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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 01-12-2015 - 11-12-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Maria Jasińska, Tomasz Walczak. Badaniem objęto 85 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 80 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 68 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego

i partnerów szkoły,grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji i analizę

dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje następujące

wymagania:

● Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,

● Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne,

● Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Akusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego

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

WUPO - Scenariusz wywiadu z uczniami po obserwacji

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

Szkoła Podstawowa Nr 116 im. Aleksego Rżewskiego - pierwszego Prezydenta Miasta Łodzi, ma już ponad

stuletnią tradycję, znaczące osiągnięcia w wielu dziedzinach, zapewnia bezpieczeństwo uczniom uczęszczającym

do placówki. Teren szkoły jest ogrodzony, na którym znajduje się wydzielony, nowocześnie urządzony plac

zabaw dla dzieci z programu "Radosna szkoła". Do dyspozycji uczniów jest sala gimnastyczna wraz z zapleczem,

świetlica, biblioteka, gabinet pielęgniarki. Podczas pobytu w szkole uczniowie mogą korzystać z przyrządzonych

obiadów. Szkoła jest czysta, korytarze zdobią liczne dyplomy, puchary informujące o sukcesach uczniów,

wyeksponowane są liczne prace wychowanków. Każdy oddział ma swoje pomieszczenie. Sale lekcyjne są dobrze

wyposażone w pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, w tym między innymi tablice interaktywne. Szkoła

ma własną stronę internetową, także cyklicznie wydawana jest przez uczniów gazetka "Stoszesnastka". W celu

zaspokojenia potrzeb rodziców i ich dzieci działają oddziały przedszkolne przygotowujące wychowanków

do podjęcia nauki w szkole. W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie mają

szansę uwierzyć we własne siły, nie ma przemocy i agresji.

Uczniowie znają swoje mocne i słabe strony, potrafią nad nimi pracować. Aktywnie uczestniczą w życiu

środowiska, znajdują swoje miejsce w grupie. Znają normy dobrego zachowania i według nich postępują,

szanują symbole narodowe, tradycje szkolne, troszczą się o zdrowie własne i innych. Uczniowie mogą

prezentować swoje zdolności podczas organizowanych konkursów, uroczystości.

Szkoła dba o dobre relacje z rodzicami, partnerami i wykorzystuje współpracę z nimi do doskonalenia swojej

pracy, dzięki czemu uczniowie mogą brać udział w programach profilaktycznych, prozdrowotnych

i ekologicznych. Tradycją szkoły są akcje charytatywne, imprezy artystyczne i sportowe oraz inne uroczystości

organizowane wspólnie przez dzieci, nauczycieli i partnerów środowiska lokalnego.

Szkoła zapewnia wykwalifikowaną, kompetentną kadrę pedagogiczną. Na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

uczniowie uczą się współpracy, samodzielności, kreatywności, rozwiązywania problemów, wykorzystywania

wiedzy w codziennym życiu, tolerancji, szacunku i kultury osobistej. Nauczyciele motywują, pomagają

i wspierają uczniów w procesie uczenia się. Przygotowują ich do brania odpowiedzialności za własny rozwój.

Podejmują również działania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi. Szkoła wspomaga aktywność poznawczą uczniów, inspiruje do wyrażania własnych

myśli i przeżyć oraz rozbudza motywację do dalszej edukacji, uczy jak należy współpracować – czego

przykładem są sami nauczyciele.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa nr 116
Patron Aleksy Rżewski

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Łódź

Ulica Ratajska

Numer 2/4

Kod pocztowy 91-231

Urząd pocztowy Łódź

Telefon 426504440

Fax 426504440

Www sp116.edupage.org

Regon 00022274600000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 312

Oddziały 16

Nauczyciele pełnozatrudnieni 31.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 8.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 4.23

Średnia liczba uczących się w oddziale 19.5

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 10.06

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat Łódź

Gmina Łódź

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

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Poziom podstawowy:

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

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

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

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

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.

Poziom wysoki:

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

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

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

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

Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Poziom podstawowy:

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

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.

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

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

Poziom wysoki:

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

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice.

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Poziom podstawowy:

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

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.

