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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. 

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

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

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

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

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

4. Uczniowie są aktywni.

5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

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

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

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

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

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

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

i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Problemowa ewaluacja zewnętrzna została przeprowadzona od 1 grudnia 2015 r. do 17 grudnia 2015 r.

 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli:

● Ewa Sobór

● Jarosław Owsiański.

Badaniem objęto uczniów (70-badanie ankietowe i 17-wywiad grupowy), rodziców (151-badanie ankietowe i  

6-wywiad grupowy) i nauczycieli (26-ankieta i 10-wywiady grupowe). Przeprowadzono także wywiad

indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z przedstawicielami partnerów i z pracownikami

niepedagogicznymi, a także obserwację zajęć edukacyjnych, zajęć dodatkowych i analizę danych zastanych.

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje opis wymagań jakie

stawia szkołom państwo.  

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Akusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego

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

WUPO - Scenariusz wywiadu z uczniami po obserwacji

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

Raport, do którego lektury Państwa zapraszamy, dotyczy problemowej ewaluacji zewnętrznej

w zakresie następujących wymagań:

● Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

● Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

● Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

Wszystkie informacje i wnioski, poparte są wynikami przeprowadzonych badań w Szkole

Podstawowej nr 138 w Łodzi. W raporcie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje pozyskane

od różnych grup respondentów (rodzice, uczniowie, dyrektor, nauczyciele, partnerzy, personel

niepedagogiczny) i z różnych źródeł (badania ankietowe, wywiady, obserwacje zajęć edukacyjnych,

analiza danych zastanych). Mamy nadzieję, że przybliżą one Państwu działania szkoły zmierzające

do podnoszenia jakości jej pracy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze, najciekawsze

i wyróżniające tę szkołę, w jej lokalnym środowisku, działania.

Szkoła Podstawowa nr 138 w Łodzi, jest szkołą publiczną prowadzoną przez Miasto Łódź. Dysponuje

przestronnymi salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, biblioteką, świetlicą, stołówką, terenami rekreacyjnymi.

Teren wokół szkoły zapewnia organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych. Obecnie szkoła sięga po nowe

rozwiązania edukacyjne; diagnozuje potrzeby dzieci, i ich rodzin; podejmuje wysiłki w celu zapewnienia im

bezpieczeństwa, stosownego wsparcia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej,

opiekuńczo-wychowawczej. Do realizacji tego celu w pełni angażują się pracownicy szkoły oraz wolontariusze

zaprzyjaźnionych ze szkołą organizacji. Szkoła pomaga uczniom w obszarach wykraczających poza jej

działalność statutową, dotyczących m.in. potrzeb socjalnych, dostępu do dóbr kultury, organizacji wypoczynku

i wolnego czasu. W szkole panuje atmosfera współpracy, a znajomość dzieci, rodzin i środowiska lokalnego

umożliwia diagnozę i zgodną z potrzebami pomoc uczniom i rodzinom. Społeczność szkolna jest zintegrowana,

dzieci czują się w szkole dobrze i bezpiecznie. Swoim wychowankom zapewnia ofertę edukacyjną poprzez

zabawę i naukę w przyjaznym, bezpiecznym środowisku. Podejmuje działania, których celem jest

wielokierunkowy i wszechstronny rozwój ucznia ukierunkowany na odniesienie sukcesu na miarę możliwości

każdego z uczniów. Szkoła posiada dyplomy, tytuły i certyfikaty potwierdzające udział w licznych działaniach

(Ogólnopolska Kampania Społeczna: Uczeń też człowiek - Twórczy indywidualista, Centrum Multimedialne,

Radosna Szkoła, Ekopracownia). W szkole działają liczne zajęcia dodatkowe (chór szkolny, SKS, ZHP, koło

przyrodnicze, j. angielskiego, plastyczne, matematyczne, polonistyczne, historyczne). Szkoła uczestniczy

w realizacji współpracy ze szkołami w Czechach i Rumunii. Szkoła organizuje wycieczki edukacyjne, wyjazdy,

rajdy, uroczystości, imprezy. Uczniowie organizują liczne akcje charytatywne i zbiórki dla osób potrzebujących

wsparcia. Rodzice czują się zintegrowani ze szkołą. Biorą aktywny udział w działaniach proponowanych przez

nią. Efektem trwałym systematycznej pracy są dobrze ukształtowane umiejętności dzieci, które są

przygotowane do dalszej nauki.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań ewaluacji zewnętrznej Szkoły Podstawowej Nr 138

w Łodzi. 
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa Nr 138 im. Leopolda Staffa w
Łodzi

Patron Leopold Staff

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Łódź

Ulica św. Franciszka z Asyżu

Numer 53

Kod pocztowy 93-479

Urząd pocztowy Łódź 12

Telefon 0426826710

Fax 0426826710

Www www.sp138.edu.lodz.pl

Regon 00021359800000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 351

Oddziały 16

Nauczyciele pełnozatrudnieni 26.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 21.94

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 13.5

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat Łódź

Gmina Łódź

Typ gminy gmina miejska
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Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Poziom podstawowy:

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują
różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.

Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania.

Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować
indywidualny rozwój.

Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc
atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.

Poziom wysoki:

Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej
wykorzystanie.

Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się.

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów.

Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Poziom podstawowy:

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

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.

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

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

Poziom wysoki:

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

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice.

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Poziom podstawowy:

Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu,
realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.

Poziom wysoki:

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.
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Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja,
analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami.
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Wnioski

1. Procesy edukacyjne w szkole są planowane, monitorowane, a ich organizacja sprzyja uczeniu

się. Ocenianie uczniów daje im informację o postępach w nauce i motywuje do pracy.

Nauczyciele stosują zróżnicowane i efektywne sposoby motywowania uczniów.

2. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania.

3. Nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się,

co skutkuje rozwiązywaniem wymyślonych przez nich zadań i zachęca do podejmowania samodzielnych

działań. Szkoła realizuje działania rozwijając kreatywność i zainteresowania uczniów.

4. Szkoła buduje relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu oraz stwarza warunki, aby zarówno

rodzice jak i uczniowie partycypowali w podejmowaniu decyzji o charakterze wychowawczym. 

