szkole, świetlicy jest bardzo dobra.

Dzieci są natychmiast zaangażowane i zaopiekowanie.

Do każdego dziecka jest wyciągnięta ręka.

8 Podoba się konsekwencja, jasny przekaz na temat

wzajemnych oczekiwań i relacji rodzic -dziecko.

9 Nauczyciele są osobami zdecydowanymi i

kompetentnymi.Są wzorcem dla dziecka i wspierają

rodziców.

10 Otwartość szkoły jest tą cechą, która się rodzicom

podoba. Rodzice dostają propozycje wspólnego

rozwiązywania problemów.

11 Niektórzy rodzice oczekują jeszcze większego

zdecydowania w działaniach, stawiania wymagań.

"Więcej twardości nawet kosztem otwartości".
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Typ pytania: Pytanie otwarte

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

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 W ZSO w Brwinowie - w skład, którego wchodzi Szkoła

Podstawowa i Gimnazjum - poziom bezpieczeństwa jest

bardzo wysoki. Świadczą o tym pozytywne wyniki

przeprowadzanej pod nadzorem Powiatowej Straży

Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej próbnej ewakuacji.

2 Budynek szkoły spełnia wymogi bezpieczeństwa ochrony

przeciwpożarowej, potwierdzone przez rzeczoznawcę

ochrony przeciwpożarowej.

3 O wysokim poziomie bezpieczeństwa uczniów w

placówce świadczą również wyniki ewaluacji

wewnętrznej szkoły.

4 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.

5 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:  Jakie działania podejmuje szkoła, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa uczniów? (A)

[WZPOP] (11263)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 Systematycznie dokonywane wspólnie przez organ

prowadzący oraz dyrekcję szkoły przeglądy stanu

technicznego budynku oraz terenu wokół obiektu, w tym

boisk i placu zabaw.

2 Wszystkie stwierdzone, powstałe w wyniku użytkowania

nieprawidłowości są na bieżąco usuwane.

3 W okresie wolnym od zajęć są prowadzone prac

remontowe i bieżące naprawy instalacji obejmujących

węzeł kuchenny oraz pomieszczenia

sanitarnohigieniczne.

4 Na przestrzeni ostatnich 5 lat podczas ferii wakacyjnych

stale prowadzone są bieżące remonty oraz inwestycje

podnoszące jakość funkcjonowania obiektu i standardy

bezpieczeństwa. Przykładem tego rodzaju działań są

m.in. przeprowadzone remonty podłóg na korytarzach

jak i czytelni, które mając na względzie bezpieczeństwo

użytkowników obejmował wymianę regałów i zakup

nowych mebli, posiadających stosowne atesty.

5 Doposażone zostały sale oddziałów przedszkolnych, do

których zakupiono wyposażenie w postaci atestowanych

mebli oraz pomocy dydaktycznych.

6 Zarówno budynek szkoły, jak i teren boisk, plac zabaw

posiada system monitoringu.

7 Podczas pracy szkoły pełnione są dyżury nauczycieli oraz

personelu obsługi.

8 Szkoła posiada również gabinet lekarski oraz zatrudnia

na cały etat pielęgniarkę.

9 Dyrektor wraz z organem prowadzącym są inicjatorami

działań mających na celu zapobieganie popełniania

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom

kryminogennym.

10 Straż Miejska w Brwinowie za pośrednictwem

wyznaczonego koordynatora ds. profilaktyki dzieci i

młodzieży prowadzi działania informacyjno - edukacyjne

skierowane do uczniów i rodziców.
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Obszar badania: Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i

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

Każda grupa respondentów uczestnicząca w badaniach, 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 (54 z 76) ankietowanych uczniów 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)

. Uczniowie przedstawiają swoje propozycje podczas zebrań Samorządu Uczniowskiego, ponadto w szkole

funkcjonuje „skrzynka dobrych pomysłów”, do której uczniowie wrzucają karteczki ze swoimi propozycjami,

które następnie są wspólnie analizowane. Rodzice przekazali podczas wywiadu, że uchwalają we współpracy

z nauczycielami program wychowawczy i program profilaktyki w szkole. Ponadto przedstawiają na zebraniach

Rady Rodziców swoje propozycje dotyczące wprowadzenia zmian korzystnych dla uczniów, np. wydłużenia

przerw obiadowych, wydłużenia godzin pracy świetlicy. Sposoby ustalania przez nauczycieli lub modyfikowania

zasad zachowania obowiązujących w szkole przedstawia tabela 1.

