Raport z ewaluacji wewnętrznej
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie
w roku szkolnym 2017/2018
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

Obszar II Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, placówek kształcenia
ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania
i doskonalenia zawodowego
Wymaganie 5:
Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji.

Cel ewaluacji:
Zebranie informacji na temat podejmowanych działań mających na celu
indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do potrzeb uczniów.

Przedmiot ewaluacji:
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób służący zindywidualizowaniu
pracy z uczniem.
Cel ewaluacji:
Zebranie informacji na temat podejmowanych działań mających na celu
indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do potrzeb uczniów.

Odbiorcy ewaluacji: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice, inne
zainteresowane podmioty np. firmy lub instytucje u których młodzież wdraża się
do wykonywania przyszłego zawodu.
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Zasoby:
1. Czasowe – ewaluację przeprowadzono w roku szkolnym 2016/2017
2. Finansowe – papier do drukarki, komputer, drukarka
3. Ludzkie – uczniowie, rodzice, wychowawcy, pedagog, psycholog, dyrekcja

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Wykonawcy ewaluacji: zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej w składzie:
mgr Dorota Morkowska- przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji
mgr Aneta Michalak – członek zespołu ds. ewaluacji
mgr Marzena Idaszak Wiewióra - członek zespołu ds. ewaluacji
mgr Małgorzata Młodzikowska - członek zespołu ds. ewaluacji
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Projekt ewaluacji.

1. Przedmiot ewaluacji: procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób służący
zindywidualizowaniu pracy z uczniem.
2. Pytania kluczowe:


W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia?



Jakie działania nauczycieli potwierdzają uwzględnianie zróżnicowanych
potrzeb rozwojowych uczniów?



Czy szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości?



Czy szkoła organizuje warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań
uczniów?



Jakie formy pomocy organizuje szkoła dla dzieci z trudnościami w nauce?



Czy uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości?



Czy w szkole są prowadzone profilaktyczne działania integracyjne?



Czy prowadzone są przez szkołę działania mające na celu pomoc rodzinom
z trudną sytuacją rodzinną?



Z którymi instytucjami szkoła współpracuje w związku z realizacją potrzeb
uczniów?

3.Kryteria ewaluacji:
- współpraca nauczycieli a rozwój uczniów
- relacja między osiągnięciami rzeczywistymi a oczekiwanymi
- adekwatność możliwości organizacyjnych i bazy materialnej szkoły
- spójność możliwości finansowych placówki z oczekiwaniami uczniów i rodziców
4.Metoda badawcza:
a) ankieta dla uczniów –ankietą objęto 100 losowo wybranych uczniów z wszystkich
klas
b) ankieta dla nauczycieli– ankietą objęto 28 losowo wybranych nauczycieli
c) wywiad z dyrektorem szkoły,
d) wywiad z pedagogiem
e)ankieta dla rodziców – ankietą objęto 100 losowo wybranych rodziców uczniów z
wszystkich klas
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5.Harmonogram ewaluacji:
Etap ewaluacji

Termin

Wykonawca

Wybór przedmiotu badań

Do 10 września

p. Dyrektor Iwona

ewaluacyjnych i określenie założeń

2017r.

Ratajczak

ewaluacji.
Opracowanie planu ewaluacji

14 września 2017r. Zespół ewaluacyjny

wewnętrznej:
1) Wstępna faza planowania.
2) Opracowanie harmonogramu
czynności ewaluacyjnych.
3) Przyjęcie przedmiotu ewaluacji
wraz z ogólnym
Rada Pedagogiczna

harmonogramem przez Radę
Pedagogiczną.
Realizacja działań ewaluacyjnych:
1) Ustalenie zestawu pytań

Wrzesień-

Zespół ewaluacyjny

październik 2017r.

kluczowych.
2) Wybór metod badań
ewaluacyjnych.
3) Wybór grupy docelowej.
4) Wybór narzędzi badawczych
(kwestionariusze, wywiady,
ankiety, plany obserwacji, itp.).
5) Podział zadań w grupie
ewaluacyjnej.

6) Przygotowanie narzędzi

Listopad 2017r.–

Zespół ewaluacyjny
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badawczych.

luty 2018r.

