Raport z ewaluacji wewnętrznej
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.
Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie
w roku szkolnym 2016/2017

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 12 Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Cel ewaluacji: zebranie informacji na temat podejmowanych działań mających
wpływ na rozwój szkoły po połączeniu dwóch placówek.
Odbiorcy ewaluacji: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice, inne
zainteresowane podmioty np. firmy lub instytucje u których młodzież wdraża się
do wykonywania przyszłego zawodu.

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 inż. Marlena Rusiłowicz – przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji,
mgr Dorota Morkowska – członek zespołu ds. ewaluacji,
mgr Marzena Idaszak Wiewióra - członek zespołu ds. ewaluacji,
mgr Anna Basińska Krerowicz - członek zespołu ds. ewaluacji.

Projekt ewaluacji

1. Przedmiot ewaluacji: procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób

sprzyjający uczeniu się
2. Pytania kluczowe:

a) W jaki sposób zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej
pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu?
b) Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane,
monitorowane, doskonalone?
c) Czy zarządzanie szkołą zapewnia odpowiednie warunki do realizacji
procesu nauczania i uczenia się?
d) Jak uczniowie i rodzice są informowani o postępach w nauce?
e) Czy podejmuje się w szkole działania wychowawcze mające na celu
eliminacje zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?
f) W jaki sposób wykorzystywana jest w szkole aktualna wiedza z zakresu
pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych?
g) Czy zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, innych
pracowników szkoły, uczniów i rodziców w procesie podejmowania
decyzji dotyczących szkoły?

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 zostaną objęci po 5 losowo wybranych
uczniów z klas od drugiej do czwartej, tak aby odpowiedzi na zadane
pytania były reprezentatywne dla całej społeczności uczniowskiej,
b) ankieta dla wychowawców – ankietą zostaną objęci wszyscy
wychowawcy,
c) wywiad z dyrektorem szkoły,
d) wywiad w psychologiem i pedagogiem,
e) wywiad fokusowy z rodzicami – każdy wychowawca został
poproszony o zaproszenie jednego rodzica ze swojej klasy na wywiad,
który odbył się 25.01.2017 roku o godzinie 16 30 w sali 436 budynku
szkoły przy ulicy Sobieskiego 20 w Gnieźnie.
5. Harmonogram ewaluacji:
Etap ewaluacji

Termin

Wykonawca

Wybór przedmiotu badań

Do 10 września

p. Dyrektor Iwona

ewaluacyjnych i określenie założeń

2016r.

Ratajczak

Opracowanie planu ewaluacji

14 września

Zespół

wewnętrznej:

2016r.

ewaluacyjny

ewaluacji.

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:

Wrzesień-

1) Ustalenie zestawu pytań

październik

kluczowych.
2) Wybór metod badań
ewaluacyjnych.

2016r.

Zespół ewaluacyjny

3) Wybór grupy docelowej.
4) Wybór narzędzi badawczych
(kwestionariusze, wywiady,
ankiety, plany obserwacji, itp.).
5) Podział zadań w grupie
ewaluacyjnej.
6) Przygotowanie narzędzi
badawczych.

Listopad 2016r.–

Zespół ewaluacyjny

luty 2017r.

7) Prowadzenie badań, zbieranie

Wyznaczeni
nauczyciele

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

Marzec –

Zespół

kwiecień 2017r.

ewaluacyjny

Maj 2017r.

Zespół

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

ewaluacyjny

2) Przyjęcie założeń raportu przez
Dyrektora.

lipiec 2017r.

p. Dyrektor Iwona

3) Ostateczne opracowanie raportu z

sierpień 2017r.

Ratajczak

Sierpień 2017r.

Zespół

przeprowadzonej analizy wraz z
rekomendacją.
Popularyzacja:
1) prezentacja raportu Radzie
Pedagogicznej.

ewaluacyjny

Wdrożenie działań wynikających z

Wrzesień 2017r.

rekomendacji:

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 w
sierpniu 2017r. oraz udostępniony uczniom, rodzicom oraz innym
zainteresowanym podmiotom na stronie internetowej szkoły.
7. Analiza zebranych materiałów:
1. Ankieta dla ucznia

Ankieta dla ucznia
Z uwagi na przeprowadzaną w roku szkolnym 2016/2017 ewaluację wewnętrzną w ZSP
nr 1 w Gnieźnie, której przedmiotem są: procesy edukacyjne zorganizowane w sposób
sprzyjający uczeniu się, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

1. Według Ciebie zarządzanie szkołą sprzyja:
a) indywidualnej pracy nauczycieli 
b) zespołowej pracy nauczycieli 
c) doskonaleniu zawodowemu nauczycieli 
(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

2. Twój proces uczenia jest przez osoby go nadzorujące:
a) zaplanowany  

b) monitorowany 

c) doskonalony 

(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

3. Czy zarządzanie szkołą zapewnia odpowiednie warunki dla Ciebie do realizacji
procesu nauczania i uczenia się?
a) jeśli tak, to dlaczego tak uważasz ….......................................................................................
b) jeśli nie, to dlaczego, tak uważasz …......................................................................................