W odpowiedziach ankietowych określających przestrzeganie ustalonych zasad 66 z 76 (86%) uczniów wybrało

odpowiedzi wszyscy (5), większość (36) lub połowa (25) przestrzegają ustalonych zasad (wykres 3j) .

W samoocenie własnych zachowań 73 z 76 (96%) uczniów wybrało odpowiedzi „zawsze”, „przeważnie”

przestrzegam ustalonych w szkole zasad (wykres 2j).

Uczniowie ocenili także pozytywnie przestrzeganie zasad przez swoich nauczycieli i innych pracowników szkoły

(wykresy 4j i 5j) . Dyrektor pozytywnie ocenia przestrzeganie obowiązujących zasad przez większość

nauczycieli, pracowników i uczniów (wykres 6j i 7j).

Zdaniem Dyrektora szkoła prezentuje pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym. Istnieje duże

zainteresowanie szkołą uczniów spoza rejonu. Rodzice wypowiadają pozytywne opinie podczas dni otwartych

i zebrań, co świadczy o tym, że w szkole przestrzegane są przyjęte zasady i normy postępowania.
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób ustalane są lub modyfikowane zasady zachowania obowiązujące w Państwa

szkole? (A1) (A2) (A3) [WZN] (11269)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Podstawowym dokumentem regulującym pracę szkoły

jest Statut, który szczegółowo określa zasady

zachowania obowiązujące w szkole.W razie potrzeb Pada

Pedagogiczna wprowadza zmiany w Statucie szkoły.

2 Inne dokumenty np. Szkolny Program Wychowawczy,

Szkolny Program Profilaktyki są modyfikowane i

dostosowywane do aktualnej sytuacji i potrzeb.

3 Szkoła ma opracowane procedury postępowania w

sytuacjach kryzysowych.

4 Regulamin wycieczek szkolnych oraz inne regulaminy.

5 Wychowawcy modyfikują plany wychowawcze swoich

klas.

6 Wszystkie dokumenty oparte są na ogólnie

obowiązujących zasadach BHP. Przygotowywane są

przez wyznaczone zespoły i opiniowane oraz

zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną.

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 jej specyfiki.

W ostatnich dwóch latach zdiagnozowano w Szkole Podstawowej Nr 2 pojedyncze przypadki dyskryminacji ze

względu na: otyłość, brak higieny osobistej, kolor skóry i brak akceptacji w grupie (wykres 2w). Szkoła podjęła

działania wychowawcze antydyskryminacyjne przedstawione w tabeli 1 i 2. By one skierowane do wszystkich

uczniów w szkole.

Uczniowie podczas wywiadu powiedzieli: „W naszej szkole wszyscy są traktowani tak samo, nie ma uczniów

lepszych i gorszych”. Dostrzegli także, że jeśli niektóre dzieci sobie z czymś nie radzą, to nauczyciele im

pomagają.

Rodzice uważają, że w szkole nie ma przypadków dyskryminacji oraz, że ma na to wpływ zarówno wychowanie

dzieci przez rodziców jak i działania wychowawcze prowadzone w szkole.

Dyrektor szkoły wymienił działania antydyskryminacyjne prowadzone profilaktycznie:

• Warsztaty prowadzone przez pedagoga, psychologa, wychowawców w ramach programu profilaktycznego

szkoły,

• Zajęcia we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej (490 uczniów): "Nikt nie jest lepszy od nikogo", "Co nas

łączy", "Zasoby klasy”, „Grupa i moje w niej miejsce", "Integracja grupy", "Samokontrola emocji i zachowania",

"Współpraca w klasie",

• „Dzień życzliwości" prowadzony przez samorząd uczniowski,

• Zajęcia o tematyce antydyskryminacyjnej prowadzone w ramach bieżących lekcji,
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• Programy prowadzone przez specjalistów zewnętrznych skierowane do wybranych klas: np. Dyskryminacja,

przemoc i relacje w szkole kl. V ; "Odczuwaj, ufaj, mów"- dla klas IV, V,VI (231uczniów), "Moje, Twoje, Nasze -

o relacjach w szkole" dla klasy V (24 ucz), "Trzymajmy się razem" dla klasy V (25 ucz), "Jestem, potrafię,

mogę" dla klasy V (25 ucz),

Szkoła podjęła także działania antydyskryminacyjne prowadzone w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy,

m.in. zajęcia z pedagogiem, zajęcia integracyjne z psychologiem.