7) Prowadzenie badań, zbieranie

Wyznaczeni
nauczyciele

danych.
8) Gromadzenie danych.
Analiza zgromadzonych danych:
1) Pogrupowanie zebranych

Marzec – kwiecień

Zespół ewaluacyjny

2018r.

danych.
2) Analiza jakościowa i ilościowa.
3) Przedstawienie wyników
ewaluacji w zespole.
4) Wypracowanie wniosków
wynikających z
przeprowadzonej analizy.
Raport z ewaluacji:

Maj 2018r.

Zespół ewaluacyjny

1) Przygotowanie wstępne raportu.
2) Przyjęcie założeń raportu przez

p. Dyrektor Iwona

Dyrektora.

Ratajczak

3) Ostateczne opracowanie raportu z
przeprowadzonej analizy wraz z
rekomendacją.
Popularyzacja:

Czerwiec 2018r.

Zespół ewaluacyjny

1) prezentacja raportu Radzie
Pedagogicznej.
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Wdrożenie działań wynikających z
rekomendacji:

Wrzesień 2018r.

p. Dyrektor Iwona
Ratajczak

1) Przygotowanie konkretnych
działań wynikających z
rekomendacji ewaluacyjnych,
2) Wdrożenie przyjętych działań,
monitorowanie efektów
wdrażanych działań.

6. Format raportu i sposób upowszechniania wyników: raport będzie przedstawiony w
formie papierowej oraz w formacie Word, zostanie przedstawiony dyrekcji i
nauczycielom na radzie pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2017/2018 oraz
udostępniony uczniom, rodzicom oraz innym zainteresowanym podmiotom na
stronie internetowej szkoły.
7. Analiza zebranych materiałów:
I.Ankieta dla ucznia:
Ankieta dla ucznia
Z uwagi na przeprowadzaną w roku szkolnym 2017/2018 ewaluację
wewnętrzną w ZSP nr 1 w Gnieźnie, której przedmiotem są: : procesy
edukacyjne są zorganizowane w sposób służący zindywidualizowaniu pracy z
uczniem, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Pytanie1 : W jakich zajęciach organizowanych w szkole uczestniczysz? (można zaznaczyć
więcej, niż jedną pozycję)
 Szkolne Koło PCK
 Klub Hotelarza i Przedsiębiorcy
 Kółko fotograficzne
 Szkolne Klub Ekologiczny „Rolnik”
 Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne
 Szkolne Koło Wolontariatu
 Klub Smakosza
 Koło dekoratorsko- florystyczne
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Szkolny zespół muzyczno- wokalny
Kółko brydża sportowego
Działalność Samorządu Szkolnego
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia socjoterapeutyczne
Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym
Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
Inne, jakie?
……………………………………………………………………………………………………………………………

Pytanie2 : Czy nauczyciele pomagają Ci w pokonywaniu trudności w nauce?
 tak
 raczej tak
 raczej nie
 nie
Pytanie 3: Czy nauczyciele pomagają Ci w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań?
 tak
 raczej tak
 raczej nie
 nie
Pytanie 4: Czy odnosisz sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości?
 tak
 raczej tak
 raczej nie
 nie
Pytanie 5: Jakie działania integracyjne prowadzone są w szkole?
 Wyjazdy integracyjne
 Dyskoteki
 Działalność Samorządu Uczniowskiego
 Lekcje wychowawcze
 Wolontariat
Inne,
jakie?..........................................................................................................................
..
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Odp. Pyt. 1



















Ponad połowa ankietowanych uczniów (51 osób) odpowiedziało, że nie uczestniczą
w żadnych dodatkowych zajęciach. Pozostali uczniowie (49 osób) wskazało
następujące odpowiedzi:
Szkolne Koło PCK- 5 osób
Klub Hotelarza i Przedsiębiorcy- 3 osoby
Kółko fotograficzne- 2 osoby
Szkolne Klub Ekologiczny „Rolnik”- 1 osoba
Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne- 1 osoba
Szkolne Koło Wolontariatu- 6 osób
Klub Smakosza- 1 osoba
Koło dekoratorsko- florystyczne- 0 osób
Szkolny zespół muzyczno- wokalny- 5 osób
Kółko brydża sportowego- 9 osób
Działalność Samorządu Szkolnego- 5 osób
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- 5 osób
Zajęcia logopedyczne- 3 osoby
Zajęcia socjoterapeutyczne- 1 osoba
Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym- 1 osoba
Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych- 5 osób
Inne, jakie?
25 osób wskazało odpowiedź inne, w tym: zajęcia sportowe, teatralne,
informatyczne, matematyka p. rozszerzony, geografia p. rozszerzony, rewalidacja.

