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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

Badanie zostało zrealizowane w dniach 16-10-2015 - 05-11-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Ewa Klimczyk, Anna Zdebska. Badaniem objęto 224 uczniów (ankieta), 181 rodziców

(ankieta i wywiad grupowy) i 37 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny

z dyrektorem szkoły, obserwacje 12 lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został

sporządzony raport.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Akusz obserwacji zajęć

OS - Arkusz obserwacji szkoły

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"

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

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

Miejskie Gimnazjum Nr 2 w  Oświęcimiu działa od 1 września 1999 r. na bazie Szkoły Podstawowej Nr 2

w budynku przy ulicy Olszewskiego 2a. W grudniu 2003 roku Szkoła otrzymała sztandar oraz powróciła

do imienia Łukasza Górnickiego. W bieżącym roku szkolnym w Gimnazjum funkcjonuje 17 oddziałów, w których

uczy się 402 uczniów. Warunki lokalowe są bardzo dobre. Wszystkie pomieszczenia są ładnie urządzone,

zadbane, dobrze wyposażone.

Szkoła w sposób przemyślany i systemowy diagnozuje osiągnięcia uczniów, rozpoznaje ich potrzeby

i możliwości, zdolności i zainteresowania oraz specyficzne trudności w nauce. Nauczyciele wykorzystują wiedzę

zdobytą w badaniach w doborze warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oraz wdrażają

działania, sprzyjające wyrównywaniu szans edukacyjnych. Otaczają uczniów opieką

psychologiczno-pedagogiczną i materialną. Prowadzą liczne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne

oraz koła zainteresowań (plastyczne, instrumentalne, taneczne, biologiczne, geograficzne, matematyczne,

fizyczne, chemiczne, techniczne, informatyczne, historyczne, z języka polskiego, z języków obcych, chór)

i zajęcia sportowe (piłka siatkowa dziewcząt, koszykówka chłopców, strzelectwo sportowe).

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej na dobrym poziomie.

W 2015 r. Szkoła znalazła się w staninie "wyżej średnim" (6) z języka polskiego, matematyki, historii, wos

i języka angielskiego oraz "wysokim" (7) z przedmiotów przyrodniczych. Rozwijanie talentów przynosi także

sukcesy poszczególnym uczniom w konkursach i zawodach sportowych. W latach 2013/2014 i 2014/2015 szkoła

szczyciła się 6 laureatami i 20 finalistami konkursów przedmiotowych. Ważnym elementem działalności

dydaktyczno–wychowawczej szkoły jest uczestnictwo młodzieży w wymianie międzynarodowej z Francją,

Niemcami i Włochami.

Wyniki kształcenia uczniów to efekt dobrze prowadzonych procesów edukacyjnych, wdrażania projektów

i innowacji. Nauczyciele uczący w Gimnazjum są autorami dziewięciu realizowanych aktualnie innowacji

pedagogicznych: z matematyki; z biologii i  chemii; edukacji regionalnej "Edukacja regionalna w aspekcie

wielokulturowości Oświęcimia"; koszykówki chłopców przy współpracy z Klubem Sportowym "Kadet" Oświęcim;

piłki siatkowej dziewcząt; czytelniczej "Książka źródłem wiedzy i inspiracją do wszechstronnego rozwoju

młodego człowieka"; muzycznej "Program muzyki dla uczniów uzdolnionych muzycznie"; technicznej

z elementami modelarstwa; "Program z wychowania fizycznego rytm, muzyka, taniec". Podnoszą one

atrakcyjność zajęć, integrują uczniów, tworzą dobre środowisko do uczenia się. Uczniowie biorą także udział

w wielu imprezach w szkole i poza nią, licznych wycieczkach, zawodach sportowych, realizują interesujące

projekty edukacyjne. W ramach wychowania patriotycznego i obywatelskiego reprezentacje młodzieży

Gimnazjum uczestniczą w uroczystościach i manifestacjach patriotycznych i rocznicowych organizowanych przez

Miasto Oświęcim oraz środowisko lokalne. Gimnazjum posiada certyfikaty: "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo"

wydany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie; "Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie Powiatu

Oświęcimskiego", "Szkoły z Klasą". Należy także do "Klubu Przodujących Szkół" i "Szkół Odkrywców Talentów".