Uczniowie podali w jakich akcjach antydyskryminacyjnych uczestniczyli w tym i poprzednim roku szkolnym

(wykres 1w)

 

Wykres 1w
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Wykres 2w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wskazać przykłady działań antydyskryminacyjnych prowadzonych ze względu na

zdiagnozowaną dyskryminację. (A) [WZN] (11282)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Zajęcia z dietetykiem, rozmowy wychowawcze i

spotkania z psychologiem i pedagogiem szkolnym po

zdiagnozowaniu przypadku dyskryminacji ze względu na

otyłość ucznia.

2 kolor skóry – odbyły się Rozmowy wychowawcze,

spotkania z pedagogiem i psychologiem w klasie

czwartej po zdiagnozowaniu przypadku dyskryminacji ze

względu na kolor skóry.

3 Zajęcia integracyjne prowadzone przez wychowawców i

psychologa w klasach IV i I oraz zajęcia z psychologiem

z Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie po

zdiagnozowaniu braku akceptacji w grupie.

4 Program antydyskryminacyjny realizowany przez

specjalistów z zewnątrz w ramach profilaktyki zachowań

dyskryminacyjnych.

5 Przeprowadzenie ankiety dla uczniów, rodziców i

nauczycieli dotyczącej problemu dyskryminacji w szkole.

6 Działania antydyskryminacyjne podejmowane są na

bieżąco przez wychowawców przy współpracy z

pedagogiem i psychologiem szkolnym. Takie działania

podejmują również wszyscy nauczyciele na swoich

lekcjach.
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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.2

Numer Treść odpowiedzi

1 W edukacji wczesnoszkolnej tematy dotyczące tolerancji,

życzliwości, szacunku do osób starszych, słabszych,

niepełnosprawnych oraz praw dziecka pojawiają się

często na lekcjach w ciągu całego roku. Prowadzone są

wtedy rozmowy z uczniami.

2 W szkole organizowane są: Dzień Uśmiechu, Dzień

Życzliwości i Tolerancji, Europejski Dzień Języków

Obcych.

3 Pogadanki n/t roli rodziny i podziału ról, równości płci,

szacunku dla osób starszych i słabszych, prawa dziecka

podczas godzin wychowawczych.

4 Gazetki ścienne „Bądźmy tolerancyjni”, Kalendarz Praw

Dziecka .

5 W klasach gdzie wystąpiły przejawy dyskryminacji

zorganizowane były zajęcia tematyczne przygotowane

przez specjalistów.

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)

W szkole prowadzona jest analiza działań wychowawczych i profilaktycznych z udziałem

wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa, zespołu wychowawczego, zespołu do spraw

ewaluacji, wicedyrektorów i dyrektora. Szkoła umożliwia uczniom i rodzicom uczestniczenie

w analizowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych.

Wychowawcy na bieżąco monitorują efektywność podjętych działań:

• poprzez analizę i planowanie ewaluacji wewnętrznej,

• systematycznie poprzez rozmowy indywidualne z nauczycielami i uczniami,

• dwa razy do roku badana jest liczba dzieci z trudnościami danego typu poprzez analizę dokumentów

i rozmowy z pedagogami co pokazuje czy działania wychowawcze i profilaktyczne przynoszą efekty,

• każdy sygnał od rodziców jest powodem do analizy działań i ewentualnej ich modyfikacji.

Podejmowane działania wychowawcze są modyfikowane w razie potrzeby. Szkoła umożliwia uczniom i rodzicom
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uczestniczenie w analizowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych.

W związku z obecnością w szkole uczniów obcokrajowców zespół do spraw ewaluacji oraz Dyrektor zaplanowali

badanie dotyczące przeciwdziałania nierównościom społecznym. Po analizie sytuacji w klasie, w której

występowało wykluczenie ucznia (trudność w relacjach dziecka z rówieśnikami) sformułowano wniosek

o konieczności zmodyfikowania programu wychowawczego klasy oraz organizacji zajęć i warsztatów o tematyce

integracyjnej z udziałem Wydziału do Spraw Nieletnich Policji. Dwa razy do roku przeprowadzana jest ewaluacja

IPET-ów (indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych), po której dokonywana jest ich modyfikacja

względem potrzeb uczniów. Organizowane są warsztaty profilaktyczne dla rodziców z udziałem firm

zewnętrznych.