W jakich zajęciach organizowanych w szkole
uczestniczysz?
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Odp. Pyt.2
Odpowiadając na pyt:
Czy nauczyciele pomagają Ci w pokonywaniu trudności w nauce?
Tak- odpowiedziało 21 uczniów
Raczej tak- odpowiedziało 54 uczniów
Raczej nie- odpowiedziało 15 uczniów
Nie- odpowiedziało 10uczniów

Czy nauczyciele pomagają Ci w
pokonywaniu trudności w nauce?
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Odp. Pyt.3.
Odpowiadając na pyt:
Czy nauczyciele pomagają Ci w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań?
Tak- odpowiedziało 10 uczniów
Raczej tak- odpowiedziało 36 uczniów
Raczej nie- odpowiedziało 27 uczniów
Nie- odpowiedziało 27 uczniów

Czy nauczyciele pomagają Ci w rozwijaniu
uzdolnień i zainteresowań?
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Odp.pyt.4.
Odpowiadając na pyt:
Czy odnosisz sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości?
Tak- odpowiedziało 16 uczniów
Raczej tak- odpowiedziało 54 uczniów
Raczej nie- odpowiedziało 19 uczniów
Nie- odpowiedziało 11 uczniów

Czy odnosisz sukcesy edukacyjne na miarę
swoich możliwości?
60

54

50
40
30
20

19

16

11
10
0
Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Odp. Pyt. 5.
Odpowiadając na pyt:







Jakie działania integracyjne prowadzone są w szkole?
uczniowie wskazali następujące odpowiedzi:
Wyjazdy integracyjne- 65 uczniów
Dyskoteki - 75 uczniów
Działalność Samorządu Uczniowskiego- 63 uczniów
Lekcje wychowawcze- 64 uczniów
Wolontariat- 56 uczniów
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Jakie działania integracyjne prowadzone są w
szkole?
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2 uczniów nie udzieliło odpowiedzi na powyższe pytanie.
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II.Ankieta dla rodziców.
Ankieta dla rodziców.
Z uwagi na przeprowadzaną w roku szkolnym 2017/2018 ewaluację
wewnętrzną w ZSP nr 1 w Gnieźnie, której przedmiotem są: : procesy
edukacyjne są zorganizowane w sposób służący zindywidualizowaniu pracy z
uczniem, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

1.Czy w szkole są organizowane zajęcia pozalekcyjne?
 Tak
 Nie
 Nie wiem
2.Jak często nauczyciele rozmawiają z Państwem o potrzebach lub możliwościach dzieci?
 Podczas zebrań z rodzicami i konsultacji
 Kilka razy w semestrze (w razie potrzeby)
 Nigdy
 Inne,
kiedy?...............................................................................................................................
..
3.Jakie formy pomocy stosuje szkoła w pracy z uczniem mającym trudności w nauce?
 Bieżąca praca na lekcji
 Zajęcia wyrównawcze
 Zajęcia z logopedą
 Zajęcia z pedagogiem
 Zajęcia z psychologiem
 Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
 Zajęcia rewalidacyjne
 Nauczanie indywidualne
 Inne, jakie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
4. Jakie formy pomocy stosuje szkoła w pracy z uczniem zdolnym?
 Bieżąca praca na lekcji
 Dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania
 Przygotowanie do zawodów sportowych
 Przygotowanie do konkursów
5. Czy w szkole prowadzone są profilaktyczne działania integracyjne?
 Tak
 Nie
 Nie wiem
13

6.Czy szkoła prowadzi działania mające na celu pomoc rodzinom z trudną sytuacją rodzinną?
 Tak
 Nie
 Nie wiem
7. Czy szkoła wspomaga rozwój Państwa dziecka?
 Tak
 Raczej tak
 Raczej nie
 Nie
 Nie wiem

Odp. Pyt. 1.
Odpowiadając na pytanie:
Czy w szkole są organizowane zajęcia pozalekcyjne?
 Tak- odpowiedziało 56 rodziców
 Nie- odpowiedziało 4 rodziców
 Nie wiem- odpowiedziało 40 rodziców