5. Nauczyciele współpracują ze sobą, podejmując wspólne działania w obrębie zadań dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych. W ramach ewaluacji wewnętrznej zespołowo wprowadzają zmiany

w procesie edukacyjnym.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele planują procesy edukacyjne dostosowując formy i metody pracy

do indywidualnych potrzeb uczniów i oddziału, rozwijają umiejętność uczenia się. Uczniowie znają

i rozumieją stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania. Panująca w szkole

atmosfera sprzyja uczeniu się, ale część badanych uczniów uznała, że niektórzy z nich są

wyśmiewani przez innych. W opinii uczniów informacja zwrotna o efektach ich pracy oraz ocenianie

zachęca ich do nauki, a to czego uczą się w szkole przydaje im się w życiu. Uczniowie mają

stwarzane sytuacje w których mogliby rozwiązywać wymyślone przez siebie zadania. Mają wpływ

na własny rozwój, na przebieg procesu uczenia. Organizacja procesów edukacyjnych

umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Stosowane w szkole

rozwiązania mają charakter nowości pedagogicznych i służą zwiększeniu zaangażowania uczniów

i rozwijają ich kreatywności.

Obszar badania:  Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi

uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i

oddziału.

Zachodzące w szkole procesy edukacyjne są dostosowane do potrzeb uczniów i sprzyjają

ich rozwojowi.  W opinii ankietowanych uczniów nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia, a zdaniem

23/32 potrafią zainteresować tematem lekcji. Zdaniem uczniów większość nauczycieli wyzwala w nich chęć

uczenia się, natomiast znaczna część uczniów wskazała, że lubi się uczyć na lekcjach. Większość badanych

uczniów stwierdziła, że nauczyciele upewniają się czy uczniowie zrozumieli to, o czym była mowa na lekcji

(wykresy 1j-5j). Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowując je do określonych treści podstawy

programowej, specyfiki klasy, potrzeb edukacyjnych i stylów uczenia się uczniów. Przy doborze metod zwracają

uwagę na to aby zaktywizować uczniów, doskonalić umiejętność współpracy, kształcić wśród nich umiejętność

samodzielnego uczenia się oraz twórczego myślenia i wyciągania wniosków. Uczniom podoba się praca w parach

i grupach, możliwość wykonywania doświadczeń, rozwiązywanie zadań na kartach pracy, prezentacje

multimedialne, filmy dydaktyczne, przykłady z internetu, sposób prowadzenia lekcji przez nauczyciela,

możliwość wyrażania swojego zdania oraz urozmaicone sposoby pracy.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j

Obszar badania:  Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec

nich oczekiwania.

Nauczyciele przygotowują uczniów do pełnego udziału w procesie uczenia. Uczniowie

znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania.  Większość

nauczycieli przedstawia cele lekcji bądź prosi uczniów by sami je sformułowali. Wśród uczniów powszechna jest

wiedza czego mają się nauczyć na konkretnej lekcji i dlaczego tego się uczą (wykresy 1j-4j). Na 5 z 6

obserwowanych lekcjach nauczyciele zapoznawali uczniów z celami i formułowali wobec nich oczekiwania. Na

trzech nauczyciel przedstawił wymagania/kryteria lekcji i uczniowie samodzielnie sformułowali

wymagania/kryteria. Nauczyciele (6/6) upewniali się czy cele i wymagania lekcji są dla uczniów zrozumiałe –

rozmawiali na temat celów lekcji, pytali czy wszystko uczniowie rozumieją, a w razie potrzeby udzielali

dodatkowych wyjaśnień i sprawdzali stopień ich zrozumienia.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania: Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają

uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.

W badanej szkole nauczyciele informują uczniów o ich postępach w nauce oraz oceniają

według jasnych zasad. Na większości obserwowanych zajęciach nauczyciele przekazywali uczniom informację

zwrotną dotyczącą efektów ich pracy oraz wskazywali na te elementy odpowiedzi lub działania, które były

prawidłowe lub błędne. W opinii większości ankietowanych uczniów są oni oceniani według jasnych zasad,

których nauczyciele zazwyczaj przestrzegają. Ponadto nauczyciele informują ich, co będą przy ocenie brać

pod uwagę, dostrzegają to co uczniowie robią dobrze oraz pomagają im odkrywać mocne strony (wykresy

1j-7j). Ocenianie w odczuciu uczniów wpływa na nich motywująco. Większość z nich po ocenie postanawia

się poprawić, wie co ma poprawić i ma ochotę się uczyć (wykres 1w). Według większości rodziców sposób

oceniania zachęca ich dzieci do nauki, a informacje uzyskane od nauczycieli pomagają im wspierać swoje

dziecko (wykresy 8j-9j).

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

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

Wykres 9j
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Wykres 1w

Obszar badania:  Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w

trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 

Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach. 

Większość uważa, że nauczyciele rozmawiają z nimi gdy mają taką potrzebę i w dniu badania otrzymało

wskazówki, które pomogły im się uczyć (wykresy 1j-2j). Uczniowie deklarują, że pomagają sobie w nauce

(wykres 6j). Z opinii ankietowanych uczniów wynika, że w szkole uczniowie nie są wyśmiewani przez nauczycieli

(28/32), ale są wyśmiewani przez innych uczniów (20/32). Zdaniem większości ankietowanych rodziców

nauczyciele szanują uczniów (89,4%), traktują wszystkich uczniów równie dobrze (76,8%j) i dbają o dobre

relacje pomiędzy uczniami (81,5%). Chwalenie dzieci przez nauczycieli (80,8%) oraz wiara w ich możliwości są

powszechne (82,8%). Na większości obserwowanych zajęciach (6/6) nauczyciele wykorzystywali metody, które

motywowały wszystkich uczniów do angażowania się w proces uczenia się. Uczniowie pracowali w grupach,

parach, dyskutowali, udzielali odpowiedzi, argumentowali za i przeciw, zadawali sobie pytania. Zdaniem uczniów

dobry kontakt z nauczycielami, ich wyjaśnienia, wykonywanie doświadczeń, wspólne rozwiązywanie zadań

w grupach oraz miła atmosfera, pomagają im się uczyć. Uczniowie w czasie wywiadu nie podali przykładów

wyśmiewania przez innych. Stwierdzili, że są to nieliczne zachowania i nie mają charakteru złośliwości.
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.

W szkole tworzone są sytuacje pozwalające kształtować umiejętność uczenia się uczniów.