4. Twoi wychowawcy i nauczyciele wspierają Ciebie w procesie uczenia się?
a) tak 

b) raczej tak 

c) często d) raczej nie 

e) nie 

5. W jaki sposób jesteś informowany o swoich postępach w nauce:
a) przez nauczyciela podczas oddawania prac pisemnych 
b) przez nauczyciela podczas odpowiedzi ustnej 
c) przez wychowawcę klasy na lekcji wychowawczej 
d) poprzez dziennik elektroniczny 
e) inny sposób, jaki? …...............................................................................
(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

6. Czy zgłaszałeś problemy związane z procesem adaptacyjnym w nowej połączonej
placówce?
a) tak 
b) nie 

7. Jesteś wspierany przez wychowawcę lub nauczycieli w procesie wychowania?
a) tak, w jaki sposób? ….............................................................................................................

b) jeśli nie, to Twoim zdaniem dlaczego?
…................................................................................................................................................

8. W jaki sposób Twoim zdaniem organizowana jest w placówce pomoc
psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z opiniami i orzeczeniami PPP?
a) rozmowa z psychologiem, pedagogiem 
b) indywidualizacja procesów nauczania 
c) poprzez zajęcia wyrównawcze 
d) inne formy, jakie? …..............................................................................................................
(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

9. Twoim zdaniem w procesie zarządzania podejmuje się działania służące podnoszeniu
jakości pracy i rozwojowi szkoły?
a) jeśli tak to jakie? …................................................................................................................
b) jeśli nie, to jakie braki zauważasz? …....................................................................................

10.Twoim zdaniem masz realny wpływ na zarządzanie szkołą?
a) jeśli tak to podaj przykład/ przykłady.....................................................................................
b) nie
Prawidłową odpowiedź prosimy zakreślić poprzez wstawienie znak ,,x'' w kratkę lub
wpisanie swojej odpowiedzi.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie przedstawione w ankiecie pytania, inaczej
ankieta jest nieważna!
Uprzejmie dziękujemy za wypełnienie ankiety:
Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

2. Ankieta dla wychowawcy klasy

Ankieta dla wychowawcy klasy
Z uwagi na przeprowadzaną w roku szkolnym 2016/2017 ewaluację wewnętrzną w ZSP
nr 1 w Gnieźnie, której przedmiotem są: procesy edukacyjne zorganizowane w sposób
sprzyjający uczeniu się, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.
1. Zarządzanie szkołą sprzyja:
a) indywidualnej pracy nauczycieli 
b) zespołowej pracy nauczycieli 
c) doskonaleniu zawodowemu nauczycieli 
(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
2. Twoja praca dydaktyczna jest:
a) zaplanowana  b) monitorowana c) doskonalona 
(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
3. Czy zarządzanie szkołą zapewnia odpowiednie warunki dla ucznia do realizacji
procesu nauczania i uczenia się?
a) jeśli tak, to dlaczego tak uważasz …......................................................................................
b) jeśli nie, to dlaczego, tak uważasz ….....................................................................................
4. Czy Twoi uczniowie są wspierani przez Ciebie w procesie uczenia się?
a) tak b) raczej tak c) często d) raczej nie e) nie 
5. W jaki sposób informujesz rodziców i uczniów o postępach w nauce:
a) zebrania 
b) konsultacje 
c) telefonicznie 
d) poprzez dziennik elektroniczny 
e) inny sposób, jaki? …..............................................................................................................
(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
6. Twoi uczniowie zgłaszali problemy związane z procesem adaptacyjnym w nowej
połączonej placówce?
a) tak 
b) nie 
7. Twoi uczniowie są wspierani przez Ciebie w procesie wychowania?
a) tak, w jaki sposób? …...................................................................................................
b) jeśli nie, to dlaczego? ….........................................................................................................

8. W jaki sposób organizowana jest w placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna
dla uczniów z opiniami i orzeczeniami PPP?
a) rozmowa z psychologiem, pedagogiem 
b) indywidualizacja procesów nauczania 
c) poprzez zajęcia wyrównawcze 
d) inne formy, jakie? …...............................................................................................................
(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
9. Czy w procesie zarządzania podejmuje się działania służące podnoszeniu jakości
pracy i rozwojowi szkoły?
a) jeśli tak to jakie? ….................................................................................................................
b) jeśli nie to jakie braki zauważasz? ….....................................................................................
10. Czy według Ciebie masz realny wpływ na zarządzanie szkołą?
a) jeśli tak to podaj przykład/ przykłady......................................................................................
b) nie
Prawidłową odpowiedź prosimy zakreślić poprzez wstawienie znak ,,x'' w kratkę lub
wpisanie swojej odpowiedzi.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie przedstawione w ankiecie pytania, inaczej
ankieta jest nieważna!
Uprzejmie dziękujemy za wypełnienie ankiety:
Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

Analiza ankiet:
- 100 uczniów wypełniło ankiety – wszystkie ankiety są ważne,
- 18 wychowawców wypełniło ankiety, 15 ankiet jest ważnych – 3 ankiety ze względu na
niekompletność nie zostały uwzględnione.

Wg większości uczniów (65 osób) zarządzanie szkołą sprzyja zespołowej pracy
nauczycieli, 38 osób twierdzi, że służy indywidualnej pracy nauczycieli,
natomiast 35 osób wskazuje na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Wg nauczycieli zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej pracy (15 osób), na
drugim miejscu jest doskonalenie zawodowe (10 osób), natomiast 9
ankietowanych wskazało pracę zespołową.

Według większości ankietowanych uczniów (47) proces uczenia jest przez
nauczycieli zaplanowany, 44 uczniów twierdzi, że jest monitorowany, natomiast
32 osoby twierdzą, że doskonalony.
Nauczyciele wskazują, że ich praca dydaktyczna jest zaplanowana (15),
doskonalona (14), monitorowana (11).