Czy w szkole organizowane są zajęcia
pozalekcyjne?
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Odp. Pyt. 2.
Odpowiadając na pytanie:
Jak często nauczyciele rozmawiają z Państwem o potrzebach lub możliwościach dzieci?
 Podczas zebrań z rodzicami i konsultacji- odpowiedziało 68 rodziców
 Kilka razy w semestrze (w razie potrzeby)- odpowiedziało 26 rodziców
 Nigdy- odpowiedziało 6 rodziców
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Jak często nauczyciele rozmawiają z
Państwem o potrzebach lub
możliwościach dzieci?
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Odp. Pyt. 3.
Odpowiadając na pytanie:
Jakie formy pomocy stosuje szkoła w pracy z uczniem mającym trudności w nauce?
 Bieżąca praca na lekcji- odpowiedziało 64 rodziców
 Zajęcia wyrównawcze- odpowiedziało 39 rodziców
 Zajęcia z logopedą- odpowiedziało 5 rodziców
 Zajęcia z pedagogiem- odpowiedziało 18 rodziców
 Zajęcia z psychologiem- odpowiedziało 12 rodziców
 Zajęcia korekcyjno kompensacyjne- odpowiedziało 6 rodziców
 Zajęcia rewalidacyjne- odpowiedziało 14 rodziców
 Nauczanie indywidualne- odpowiedziało 9 rodziców
 Inne, jakie?

Jakie formy pomocy stosuje szkoła w pracy z uczniem
mającym trudności w nauce?
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Odpowiedzi „ nie wiem” udzieliło 8 rodziców.
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Odp. Pyt. 4
Odpowiadając na pytanie:
Jakie formy pomocy stosuje szkoła w pracy z uczniem zdolnym?
 Bieżąca praca na lekcji- odpowiedziało 63 rodziców
 Dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania- odpowiedziało 22
rodziców
 Przygotowanie do zawodów sportowych- odpowiedziało 5 rodziców
 Przygotowanie do konkursów- odpowiedziało 41 rodziców

Jakie formy pomocy stosuje szkoła w
pracy z uczniem zdolnym?
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Odp. Pyt. 5.
Odpowiadając na pytanie:
Czy w szkole prowadzone są profilaktyczne działania integracyjne?
 Tak- odpowiedziało 36 rodziców
 Nie- odpowiedziało 8 rodziców
 Nie wiem- odpowiedziało 56 rodziców

Czy w szkole prowadzone są
profilaktyczne działania integracyjne?
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Odp. Pyt. 6.
Odpowiadając na pytanie:
Czy szkoła prowadzi działania mające na celu pomoc rodzinom z trudną sytuacją rodzinną?
 Tak - odpowiedziało 28 rodziców
 Nie - odpowiedziało 6 rodziców
 Nie wiem- odpowiedziało 66 rodziców

Czy szkoła prowadzi działania mające na celu pomoc
rodzinom z trudną sytuacją rodzinną?
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Odp. Pyt.7.
Odpowiadając na pytanie:
Czy szkoła wspomaga rozwój Państwa dziecka?
 Tak- odpowiedziało 35 rodziców
 Raczej tak- odpowiedziało 51 rodziców
 Raczej nie- odpowiedziało 7 rodziców
 Nie- odpowiedziało 1 rodziców
 Nie wiem- odpowiedziało 6 rodziców

Czy szkoła wspomaga rozwój Państwa
dziecka?
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III.Ankieta dla nauczycieli:
Ankieta dla nauczycieli
Z uwagi na przeprowadzaną w roku szkolnym 2017/2018 ewaluację
wewnętrzną w ZSP nr 1 w Gnieźnie, której przedmiotem są: : procesy
edukacyjne są zorganizowane w sposób służący zindywidualizowaniu pracy z
uczniem, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