Ankietowani uczniowie wskazują, że nauczyciele udzielają im wskazówek jak powtórzyć ważne treści lekcji, jak

zapamiętywać nowe informacje, jak znajdować najważniejsze informacje, jak robić przydatne notatki (wykresy

2j-5j). Wskazówki nauczycieli dotyczące w jaki sposób uczniowie mogą się najlepiej uczyć oraz jak

wykorzystywać swoje mocne strony do uczenia się są powszechne (wykresy 6j i 7j). Nauczyciele zdaniem

uczniów pomagają im nad refleksją dotyczącą uczenia się (wykres 1j). Z przeprowadzonych obserwacji zajęć

(6/6) wynika, że nauczyciele stwarzają uczniom sytuacje, w których mogą podejmować indywidualne decyzje

dotyczące uczenia się, wyrażania swojego zdania na tematy poruszane na lekcji. Nauczyciele stwarzają także

uczniom sytuacje, w których uczniowie rozwiązują problemy poznawcze oraz dokonują podsumowania lekcji.
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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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W wymaganiu "Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się" w

odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

szkoły/placówki:

Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych

dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.

Organizacja procesów edukacyjnych  umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej

wykorzystanie.  Odpowiedzi ankietowanych uczniów wskazują na powszechność działań nauczycieli

dotyczących nawiązywania do wiedzy z innych przedmiotów, doświadczeń spoza szkoły, które są związane z

tematem lekcji, wydarzeń w Polsce i na świecie oraz przydatności zdobytej wiedzy w życiu (wykresy 1j-4j). Z

informacji przekazanych przez nauczycieli wynika, że planują oni i realizują wspólne działania

międzyprzedmiotowe podczas realizacji dodatkowych działań edukacyjnych, zajęć przedmiotowych w ramach

których poruszane są zagadnienia z innych obszarów (religia, kultura, architektura, historia, obyczajowość,

zagadnienia matematyczne, geometryczne, językowe, przyrodnicze, geograficzne, zdrowotne). Planowane

i organizowane są wycieczki,wyjazdy, wyjścia, konkursy z wykorzystaniem treści międzyprzedmiotowych

i wiedzy dotyczącej własnej okolicy, regionu, kraju, świata. W ramach zajęć integrujących treści

międzyprzedmiotowe uczniowie biorą udział w wyjściach - lekcjach w muzeach, w wyjściach do kin, teatrów. Są

organizatorami imprez okolicznościowych, patriotycznych i regionalnych oraz licznych akcji i o charakterze

społecznym, charytatywnym. Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele odwoływali się do wiedzy

przedmiotowej,  wiedzy z innych przedmiotów, doświadczeń pozaszkolnych uczniów  oraz wydarzeń w Polsce

i na świecie (6/6).

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

Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia

się.

W badanej szkole nauczyciele umożliwiają uczniom decydowanie o sposobie organizowania i

przebiegu procesu uczenia się.  Z wypowiedzi nauczycieli wynika, że podejmują oni działania zmierzające

do kształtowania odpowiedzialności uczniów za własny rozwój dając im kilka razy w roku możliwość

współdecydowania o tematyce lekcji, metodach pracy, częściowo o terminach sprawdzianów. Jednak 18 z 26

ankietowanych nauczycieli nigdy nie daje uczniom możliwości wyboru sposobu oceniania (wykresy 6j-9j). W

dniu badania ponad połowa uczniów wskazała, że miała wpływ na to, czego się uczyli się, na sposób, w jaki

pracowała na lekcji oraz na budowanie atmosfery w klasie (wykres 1w). Wyniki prowadzonych wśród uczniów

badań wskazują, że nauczyciele zachęcają ich do realizowania własnych pomysłów, uzgadniają sposób pracy na

lekcji, uzgadniają treść zadania domowego, termin klasówki lub sprawdzianu (wykresy 1j-5j). Z obserwacji

zajęć wynika, że na większości lekcji (5/6) nauczyciele rozmawiali z uczniami jak będą przebiegać zajęcia.

Nauczyciele umożliwiali uczniom wpływanie na sposób organizacji lekcji i na przebieg procesu uczenia się (3/6).
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Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j Wykres 6j

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 9j

 

Wykres 1w
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Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Deklaracje nauczycieli oraz obserwacje zajęć wskazują na działania umożliwiające

uczniom wzajemne uczenie się od siebie. Na obserwowanych lekcjach (6/6) nauczyciele stwarzali sytuacje,

w których uczniowie mieli możliwość wzajemnej pomocy i uczenia się od siebie (np. pracowali w grupach

lub parach, prowadzili dyskusje, wykonywali doświadczenia i formułowali wnioski). Ankietowani nauczyciele

podają, że stosują na zajęciach sposoby pracy umożliwiające uczniom uczenie się od siebie m.in. pracę

w parach i grupach, gry i zabawy edukacyjne, pomoc koleżeńską, projekty edukacyjne oraz gry teatralne,

doświadczenia, metody aktywizujące (wykres 1w). Jedynie część uczniów wskazuje na pracę zespołową.

Większość podaje wykonywanie zadań wymyślonych przez siebie lub kolegów, wzajemne ocenianie swojej pracy

oraz możliwość rozmowy na temat związany z lekcją (wykres 1j-2j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 1o

Obszar badania: W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi

uczniów.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli w szkole stosowane są rozwiązania o charakterze nowości

pedagogicznych służące rozwojowi uczniów.  Należą do nich: realizacja  projektu "Wyjątkowy Uczeń" -

indywidualizacja procesu nauczania, organizacja Ogółnołódzkiej Małej Olimpiady Języka Angielskiego dla kl VI

i turnieju tenisa stołowego dla uczniów szkoły, organizacja dodatkowych zajęć m. in.  "Dwa ognie

usportowione", wdrożenie programu "Wspieranie rozwoju dziecka rozpoczynającego naukę szkolną",

wykorzystanie w pracy elementów metody "tutoringu", wykorzystanie w pracy elementów pedagogiki zabawy,

udział w konkursach międzynarodowych i współpraca międzynarodowa (m. in. Czechy i Rumunia; "Świat wokół

mnie" i "Moje dzieciństwo"). Szkoła wprowadziła jako nowość organizacyjną pracę w systemie bez dzwonków.