Poziom wysoki:

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



Szkoła Podstawowa nr 116 8/39

      

Wnioski

1. Wspólnie podejmowane działania, troska wszystkich pracowników o zapewnienie bezpieczeństwa,

pozwalają postrzegać szkołę przez wszystkie podmioty uczestniczące w badaniu - jako przyjazną,

życzliwą, gdzie uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, otrzymują pomoc i wsparcie.

2. Realizowane projekty, programy, prezentowane postawy przez nauczycieli, uczniów, rodziców zmierzają

do tworzenia dobrego klimatu oraz sprzyjają kształtowaniu postaw zgodnych z przyjętymi normami

społecznymi.

3. Współpraca, współdziałanie to nieodzowny element pracy nauczycieli, charakteryzujący się

powszechnością, celowością i skutecznością wprowadzanych zmian i osiąganych efektów.

4. Stosowane liczne rozwiązania nowatorskie, tworzenie atrakcyjnego środowiska uczenia się, stosowane

metody pracy, sposób oceniania przyczyniają  się do wszechstronnego rozwoju ucznia.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole planowanie procesów edukacyjnych jest badane i analizowane z perspektywy

potrzeb ucznia i oddziału. Nauczyciele powszechnie przedstawiają uczniom cele lekcji,

oczekiwania i kryteria. Informowanie ucznia o jego postępach wpływa na ich uczenie się

i jest pozytywnie postrzegane przez rodziców. Nauczyciele motywują uczniów

do angażowania się w proces uczenia się, tworzą sytuacje, w których uczniowie mogą

podejmować decyzje dotyczące ich uczenia się, dają możliwości powiązania różnych

dziedzin wiedzy i lepszego rozumienia świata, tworzą uczniom możliwość uczenia się

od siebie nawzajem. W szkole prowadzi się liczne działania nowatorskie adekwatne

do zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów, wykraczające poza zalecane warunki

i sposoby realizacji podstawy programowej. 

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

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

oddziału.

Zdecydowana większość uczniów (18 z 22) stwierdziła, że do wszystkich ich lekcji pasuje zdanie, że lubią się

uczyć na lekcjach. Najmłodsi uczestnicy wywiadu przyznali, że w szkole mogą robić to co ich interesuje. Lubią

szkołę bo można nauczyć się wielu ciekawych rzeczy, jest w niej wesoło i przyjemnie, są organizowane imprezy

i wycieczki. Uczniowie mogą nauczyć się nawet trudnych rzeczy, a nauczyciele pomagają im to zrozumieć.

Zdaniem uczniów do wszystkich lub większości nauczycieli pasują poniższe zdania: nauczyciele upewniają się,

czy zrozumieli to, o czym była mowa na lekcji (wykres 1j), potrafią ich zainteresować tematem lekcji (wykres

2j), zrozumiale tłumaczą zagadnienia (wykres 3j), prowadzą lekcje w taki sposób, że uczniowie mają ochotę się

uczyć (wykres 4j). 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania:  Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec

nich oczekiwania.

Na obserwowanych zajęciach wszyscy nauczyciele przedstawiali i upewniali się, czy uczniowie poznali cele lekcji

i czy znają oczekiwania /kryteria. Odpowiedzi uczniów ilustrują wykresy 3j i 4j. Uczniowie wiedzą dlaczego

czegoś się uczą na danej lekcji (wykres 1j) i wiedzą czego mają się nauczyć (wykres 2j). 

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

Obszar badania:  Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają

uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.

Na obserwowanych zajęciach w każdej sytuacji nauczyciele przekazywali uczniom informację zwrotną dotycząca

efektów ich pracy, zwracali uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania ucznia, które były prawidłowe

i nieprawidłowe. Informacja zwrotna, której nauczyciele udzielali uczniom wpływała na ich uczenie się na lekcji.