Dobrym wynikom kształcenia służy również przemyślana ewaluacja wewnętrzna oraz systematyczna analiza

wyników egzaminu gimnazjalnego i badań prowadzonych w szkole. Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy

zewnętrznej badania naukowe, nie związane z wynikami egzaminów gimnazjalnych.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Miejskie Gimnazjum nr 2 im.Łukasza Górnickiego
Patron Łukasz Górnicki

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Oświęcim

Ulica Karola Olszewskiego

Numer 2a

Kod pocztowy 32-602

Urząd pocztowy Oświęcim

Telefon 0338422386

Fax 0338422386

Www www.republika.pl/gimnazjum_nr2_oswiecim/

Regon 07043184300000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 402

Oddziały 17

Nauczyciele pełnozatrudnieni 38.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 14.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 7.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 23.65

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 10.58

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat oświęcimski

Gmina Oświęcim

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

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Poziom podstawowy:

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego
możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

Poziom wysoki:

Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów
uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w
tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań
dydaktyczno-wychowawczych.

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

Poziom podstawowy:

W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia
się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

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

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w
odniesieniu do każdego ucznia.

Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej.

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom.

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

Poziom podstawowy:

W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i
wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje
się i podejmuje działania.

Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz
wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę lub placówkę monitorowane i
analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.
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Wnioski

1. Działania podejmowane w wyniku wdrażania wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć

uczniów są skuteczne, przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

2. Szkoła w sposób zorganizowany i przemyślany rozpoznaje potrzeby i możliwości psychofizyczne

uczniów, co wpływa na pełne i adekwatne zaspokajanie oczekiwań w zakresie udzielania pomocy

w trudnych sytuacjach i wsparcie w rozwijaniu zainteresowań.

3. Nauczyciele systematycznie analizują wyniki egzaminów, ewaluacji wewnętrznej i badań zewnętrznych.

Formułowane na tej podstawie wnioski odpowiednio wykorzystują w procesach edukacyjnych.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Diagnoza osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego prowadzona jest w oparciu

o analizę danych pochodzących z kilku źródeł, ma charakter systematyczny, uzupełniana jest

wynikami analizy sytuacji społecznej. Procesy edukacyjne są adekwatne do osiągnięć uczniów

w poprzednim etapie edukacyjnym. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem

zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Nauczyciele umożliwiają uczniom kształtowanie

kluczowych kompetencji. Monitorują i analizują osiągnięcia każdego ucznia, biorąc pod uwagę jego

możliwości i potrzeby rozwojowe, formułują i wdrażają wnioski z tych analiz. Szkoła podejmuje

działania dydaktyczne i wychowawcze zmierzające do wzrostu efektów kształcenia poprzez

rozwijanie umiejętności oraz przygotowuje uczniów do osiągania sukcesów na dalszym etapie

kształcenia.

Obszar badania:  W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego bada się w oparciu o analizę wyników sprawdzianu

zewnętrznego w klasie VI, diagnozy "na wejściu" w formie testów kompetencji z języka angielskiego, języka

polskiego i matematyki, testów sprawnościowych, analizy opinii i orzeczeń poradni

psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto wychowawca z zespołem uczących dokonuje analizy potencjału każdego

ucznia. Zbierane są także informacje o uczniach od nauczycieli, rodziców i zespołu ds. pomocy

psychologiczno-pedagogicznej. Na tej podstawie planowane jest doskonalenie kadry pedagogicznej i praca

z zespołem klasowym. Formułowane są wnioski do dalszej pracy; modyfikowane są plany dydaktyczne

pod kątem doskonalenia treści i umiejętności słabiej opanowanych; dostosowuje się metody i formy pracy

do potrzeb i możliwości uczniów. Nauczyciele organizują zajęcia dodatkowe dla uczniów o różnych potrzebach

edukacyjnych, wyjazdy edukacyjne i konsultacje oraz indywidualizują proces nauczania. Nasilają również

współpracę z rodzicami uczniów mających trudności w nauce. Uczniowie są szczególnie zadowoleni z wyników

w nauce (44,5%) oraz osiągnięć w zawodach sportowych (30,3%) i konkursach (9,2%). Jednakże 16,5%

uczniów stwierdza, że nie ma w szkole osiągnięć.
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Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Nabywane przez uczniów wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej są przez nich

wykorzystywane podczas pracy na lekcjach. Nauczyciele tworzą sytuacje, które skłaniają uczniów

do rozwiązywania problemów poznawczych. Dzieci zapamiętują fakty, demonstrują posiadaną wiedzę i potrafią

zastosować ją w sytuacjach typowych, wykorzystując posiadane umiejętności. Na 4 z 12 obserwowanych zajęć

uczniowie rozwiązywali problemy, dokonywali uogólnień, używali dowodów, argumentowali na podstawie analizy

faktów. 