Sposoby dokonywania analizy realizowanych działań wychowawczych i profilaktycznych z udziałem:

wychowawców, nauczycieli, psychologa, pedagoga, dyrektora oraz zespołu zadaniowego przedstawia tabela 1.

Uczniowie uczestniczący w wywiadzie przekazali, że propozycje zmian przedstawiają na zebraniach Samorządu

Uczniowskiego lub poprzez "skrzynkę pomysłów" znajdująca się na korytarzu. Pod wpływem propozycji uczniów

zmieniono m.in. długość przerw obiadowych, wprowadzono szczęśliwy numerek zwalniający z odpytywania. Na

wniosek Rodziców np. wprowadzono więcej kół zainteresowań przygotowujących do konkursów. 

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 Analiza realizowanych działań wychowawczych i

profilaktycznych odbywa się na spotkaniach zespołów

wychowawczych każdej klasy, przynajmniej 3 razy w

roku szkolnym (w praktyce częściej).

2 Wychowawcy dokonują również analizy planu pracy

wychowawczej swojej klasy w porozumieniu z innymi

nauczycielami, uczniami i rodzicami uczniów

3 Wychowawcy kontaktują się z psychologiem i

pedagogiem szkolnym, wymieniają informacje i

konsultują zalecenia szczególnie z Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

4 Wychowawcy klas przedstawiają sprawozdania podczas

semestralnych Rad Pedagogicznych.

5 Analizowane sa wyniki ankiety wśród uczniów.
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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 a także

sytuację społeczną uczniów. Szkoła podejmuje działania adekwatne do rozpoznanych potrzeb

uczniów (edukacyjnych, społecznych, emocjonalnych) i prowadzi 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 dzieci 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 uczniów oraz wspomaga ich rozwój z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji.

Diagnozy mające na celu rozpoznanie możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych, sposobów uczenia się

oraz sytuacji społecznej każdego ucznia są prowadzone przez:

• Wychowawców: - poprzez obserwacje uczniów, diagnozę wychowawczą, rozmowy podczas godzin

wychowawczych, podczas zebrań z rodzicami (rozpoznanie potrzeb w formie listu skierowanego do rodziców

uczniów rozpoczynających naukę, dający możliwość rozpoznania potrzeb edukacyjnych, wychowawczych,

emocjonalnych);

• Nauczycieli - diagnoza przedmiotowa;

• Specjalistów - analiza opinii i orzeczeń uczniów, rozmowy z wychowawcami, rodzicami dziećmi, instytucjami

wspomagającymi (wykres 1w).

Odsetek uczniów potrzebujących wsparcia jest znaczny. Szkoła zapewnia pomoc specjalistów: psychologa,

pedagoga, logopedy, reedukatora. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne, trening umiejętności społecznych, zajęcia

wyrównawcze. Wspomaga dzieci materialnie poprzez darmowe obiady, stypendia, dofinansowanie wycieczek,

paczki świąteczne.

Nauczyciele rozmawiają z rodzicami o potrzebach i możliwościach ich dzieci, co zadeklarowało 89%

ankietowanych rodziców, którzy wybrali odpowiedzi: „tak, bardzo często”, „tak, ale dzieje się to rzadko”

(wykres 4j) . Wśród ankietowanych uczniów klas piątych, blisko 30% (22 z 76) stwierdziło, że nie ma trudności

w nauce, prawie 40% (22 z 76) podało, że wszyscy lub większość nauczycieli rozmawia z nimi o ich

trudnościach w nauce, 12%, (9 z 76), że tylko połowa nauczycieli, 10% (8 z 76), że żaden nauczyciel z nimi nie

rozmawia o ich problemach w nauce (wykres 1j).