Zdecydowana większość uczniów stwierdziła, że jest oceniana według jasnych dla nich zasad (wykres 1j),

nauczyciele zawsze informują ich, co będą brać pod uwagę oceniając zadanie, które mają wykonać (wykres 2j),

stwierdzili, że nauczyciele przestrzegali w dniu badania ustalonych zasad oceniania (wykres 3j). Uczniowie

stwierdzili, że do większości lub wszystkich nauczycieli pasują zdania: nauczyciele rozmawiają z nimi

o postępach w nauce (wykres 4j), rozmawiają jak mają radzić sobie z trudnościami w nauce (wykres 5j),

dostrzegają to, co robią dobrze (wykres 6j), pomagają im odkrywać ich mocne strony (wykres 7j). Zdaniem

zdecydowanej większości rodziców to, jak nauczyciele oceniają ich dziecko, zachęca je do uczenia się (53 z 58),

a informacja uzyskana od nauczyciela pomaga im wspierać ich dziecko (wykres 8j). Odpowiedzi uczniów,

informujące o tym, jak się czują kiedy są oceniani ilustruje wykres 1w.
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j
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Wykres 1w

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

trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 

Podczas obserwacji zajęć wzajemna relacja między nauczycielem i uczniami była życzliwa, uczniowie mieli

możliwość wykorzystania popełnionych błędów do uczenia się, mieli stworzoną atmosferę, która sprzyjała

uczeniu się. Odnosili się do siebie i nauczyciela w sposób kulturalny, byli wobec siebie życzliwi i pomocni.

Nauczyciele przyjmowali opinie, inicjatywy uczniów wyrażali akceptację lub wykorzystywali je do pracy na lekcji.

Nauczyciele motywowali wszystkich uczniów do angażowania się w proces uczenia się, stwarzali sytuacje,

w których wszyscy lub większość uczniów mogła podejmować indywidualne decyzje dotyczące ich uczenia się.

Uczniowie wskazali, że do wszystkich lub większości nauczycieli pasują następujące zdania: wysłuchali ich, gdy

mieli potrzebę z nimi porozmawiać (wykres 1j), dostali wskazówkę, która pomogła im się uczyć (wykres 2j),

upewniali się, czy zrozumieli to, o czym była mowa na lekcji (wykres 3j). Na wszystkich lub większości lekcji

uczniowie pomagają sobie w nauce (wykres 4j). Uczniowie wskazali, że na lekcjach pomagały się im uczyć:

wyjaśnienia nauczyciela, karty pracy, praca w grupach, pomoce do zajęć, podręcznik. Zdaniem większości

rodziców nauczyciele dbają o dobre relacje między ich dzieckiem a innymi uczniami (wykres 5j), szanują ich

dziecko (wykres 6j), traktują wszystkich uczniów równie dobrze (wykres 7j), chwalą ich dziecko częściej niż

krytykują (wykres 8j), wierzą w możliwości ich dziecka (wykres 9j).
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 9j

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.

Na obserwowanych zajęciach uczniowie mieli możliwość podsumowania lekcji (w aspekcie tego, czego nauczyli

się na tej lekcji), nauczyciele tworzyli sytuacje, w których uczniowie rozwiązywali problemy poznawcze

i kształtowali u uczniów umiejętności uczenia się. Uczniowie stwierdzili, że w dniu badania nauczyciele pomogli

im zastanowić się, czego się nauczyli (wykres 1j). Większość nauczycieli, zdaniem uczniów, udziela im

wskazówek jak powtórzyć ważne treści lekcji, zapamiętać nowe informacje, robić przydatne notatki, znajdować

najważniejsze informacje, znaleźć sposób na to, jak mogę najlepiej się uczyć, jak wykorzystać ich mocne strony

do uczenia się (wykresy od 2j do 7j).
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Wykres 1j Wykres 2j

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

Wykres 7j
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W wymaganiu "Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się" w

odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

szkoły/placówki:

Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych

dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.

Podczas obserwowanych zajęć uczniowie mieli możliwość odwołania się do: wiedzy przedmiotowej, wiedzy

z innych przedmiotów, doświadczeń pozaszkolnych. Nauczyciele planując lekcje w danych klasach uwzględniają

realizację działań międzyprzedmiotowych, pokazują uczniom związki między tym, co dzieje się na lekcji,

a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie. Uczniowie wskazali, że na

wszystkich lub większości przedmiotów: nauczyciele nawiązują do tego, czego uczą się na innych przedmiotach

(wykres 1j), podczas lekcji omawiają doświadczenia spoza szkoły, które są związane z tematem lekcji (wykres

2j), nauczyciele nawiązują do aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie (wykres 3j), rozmawiają z nimi, jak to,

czego uczą się w szkole, może im się przydać w życiu (wykres 4j). 

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

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

się.