Te działania mają wpływ na rozwój uczniów (obserwacje, sukcesy, konkursy, zawody). Uczniowie starają się

pracować w grupach, parami w sposób koleżeński, pomagają sobie wzajemnie, wykazują wiele inicjatyw. Mają

możliwość kształcenia np. umiejętności kaligrafii, realizacji projektu "Origami". Są wdrażani do dbałości

o przyrodę, zdrowie, poczucie estetyki i piękna. U podstaw działań stoją elementy szkoły Daltońskiej, metody

Dobrego Startu, oceniania kształtującego, neurodydaktyki. Realizowane w szkole działania mające charakter
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nowości pedagogiczne zaspakajają ciekawość świata, aktywność, rozwijają twórczo dzieci, pobudzają

do działania, kreatywności, zaspakajają potrzebę poszukiwania wiedzy, doświadczania, rozwijania talentów,

doskonalą współpracę, koleżeństwo, uczą samooceny, samodzielności, odpowiedzialności; integrują zespoły

klasowe, poprawiają relacje w zespołach uczniowskich. Nauczyciele konsultują swoje pomysły, rozmawiają,

współpracują, organizują dodatkowe konkursy, zawody, akcje, nawiązują współpracę różnorodnymi

instytucjami, dodatkowe zajęcia. Zdaniem dyrektora szkoły prawie wszyscy nauczyciele angażują się w te

działania. Również nauczyciele wskazywali na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w swojej pracy, które

dotyczyły głównie metod pracy, wykorzystania środków dydaktycznych oraz współdziałanie z innymi

nauczycielami. W ich opinii nowatorstwo polega przede wszystkim na tym, że odpowiadają na potrzeby uczniów

i rodziców oraz są nowością w szkole. W opinii dyrektora, nauczycieli zastosowanie rozwiązań o charakterze

nowości wpływa na:

● doskonalenie kompetencji kluczowych np.: planowanie, organizowanie i ocenianie własnego

uczenia się; skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach; efektywne współdziałanie

w zespole;

● rozwiązywanie problemów w twórczy sposób; sprawne posługiwanie się komputerem, rozwijanie

potrzeb społecznych np.: uczenie się dobrej organizacji pracy; samodzielność; radzenie sobie

w nietypowych i stresujących sytuacjach; autoprezentację; 

● nowe przeżycia; zagospodarowanie czasu wolnego, potrzeby poznawcze np.: możliwość udziału

w zajęciach rozwijających; rozwój zainteresowań uczniów na lekcjach; 

● możliwość udziału w wyjściach klasowych i wycieczkach; 

● poznawanie nowych technologii, potrzeby emocjonalne np.: poczucie akceptacji; poczucie

przynależności; docenienie zdolności.

Obszar badania: Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.

W badanej szkole uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.  Z wypowiedzi nauczycieli

wynika, że podejmują oni działania zmierzające do kształtowania odpowiedzialności uczniów za własny rozwój

i dają im możliwość współdecydowania o tematyce lekcji, metodach pracy oraz sposobie oceniania. Większość

ankietowanych uczniów wskazuje, że ich osiągnięcia w szkole zależą od zaangażowania, czasu poświęcanego

na naukę oraz uzdolnień (wykres 1w). Deklarują, że nauka jest ważna w ich przyszłości, uczą się bo chcą więcej

wiedzieć oraz rozwijają swoje zainteresowania (wykres 2w). 
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Wykres 1w
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Wykres 2w
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Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane przez szkołę są adekwatne do potrzeb

uczniów i specyfiki środowiska. Sprawy bezpieczeństwa uczniów mają rangę priorytetową,

a powszechne poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów i pozytywne opinie organizacji z którymi

współpracuje szkoła (policja, poradnia, instytucje kulturalne) świadczy o skuteczności

podejmowanych działań. Zarówno rodzice jak i uczniowie partycypują w podejmowaniu decyzji

o charakterze wychowawczym, a relacji oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu mają charakter

powszechny. Rodzice mają wpływ na to, jakich zachowań oczekuje się od ich dziecka w szkole

i klasie. Uczniowie są świadomi zasad, które obowiązują w ich szkole, i biorą aktywny udział

w organizowaniu szkolnych przedsięwzięć. Podejmowane działania antydyskryminacyjne są

powszechne i zarazem adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb, co skutecznie zapobiega

niewłaściwym zachowaniom i przeciwdziała występowaniu zjawiska dyskryminacji. W szkole

analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, a przyjęte rozwiązania

w formie celowych działań szkoły mają charakter systemowy. Formułowane są wnioski

z prowadzonych analiz i dokonywane są zasadne modyfikacje w obrębie prowadzonych działań. 

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

są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.

Program wychowawczy i szkolny program profilaktyki uwzględnia potrzeby uczniów oraz specyfikę

środowiska, w którym funkcjonuje szkoła.  Program wychowawczy i program profilaktyki zostały

zatwierdzone do realizacji uchwałami rady pedagogicznej oraz zatwierdzone uchwałą rady rodziców. Cele

podejmowanych działań, sformułowane w tych dokumentach dotyczą: 

● wspomagania wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w wymiarze intelektualnym, etycznym,

emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym. uwzględniania potrzeb uczniów w zakresie współpracy

i umiejętności dziecka w grupie rówieśniczej, 

● kształtowania postaw odpowiedzialności za swoje zdrowie i bezpieczeństwo 

● przestrzegania norm dobrego zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym 

● kształtowania postawy patriotycznej 

● umiejętności zachowania w sytuacjach trudnych 

● przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i niepożądanym 

● wzmacniania pozytywnych zachowań 

● wzmacniania pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym również ucznia

zdolnego 
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● rozwijania zainteresowań uczniów 

● zapobiegania uzależnieniom od narkotyków, alkoholu i nikotyny 

● promowania zdrowego stylu życia 

● utrwalania postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój 

● kształtowania postaw tolerancji 

● diagnozy środowiska rodzinnego

Szkoła pozyskuje informacje o specyfice środowiska, w którym funkcjonuje głównie poprzez obserwacje,

rozmowy z rodzicami, wywiady i ankietowanie, spostrzeżenia wychowawców i pedagoga szkolnego. Działania

szkoły odpowiadają na potrzeby środowiska, w którym funkcjonuje szkoła. Odbywają się zajęcia pozalekcyjne,

w tym artystyczne, sportowe i językowe. Szkoła udostępnia także boiska i plac zabaw dla środowiska

lokalnego. Na początku każdego roku szkolnego rada rodziców zatwierdza program wychowawczy i profilaktyki,

wcześniej opiniując zmiany w obu dokumentach. Programy są modyfikowane corocznie, nanoszone są poprawki,

niektóre zmiany wymusza praktyka życia szkolnego.

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

psychiczne.

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.  Sprawy

bezpieczeństwa uczniów mają rangę priorytetową. Szkoła współpracuje z policją, która organizuje warsztaty dla

uczniów z wykorzystaniem materiałów informacyjnych, kodeksu ruchu drogowego, filmów, tablic poglądowych.