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Nauczyciele deklarują, że na wszystkich lub większości zajęć dają uczniom możliwość kształtowania

umiejętności komunikowania się w języku ojczystym; uczenia się; czytania; wyszukiwania, selekcjonowania

i krytycznej analizy informacji; myślenia naukowego; pracy zespołowej; myślenia matematycznego

i posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Podczas obserwowanych lekcji były kształtowane przede

wszystkim: umiejętność komunikowania się; uczenia się; czytania; umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania

i krytycznej analizy informacji (Tabela nr 1). Nauczyciele deklarują, iż uwzględniają zalecane warunki i sposoby

realizacji podstawy programowej danego przedmiotu nauczania. Jednak w wywiadach nie wymieniają:

stwarzania uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania

informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych; zachęcania

do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej; zwracania uwagi na media edukacyjne; kształtowania postaw;

edukacji zdrowotnej. 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Które z najważniejszych umiejętności, opisanych w podstawie programowej dla danego etapu

kształcenia, były kształtowane u uczniów podczas lekcji? [OZ] (10391)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 12

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 czytanie 9 / 3 75 / 25

2 myślenie matematyczne 3 / 9 25 / 75

3 myślenie naukowe 5 / 7 41.7 / 58.3

4 umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym,

zarówno w mowie, jak i piśmie

11 / 1 91.7 / 8.3

5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i

korzystania z informacji

2 / 10 16.7 / 83.3

6 umiejętność uczenia się 10 / 2 83.3 / 16.7

7 umiejętność pracy zespołowej 2 / 10 16.7 / 83.3

8 umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy

informacji

8 / 4 66.7 / 33.3
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Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,

uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

Monitorowanie i diagnozowanie osiągnięć uczniów jest w szkole działaniem powszechnym. Nauczyciele

w różnorodny sposób monitorują osiągnięcia uczniów, m.in.: sprawdzają jak uczniowie wykonują zadania; czy

zrozumieli omawiane kwestie; zadają pytania; stwarzają możliwość zadawania pytań; zbierają informacje

zwrotne; wykorzystują narzędzia diagnostyczne; proszą o podsumowanie ćwiczenia; stosują ocenianie bieżące

i podsumowujące; prowadzą indywidualną dokumentację osiągnięć, frekwencji i aktywności ucznia. Podczas

obserwowanych lekcji nie wszyscy nauczyciele prosili uczniów o podsumowanie; nie pytali, co uczniowie sądzą

o ich sposobie przekazywania wiedzy; nie stwarzali możliwości zadawania pytań. Uczący deklarują,

że wykorzystują wnioski płynące z analizy osiągnięć uczniów. Modyfikują metody pracy i wymagania stawiane

dzieciom, zakres wprowadzanego materiału, indywidualizują pracę na lekcjach, zachęcają do udziału

w zajęciach wyrównawczych, motywują do rozwijania zainteresowań i udziału w  konkursach, współpracują

z rodzicami. Nauczyciele uczący w jednym oddziale wykorzystują wnioski z analiz do modyfikacji metod

i technik nauczania, zwiększenia aktywności uczniów, tworzenia oferty zajęć pozalekcyjnych, wymian

międzynarodowych, wyjazdów i wycieczek.

W wymaganiu "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o

działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych.

Wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów stanowią podstawę do podejmowania różnorodnych działań,

mających na celu wzrost wyników kształcenia i innych sukcesów edukacyjnych uczniów. Podejmowane działania

skutkują większą aktywnością młodzieży, lepszą motywacją do podejmowania wysiłku edukacyjnego,

zaangażowaniem w życie szkoły i środowiska lokalnego. Wnioski z analizy egzaminów zewnętrznych wskazują

na postęp w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności opisanych w podstawie programowej.

Gimnazjum osiąga w większości stabilne, porównywalne w ostatnich trzech latach wyniki egzaminacyjne (z

języka polskiego, historii, wos, 6-5-6 stanin; przedmiotów przyrodniczych 7-6-7 stanin; z matematyki 6-5-6;

z języka angielskiego 6-6-6). Wskaźnik EWD jest ujemny z języka polskiego (-1,2), historii  (-1,50),

matematyki (-1,30). Natomiast jest dodatni w zakresie przedmiotów przyrodniczych (+2.80).
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz potrzeb uczniów jest w szkole działaniem

systemowym. Dobra znajomość oczekiwań dzieci i rodziców pozwala organizować odpowiednie