Podczas obserwacji lekcji nauczyciele rozmawiali z uczniami, w jaki sposób będzie przebiegać lekcja (jak będą

realizowane jej cele), uwzględniali zdanie uczniów dotyczące form i metod pracy. Odpowiedzi uczniów

świadczące o tym, na co podczas lekcji mieli wpływ ilustruje wykres 1w. W szkole zarówno nauczyciele jak

i uczniowie mają wpływ na wybór dotyczący tematyki lekcji, metod pracy, sposób oceniania, terminy testów,

sprawdzianów. 
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Wykres 1w

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Podczas wszystkich obserwowanych zajęć nauczyciele stwarzali możliwość, aby uczniowie mogli uczyć się

od siebie nawzajem (stosowali metody, które umożliwiały to wszystkim uczniom, stwarzali sytuacje, w których

uczniowie pomagali sobie nawzajem). Nauczyciele wykorzystują wzajemne uczenie się uczniów, co ilustruje

wykres 1o. Odmienne są stanowiska uczniów zebrane w trakcie badania, a dotyczące pracy w grupach

lub parach (wykresy 1j i 2j), wykonywania zadań wymyślonych przez siebie lub innych uczniów (wykres 3j),

wzajemnego oceniania się (wykres 4j), dawania przez nauczycieli możliwości porozmawiania ze sobą na temat

związany z lekcją (wykres 5j).



Szkoła Podstawowa nr 116 24/39

      

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j

 

Wykres 1o
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Obszar badania: W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi

uczniów.

Prowadzone różnego rodzaju rozwiązania nowatorskie odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby rozwojowe

uczniów (wieloaspektowego poznawania świata, ciekawości, aktywności, odniesienia sukcesu, akceptacji,

bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości, współdziałania, sprawstwa, wpływu na własną edukację, sukcesu).

Podstawą ich stosowania są teorie i badania pedagogiczne, a ich wdrożenie wymaga współpracy między

nauczycielami. Rozwiązania te wykraczają poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej,

są także nowością w kulturze organizacyjnej szkoły.Wdrożone zostały •innowacje pedagogiczne, •programy

własne oraz liczne projekty. Ponadto do działań tych należą: •„Klub małego odkrywcy”, uczniowie prowadzą

eksperymenty z fizyki i chemii w specjalistycznych laboratoriach;  •realizowanie projektu „Podwórkowa

matematyka”, w którym uczeń wciela się w rolę nauczyciela; •zajęcia koła szachowego z wykorzystaniem

multimediów; •uczenie gry na flecie metodą ADAMA; •reżyserowanie filmów;  •prowadzenie zajęć świetlicowych

z wykorzystaniem zabaw i gier w języku angielskim; •stosowanie metody „wędrującego wywiadu

dziennikarskiego”; •prowadzenie zajęć „Rodzic z nauczycielem partnerem” - włączanie rodziców do wspólnego

z nauczycielami prowadzenia lekcji, wycieczek, prelekcji zawodoznawczych; •prowadzenie konsultacji przez

rodziców dla uczniów i rodziców - „Rodzic uczy Rodzica-tu może zasięgnąć języka”; •korzystanie z zasobów

platformy edukacyjnej „Matlandia”; •nauka programowania; •stosowanie debaty jako metody prowadzenia

zajęć; •badanie edukacyjnej wartości dodanej z wykorzystaniem własnych kart badawczych i metod

pomiaru.Realizowane są systemowe rozwiązania organizacyjne z zakresów: bezpieczeństwa uczniów w czasie

ich pobytu w szkole („wzrokowe przekazywanie uczniów”, „lokalizacja gabinetów”, identyfikatory uczniowskie),

stosowania nowoczesnych pomocy dydaktycznych - tablic multimedialnych, zbierania informacji o pracy szkoły

(ankietowanie on-line).O wpływie nowatorskich rozwiązań na rozwój uczniów świadczą wyniki ewaluacji tychże

działań i wyniki nauczania. Stosowane rozwiązania nowatorskie wpływają na •większe zaangażowanie uczniów

w zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz konkursy, •motywację uczniów do podejmowania działań, •osiąganie

wyższych wyników nauczania, •wzrost umiejętności i wiadomości, •sprawne posługiwanie się technologią

informatyczną. Stosowanie rozwiązań nowatorskich wpisuje się w realizację przyjętej koncepcji pracy szkoły.