1. W jaki sposób rozpoznaje Pan/Pani możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe
uczniów?
 Obserwacja uczniów
 Rozmowy z uczniami
 Rozmowy z rodzicami
 Dodatkowe informacje o uczniu zamieszczone w e-dzienniku
 Analiza osiągnięć
 Testy diagnozujące
 Orzeczenia i opinie PPP
 Spotkania zespołów przedmiotowych
 Inne, jakie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
2. W jaki sposób indywidualizuje Pani/Pan proces nauczania? Proszę podać przykłady.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
3. Czy Pani/Pan stwarza uczniom szanse wyrównywania zaległości w nauce?
 Tak
 Nie
4. Jeśli tak, to w jaki sposób?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
5. Czy Pan/Pani stwarza warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów?
 Tak
 Nie
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6. Jeśli tak, to jakie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...
7. Jakie działania prowadzi szkoła w celu pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji rodzinnej?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
8. Z jakimi instytucjami szkoła współpracuje w związku z realizacją potrzeb ucznia?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
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Odp. Pyt. 1.
Odpowiadając na pytanie:
W jaki sposób rozpoznaje Pan/Pani możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe
uczniów?
 Obserwacja uczniów- odpowiedziało 26 nauczycieli
 Rozmowy z uczniami- odpowiedziało 27 nauczycieli
 Rozmowy z rodzicami- odpowiedziało 22 nauczycieli
 Dodatkowe informacje o uczniu zamieszczone w e-dzienniku- odpowiedziało 23
nauczycieli
 Analiza osiągnięć- odpowiedziało 20 nauczycieli
 Testy diagnozujące- odpowiedziało 8 nauczycieli
 Orzeczenia i opinie PPP- odpowiedziało 26 nauczycieli
 Spotkania zespołów przedmiotowych- odpowiedziało 19 nauczycieli
 Inne, jakie?
 Nauczycieli wskazali również na: ankiety, konsultacje z pedagogiem,
psychologiem, spotkania zespołów wychowawczych.

W jaki sposób rozpoznaje Pani/Pan możliwości
psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów?
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Odp. Pyt. 2.
Odpowiadając na pytanie:
W jaki sposób indywidualizuje Pani/Pan proces nauczania? Proszę podać przykłady.
Udzielono następujących odpowiedzi:
- Różnicowanie zadań wg potrzeb rozwojowych 13
- Wydłużenie czasu pracy 3
- Dostosowanie materiału 9
- Motywowanie/wzmocnienia pozytywne 1
- Zróżnicowanie zadań domowych 1
- Rewalidacja 2
- Praca indywidualna 4
- Określenie minimum wiedzy 1
- Dzielenie materiału 4
- Dobór odpowiednich metod nauczania 2
- Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego 3
- Praca w grupach 1

W jaki sposób indywidualizuje Pani/Pan proces
nauczania?
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Odp. Pyt. 3.
Na pytanie: Czy Pani/Pan stwarza uczniom szanse wyrównywania zaległości w nauce? 28
nauczycieli odpowiedziało tak, co stanowi 100% ankietowanych.

Odp. Pyt. 4.
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Rozwijając pytanie 3 o sposoby wyrównywania zaległości w nauce, uzyskano następujące
odpowiedzi:
- Zajęcia dodatkowe –odpowiedziało 21 nauczycieli
- Podział materiału –odpowiedziało 2 nauczycieli
- Prace terenowe –odpowiedziało 1 nauczyciel
- Zagadnienia dodatkowe –odpowiedziało 3 nauczycieli
- Zajęcia w Pelikanie –odpowiedziało 1 nauczyciel
- Poprawa ocen niedostatecznych –odpowiedziało 3 nauczycieli
- Wskazanie obszaru braków –odpowiedziało 4 nauczycieli
- Konsultacje –odpowiedziało 4 nauczycieli

Sposoby wyrównywania zaległości w nauce
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Odp. Pyt. 5.
Na pytanie: Czy Pan/Pani stwarza warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów?
Również 100% nauczycieli (28 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej.

Odp. Pyt. 6
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Nauczyciele wskazali następujące sposoby rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów:
- Koła przedmiotowe- 5 nauczycieli
- Udział w projektach/ konkursach -18 nauczycieli
- Tworzenie prezentacji/plakatów – 3 nauczycieli
- Rewalidacja - 2 nauczycieli
- Warsztaty- 2 nauczycieli
- Indywidualne konsultacje- 8 nauczycieli
- Lekcje wychowawcze zgodnie z zainteresowaniami-3 nauczycieli