Odbywają się też pogadanki dotyczące zachowań uczniów w czasie wakacji, ferii i wolnego czasu. Dzieci biorą

udział w szkoleniach na kartę rowerową, noszą elementy odblaskowe do poruszania się w ruchu drogowym.

Prowadzona jest akcja "Bezpieczny Mikołaj". W szkole działa monitoring, przed budynkiem jest wysepka

na drodze, policja i straż miejska pełnią wzmożone patrole, przed wyjazdami kontrolowane są autokary,

sprawdzani są ich kierowcy. W szkole działa system bezpiecznego odbioru dzieci przez rodziców. Propagowana

jest odpowiednia dieta zdrowotna dla dzieci. Organizacja zajęć w szkole powoduje, że dzieci młodsze oddzielone

są od starszych, nie ma przejawów dyskryminacji. Uczniowie korzystają z ciekawych zajęć świetlicowych

i pozalekcyjnych. Dzieciom wpaja się właściwe zachowania - np. wchodzenia po schodach zgodnego z zasadą

ruchu prawostronnego, grzecznego odzywania się do siebie i kulturalnego kibicowania. Uczniowie korygują

swoje wzajemne zachowania, wpływają na siebie, są otwarci, chętnie mówią o swoich problemach, formułują

swoje potrzeby. Do szkoły dociera oferta zajęć poradni z zakresu bezpieczeństwa, np. dotyczących mówienia

"nie" oraz zgłaszania wszelkich zachowań niewłaściwych. Szkoła korzysta też z zajęć w ramach Akademii

dobrego rodzica i nauczyciela, odbywają się warsztaty dotyczące np. przeciwdziałania agresji, właściwych relacji

z dziećmi, zachowań bezpiecznych, interwencji kryzysowych. Dzieci znają podstawowe zasady bezpieczeństwa,

wiedzą jak należy postępować i jak poprawić swoje zachowanie. O bezpieczeństwo uczniów w klasach dbają

przede wszystkim wychowawcy i nauczyciele. W szkole funkcjonują tzw.żółte linie, które wyznaczają strefę

bezpieczeństwa. Nauczyciele pełnią dyżury na przerwach, pracownicy niepedagogiczni kontrolują wejście

do szkoły. Odbywają się próbne alarmy przeciwpożarowe. Oznaczone są drogi ewakuacyjne. Gdy dziecku coś się

stanie pomocy udziela pielęgniarka (3 razy w tygodniu) lub pracownik przeszkolony w udzielaniu pierwszej

pomocy przedmedycznej. Natychmiast informowani są rodzice. W poważniejszych sytuacjach wzywa się

pogotowie. Są opracowane procedury w razie zagrożeń. W klasach są wywieszone instrukcje obsługi sprzętu

sportowego, komputerowego i elektrycznego. Wszyscy pracownicy szkoły są przeszkoleni z zakresu BHP.

Regularnie odbywają się przeglądy elektryczne, gazowe i przeciwpożarowe oraz kominiarskie (co miesiąc).
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W kuchni sprawdza się wszystkie stanowiska pracy pod kątem zachowania norm. Odbywają się też przeglądy

sprzętu. Uczniowie są przeszkoleni w zakresie wychodzenia ze szkoły i korzystania ze środków komunikacji

miejskiej. Przy wyjściach ze szkoły dzieci noszą kamizelki odblaskowe. Zdaniem partnerów szkoły dzieci uczące

się w niej na ogół kreatywne, kulturalne i grzeczne. Zdecydowana większość uczniów klas starszych, pytana

o zdarzenia związane z ich bezpieczeństwem, uznała że w ciągu ostatniego roku szkolnego ani razu nie zdarzyło

się w szkole, aby ktoś ukradł im jakiś przedmiot lub pieniądze (26), ani razu inni uczniowie zmuszali ich

do kupowania czegoś za swoje pieniądze lub oddawania im swoich rzeczy (30), ani razu inni uczniowie obrażali

ich za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych (30), ani razu umyślnie nie zniszczono należącej do nich

rzeczy (25). W kwestii innych tego typu zdarzeń zdania są bardziej podzielone. Uczniowie uznali, że w ciągu

ostatniego roku szkolnego ani razu nie zdarzyło się, że inni uczniowie obrażali ich, używając nieprzyjemnych

przezwisk (11), choć większość uznała, że taka sytuacja miała miejsce jeden raz (13), a znaczna ich część,

że cztery razy lub więcej (7). Podobnie w kwestii zachowania się innych uczniów wobec nich, które odebrali jako

nieprzyjemne. Mniej niż połowa stwierdziła, że takie zdarzenie nie miało miejsca ani razu (13), choć znaczące

grupy uznały, że miało to miejsce raz ( 7), dwa-trzy razy (4) lub więcej niż cztery razy (8). Zdarzenia związane

ze zjawiskiem wykluczenia zdarzały się rzadziej, większość uznała że ani razu (20), a pozostali że co najmniej

raz (12). Podobnie w kwestii umyślnego uderzenia, połowa nie doświadczyła takiego zdarzenia (16), a druga

połowa co najmniej raz (16). Wszystkie wyniki ankiet uczniowskich, opisujących te kwestie ilustrują wykresy 1j

- 8j. Uczniowie klas młodszych czują się w szkole bezpiecznie. Dostrzegają, że nauczyciele pełnią dyżury

i zwracają uwagę na ich niewłaściwe zachowania (np. bieganie w czasie przerw, przepychanki, bijatyki). Drzwi

wejściowe są zamknięte, dyżurują przy nich uczniowie, nauczyciele i woźne, skutecznie działają kamery.

W szkole są uczniowie którzy zaczepiają innych, ale nauczyciele pomagają w takich sytuacjach, wpisują uwagi,

wzywają rodziców i przynosi to właściwy efekt.