Obszar badania: Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.

Uczniowie wskazali, że ich osiągnięcia najbardziej zależą: od ich zaangażowania, uzdolnień czasu, jaki

poświęcają na naukę, obecności na lekcjach i atmosfery w klasie (wykres 1w). Uczniowie czują się

odpowiedzialni za własny rozwój, stwierdzili, że to ważne dla ich przyszłości, bo chcą wiedzieć więcej, bo w ten

sposób rozwijają swoje zainteresowania, że lubią się uczyć (wykres 2w).

 



Szkoła Podstawowa nr 116 27/39

      

Wykres 1w
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Wykres 2w
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Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W zgodnej opinii wszystkich uczestników badań szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa.

Podejmowane i realizowane działania w tym zakresie są adekwatne, wypracowane wspólnie przez

uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła otwarta jest na inicjatywy i działania uczniowskie związane

z ustalaniem norm, zasad postępowania społecznego. W szkole podejmuje się działania kształtujące

właściwe zachowania, niski jest odsetek uczniów, którzy zetknęli się z różnymi formami agresji.

Szkoła poprzez stworzony klimat pozwala uczniom doświadczać różnych ról społecznych. Rodzice

i uczniowie wpływają na kształtowanie norm regulujących funkcjonowanie szkolnej społeczności;

współdecydują o zasadach postępowania i współżycia w szkole. Relacje między wszystkimi

członkami społeczności szkolnej opierają się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. W szkole analizy

działań wychowawczych prowadzone są w sposób systemowy. Na podstawie wniosków

z prowadzonych analiz dokonuje się modyfikacji działań wychowawczych, poszukując

skuteczniejszych rozwiązań. Szkoła prowadzi szereg działań antydyskryminacyjnych wśród

uczniów, pomimo, że nie zdiagnozowano żadnych przejawów dyskryminacji. 

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

są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.

Działania wychowawcze i profilaktyczne są adekwatne, dostosowane do potrzeb uczniów oraz specyfiki

środowiska, w którym funkcjonuje szkoła. Rodzice współuczestniczą w tworzeniu programów. Programy

wychowawczy i profilaktyki uwzględniają przede wszystkim działania mające na celu: zapewnienie uczniom

bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniami, promocję

zdrowego stylu życia, pomoc uczniom w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej, szkolnej, przeciwdziałanie

niepowodzeniom, aktywizowanie uczniów do podejmowania działalności sportowej, kulturalnej, korzystanie

z oferty zajęć pozalekcyjnych. Szkoła przywiązuje dużą wagę do kształtowania postaw patriotycznych,

obywatelskich oraz do zapoznania dzieci z polskimi tradycjami i obyczajami.
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Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i

psychiczne.

Wszyscy uczniowie czują się bezpiecznie. Incydentalnie zdarzają się w szkole wykluczania z grupy, używanie

nieprzyjemnych przezwisk, zachowania uczniów wobec siebie, które są nieprzyjemne, umyślne uderzenia.

Partnerzy szkoły, organ prowadzący oraz pracownicy niepedagogiczni uważają, iż poziom bezpieczeństwa

fizycznego i psychicznego w szkole jest wysoki. Nauczyciele i pozostali pracownicy zapewniają właściwą opiekę.

W trakcie przerw są dyżury nauczycieli. Szkoła jest pilnowana i nadzorowana przez pracownika. Wprowadzono

identyfikatory dla uczniów i nauczycieli. Organizowane są przy współudziale przedstawicieli policji zajęcia

z bezpieczeństwa, pogadanki na temat przemocy. Prowadzona jest obserwacja szkoły przez pracowników

podczas przyjazdów i odjazdów autobusów szkolnych. Szkoła dba o jak najlepsze warunki, w pełni gwarantujące

bezpieczeństwo. Uwaga nauczycieli i pozostałych pracowników skupiona jest na pełnej gwarancji

bezpieczeństwa podczas pobytu ucznia. Bezwzględne są przestrzeganie zasady sprawowania opieki

nad uczniami w każdej sytuacji szkolnej (lekcja, przerwa, schodzenie do szatni), zajęcia świetlicowe,

pozalekcyjne, wyjścia poza teren placówki. Dyrektor i nauczyciele wdrażają różne formy działań prewencyjnych

i profilaktycznych najczęściej we współpracy z instytucjami i zewnętrznymi placówkami świadczącymi pomoc

na rzecz dzieci (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Stowarzyszenie, Rada Osiedla, Kurator sądowy,

Policja, Dom Dziecka), ale także inicjują działania z udziałem wychowawców, szkolnego pedagoga.