Na pytanie ankietowe: „Nauczyciele rozmawiają ze mną o moich zainteresowaniach”, 37% (28 z 76) uczniów

odpowiedziało „wszyscy”, „większość” nauczycieli”, jednak 22% (17 z 76) uczniów odpowiedziało: „żaden

nauczyciel” (wykres 2j) . Nie wszyscy nauczyciele rozmawiają z dziećmi o tym, w jaki sposób lubią się uczyć
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(wykres 3j).

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)

Szkoła podejmuje działania adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów (edukacyjnych,

społecznych, emocjonalnych).

Nauczyciele podejmują działania mające na celu rozpoznanie potrzeb, możliwości, sposobów uczenia się

uczniów oraz formułują wnioski do pracy z dziećmi (tabela 1).

Szkoła organizuje różne formy wsparcia w zależności od indywidualnych potrzeb, np. ze względu na:

• Niepełnosprawność, zaburzenia komunikacji językowej: zajęcia ruchowe, pomoc nauczyciela

wspomagającego, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, dostosowanie wymagań przez nauczycieli uczących

do potrzeb uczniów;

• niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym: Zajęcia z pedagogiem

i psychologiem szkolnym, Trening Umiejętności Społecznych, zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej;

• 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 dla uczniów z dysleksją;

• chorobę przewlekłą: organizacja indywidualnego nauczania, dostosowanie diety do potrzeb ucznia (alergia,

cukrzyca), opieka pielęgniarki szkolnej, praca w zespołach wychowawczych i przedmiotowych w celu wspólnej

pomocy uczniowi;

• sytuacje kryzysowe bądź traumatyczne: pomoc psychologa i pedagoga szkolnego, zajęcia w świetlicy

socjoterapeutycznej, pomoc finansowa (wycieczki, obiady ), prawo ucznia do okresu ochronnego (tj.

nieodpytywanie na lekcji, możliwość czasowego zwolnienia uczniów z obowiązku pisanie kartkówek

i sprawdzianów), w razie potrzeby organizacja pomocy specjalistów z instytucji zewnętrznych;

• zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu

wolnego i kontaktami środowiskowymi: zajęcia dodatkowe organizowane w szkole, koła zainteresowań,

dofinansowanie obiadów, wycieczek, wyprawka szkolna, współpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną,

pozyskiwanie sponsorów (paczki świąteczne, przybory szkolne);

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

związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą: dodatkowe godziny zajęć przyznane dla obcokrajowców

i powracających z zagranicy, zajęcia integracyjne i antydyskryminacyjne organizowane w klasie przez

wychowawców, psychologów i pedagogów, zajęcia w ramach godzin wychowawczych dotyczące języka, kultury

i cech charakterystycznych kraju , regionu z którego pochodzi uczeń, organizowanie dnia języków obcych,

dostosowanie posiłków do próśb żywieniowych związanych z kulturą i religią uczniów z zagranicy.

• szczególne uzdolnienia: konsultacje organizowane przez nauczycieli przedmiotowych, koła zainteresowań

(min: teatralne, recytatorskie, plastyczne, muzyczne, sportowe, językowe, chór, matematyczne i inne),

pozyskiwanie środków finansowych na udział w konkursach pozaszkolnych (tabela 2).

Większość ankietowanych uczniów klas piątych przekazała, że w szkole są zajęcia pozalekcyjne, które ich

interesują (wykres 1j) oraz takie, które są im potrzebne (nawet, jeśli nie zawsze mają ochotę na nie

uczęszczać) (wykres 2j) . Zdaniem uczniów plan lekcji (i dojazdów) jest ułożony tak, że mogą uczestniczyć we

wszystkich zajęciach pozalekcyjnych, które ich interesują i/lub są im potrzebne (wykres 3j). Większość (61%)
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rodziców uważa, że zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę są dostosowane do potrzeb ich dziecka.

Dyrektor przekazał, że około 15% 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.

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
 



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 34/42

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie wnioski płyną z prowadzonego przez Państwa rozpoznania potrzeb, możliwości, sposobów

uczenia się uczniów? Jak wykorzystujecie Państwo te wnioski w codziennej pracy z uczniami? (A2) [WZN]

(11300)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Nauczyciele rozpoznają możliwości i potrzeby swoich

uczniów poprzez diagnozę wstępną, diagnozę bieżącą,

analizę opinii i orzeczeń PPP, analizę sprawdzianów i

wytworów uczniów, obserwację na zajęciach i rozmowy z

rodzicami.