Według zdecydowanej większości uczniów (81 osób) zarządzanie szkołą
zapewnia odpowiednie warunki do realizacji procesu nauczania i uczenia się,
uczniowie udzielili następującego uzasadnienia:
19 - dobrze wykształcona kadra,
17 - dobre zaplecze praktyczne,
9 - mogę w szkole rozwijać umiejętności,

8 - szkoła jest dostosowana do potrzeb ucznia,
7 - mam możliwość odbycia praktyk w Polsce i za granicą,
6 - nauczyciele organizują zajęcia dodatkowe, nauczyciele oferują swoją pomoc,
5 - nauczyciele posługują się podczas zajęć pomocami dydaktycznymi, nauczyciele
prowadzą, ciekawe lekcje, nauczyciele realizują programy nauczania,
4 - mam możliwość wykazania się, miła atmosfera na zajęciach,
3 - mogę prosić o radę, nauczyciel troszczy się o ucznia,
2 - zajęcia od rana do wczesnych godzin popołudniowych, realizuję cel- ukończenie
szkoły, nowoczesny sprzęt, godziny zajęć dostosowane do osób dojeżdżających,
pomoc pedagoga.

19 ankietowanych uczniów odpowiedziało na to pytanie negatywnie wskazując
na:
3 - za długie przerwy (nie pasują odjazdy), brak odpowiedniego sprzętu,
2 - późne kończenie zajęć, mało zajęć praktycznych, brzydki zapach na trzecim
piętrze, złe zarządzanie szkołą.

Nauczyciele również w większości odpowiedzieli twierdząco (10 osób):
6 - zajęcia dodatkowe, wyrównawcze, rewalidacyjne,
1 - działania pedagoga,działania psychologa, zajęcia wychowawcze, tworzenie klas
integracyjnych, zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej, plan lekcji uwzględnia
możliwość prowadzenia zajęć dodatkowych, odpowiedni czas pracy szkoły, uczeń
wie, czego się od niego wymaga, monitoring pracy wychowawcy, obserwacje
zajęć,zapewnienie uczniom opieki, właściwa organizacja planu lekcji.

5 nauczycieli odpowiedziało negatywnie:
3 -brak możliwości organizowania dodatkowych zajęć (zbyt późne godziny kończenia
zajęć),
2 - brak pomocy dydaktycznych.

Według zdecydowanej większości ankietowanych uczniów są oni wspierani
przez nauczycieli w procesie uczenia ( tak i raczej tak 73 osoby), często
odpowiedziało 15 osób, raczej nie i nie 12 osób.
Nauczyciele natomiast uważają, że zawsze wspierają uczniów (tak i raczej tak
odpowiedziało 14 ankietowanych), często 1.

W tym pytaniu uczniowie mieli możliwość wielokrotnego wyboru.
Większość z nich (74) odpowiedziała, że jest informowana o swoich
postępach w nauce przez nauczyciela.

W tym pytaniu uczniowie mieli możliwość wielokrotnego wyboru.
Większość z nich (74) odpowiedziała, że jest informowana o swoich
postępach w nauce przez nauczyciela.
70 - podczas oddawania prac pisemnych,
70 - poprzez dziennik elektroniczny,
42 - przez wychowawcę klasy na lekcji wychowawczej,
25 - przez nauczyciela podczas odpowiedzi ustnej.

Nauczyciele wskazali następujące odpowiedzi:
15 - na zebraniu, podczas konsultacji, telefonicznie,
13 - poprzez dziennik elektroniczny,
Inny sposób, jaki?
1- dzienniczek tradycyjny, rozmowy bezpośrednie.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele raczej nie wskazywali problemów
związanych z procesem adaptacyjnym w połączonej placówce. Wśród uczniów
16 ankietowanych zgłaszało problemy. Wśród wychowawców 1.

Uczniowie twierdzą, że są wspierani w procesie wychowania. Na 100
ankietowanych na zadane pytanie 70 odpowiedziało pozytywnie w tym:
31 - rozmowy wychowawcze,
26 - rozmowa indywidualna,
12 - lekcje wychowawcze dotyczące tematu właściwego zachowania,
10 - wiem, że mam możliwość zgłoszenia problemu,
6 - konsekwentne przyznawanie punktów dodatnich i ujemnych, pomoc w nauce/
zajęcia dodatkowe,
5 - motywowanie do nauki,
3- organizowanie dla klas wykładów, spotkań itp.,
2 - podnoszenie samooceny.

17 uczniów tego wsparcia nie odczuwa:
6 - nie potrzebuję pomocy,
3 - nauczyciele twierdzą, że jesteśmy dorośli i damy sobie radę sami, wychowanie to
zadanie rodziców.

Wychowawcy jednogłośnie odpowiedzieli, że wspierają swoich uczniów w
procesie wychowania, a robią to w następujący sposób:
11- podczas lekcji wychowawczych,
10 - rozmowy z uczniami,
8 – pogadanki,

5 - w razie potrzeby kontakt z pedagogiem/ psychologiem.

Wg uczniów PPP organizowana jest poprzez:
79 - rozmowy z psychologiem, pedagogiem,
40 - indywidualizację procesów nauczania,
27 - poprzez zajęcia wyrównawcze,
1 - Inne formy, jakie? Wspieranie ucznia poprzez nauczyciela wspomagającego.