Systematycznie przeprowadzane są przeglądy stanu technicznego szkoły, organizowane są szkolenia

pracowników w zakresie BHP i pierwszej pomocy. Nauczyciele współpracują z rodzicami, tworząc klimat

przyjaznej szkoły, promując prawidłowe zachowania wśród dzieci. Prowadzone przez szkołę działania mają

charakter powszechny, dają gwarancje bezpieczeństwa dziecku, świadczą o ich skuteczności.

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

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

członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu

Zdecydowana większość (wykres 1j) uczniów deklaruje, że ma lub raczej ma wpływ na zasady obowiązujące

w szkole. W szkole zdaniem uczniów obowiązują jasne zasady, przepisy, normy postępowania, które są zawarte

w statucie, regulaminach i kodeksach klasowych. Są tam zapisy mówiące o prawach uczniów i jego obowiązkach

oraz jak ma postępować. Szkoła zdaniem uczniów wymaga chodzenia do niej, zdobywania wiedzy, uczenia się.

Uczniowie szkoły mogą brać udział w dodatkowych zajęciach, korzystać ze świetlicy, wyposażenia szkoły – tak

wskazują uczniowie. Uczniowie mają prawo do własnego słowa i tajemnic. Zdaniem uczniów szkoła zapewnia im

bezpieczeństwo, indywidualny rozwój. Często prowadzone są rozmowy z nauczycielami dotyczące zachowania

uczniów. Bardzo ważne jest przestrzeganie ustalonych zasad przez uczniów tj. nie biegać, nie krzyczeć,

stosować formy grzecznościowe, dbać o swój wygląd, akceptować innych, pomagać innym. Zdecydowana

większość uczniów jest ufna wobec nauczycieli, uważa, że jest sprawiedliwie traktowana. Rodzice

współuczestniczą w ustalaniu obowiązujących w szkole wartości, zasad i norm. Wspólnie z nauczycielami

rozwiązują problemy, dają przykład, kształtują postawy zrozumienia dla inności. Zdecydowana większość

rodziców wskazuje, że ma lub raczej ma wpływ na zasady obowiązujące w klasie oraz na to, jakich zachowań

oczekuje się od ich dziecka. Rodzice dostrzegają swój wpływ na zasady zachowania i wartości obowiązujące

w szkole. Aprobują wartości i postawy, które preferuje szkoła (tolerancja, szacunek, poważanie, kształtowanie

postaw obywatelskich, prozdrowotnych, proekolocznych). Uczniowie zachowują się w sposób odpowiedni
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zarówno w obecności pracowników szkoły i osób obcych. Stosują zwroty grzecznościowe. Nie przejawiają

zachowań niewłaściwych. Są koleżeńscy, okazują szacunek wobec osób dorosłych, wykazują troskę o innych,

potrafią nieść pomoc. Na obserwowanych zajęciach dostrzega się, że nauczyciele kształtują pożądane społecznie

postawy, okazują szacunek, zaufanie i równość w kontaktach z uczniami. Uczniowie są zdyscyplinowani, chętni

do pracy, przestrzegają obowiązujących reguł. 

Wykres 1j

Obszar badania:  W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki.

Szkoła prowadzi szereg działań antydyskryminacyjnych wśród uczniów, pomimo, że w szkole nie zdiagnozowano

żadnych przejawów dyskryminacji. Wszyscy nauczyciele są świadomi profilaktyki zachowań dzieci i edukacji

w tym zakresie. Działania antydyskryminacyjne wynikały z różnych przesłanek, co przedstawia wykres 1w.