Sposoby rozwijania uzdolnień i zainteresowań
uczniów
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Odp. Pyt. 7.
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Odpowiadając na pytanie:
Jakie działania prowadzi szkoła w celu pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
rodzinnej?
Udzielono następujących odpowiedzi:
- Stypendia socjalne- 16
- Pomoc pedagoga/psychologa- 13
- Dofinansowanie wycieczek- 2
- Dopłaty do podręczników/ biletów -6
- Kontakt z kuratorem- 3
- Wyprawki szkolne- 3
- Zbiórka ubrań/ środków czystości -1
- Nie wiem -3

Jakie działania prowadzi szkoła w celu pomocy
rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
rodzinnej?
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Odp. Pyt. 8.
Odpowiadając na pytanie:
Z jakimi instytucjami szkoła współpracuje w związku z realizacją potrzeb ucznia?
Udzielono następujących odpowiedzi:
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 21
- Starostwo Powiatowe- 7
- Mak-i 4
- MOPS -11
- Zakłady pracy- 3
- Lokalni przedsiębiorcy -3
- Policja -14
- CKP 2
- Organizacje pozarządowe/Erasmus -2
- Wyższe uczelnie -4
- Instytucje kulturalne -3
- PCK- 5
- PCPR -6
-ARMIR -1
- ORE -1
- WCO Poznań- 1
- Sąd- 2
-Sanepid -3

Z jakimi instytucjami szkoła współpracuje w
związku z realizacją potrzeb ucznia?
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IV. Wywiad z dyrektorem szkoły panią Iwona Ratajczak
1. Jakie działania podejmowane SA w placówce w oparciu o wyniki rozpoznania
potrzeb i sytuacji uczniów?
Działania podejmowane w oparciu o wyniki rozpoznania potrzeb i sytuacji uczniów:
 rozpoznanie potrzeb dokonuje szkoła w oparciu o ankiety „na wejściu”:
 analiza dokumentów (opinii i orzeczeń);
 wywiady (z uczniem, wychowawcą, rodzicem, środowiskiem;
 analiza ocen i frekwencji uczniów;
Konkretne działania dotyczą sfery edukacyjno-wychowawczej w stosunku do ucznia mają
formy:
 zajęć korekcyjno- kompensacyjnych;
 zajęć terapeutycznych;
 zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 porad i konsultacji
 warsztatów
 indywidualizacji pracy zależnie od potrzeb w zakresie dostosowania form i warunków
pracy z uczniem na lekcji.
Działanie w odniesieniu do nauczycieli to:
 warsztaty tematyczne;
 indywidualne porady i konsultacje udzielane przez pedagoga i psychologa;
 działania w stosunku do rodziców to:
 porady indywidualne udzielane rodzicom przez dyrektora, wychowawców i
psychologa.
2.




Jakimi priorytetami kieruje się placówka tworząc ofertę zajęć pozalekcyjnych?
zaświadczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
potrzebami uczniów (zaległości, chęć rozwoju indywidualnego)
gotowością nauczycieli do prowadzenia dodatkowych zajęć)

3. Z jakimi instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie Dzieci i Młodzieży
współpracuje szkoła. Jakie działania są prowadzone w ramach tej współpracy? Czy
Pani zdaniem te działania są adekwatne do potrzeb uczniów?
a) Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w zakresie:
 Diagnozowanie uczniów pod kątem potrzeb;
 Wskazanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- Wydział ds. Pieczy Zastępczej –
współuczestnictwo szkoły w pracach Zespołu do okresowej oceny sytuacji rodzinnej
ucznia.
c) Sąd Okręgowy w Gnieźnie- Wydział ds. Nieletnich i Kuratorzy Społeczni w zakresie analizy sytuacji edukacyjnej i wychowawczej ucznia.
d) Komenda Powiatowa Policji – Wydział Prewencji dla Nieletnich współpraca
w zakresie:
 warsztatów tematycznych;
 wsparcia w sytuacjach problemów wychowawczych uczniów.
e) SANEPID- w zakresie realizacji projektu ARD, czyli jak dbać o miłość.
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f) Centrum Kształcenia Praktycznego - doradztwo zawodowe.
g) Polski Czerwony Krzyż- warsztaty i akcje oddawania krwi i szpiku.
Działania jak najbardziej są adekwatne do potrzeb uczniów
4. W jaki sposób zarządzanie placówką zmieniło się po przejęciu przez szkołę
oddziałów integracyjnych?
Po połączeniu obu placówek wzrosła skala wsparcia zwłaszcza w odniesieniu do uczniów
niepełnosprawnych uczących się w klasach integracyjnych i posiadających stosowne
orzeczenie. Niewątpliwie dużym ułatwieniem we wsparciu uczniów są pedagog i psycholog.
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V. Wywiad z pedagogiem