Wychowawcy udzielili następujących odpowiedzi:
15 - rozmowa z psychologiem, pedagogiem,
14 - indywidualizacja procesów nauczania,
10 - Poprzez zajęcia wyrównawcze,
4 - Inne formy, jakie? Zajęcia rewalidacyjne.

Na pytanie: czy w procesie zarządzania podejmuje się działania służące
podnoszeniu jakości pracy i rozwojowi szkoły większość uczniów (67)
odpowiedziała twierdząco, 33 negatywnie.

Uczniowie zauważają następujące zalety procesu zarządzania:
18 – szkolenia,
16 - praktyki zagraniczne,
13 - wyposażenie w nowy sprzęt,
9 - powstawanie nowych kierunków kształcenia,
7 – warsztaty,
5 - dziennik elektroniczny, zajęcia dodatkowe,
4 - organizowanie wyjazdów, konkursy, olimpiady, zawody,
3 - podnoszenie kwalifikacji,
2 - program Erasmus +, spotkania z pracownikami z branży.

Zauważają też braki:
15 - brak nowoczesnego sprzętu,
5 - brak wyjazdów,
3 - brak kontaktu zarządzających z uczniem, brak pomocy dydaktycznych.

Podobnie wychowawcy: 13 odpowiedziało na tak:
8 - szkolenia nauczycieli,
3 - warsztaty nauczycieli,
2 - spotkania zespołów przedmiotowych.

Dwóch wychowawców odpowiedziało, że nie i wskazało:
potrzeba więcej pomocy dydaktycznych, zbyt mała integracja przedmiotowa, brak
przepływu informacji np. o projektach.

Na pytanie: czy masz realny wpływ na zarządzanie szkołą, większość
uczniów odpowiedziało negatywnie. Na 100 ankietowanych 83 odpowiedziało,
że nie ma wpływu. Tyko 17 uczniów udzieliło odpowiedzi pozytywnej.
Wskazywali tutaj następujące przykłady:
8 - wybór samorządu uczniowskiego,
3 - rozmowy z samorządem, mogę coś zaproponować lub wyrazić swoją opinię,
2 - uczestnictwo w konkursach, zgłoszenie propozycji zmian wychowawcy lub
dyrekcji, mamy wpływ na decyzję dotyczącą wycieczek.

Wśród wychowawców 12 odpowiedziało negatywnie, a tylko 3 pozytywnie. Te
osoby wskazywały na: możliwość propozycji modyfikowania planów, można podać nowy
pomysł, który może zostać wprowadzony do działalności szkoły, poprzez pracę w ramach
zespołów przedmiotowych (modyfikowanie dokumentów szkoły, składanie wniosków).

3. Wywiad z dyrektorem szkoły panią Iwona Ratajczak
Pytanie 1. W jaki sposób zmienił się proces zarządzania placówką po połączeniu
obu szkół?

Zmieniła się struktura kadry kierowniczej, gdyż doszło 1 stanowisko
wicedyrektora odpowiedzialnego za całość kształcenia zawodowego w tym
organizację egzaminów zawodowych i staży zagranicznych. Jasny i przejrzysty
podział kompetencji pomiędzy poszczególne osoby kadry kierowniczej
usprawnia proces zarządzania.
Sprawy kierowane w stosunku do nauczycieli, uczniów i rodziców w
dużym stopniu usprawniło wprowadzenie dziennika elektronicznego i
możliwość wykorzystania go w procesie komunikacji.
Integracja społeczności obu szkół była nadrzędnym celem działań kadry
kierowniczej na ten rok i kolejne lata. Staraliśmy się tak organizować
ważniejsze imprezy, aby mogła w nich uczestniczyć cała młodzież szkolna
(akademie, wyjazdy, wyjścia do kina, teatru, dyskoteki, praktyki).
Pytanie 2. Jakie problemy są zgłaszane przez uczniów, rodziców i nauczycieli
po połączeniu dwóch placówek?
Problemy zgłaszane przez rodziców pojawiały się na początku roku
szkolnego, a dotyczyły głównie planu lekcji oraz oświetlenia zewnętrznego
budynku. Obydwie sprawy udało się wyjaśnić i naprawić, więc obecnie są to
tylko drobne skargi pojedynczych klas na zasady pracy ustalane przez
pojedynczych nauczycieli. Zarzuty zostają na bieżąco wyjaśniane z
zainteresowanymi nauczycielami i uczniami.
Pytanie 3. Czy nauczyciele respektują i wykorzystują w swojej pracy warunki
i sposoby realizacji podstawy programowej?
Nauczyciele starają się wykorzystywać maksymalnie posiadane przez
szkołę zasoby w celu realizacji: podstawy programowej. Szkoła zaś podejmuje
wszelkie możliwe działania aby te warunki poprawić:

a) Wnioskujemy o środki do organu prowadzącego – w tym roku pozyskaliśmy
w budżecie środki w kwocie około 40 tys. zł,
b) Współuczestniczyliśmy w tworzeniu wniosku doposażenia pracowni
gastronomicznych i rolniczych w ramach OSI,
c) Złożyliśmy wniosek do MRiRW na dotacje do szkół rolniczych w kwocie
około 50 tys. zł.
Co do pełnej realizacji podstawy programowej przez nauczycieli to
wpływ na to mają również nieobecności nauczyciela w pracy, co jest
szczególnie istotne w sytuacji gdy jest to jedyny nauczyciel tego przedmiotu.
Pytanie 4. Czy praca dydaktyczna nauczyciela jest zaplanowana, monitorowana
i doskonalona?
Zgodnie z „Planem nadzoru pedagogicznego” do obowiązku dyrektora
należy organizacja, monitorowanie i wspomaganie pracy nauczycieli.
Zadania te wykonują na bieżąco: dyrektor, wicedyrektorzy oraz kierownik
kształcenia praktycznego. Szczegółowa ich realizacja opisana jest w corocznym
planie nadzoru pedagogicznego.
Pytanie 5. Czy uczniowie są wspierani przez nauczycieli, psychologa i pedagoga
w procesie uczenia się?
Z obserwacji pracy pedagoga i psychologa wynika, że uczniowie często
korzystają z ich pomocy, co też wykazała ewaluacja zewnętrzna
przeprowadzona w marcu bieżącego roku przez pracowników Kuratorium
Oświaty w Poznaniu. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji pokazują, że niestety
duży odsetek uczniów nadal uważa, że nie może liczyć w realizacji swoich
potrzeb edukacyjnych na zainteresowanie i wsparcie ze strony nauczycieli jak
również wychowawców. Problem ten został potwierdzony na podstawie
obserwacji lekcji nauczycieli, z których aż 3 na 8 nie stosowało indywidualizacji

pracy w stosunku do uczniów z orzeczeniami czy opiniami z Poradni
Pedagogiczno – Psychologicznej.
Pytanie 6. W jaki sposób organizowana jest w placówce pomoc psychologicznopedagogiczna dla uczniów z opiniami i orzeczeniami PPP?
Postępowanie w stosunku do uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych (posiadających orzeczenia i opinie PPP)
Lp
1

Uczniowie posiadający orzeczenie

Uczniowie posiadający opinie

WOPFU – wielospecjalistyczna ocena
poziomu funkcjonowania ucznia

IPET
–
indywidualny
edukacyjno - terapeutyczny

program

2

Wytyczne do pracy dla nauczycieli na Wytyczne do pracy dla nauczycieli na ee-dzienniku
dzienniku

3

Decyzja o przyznaniu obowiązkowych Propozycja zajęć z pomocy psychologiczno
zajęć rewalidacyjnych:
– pedagogicznej na które uczeń może
uczęszczać lub może nie udzielić na nie
- oligofrenopedagogika
zgody:
- tyflopedagogika

- dydaktyczno – wyrównawcze

- surdopedagogika

- specjalistyczne

- logopedia

* korekcyjno – kompensacyjne

- zajęcia ruchowo - rehabilitacyjne

* logopedyczne
* socjoterapeutyczne
* terapeutyczne
- warsztaty związane z wyborem zawodu
- rozwijające uzdolnienia

4

Ewaluacja efektów zajęć

Ewaluacja efektów zajęć

Pytanie 7. Czy zarządzanie szkołą zapewnia odpowiednie warunki do realizacji
procesu wychowania, nauczania i uczenia się?
Dyrekcja szkoły podejmuje takie działania zarówno w sferze
wychowawczej (opieka psychologa i pedagoga a także realizacja różnorodnych
programów wychowawczych) oraz w sferze dydaktycznej (pomoc w realizacji
podstawy programowej poprzez wysyłanie nauczycieli na różnego rodzaju
studia, warsztaty, kursy i pokazy zawodowe oraz w miarę możliwości
finansowych szkoły doposażanie w niezbędne pomoce dydaktyczne).
Pytanie 8. Czy zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, innych
pracowników szkoły, uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji
dotyczących szkoły?
Współudział poszczególnych ogniw szkoły w procesie podejmowania
decyzji dotyczących szkoły jest bardzo różny. Np. rodzice poprzez Radę
Rodziców szkoły wypowiadają się w wielu istotnych kwestiach związanych z
tworzeniem i realizacją programu wychowawczego i profilaktyki. Decydują też
o przeznaczeniu zebranych środków finansowych.
Młodzież wypowiada się poprzez swój organ jakim jest samorząd szkolny
zarówno w kwestii działań kulturalno-rozrywkowych jak i organizacji pracy
szkoły ( plan lekcji czy przydział nauczyciela).
Nauczyciele współtworzą proces dydaktyczny i wychowawczy biorąc
jednocześnie pełną odpowiedzialność za jego efekty. Rolą dyrektora jest
tworzenie sprzyjających warunków ku temu, aby proces ten przebiegał jak
najpłynniej i przynosił jak najlepsze efekty. Tak wiec po efektach należałoby
ocenić skuteczność podjętych przez dyrektora działań.
Pytanie 9. Czy podejmuje Pani skuteczne działania zapewniające szkole
wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb?

Wspomaganie zewnętrzne może być szeroko rozumiane:
a) Jako działania mające na celu pozyskanie środków finansowych dla
zaspokojenia niezbędnych potrzeb (w bieżącym roku szkolnym udało się
pozyskać dodatkowe środki celowe na: wyposażenie pracowni architektury
krajobrazu oraz weterynarii ok. 40 tys. zł., a także ok 50 tys, zł. z MRiRW na
wyposażenie pracowni agrotroniki, w trakcie realizacji jest też projekt OSI w
którym dla szkoły przeznaczone jest wyposażenie o wartości kilkuset tys. zł.),
b) Jako pozyskanie z zewnątrz specjalistów w celu zabezpieczenia potrzeb
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (udało się to w pełni
zrealizować poprzez zatrudnienie tyflopedagoga, surdopedadoga oraz
logopedy).
Jeżeli takie potrzeby pojawiają się to priorytetem moich działań jest ich
zaspokojenie i do tej pory nie było sytuacji w której zostałyby niezaspokojone.