zajęcia rozwijające i wspomagające, indywidualizować proces edukacyjny, przezwyciężać trudności

wynikające z trudnej sytuacji społecznej, rodzinnej i materialnej.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów oraz ich sytuacja społeczna są rozpoznawane w sposób

systemowy. Działania w tym zakresie podejmowane są już na poziomie rekrutacji do szkoły. Wnikliwie analizuje

się dokumentację pedagogiczną i psychologiczną uczniów. Prowadzone są rozmowy z rodzicami (Wykres 1j)

i uczniami oraz bieżące obserwacje. W ostatnich latach 12% uczniów diagnozowano jako potrzebujących

pomocy z powodu trudności w nauce, problemów emocjonalnych, rodzinnych i materialnych. Pomocy i wsparcia

w umiejętnym rozwoju aspiracji i wyznaczaniu celów potrzebują także uczniowie zdolni. W szkole uczą się też

dzieci posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, niepełnosprawność

intelektualną w stopniu lekkim, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne,

niedowidzenie. Dla wszystkich tych uczniów uruchomiono programy wsparcia.
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Wykres 1j

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia.

Organizowane w szkole zajęcia wspomagające rozwój zainteresowań i zdolności oraz zajęcia wspierające

uczniów w trudnościach są adekwatne do ich możliwości i zgodne z ich oczekiwaniami (Wykres 1j, 2j). Są to:

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne i rozwijające uzdolnienia; zajęcia w świetlicy popołudniowej;

zorganizowana pomoc koleżeńska; udzielanie wsparcia poprzez rozmowy indywidualne z wychowawcą,

pedagogiem, psychologiem, w tym o charakterze terapeutycznym; zajęcia związane z wyborem dalszego

kierunku kształcenia; zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym; udział uczniów w wolontariacie – budowanie

pozytywnej samooceny; kształtowanie umiejętności społecznych; poznawanie rynku pracy. Tworząc ofertę

edukacyjną szkoła kieruje się przede wszystkim: zainteresowaniami uczniów i rodziców; potrzebą

wyrównywania szans; eliminowaniem zagrożeń i wzmacnianiem właściwych zachowań uczniów;

przygotowaniem ich do kontynuowania nauki; realizacją innowacji pedagogicznych; podnoszeniem jakości

pracy; kontynuacją współpracy międzynarodowej. W zajęciach bierze udział około 85% uczniów. Pozostali

często uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych i tam odnoszą sukcesy (np. sportowe i artystyczne). Zespoły

nauczycieli uczących w danej klasie dostosowują działania do zdiagnozowanych talentów uczniów, ich pasji

i problemów. Uczą dzieci, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak znosić niepowodzenia, jak dokonywać

słusznych wyborów.



Miejskie Gimnazjum nr 2 im.Łukasza Górnickiego 13/19

      

Wykres 1j Wykres 2j

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

indywidualnej sytuacji " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.

Realizowane w szkole działania są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Wszystkie dzieci są

wspierane i motywowane przez uczących. Uczestniczą we wszystkich zajęciach, które są dla nich ciekawe

(Wykres 1j). Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele wspomagali uczniów podczas wykonywania zadań (8

lekcji), różnicowali zadania domowe (2 lekcje), dostosowywali metody i środki do sposobów uczenia się (2

lekcje). Na 4 spośród 12 lekcji nie zaobserwowano indywidualizacji procesu edukacyjnego.
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Wykres 1j

Obszar badania:  Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji

społecznej.

Podejmowane w szkole działania, dzięki dokładnemu rozpoznaniu potrzeb, są adekwatne do występujących

trudności i zróżnicowanej sytuacji dzieci. Dobra współpraca nauczycieli i dyrektora z rodzicami pomaga

rozwiązywać problemy. Dzieci mają zaufanie do nauczycieli i pedagogów. Zdaniem rodziców "często dzieci same

zauważają problemy swoich kolegów (społeczne, rodzinne, materialne) i zgłaszają wychowawcom; to pomaga

dyskretnie i szybko pomagać". Pomoc materialną organizuje dzieciom szkoła i rada rodziców. Istotną pomoc

niosą pracujący w szkole pedagodzy i psycholog.

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

odpowiada ich potrzebom.