1. W jaki sposób rozpoznawane są w placówce możliwości psychofizyczne i potrzeby
rozwojowe uczniów?
Możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów są przez pedagoga rozpoznawane
w następujący sposób:
- poprzez analizę dokumentów naboru do klas pierwszych (wielodzietność rodziny
kandydata, niepełnosprawność kandydata i członków jego rodziny, samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie, objęcie pieczą zastępczą, posiadane opinie i orzeczenia, adres
zamieszkania wieś lub miasto)
- poprzez analizę dokumentów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych: opinie,
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o indywidualnym nauczaniu
- poprzez analizę dokumentów z orzecznictwa o niepełnosprawności
- poprzez analizę ankiet przeprowadzanych w klasach pierwszych dotyczących ogólnej
sytuacji rodzinnej ucznia oraz jego zdolności i zainteresowań.
- poprzez analizę pozyskanych informacji podczas konsultacji z rodzicami uczniów,
pracownikami PCPR-u, kuratorami sądowymi
- poprzez pozyskane informacje podczas rozmów z uczniami
- poprzez pozyskane informacje podczas rozmów z wychowawcami, nauczycielami uczącymi i
nauczycielami wspomagającymi
- poprzez obserwację zachowań uczniów na przerwach, podczas lekcji, na warsztatach i
wycieczkach
- poprzez informacje uzyskane na konsultacjach z pielęgniarkami szkoły

2. Ilu uczniów zostało rozpoznanych jako potrzebujących wsparcia?
Wsparcia potrzebują uczniowie:
- posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 22 uczniów
- posiadający orzeczenia o indywidualnym nauczaniu – 5 uczniów
- posiadający opinię – 46 uczniów
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Zostało rozpoznanych 5 uczniów zdolnych ( 4 uczniów z matematyki i 1 uczeń z informatyki).

Dodatkowo rozpoznano jako potrzebujących wsparcia 5 uczniów, którzy nie posiadają opinii i
orzeczeń z Poradni dla których prowadzono zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się oraz
dla 1 ucznia, który nie posiada opinii i orzeczenia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

Pedagog i psycholog objęli dodatkowo wsparciem następującą liczbę uczniów nie
posiadających opinii i orzeczenia:
- 1 uczennicę w ciąży
- 1 uczennicę po wypadku samochodowym
- 1 ucznia z rodziny zastępczej
- 1 ucznia z opieką kuratoryjną
- 14 uczniów z trudną sytuacją rodzinną

3. Z jakich powodów wymagają wsparcia?
Uczniowie wymagają wsparcia z następujących powodów:
- zdolności
- trudnej sytuacji rodzinnej
- ciąży, choroby, wypadku
- opinii
- orzeczeń
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4. Dla ilu uczniów uruchomiono program wsparcia ze względu na specjalne potrzeby
edukacyjne?

Specjalne Potrzeby Edukacyjne w szkole z uwagi na posiadane orzeczenie z Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej jest realizowane dla 22 uczniów, dla których w szkole zostały
napisane IPET-y oraz co najmniej dwa razy w roku szkolnym uzupełniany jest arkusz oceny
poziomu funkcjonowania ucznia podczas spotkań zespołu na podstawie którego uzupełniane
są dostosowania dla ucznia na lekcji.
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6. Wnioski:
1.W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia?
Nauczyciele bardzo dokładnie i precyzyjnie rozpoznają potrzeby ucznia,
wykorzystując do tego bardzo szeroko wachlarz narzędzi. Najczęściej pomaga im w
tym opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, obserwacja
uczniów, rozmowy z uczniami i rodzicami, spotkania zespołów przedmiotowych i
wychowawczych. Pomocne są też informacje o uczniach zamieszczone w dzienniku
elektronicznym.

2.Jakie działania nauczycieli potwierdzają uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb
rozwojowych uczniów?
Nauczyciele dobrze radzą sobie z różnicowaniem potrzeb rozwojowych uczniów.
Dostosowują kryteria oceniania oraz wymagania programowe, pracują z uczniem
indywidualnie, tworzą możliwości nadrobienia zaległości, dzielą wymagany materiał
na mniejsze partie, organizują dodatkowe zajęcia, konsultacje. W przypadku uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych dużą rolę odgrywają zajęcia rewalidacyjne.