4. Wywiad z psychologiem i pedagogiem

Pytanie 1. Czy nauczyciele, którzy spotkali się po raz pierwszy w swojej pracy z
klasami integracyjnymi zgłaszają problemy?
Nie. Nauczyciele uczący otrzymują na początku roku szkolnego obszerną
informację na temat każdego ucznia, który posiada opinię lub orzeczenie z
poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dodatkowo w dzienniku
elektronicznym przy nazwisku ucznia, który taki dokument posiada widnieje
informacja na temat dostosowania, indywidualizacji pracy, a więc przy każdym
otwarciu dziennika – taka informacja jest dostępna. Na każdej lekcji w klasie
integracyjnej oprócz nauczyciela przedmiotu pracuje również nauczyciel
wspomagający a więc specjalista od uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Pytanie 2. Jakie nowe problemy wychowawcze pojawiły się w szkole po
połączeniu dwóch placówek?
Nie pojawiły się żadne nowe problemy wychowawcze. Te, z którymi
boryka się szkoła nie wynikają z połączenia szkół.
Pytanie 3. Czy otrzymują Panie sygnały od uczniów o problemach
adaptacyjnych w nowej placówce? Jeśli tak to jakie?
Nie otrzymałyśmy żadnego sygnału od uczniów dotyczącego problemów
wynikających z połączenia szkół.
Pytanie 4. W jaki sposób organizują Panie pomoc psychologicznopedagogiczną?
Pedagog i psycholog analizuje dostarczone opinie i orzeczenia z Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej. Następnie na tej podstawie powstają
Wielospecjalistyczne Oceny Funkcjonowania Ucznia oraz Indywidualne
Programy Edukacyjno – Terapeutyczne. Organizujemy również zebrania
zespołów nauczycieli uczących z rodzicami. Przygotowujemy informacje do
dziennika elektronicznego na temat poszczególnych uczniów (dostosowania,
wskazania do pracy z uczniem). Pedagog jest odpowiedzialna za organizację
zajęć rewalidacyjnych oraz dodatkowych, które proponowane są uczniom ze
specjalnymi trudnościami edukacyjnymi jak zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjno – kompensacyjne,
terapeutyczne. Na początku roku szkolnego przekazuje przygotowane ankiety
dla uczniów i rodziców, którzy następnie je przeprowadzają zaś pedagog i
psycholog zajmuję się ich analizą. Organizujemy także w ramach pomocy

psychologiczno – pedagogicznej nadzór nad przebiegiem zajęć, tematykę zajęć
i sprawdzamy ich efektywność.
Pytanie 5. Czy zdaniem Pań uczniowie są wspierani w procesie dydaktycznym
przez wychowawców i nauczycieli?
Naszym zdaniem uczniowie są wspierani przez wychowawców i
nauczycieli poprzez indywidualne podejście do każdego ucznia. Nauczyciele
respektują wpisy w dzienniku odnośnie specjalnych potrzeb edukacyjnych
uczniów.

5. Wywiad fokusowy z rodzicami

Pytanie 1. Czy Państwa zdaniem szkoła zapewnia odpowiednie warunki do
realizacji procesu uczenia się?
Tak, można to zobrazować na takim przykładzie, że kiedy dziecko jest
chore to nauczyciel umawia się z dzieckiem na termin sprawdzianu lub
kartkówki i daje mu czas na uzupełnienie treści , które opuścił. Większość ocen
uczeń ma możliwość poprawienia. Nauczyciele informują uczniów podczas
oddawania prac o popełnionych błędach. Rodzice podkreślili, że nie mają
problemu aby nauczyciel udostępnił im prace ucznia i je omówił. W klasach
integracyjnych rodzice wskazują na ważną i potrzebną rolę nauczyciela
wspomagającego w procesie uczenia się. Na wniosek ucznia i respektując opinie
poradni psychologiczno – pedagogicznej nauczyciele dzielą słabszym uczniom
materiał na mniejsze części i uwzględniają opinie przy ocenianiu. Rodzice
zwrócili uwagę, że szkoła stara się zapewnić zakup pomocy dydaktycznych
i wskazali, że z pieniędzy z rady rodziców zakupiono pięć nowych komputerów.
Rodzice wiedzą, że są w szkole pracownie specjalistyczne i wiedzą, że
uczniowie z nich korzystają podczas zajęć. np. z pracowni gastronomicznej,
która według rodziców jest znakomicie wyposażona. Rodzice zwrócili uwagę na
pojawiający się problem braku ksero. Uważają, że w XXI w. nie powinno być
problemu z dostępem do ksero i to zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów.
Uważają też, że brakuje pomocy dydaktycznych do różnych przedmiotów, które
by pomogły w lepszym przyswajaniu wiedzy i zastosowaniu teorii w praktyce.
Pytanie 2. W jaki sposób jesteście Państwo informowani o wynikach swojego
dziecka w nauce?
Na bieżąco przez dzieci, kiedy coś się niedobrego dzieje z ocenami to
dzwonią na ogół wychowawcy bądź nauczyciel od danego przedmiotu. Dobrą
sprawą jest dziennik elektroniczny, gdzie można monitorować postępy w
ocenianiu i zachowaniu na bieżąco.