2 W codziennej pracy z uczniami konieczna jest

indywidualizacja nauczania i w razie potrzeb

dostosowywanie wymagań do możliwości dziecka.

Nauczyciele stosują na lekcjach zróżnicowane formy i

metody pracy. Stosują pochwały i oceny motywujące.

Uczniowie zachęcani są do udziału w konkursach i

rozwijania swoich zainteresowań.

3 Nauczyciele dają konkretne wskazówki, które mają

pomóc uczniowi w samodoskonaleniu określonych

zdolności motorycznych w czasie wolnym, zachęcając go

wytężonej i systematycznej pracy nad sobą

4 Ocena celująca za określone zadanie do wykonania

wykraczające poza materiał programowy, lub

wyróżnienie pochwałą uczniów za konkursy.

5 Muzyka na lekcji wychowania fizycznego to dodatkowy

czynnik motywujący do wysiłku fizycznego. Stosowanie

podkładu muzycznego sprawia, iż uczniowie chętniej i

dokładniej je wykonują. Jeśli na każdej lekcji wybrany

uczeń wraz z grupą będzie mógł ćwiczyć przy swojej

ulubionej muzyce to zapewne będą mu się one kojarzyły

z przyjemnym doświadczeniem lekcyjnym a nie

przykrym obowiązkiem.

6 Szkoła organizuje Koncert Talentów, podczas którego

dzieci mogą zaprezentować swoje pasje, zainteresowania

i uzdolnienia.
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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: 63

Tab.2

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 prowadzę zajęcia rozwijające uzdolnienia 43 / 20 68.3 / 31.7

2 prowadzę zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 53 / 10 84.1 / 15.9

3 prowadzę zajęcia specjalistyczne (np. korekcyjno-kompensacyjne,

logopedyczne, socjoterapeutyczne)

15 / 48 23.8 / 76.2

4 prowadzę zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 6 / 57 9.5 / 90.5

5 organizuję dla uczniów zajęcia warsztatowe, pogadanki, prelekcje

prowadzone przez osoby z instytucji wspierających pracę szkoły

28 / 35 44.4 / 55.6

6 organizuję porady i konsultacje indywidualne dla uczniów 41 / 22 65.1 / 34.9

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

stosowną literaturę

41 / 22 65.1 / 34.9

8 rozmawiam z uczniem zawsze, kiedy zauważam jakiś problem

(dydaktyczny, wychowawczy, społeczny)

58 / 5 92.1 / 7.9

9 na bieżąco udzielam uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności w

nauce, problemów rodzinnych, społecznych, emocjonalnych

58 / 5 92.1 / 7.9

10 pomagam uczniom odkrywać optymalne dla nich sposoby uczenia się i

dobierać właściwe metody zapamiętywania nowych treści i nabywania

umiejętności

49 / 14 77.8 / 22.2

11 organizuję pomoc socjalną dla uczniów w trudnej sytuacji 28 / 35 44.4 / 55.6

12 podejmuję współpracę z instytucjami specjalistycznymi (poradnia

psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek pomocy społecznej, ośrodek

wsparcia rodziny, sąd dla nieletnich)

34 / 29 54 / 46

13 inne (jakie?) 2 / 61 3.2 / 96.8

14 nie stosuję żadnych form wspierania moich uczniów w przezwyciężaniu

trudności

0 / 63 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 oraz wykorzystują różne sposoby

pracy z dziećmi (wykres 1j i tabela 1).

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: 63

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)

56 / 7 88.9 / 11.1

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

uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości uczniów, ich uzdolnienia

i zainteresowania

55 / 8 87.3 / 12.7

3 respektuję zróżnicowane tempo pracy uczniów 58 / 5 92.1 / 7.9

4 uwzględniam zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach poradni

psychologiczno-pedagogicznych

61 / 2 96.8 / 3.2

5 w razie potrzeby wspomagam indywidualnie uczniów podczas

wykonywania zadań na lekcji

55 / 8 87.3 / 12.7

6 każdemu uczniowi stwarzam okazję do odniesienia sukcesu (na miarę

jego możliwości)

54 / 9 85.7 / 14.3

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

32 / 31 50.8 / 49.2

8 uwzględniam specyficzne trudności uczniów wynikające z dysleksji,

dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii

50 / 13 79.4 / 20.6

9 stosuję różne strategie motywowania i wyzwalania aktywności uczniów

(jednych wspieram, od innych „wymagam” więcej)