Działania antydyskryminacyjne na stałe wpisują się w pracę szkoły, są progresywnie eksponowane w związku

z zainteresowaniem tą tematyką uczniów oraz wzrastającą świadomością globalną w obszarze dyskryminacji

np.: Tydzień bez przemocy, debata na temat praw i obowiązków ucznia, realizacja programy, Przyjaciele

Zippiego", lekcje wychowawcze, konkurs szkolny, Stop dyskryminacji", powołanie Rzecznika Praw Ucznia

i Młodzieżowego Rzecznika Praw Ucznia oraz ich współpraca z organami szkoły, w tym z Samorządem

Szkolnym, aż po goszczenie w szkole misjonarzy z Nigerii oraz zorganizowanie zbiórki materiałów piśmiennych

dla dzieci z Afryki. W działania włączają się wszyscy uczniowie szkoły, pedagog, opiekun samorządu i instytucje

zewnętrzne. Nauczyciele dbają w każdej sytuacji, aby język, którego używają uczniowie nie dyskryminował.

Wszyscy uczniowie są traktowani jednakowo, tak uważają sami uczniowie i rodzice. Uczniowie w zdecydowanej

większości prezentują pozytywne zachowania, są tolerancyjni i otwarci, wykazują się kulturą osobistą i kulturą

słowa, szacunek dla drugiego człowieka. Dzięki wspólnej trosce o relacje uczniowie nie czują się w szkole

dyskryminowani. Organizowane są: spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, policji,
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pogadanki (cyberprzemoc, dopalacze), rozmowy z wychowawcą, warsztaty, bajki terapeutyczne. Nie zauważa

się, że ktoś jest wyróżniony, nagradzany w sposób inny. Zasada tolerancji jest obowiązująca w tej szkole.

Wszystkie te spostrzeżenia wynikają z bezpośrednich obserwacji uczniów.

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

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

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

profilaktyczne oraz modyfikuje je w razie potrzeb.

W szkole analizuje się działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane dla eliminowania zagrożeń

i wzmacniania właściwych zachowań, a formułowane na tej podstawie wnioski są wykorzystywane do ich

modyfikacji, co potwierdzają dyrektor i nauczyciele. Działania te podejmowane są na poziomie każdego dziecka,

zespołów klasowych i całej szkoły. Działania wychowawcze i profilaktyczne analizowane są wielopoziomowo,

wieloaspektowo i wielostronnie, w sposób ustalony i usystematyzowany.

Sformułowane wnioski wykorzystywane są przez nauczycieli do podejmowania działań wychowawczych

prowadzonych przez szkołę takich jak: •zwiększono ilość zajęć poświęconym przeciwdziałaniu agresji,

•wystąpiono do organu prowadzącego o zatrudnienie asystenta dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi, •zwiększono nadzór nauczycieli podczas przerw, •objęto dodatkowymi zajęciami uczniów

mających trudności w nauce, •zaangażowano uczniów nadpobudliwych do udziału w zawodach sportowych,

•zwiększono ilość grup świetlicowych, •modyfikuje się procedury szkolne dotyczące sytuacji trudnych

z uczniem, •wprowadzono aktywne przerwy, tzn. zaproponowano uczniom spędzanie przerw w klasach

pod opieką nauczyciela, zaproponowano gry, czytanie książek przez nauczyciela podczas długiej przerwy,

stoliczki – czytelniczki na korytarzach szkolnych. W związku ze zwiększeniem liczby uczniów i oddziałów

w szkole zaistniała potrzeba zmiany procedur szkolnych dotyczących zapewnienia opieki i bezpieczeństwa.

Uczniowie posiadają również osobiste identyfikatory, z którymi są powiązane procedury bezpieczeństwa

w szkole. Na wszystkich poziomach budynku szkolnego jest stały nadzór, "gabinetowy" tzn. za bezpieczeństwo

i porządek na poszczególnych piętrach odpowiada wyznaczony pracownik. To tylko, niektóre z przykładów

wprowadzonych zmian.

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice.

Uczniowie i ich rodzice uczestniczą w analizie i modyfikacjach systemu oddziaływań wychowawczych. W zgodnej

opinii wyrażonej przez uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektora, w szkole uwzględnia się propozycje

w zakresie wprowadzania zmian i modyfikacji szkolnego systemu oddziaływań wychowawczych. Na terenie

szkoły działa Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, który jest pomysłodawcą niektórych działań na terenie

placówki. Rodzice, uczniowie przekazują pomysły dotyczące zasad postępowania, obowiązków uczniów, sposobu

nagradzania, realizacji konkursów, imprez, wycieczek, wyjść.