Pytanie 3. Czy Państwa dziecko otrzymuje wsparcie od nauczycieli w
sytuacjach trudnych? Jeżeli tak to od kogo?
Tak, przede wszystkim od wychowawcy, poszczególnych nauczycieli,
pedagoga, psychologa i dyrekcji. Nauczyciel interesuje się uczniem np. gdy się
źle czuje, nie przechodzi obojętny. Kiedy była potrzeba dyrekcja wezwała
pogotowie, wychowawca interesował się uczniem podczas pobytu w szpitalu.
Pytanie 4. Czy Państwa zdaniem szkoła zapewnia odpowiednie warunki do
realizacji procesu wychowania?
Tak, dzieci się nie skarżą, nauczyciele są dostępni zarówno dla uczniów
jak i rodziców, udzielają informacji, jest łatwy kontakt z nauczycielem, zarówno
dla uczniów jak i rodziców. Rodzice bardzo pozytywnie oceniają wprowadzenie
dziennika elektronicznego, szczególnie podczas monitorowania frekwencji
swoich dzieci podczas poszczególnych lekcji. Na proces wychowawczy według
rodziców pozytywnie wpływają organizowane różnego rodzaju wyjazdy,
wycieczki i te zawodowe i te turystyczne co sprzyja wzajemnej integracji
uczniów między sobą i z nauczycielami. W szkole zauważa się dużą pomoc dla
uczniów niepełnosprawnych. Osoby te nie czują się wykluczone i gorsze od
uczniów pełnosprawnych.
Rodzice wiedzą też o różnych akcjach jakie ich dzieci podejmują w szkole
i poza nią i wymieniają organizowanie różnego rodzaju zbiórek na szlachetne
cele lub udział w wolontariacie, co według rodziców sprawia, że młodzież staje
się wrażliwa na potrzeby innych osób. Proces wychowawczy uwzględniają
według rodziców również tematy lekcji wychowawczych oraz uroczystości
szkolne, które kształtują w uczniach postawy patriotyczne.
Pytanie 5 Czy szkoła wykorzystuje wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii?
Tak, rodzice potwierdzają - mają wiedzę, że wychowawcy, którzy
otrzymują od rodziców opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-

pedagogicznej, przekazują je dalej do psychologa i pedagoga. Padł przykład
rodziny zastępczej, gdzie pani koordynator dzwoni do pedagoga szkolnego i
pyta o zachowanie dzieci. W szkole są prowadzone zajęcia korekcyjno –
kompensacyjne dla uczniów, uruchomione w tym roku szkolnym Prowadzone są
przez pedagoga i nauczyciela wspomagającego, według rodziców bardzo
przydatne są również zajęcia z tutoringu.
Pytanie 6. Czy Państwa zdaniem respektowane są w szkole opinie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej?
Tak, nauczyciele respektują zalecenia poradni pedagogicznopsychologicznych co przejawia się np. w wydłużonym czasie podczas
kartkówek i sprawdzianów oraz w indywidualnym podejściu do uczniów.
Pedagog i psycholog prowadzą indywidualne rozmowy z uczniami.
Pytanie 7. Czy osoby zarządzające szkoła podnoszą jakość pracy szkoły i
wpływają na jej rozwój?
Rodzice stwierdzili, że mają mały kontakt z dyrektorem, najczęściej na
pierwszym zebraniu w pierwszej klasie. Nie zawsze wiedzą czy dyrektor
pozyskał środki na szkołę bo jak stwierdzili ,, nigdzie się tym nie chwali''.
Niektórzy z rodziców docenili wyjazd uczniów na praktyki zagraniczne,
z których rodzice byli bardzo zadowoleni jak również z tego, że w szkole jest
możliwość zrobienia kursu na prawo jazdy. Rodzice słyszeli od swoich dzieci
o projektach i unijnych środkach, które szkoła pozyskała, jak również słyszeli
o skorzystaniu przez szkołę ze środków jakie dało Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Nie umieli jednak określić czy było to w bieżącym roku
szkolnym czy wcześniej. Jeden z rodziców podkreślił współpracę z samorządem
lokalnym.

Pytanie 8 Czy macie Państwo wpływ na podejmowane decyzje dotyczące
szkoły?
Tutaj zdania były podzielone. Niektórzy rodzice twierdzili, że tak,
szczególnie podczas zebrań z rodzicami w ramach Rady Rodziców. Inni, że nie i
podali przykład połączenia szkół ZSP 1 i ZSP 4, któremu byli przeciwni lecz
nikt się z ich opinią nie liczył.