54 / 9 85.7 / 14.3

10 różnicuję sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności (prace pisemne,

wypowiedzi ustne, działania praktyczne)

44 / 19 69.8 / 30.2

11 różnicuję kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów 44 / 19 69.8 / 30.2

12 uwzględniam czynniki wewnętrzne (nastrój, napięcie emocjonalne,

zmęczenie) mające wpływ na przebieg i wyniki uczenia się

49 / 14 77.8 / 22.2

13 monitoruję angażowanie się w zajęcia, sposób wykonywania zadań,

nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia

45 / 18 71.4 / 28.6

14 każdemu uczniowi udzielam kształtującej informacji zwrotnej 47 / 16 74.6 / 25.4

15 inne (jakie?) 1 / 62 1.6 / 98.4

16 żadnej z wymienionych form nie stosuję regularnie 0 / 63 0 / 100



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 38/42

      

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. Problemy społeczne lub uwarunkowania występujące w środowisku

lokalnym mogące mieć wpływ na trudności uczniów dotyczą zróżnicowanego poziomu zamożności mieszkańców,

konieczności przebywania wielu małych dzieci przez wiele godzin w szkole (czasem nawet 10-11h) z powodu

pracy rodziców w Warszawie. Problemem jest też dotykający niektórych uczniów kryzys rodziny oraz niskie

kompetencje rodzicielskie. Szkoła pomaga uczniom i rodzicom podejmując adekwatne działania służące

przezwyciężaniu trudności wynikających z ich społecznej sytuacji (Wypowiedzi nauczycieli i rodziców

przestawiają tabele 1 i 2). 

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 Dla uczniów, których rodziny borykają się z trudną

sytuacją finansową organizowana jest pomoc w postaci

dofinansowania obiadów w szkole, dofinansowania

wyjazdów na wycieczki (dzięki pomocy Rady Rodziców,

ŚOPS i prywatnych darczyńców).

2 Szkoła współpracuje ze Świetlicą Socjoterapeutyczną.

3 Uczniowie biorą udział w akcjach „Zima w mieście” i

„Lato w mieście”.

4 Organizowanie zajęć profilaktycznych z zakresu radzenia

sobie ze stresem.

5 Organizowanie działań związanych z wolontariatem m.in.

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Paczka dla

zwierzaczka", „Szlachetna Paczka".

6 Organizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów.

7 Pomoc uczniom na świetlicy w odrabianiu lekcji.

8 Zakup podręczników dla dzieci z ubogich rodzin dzięki

wsparciu Rady Rodziców, Parafii Św. Floriana w

Brwinowie, ŚOPS (Środowiskowego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Brwinowie).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania podejmowane są w szkole w celu przezwyciężania trudności uczniów

wynikających z ich sytuacji społecznej? [WZR] (11313)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Dofinansowanie do posiłków.

2 Zajęcia dodatkowe.

3 Dofinansowanie do wyjazdów.

4 Wsparcie materialne.

5 Dobór wyjazdów, żeby nie wykluczać nikogo, dawać

propozycje, które mogą być przyjęte przez wszystkich.

6 Organizacja loterii w celu wsparcia uczniów w trudnej

sytuacji losowej.

7 Integrowanie dzieci, uczenie wrażliwości na potrzeby

innych.

Obszar badania:  W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce

odpowiada ich potrzebom. (VI/5)

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

odpowiadającego ich potrzebom .Ankietowani uczniowie klas piątych (66 z 76) wyrazili przekonanie,

że wszyscy lub większość nauczycieli wierzy w ich możliwości oraz, że mówią 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 72)  szóstoklasistów w ankiecie "Mój dzień" przekazała, że podczas

lekcji w dniu przeprowadzania badań wszyscy lub większość nauczycieli okazała wiarę w ich w ich możliwości,

(12 z 72) doświadczyło tego na połowie zajęć, (11 z 72) na mniej niż połowie (Wykres 1j).Większość

ankietowanych rodziców uważa, że w sytuacjach trudnych mogą liczyć na radę i wsparcie wychowawcy

i nauczycieli (wykresy 4j i 5j). 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j
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