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

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

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

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

członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu

W szkole obowiązują wartości i normy oparte na kulturze osobistej, wzajemnym

szacunku, tolerancji (np. w zakresie wiary, poglądów, koloru skóry), empatii, budowaniu więzi

rodzinnych, równoważeniu patriotyzmu i wartości europejskich, aktywności społecznej, znajomości

tradycji i innych kultur, wzajemnej pomocy i koleżeństwie.  Pracownicy szkoły oczekują żeby uczniowie

byli dla siebie i innych sympatyczni i życzliwi, używali zwrotów grzecznościowych, pomagali innym i sobie

nawzajem, dbali o mienie szkolne, odnosili się z szacunkiem do pracowników, szanowali ich pracę. Dużą uwagę

przywiązuje się w szkole do kultury wypowiedzi i strojów uczniowskich. Uczniowie z klas IV - VI pełnią dyżury

na przerwie i w stołówce, pomagając nauczycielom dyżurującym i pracownikom. Dzieci wiedzą jak się zachować

w różnych sytuacjach, biorą udział w różnych konkursach i zawodach sportowych, akcjach i projektach,

udzielają się w harcerstwie, korzystają z oferty Domu Kultury. Prężnie działa samorząd uczniowski. Młodsze

dzieci dwa razy w tygodniu jeżdżą na basen. Odbywają się uroczystości patriotyczne, podczas których dzieci

noszą kotyliony. Uczniowie wychodzą ze sztandarem szkoły na uroczystości miejskie, biorą udział w biegu

papieskim, opiekują się grobami nieznanego żołnierza i grobem patrona szkoły. W szkole realizowana była akcja

oddawania krwi przez mieszkańców osiedla i pracowników szkoły dla chorego dziecka oraz zbiórki darów dla

mieszkańców Nepalu. Odbywała się wystawa psów, z której dochody przeznaczono na schronisko dla zwierząt.

Dzieci organizują kiermasze świąteczne i wspomagają potrzebujących. Rodzice mają wpływ na zasady

zachowania i wartości obowiązujące w szkole poprzez indywidualne rozmowy się z nauczycielami i dyrektorem,

a także kontakty podczas zebrań. Nauczyciele rozmawiają z rodzicami na temat zasad zachowania i wartości

które obowiązują w szkole. Wspólnie z rodzicami zatwierdzają szkolny program wychowawczy i proponowane
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zmiany oraz pytają czy rodzice je akceptują. Rodzice mają wpływ na to, jakich zachowań oczekuje się od ich

dziecka w szkole (87 %), co obrazuje wykres 4j. W niewiele mniejszym stopniu rodzice mają też wpływ

na zasady obowiązujące w klasie ich dziecka (83%), co przedstawia wykres 5j. Uczniowie są świadomi zasad,

które obowiązują w ich szkole, szczególnie w zakresie frekwencji, bezpieczeństwa, poszanowania własności,

szacunku i wzajemnych relacji, choć nie potrafią wskazać na czym polega ich rola w ustalaniu tych zasad. Biorą

natomiast aktywny udział w organizowaniu szkolnych przedsięwzięć, takich jak dzień sportu, dyskoteki, poczta

walentynkowa, akcja dbania o dobre relacje ( "Cichy przyjaciel"), szkolna impreza "Mam talent", apele,

uroczystości, wycieczki, wyjścia, zawody sportowe, konkursy, wróżby dla uczniów klas młodszych. Prawie

wszyscy uczniowie ufają swoim nauczycielom (31/32), co obrazuje wykres 1j. Uczniowie zwykle mają wpływ

na to, jakie zasady zachowania obowiązują w ich szkole, choć spora ich część (7) jest przeciwnego zdania,

co ilustruje wykres 2j. Jednakże zdecydowana większość (28) uważa, że wszyscy uczniowie są traktowani

sprawiedliwie, co przedstawia wykres 3j, Obserwacja zajęć potwierdziła, że wszyscy nauczyciele, poprzez

osobisty przykład, kształtują pożądane społecznie postawy (6/6). Nauczyciele dbali przestrzeganie przyjętych

w szkole zasad.

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

Wykres 5j
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Obszar badania:  W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki.

Szkoła prowadzi działania antydyskryminacyjne.  Odbywały się zajęcia warsztatowe "Tolerancja" dla

uczniów klas V. Miały one za zadanie ukazać normy społeczne obowiązujące na terenie szkoły i poza nią. Dla

uczniów klas II prowadzone były zajęcia psychoedukacyjne, dzięki którym dzieci nabrały poczucia że są częścią

zespołu klasowego i miały okazję dostrzec jak wiele jest między nimi podobieństw. Zajęcia warsztatowe

dotyczące cyberprzemocy odbywały się dla uczniów klas V i VI. Były one prowadzone były przez psychologów

z "Pracowni dobrego rodzica" w ramach fundacji "Słonie na balkonie". Teatr profilaktyczny "Moralitet" wystawił

przedstawienia "Bella" dla uczniów klas IV - VI oraz "O psotnym krasnalu" dla uczniów klas I - III. Zasady

właściwego zachowania i treści dotyczące przeciwdziałaniu dyskryminacji wpisane są w plany pracy

wychowawczej na każdym poziomie edukacyjnym. W bieżącym i poprzednim roku szkolnym wszyscy

nauczyciele podejmowali działania antydyskryminacyjne, najczęściej uwzględniające przesłanki dotyczące

statusu ekonomicznego (22/26), niepełnosprawności (22), wieku (22), koloru skóry (21), religii (18),

pochodzenia (17) i płci (13). Szczegóły przedstawia wykres 1w. Nauczyciele uznali, że szeroka oferta

profilaktyczna i zorganizowane działania szkoły zapobiegają niewłaściwym zachowaniom i skutecznie

przeciwdziałają dyskryminacji. Rodzice potwierdzili, że w szkole nie ma przejawów dyskryminacji, nie obserwują

takich zachowań uczniów. Zaznaczyli, że dzieje się tak pomimo tego, że w szkole są dzieci innych narodowości,

dzieci z domów dziecka oraz dzieci chore. Nauczyciele wyjaśniają ich kolegom daną sytuację i podejmują

działania profilaktyczne w zakresie dyskryminacji. Zdaniem uczniów wszyscy są traktowani sprawiedliwie.

W szkole czują się dobrze i są dla siebie życzliwi, nie ma w niej przypadków dyskryminacji, wyśmiewania,

rzadko zdarzają się nieprzyjemne żarty i nie mają one charakteru złośliwości. Nauczyciele informują uczniów

o konkursach, organizują koła zainteresowań (przyrodnicze, j. angielskiego, plastyczne, matematyczne,

polonistyczne, historyczne) oraz zajęcia wyrównawcze. Regularnie odbywają się zebrania samorządu, działa

chór szkolny, realizowane są zajęcia sportowe, funkcjonuje ZHP. Uczniowie mają możliwość dokonywania

samooceny, poprawiania złych ocen. Nauczyciele omawiają oceny, stosują punktację której zasady wyjaśniają

uczniom.
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Wykres 1w

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

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



Szkoła Podstawowa Nr 138 im. Leopolda Staffa w Łodzi 40/51

      

Obszar badania: W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze i

profilaktyczne oraz modyfikuje je w razie potrzeb.