W opinii uczniów (Wykres 1j, 2j, 3j) i rodziców wsparcie otrzymywane w szkole jest odpowiednie. Rodzice są

zdania, że wychowawcy i nauczyciele służą radą i pomocą w trudnych sytuacjach zawsze, gdy jest taka

potrzeba (Wykres 4j, 5j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j



Miejskie Gimnazjum nr 2 im.Łukasza Górnickiego 16/19

      

Wykres 5j
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Wymaganie:

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 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych oraz ewaluacji wewnętrznej służy formułowaniu

wniosków i rekomendacji, a podejmowane na ich podstawie działania wpływają na podniesienie

jakości pracy szkoły. Nauczyciele znają i wykorzystują w swojej pracy wyniki badań zewnętrznych

dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

Obszar badania:  W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz

wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania.

Wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz ewaluacji wewnętrznej są analizowane w sposób ilościowy i jakościowy.

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona w szkole w ostatnich latach koncentrowała się na wykorzystaniu wyników

egzaminów, losów absolwentów oraz efektach prowadzonych innowacji. Formułowane na tej podstawie wnioski

i rekomendacje wykorzystywane są do planowania i realizacji odpowiednich działań. Wnioski dotyczą procesów

uczenia się, wskazują mocne strony pracy szkoły i obszary wymagające poprawy. Szczegółowe rekomendacje

do pracy sformułowano w zespołach przedmiotowych. Dotyczą konkretnych działań nauczycieli historii i wos,

języka polskiego i angielskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki. Obejmują zagadnienia związane

z ocenianiem uczniów, pełnym wykorzystaniem ich potencjału, rozwiązywaniem zadań i problemów

sprawiających uczniom trudności, utrzymywaniem dyscypliny na lekcjach, wykorzystywaniem informacji

o losach absolwentów. Wyniki analiz mają także wpływ na treść planu nadzoru pedagogicznego, który zawiera

kontrole wykorzystywania wniosków i rekomendacji z analizy egzaminów, wspomaganie nauczycieli w zakresie

skutecznych metod i technik oraz obserwacje lekcji po kątem komunikacji z uczniami, aktywności,

indywidualizacji, doboru form i środków oraz oceniania uczniów. 
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Obszar badania:  Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i

egzaminów zewnętrznych oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę

lub placówkę monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Działania podejmowane na podstawie wniosków z egzaminów i ewaluacji wewnętrznej są systematycznie

monitorowane i analizowane przez zespoły nauczycieli oraz dyrektora w ramach nadzoru pedagogicznego.

Uczący obserwują dzieci, rozmawiają z nimi i ich rodzicami. W przypadku stwierdzenia braku oczekiwanych

efektów szukają nowych sposobów pracy. Prowadzą lekcje koleżeńskie, badają przy pomocy pedagogów

i psychologa sposoby uczenia się dzieci, modyfikują treści kształcenia, metody oceniania i sprawdzania

umiejętności uczniów, wprowadzają więcej doświadczeń i materiałów z życia codziennego. Starają się

wykorzystywać nowoczesne technologie, gdy to jest możliwe. W szkole są jednak tylko 4 tablice interaktywne

i nie we wszystkich salach lekcyjnych zainstalowano rzutniki i ekrany. 

W wymaganiu "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 " w odniesieniu do poziomu wysokiego

zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

Wszyscy nauczyciele deklarują, że znają wyniki badań zewnętrznych, chociaż nie wszyscy podają ich zakres

i sposoby wykorzystania. Jednak większość wymienia wartościowe badania i wnioski z nich płynące. Są to

między innymi: raporty "Stan czytelnictwa w Polsce" oraz " Młodzi i media"; badania PISA; raport NIK o stanie

wychowania fizycznego oraz raport małopolskiego kuratora oświaty "Monitorowanie nadzoru pedagogicznego

dyrektora nad realizacją godzin wychowania fizycznego"; Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych - Studio

Diagnozy i Profilaktyki Kraków 2015 r. (dla miasta Oświęcim); badania dotyczące profilaktyki nowotworów

złośliwych w ramach programu edukacyjnego „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”; badanie "Seksting wśród

polskiej młodzieży", prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje. 

Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.

Wyniki badań zewnętrznych znane nauczycielom są wykorzystywane w ich codziennej pracy. Uczący wymieniają

konkretne działania, które podjęli zainspirowani efektami badań zawartymi w rozmaitych raportach

i opracowaniach. Wskazują działania związane z procesem lekcyjnym, rozwijaniem zainteresowań uczniów,

pracą wychowawczą i profilaktyczną, propagowaniem czytelnictwa, edukacją zdrowotną, współpracą

z rodzicami.



Miejskie Gimnazjum nr 2 im.Łukasza Górnickiego 19/19

      

Raport sporządzili

● Ewa Klimczyk

● Anna Zdebska

Kurator Oświaty:

........................................