8. Wnioski
a) W jaki sposób zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej
pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu?
Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli
oraz

doskonaleniu

zawodowemu

poprzez

pracę

w

zespołach

przedmiotowych, współpracę między nauczycielami, samodoskonalenie
zawodowe, organizowanie przez dyrekcję szkoły rad szkoleniowych oraz
dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli (kierunki wg
zapotrzebowania placówki),
b) Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane,
monitorowane, doskonalone?
Wszystkie podmioty ankietowane zgodnie udzieliły odpowiedzi, że procesy
edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i
doskonalone. Nauczyciele planują swoją pracę na początku roku szkolnego
poprzez przygotowanie wynikowych planów nauczania. Uzgadniany jest
również plan pracy na dany rok szkolny w komisjach przedmiotowych. Praca
nauczycieli jest monitorowana przez dyrekcję szkoły, co wpisane jest w plan
nadzoru pedagogicznego. Lekcje wszystkich nauczycieli były w tym roku
szkolnym hospitowane, co służy tez doskonaleniu warsztatu kadry
pedagogicznej. Poza tym nauczyciele korzystali z wielu form doskonalenia
zawodowego.
c) Czy zarządzanie szkołą zapewnia odpowiednie warunki do realizacji
procesu nauczania i uczenia się?
Według ankietowanych zarządzanie szkołą zapewnia odpowiednie warunki
do realizacji procesu nauczania i uczenia się. Na uwagę zasługuje fakt, iż

uczniowie oraz rodzice zauważają dobrze wykształconą kadrę nauczycieli
oraz dobre zaplecze do kształcenia praktycznego. Szkoła jest też
dostosowana do potrzeb uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć
rewalidacyjnych, opiekę pedagoga i psychologa szkolnego. Doceniona
została rola nauczyciela wspomagającego w klasach integracyjnych. Szkoła
zapewnia możliwość wyjazdu na staże zagraniczne. W szkole powstają nowe
kierunki kształcenia.
Były też opinie negatywne wśród których wskazano na braki sprzętowe,
głównie brak dostępności ksero, zbyt długie przerwy i późne kończenie
zajęć, zbyt mało wyjazdów, brak kontaktu zarządzających z uczniem, brak
przepływu informacji np. o projektach.

d) Jak uczniowie i rodzice są informowani o postępach w nauce?
Uczniowie oraz rodzice są informowani o postępach w nauce. Doskonałym
narzędziem do tego jest dziennik elektroniczny. Uczniowie jednak przede
wszystkim są informowani o ocenach przez nauczyciela podczas lekcji oraz
przez wychowawcę podczas lekcji wychowawczej. Rodzice podczas
wywiadu wskazali również na bieżącą współpracę z wychowawcą i częsty
kontakt osobisty np. podczas rozmów telefonicznych. Nauczyciele wskazali
także konsultacje, jako sposób na poinformowanie opiekunów o postępach w
nauce dziecka.
e) Czy podejmuje się w szkole działania wychowawcze mające na celu
eliminacje zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?
W szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminację
zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań poprzez codzienną pracę
dydaktyczno- wychowawczą oraz działania podejmowane przez pedagoga
oraz psychologa szkolnego. Uczniowie często maja organizowane warsztaty

mające na celu profilaktykę i walkę z zagrożeniami, organizowane są
rozmowy indywidualne z wychowawcami, psychologiem, pedagogiem.
Tematy dotyczące właściwych zachowań są realizowane podczas godzin
wychowawczych. Uczniowie potwierdzili, że są wspierani przez
wychowawcę lub nauczycieli w procesie wychowania.
Kilka osób stwierdziło, ze nie potrzebuje takiej pomocy, że wychowanie
to zadanie dla rodziców.
Rodzice zauważyli pozytywny wpływ dziennika elektronicznego na
frekwencję, wskazali też na pozytywne aspekty organizowania działań o
charakterze integracyjnym, społecznym i kształtowaniu postaw
patriotycznych.
f) W jaki sposób wykorzystywana jest w szkole aktualna wiedza z zakresu
pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych?
Aktualna wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych jest
wykorzystywana w codziennej pracy placówki. Pozwala to na wzbogacanie
warsztatu pracy nauczyciela oraz coraz lepszą współpracę w tym zakresie
zarówno z uczniami jak i rodzicami. Prowadzenie przez szkołę klas
integracyjnych w naturalny sposób wymusza samodoskonalenie nauczycieli
w tym zakresie i ich ciągły rozwój. Wg ankietowanych nauczyciele
respektują zalecenia poradni psychologiczno- pedagogicznej, pozytywnie
wpływając na rozwój uczniów. W szkole występuje indywidualizacja
nauczania oraz prowadzone są zajęcia wyrównawcze.
g) Czy zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, innych
pracowników szkoły, uczniów i rodziców w procesie podejmowania
decyzji dotyczących szkoły?
Zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele w większości stwierdzili, że
nie mają udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły.

Kilkoro uczniów wskazało, że mają wpływ na zarządzanie poprzez wybór
samorządu szkolnego. Rodzice zaś wskazali na współpracę poprzez Radę
Rodziców.
Na uwagę zasługuje fakt, że po połączeniu dwóch placówek raczej nie
zauważono i nie zgłaszano problemów adaptacyjnych. Zgłoszono uwagi co
do planu lekcji, oświetlenia zewnętrznego oraz na zasady pracy
pojedynczych nauczycieli.

9. Rekomendacje:
a) zwiększyć udział uczniów, rodziców oraz nauczycieli procesie podejmowania
decyzji dotyczących szkoły,
b) poprawić i usprawnić przebieg informacji w placówce,
c) zadbać o lepsze wyposażenie szkoły poprzez zakup pomocy dydaktycznych
oraz nowoczesnego sprzętu do nauki zawodu,
d) udostępnić ksero,
e) elastycznie, w miarę możliwości pozytywnie rozpatrywać wnioski o zmiany
w planie lekcji zgłaszane przez uczniów i nauczycieli,
f) skrócić niektóre przerwy międzylekcyjne,
g) organizować różne formy zajęć zwiększające integrację pomiędzy uczniami i
nauczycielami.