W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne.  W ramach tych analiz

prowadzone są badania, obserwacje, rozmowy z wychowawcami i nauczycielami. Sukcesywnie odbywa się

diagnoza środowiska szkolnego. Ankiety obejmują tematykę bezpieczeństwa w szkole, poziomu zagrożenia

występowaniem dopalaczy, narkotyków i alkoholu. Szkoła realizuje programy profilaktyczne, prowadzone są

zajęcia warsztatowe, wstawiane są profilaktyczne spektakle teatralne, tematyka wychowawcza realizowana jest

w ramach godzin do dyspozycji wychowawców. Wychowankowie są diagnozowani na poziomie klasy i szkoły,

a także w ramach badań prowadzonych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciele w ramach

codziennej pracy, wymieniają się doświadczeniami, rozwiązują konflikty i problemy, organizują spotkania

z rodzicami lub z mieszkańcami osiedla nt. zachowań uczniowskich. Sytuację ułatwia fakt, że uczniowie nie są

anonimowi, a rodzice informują szkołę o problemach które zauważają w domu. Nauczyciele wspierają ich,

pomagają, udzielają informacji gdzie mogą uzyskać pomoc specjalistów. W niektórych sytuacjach na skutek

prowadzonych analiz pojawia się potrzeba modyfikacji prowadzonych działań. Nauczyciele modyfikują plany

wychowawcze, tematykę spotkań wychowawczych, poszerzają ofertę współpracy, organizują warsztaty,

wycieczki, i wyjścia. Wprowadzają więcej zajęć z zakresu profilaktyki zachowań (dopalacze, cyberprzemoc).

Współpracują z policją i strażą miejską. Na bieżąco informują rodziców o nieobecności ucznia w szkole.

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice.

Rodzice zgłaszają propozycje zmian w działaniach wychowawczych, które w większości zostają

uwzględniane. Dotyczą one zmian w zakresie przygotowania i organizowania imprez klasowych (wycieczki,

mikołajki, wigilia, ślubowanie klas I). Rodzice zgłaszają także sugestie udzielania pomocy uczniom

potrzebującym i chorym np: zainicjowanie akcji "Krwinka", dofinansowanie udziału w wycieczkach oraz pomocy

przy zakupie książek dla dzieci z rodzin niezamożnych. Propozycje rodziców dotyczą także dostosowania planu

lekcji do organizacji zajęć pozalekcyjnych (szkolnych i pozaszkolnych), zamykania drzwi wejściowych ze

względów bezpieczeństwa oraz przypisania uczniom stałych miejsc w szatniach. Rodzice postulowali także

wyjazdy na basen termalny w Uniejowie, organizację koła szachowego i zajęcia prowadzone przez zewnętrzne

instytucje. Partycypują oni w organizacji uroczystości szkolnych i wyjazdów oraz przyznawaniu nagród dla

uczniów. Postulowali wprowadzenie zakazu wchodzenia poza określone linie (rodzice odbierając dziecko mogą

wchodzić na korytarz tylko jeśli dziecko jest w świetlicy). Ostatnio rodzice zaopiniowali pozytywnie obowiązujący

zakres praw i obowiązków, nie wnosząc żadnych uwag. Propozycje zmian w działaniach wychowawczych

zgłaszają także uczniowie. Są oni reprezentowani przez samorząd uczniowski, który jest rzecznikiem ich

inicjatyw i postulatów. Propozycje zgłoszone przez samorząd szkoła stara się uwzględniać. Ostatnio wdrożone

działania wychowawcze postulowane przez uczniów to: chęć podejmowania dyżurów przez uczniów podczas

przerw, zainicjowanie akcji polegającej na wspieraniu kolegów w klasie, udział w akcjach charytatywnych np.

akcja pomocy dla mieszkańców Nepalu, a także wsparcie uczniów chorych poprzez odwiedziny, spędzanie z nimi

czasu wolnego, dostarczanie informacji o zadaniach domowych. Uczniowie zgłosili także zapotrzebowanie

na warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych, wyjazdy, akcje, konkursy, organizację imprez np.

Mikołajek. Rozmawiają na lekcjach wychowawczych o zachowaniach swoich kolegów i obowiązujących zasadach,

omawiają zakres praw i obowiązków. Uczniowie sami wybierają opiekuna samorządu, regularnie spotykają się

na zebraniach,  postulują organizację dni patriotycznych, imprez kulturalnych, uroczystości i wycieczek. 
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Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Współpraca nauczycieli uczących w szkole jest zorganizowana w sposób systemowy i ma charakter

powszechny. Obejmuje ona w planowanie, organizowanie, realizowanie i modyfikowanie procesów

edukacyjnych i odbywa się najczęściej w ramach pracy poszczególnych zespołów. Nauczyciele

podejmują też wspólne działania w obrębie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

dla poszczególnych klas. Wszyscy nauczyciele uzyskują pomoc od innych nauczycieli w swojej pracy

z uczniami i wspólnie rozwiązują problemy, które najczęściej mają charakter wychowawczy.

Nauczyciele współpracują ze sobą przy organizacji uroczystości, konkursów i wycieczek oraz

realizacji projektów i akcji, Współpraca polega też na wymianie doświadczeń, konsultacjach

i doradztwie. Wzajemna pomoc nauczycieli przy prowadzeniu ewaluacji własnej pracy ma charakter

powszechny i jest przez nich oceniana jako przydatna. Współpraca polega najczęściej na zbieraniu

i wymianie doświadczeń w zakresie prowadzenia badań ewaluacyjnych, zbieraniu opinii i analizie

wyników i wspólnym wdrażaniu wniosków. Wprowadzanie zmian do realizowanego procesu

edukacyjnego odbywa się zespołowo. Nauczyciele uczestniczą w pracach zespołów, realizując

wypracowane tam wnioski i ustalenia, monitorują prowadzone działania oraz korzystają z form

doskonalenia zawodowego. 

Obszar badania:  Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w

planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

Współpraca nauczycieli uczących w szkole jest zorganizowana w sposób systemowy. 