3.Czy szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości?
Zdaniem uczniów, rodziców jak i nauczycieli szkoła organizuje warunki do
wyrównania braków i zaległości. Świadczy o tym bogata oferta zajęć dodatkowych,
wyniki w nauce uczniów oraz zadowolenie rodziców.

4.Czy szkoła organizuje warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów?
Ankietowani maja podzielone zdanie na ten temat. 100% ankietowanych nauczycieli
deklaruje , iż stwarza warunki do rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów.
Świadczy o tym bogata oferta zajęć dodatkowych przygotowana przez szkołę.
Ankietowani rodzice również w większości, wyrazili opinię, że szkoła stymuluje rozwój
ich dzieci, poprzez pracę z uczniem zdolnym. Natomiast opinie ankietowanych
uczniów są podzielone. Znają ofertę zajęć dodatkowych, jednak połowa
ankietowanych nie uczestniczy w żadnych zajęciach. Również połowa ankietowanych
uczniów twierdzi , że nauczyciele pomagają w rozwijaniu uzdolnień, druga połowa
ankietowanych tego nie zauważa.
33

5.Jakie formy pomocy organizuje szkoła dla dzieci z trudnościami w nauce?
Wachlarz form pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce jest bardzo szeroki.
Najważniejszą rolę odgrywa indywidualizacja procesu nauczania, która wspomagana
jest poprzez współpracę z pedagogiem, psychologiem oraz Poradnią PsychologicznoPedagogiczną. W przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
nieocenioną rolę odgrywa praca ucznia z nauczycielem wspomagającym oraz zajęcia
rewalidacyjne, terapeutyczne oraz korekcyjno- kompensacyjne.

6.Czy uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości?
Po analizie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów jak i ich rodziców można
zdecydowanie stwierdzić, że uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy na miarę
swoich możliwości, i właśnie to poczucie odniesienia sukcesu jest dla nich bardzo
ważne. Dotyczy to głównie, ale nie tylko, uczniów z orzeczeniami i opiniami PPP.

7.Czy w szkole są prowadzone profilaktyczne działania integracyjne?
Wszyscy ankietowani wykazali, że w szkole są prowadzone działania integracyjne.
Uczniowie mają tego świadomość i bez problemu wskazują odpowiednie obszary
tego typu działań, natomiast połowa ankietowanych rodziców nie wie o działaniach
prowadzonych przez szkołę na rzecz integracji.

8.Czy przez szkołę są prowadzone działania mające na celu pomoc rodzinom z trudną
sytuacją rodzinną?
Zarówno z ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli oraz z wywiadów z Dyrektor
oraz pedagogiem szkolnym wynika, że szkoła prowadzi szeroki zakres działań mający
na celu pomoc rodzinom znajdującym się w trudniej sytuacji. Jednak ponad połowa
ankietowanych rodziców nic nie wie na ten temat. Najprawdopodobniej wynika to z
faktu, iż udzieleniem takiej pomocy interesuję się rodziny, której jej potrzebują.

9.Z którymi instytucjami szkoła współpracuje w związku z realizacją potrzeb uczniów?
Szkoła pracuje z wszystkimi instytucjami, w obrębie powiatu, ale nie tylko, które w
jakikolwiek sposób pomagają w realizacji potrzeb uczniów. Warto tutaj wymienić
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choć kilka z nich: PPP, PCPR, Sąd Okręgowy, Komenda Policji w Gnieźnie, organizacje
pozarządowe, wyższe uczelnie, instytucje kulturalne i wiele innych.

5. Rekomendacje.
Należy zadbać o to, aby uczniowie byli bardziej zaangażowani w życie szkoły poprzez
udział w zajęciach dodatkowych. Na poczucie sukcesu wśród uczniów może wpłynąć
większe zaangażowanie nauczycieli w pracę z uczniem zdolnym. Należy też zadbać o
szersze poinformowanie rodziców o możliwościach pomocy ze strony szkoły, jak
również zadbać o przepływ informacji dotyczących działań na rzecz uczniów
prowadzonych przez placówkę.
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