Funkcjonują zespoły przedmiotowe i zadaniowe, a także zespół wychowawczy i profilaktyczny, zespół ds.

zarządzania szkołą  oraz zespół ds. ewaluacji wewnętrznej. Systemowo zorganizowana jest także współpraca

nauczycieli w zakresie planowania i organizacji (uroczystości i konkursów), doradztwo dla młodych nauczycieli,

wymiana doświadczeń, a także wspólne układanie testów i sprawdzianów oraz udostępnienie pomocy

i materiałów dydaktycznych. Nauczyciele podejmują też wspólne działania w obrębie zadań dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych dla poszczególnych klas. Konsultują się ze sobą w trakcie rozwiązywania

problemów wychowawczych, przekazują sobie informacje na temat zachowań uczniów, podejmują współpracę

w ramach zespołu nauczycieli uczących w tej samej klasie i kontaktów z rodzicami. Prowadzą konsultacje

z pedagogiem, współpracują przy organizacji konkursów i zawodów sportowych, dyskutują o tym, co można

usprawnić, wspólnie kształtują postawy uczniów, zgodnie przestrzegają przyjętych zasad w zakresie kultury

języka i przyjętych zachowań. W trakcie wywiadów w ramach obserwacji zajęć nauczyciele potwierdzili,

że niektóre elementy lekcji wynikają z ustaleń przyjętych z innymi nauczycielami uczącymi w tej samej klasie,

m.in. w zakresie stosowania elementów oceniania kształtującego, motywowania uczniów oraz wdrażanie

do samodzielnego uczenia się. Wszyscy nauczyciele są zaangażowani w pracę różnorodnych zespołów.

Najczęściej są to zespoły ds. ewaluacji wewnętrznej (24/26) oraz przedmiotowe lub międzyprzedmiotowe (23).
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Szczegóły ilustruje wykres 1w. Zdaniem nauczycieli angażują się w tę pracę wszyscy (10) lub większość (16).

Ich ocenę zaangażowania poszczególnych nauczycieli w pracę zespołów przedstawia wykres 1j. 

Wykres 1j
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Wykres 1w

Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.

Wszyscy nauczyciele uzyskują pomoc od innych nauczycieli w swojej pracy z uczniami i wspólnie

rozwiązują problemy.  Najczęściej współpracują w sytuacjach związanych z rozwiązywaniem problemów

wychowawczych z uczniami (21/26), organizacją uroczystości, imprez szkolnych i międzyszkolnych (16),

organizacją konkursów i olimpiad (15), a także organizacją wycieczek i zielonych szkół (14). Współpraca polega

też na wymianie doświadczeń, konsultacjach, doradztwie i wymianie poglądów (26/26), przekazywaniu

informacji o uczniach i zespołach klasowych (25), a także wspólnym organizowaniu i prowadzeniu działań takich

jak wycieczki, konkursy oraz imprezy (25). Szczegóły w zakresie sytuacji oraz rodzaju pomocy jaką uzyskują

nauczyciele ilustrują wykres 1w i 1o. Nauczyciele użyczają sobie i dzielą się scenariuszami zajęć,

sprawdzianami, kartami pracy i pomocami dydaktycznymi, wspierają się w różnych sytuacjach, pomagają sobie

w wypełnianiu zadań wychowawczych, rozmawiają ze sobą, konsultują trudne sprawy z pedagogiem, wspólnie

przygotowują uczniów do konkursów i zawodów, realizują projekty, programy i akcje, prowadzą integrację

uczniów w ramach klas i pomiędzy klasami, organizują wycieczki, pomagają sobie w przygotowaniu uroczystości

i wykonywaniu dekoracji, konsultują treści nauczania realizowane w formie międzyprzedmiotowej. 
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Wykres 1o
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Wykres 1w

W wymaganiu "Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych "

w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

szkoły/placówki:
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Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej

pracy. 

Zdecydowana większość nauczycieli (18/26) prowadzi ewaluację własnej pracy, pozostali prowadzą

ewaluację w sytuacji kiedy dostrzegają jakiś problem (8).  Obrazuje to wykres 1j. Nauczyciele pytani

o elementy własnej pracy, które poddawali ewaluacji w ciągu ostatniego roku, najczęściej wskazywali metody

nauczania (22), atrakcyjność prowadzonych zajęć (10), śledzenie wyników egzaminów zewnętrznych (8) oraz

współpraca z rodzicami (8). Szczegółowy wykaz elementów pracy poddawanych ewaluacji przedstawia wykres

1o. Wszyscy nauczyciele prowadząc ewaluację własnej pracy współpracują z innymi nauczycielami. Współpraca

ta polega najczęściej na zbieraniu i wymianie doświadczeń w zakresie prowadzenia badań ewaluacyjnych (11),

zbieraniu opinii od innych nauczycieli (9), wspólnym wdrażaniu wniosków (9), ich wypracowywaniu i tworzeniu

rekomendacji (6) oraz opracowaniu i analizie wyników (7). Szczegóły przedstawia wykres 2o. Współdziałanie

z innymi nauczycielami jest zwykle oceniane jako zdecydowanie przydatne (24), co obrazuje wykres 3j.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
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Wykres 1o
 



Szkoła Podstawowa Nr 138 im. Leopolda Staffa w Łodzi 49/51

      

Wykres 2o
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Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

(planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między

nauczycielami.

W szkole pracuje się nad wprowadzaniem zmian w procesach edukacyjnych.  Nauczyciele uczestniczą

w pracach zespołów i realizują wypracowane tam wnioski oraz ustalenia. Przykładem wprowadzanych zmian jest

opracowanie nowych zestawów sprawdzianów diagnozujących, kształtujących i sumatywnych w zakresie

realizowanej podstawy programowej. Nauczyciele doskonalą proces edukacyjny, obserwują zajęcia, wymieniają

się informacjami, wspólnie analizują wyniki sprawdzianów, testów i egzaminów, doskonalą stosowane metody

nauczania, wdrażają nowe formy pracy i wprowadzają nowe rozwiązania organizacyjne (karty pracy, elementy

oceniania kształtującego, praca zespołowa, organizacja konkursów), współpracują z pedagogiem

i psychologiem, prowadzą rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, wspólnie organizują koła

zainteresowań, zajęcia dodatkowe, uroczystości, imprezy i spotkania z ciekawymi ludźmi, na bieżąco przekazują

informacje rodzicom na temat wyników edukacyjnych ich dzieci. Nauczyciele uczestniczą w doskonaleniu

zawodowym, biorą udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej, realizują studia podyplomowe.  W

wyniku monitorowania realizowanych działań nauczyciele w tym lub poprzednim roku szkolnym wprowadzali

różnorodne zmiany w procesie edukacyjnym. Najczęściej dotyczyły one programów, planów nauczania

i podręczników (15/26), zwiększenia zakresu ćwiczeń praktycznych i zadań grupowych (12) oraz urozmaicenia

formy zajęć i wykorzystywanych materiałów dydaktycznych (7). Szczegóły ilustruje wykres 1o.

 

Wykres 1o
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