Podczas badań ewaluacyjnych w szkole wskazano, między innymi, następujące propozycje, zgłoszone przez

uczniów i rodziców, w zakresie modyfikacji oddziaływań wychowawczych: •procedura korzystania z telefonów

komórkowych, •akcja sadzenia drzewek na pamiątkę 100 – lecia szkoły, •lekcje z „ciekawą osobą”, •inicjatywa

transparentu „Budżet Obywatelski”, •organizacja akcji „Skoczek”, „Jestem ważny”, •ślubowanie klas I,
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•organizacja imprez, uroczystości klasowych i szkolnych, •zmiany do koncepcji pracy szkoły, •modyfikacja

programu wychowawczego i profilaktyki, •badanie potrzeb rodziców w zakresie organizacji zajęć dodatkowych,

•zmiana organizacji pracy świetlicy. Nauczyciele dostrzegają pomysły, inicjatywy zgłaszane przez rodziców

i uczniów, w większości udaje się je zrealizować.
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Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Wszyscy nauczyciele współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, a także modyfikowaniu

i realizowaniu procesów edukacyjnych poprzez pracę w zespołach klasowych, zadaniowych.

Wprowadzenie zmian następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami. Nauczyciele

uczą się od siebie – rozwiązywania problemów, doskonalenia metod, wzajemnego wsparcia,

analizowania swojej pracy. Współpraca nauczycieli jest przykładem dla uczniów, zarówno

w perspektywie uczenia się jak i współdziałania. Nauczyciele prowadzą wspólnie ewaluację własnej

pracy i oceniają tą współpracę jako zdecydowanie przydatną. 

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

planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

Organizacja pracy szkoły sprzyja powszechnemu uczestnictwu nauczycieli we współpracy. Współpraca ta

odbywa się na etapie planowania, organizowania i realizowania, a także modyfikowania procesów edukacyjnych.

Nauczyciele poinformowali, że wysoko angażują się w pracę zespołów działających w szkole, przede wszystkim

zespołów przedmiotowych, wychowawczego, profilaktyki oraz nauczycieli uczących w jednym oddziale (zob.

wykres 1w).

Nauczyciele współpracują ze sobą w sposób zaplanowany, zgodnie z ustaleniami i procedurami obowiązującymi

w szkole oraz nieformalnie zgodnie z twierdzeniem, że praca zespołowa daje najlepsze rezultaty i efekty

a wysoki poziom umiejętności komunikacji społecznej pomaga w codziennej pracy, usprawnia ją i ułatwia.

W ramach dobrej współpracy nieformalnej podczas codziennej pracy nauczyciele sprawnie przekazują sobie

informacje o uczniu, wymieniają pomoce dydaktyczne, służą pomocą i wsparciem w codziennych sytuacjach.

Współpraca z nauczycielami jest planowana. W szkole powoływane są zadaniowe zespoły nauczycielskie między

innymi: oddziałowe, przedmiotowe. Powołany jest również zespół ds. doskonalenia nauczycieli, który

przeprowadza diagnozę potrzeb w tym zakresie i planuje szkolenia na terenie placówki, następnie organizuje je

we współpracy z dyrektorem szkoły. Zespół edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej organizuje szkolenia

wewnętrzne w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na terenie szkoły. Zespoły przedmiotowe w klasach

IV-VI na podstawie analizy wyników sprawdzianów planują i realizują sprawdziany próbne, organizują w ramach

zajęć dodatkowych zajęcia przygotowujące uczniów do sprawdzianu końcowego. Zespoły ds. pomocy

psychologiczno - pedagogicznej opracowują Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne, organizują

spotkania celem omówienia ich skuteczności i modyfikują je w miarę potrzeb. Zespól ds. prawidłowego

funkcjonowania świetlicy planuje pracę na dany rok, uściśla procedury służące właściwemu funkcjonowaniu

świetlicy, omawia sposób organizowania zajęć. Dodatkowo, oprócz powołanych formalnie zespołów przez

dyrektora szkoły, tworzone są zespoły tzw. sytuacyjne wynikające z potrzeby w bieżącej pracy placówki.

Twórcza praca zespołowa jest mocną stroną szkoły. Jest systematycznie udoskonalana i rozwijana. Zasadą jest

bezwzględne przestrzeganie postanowień i ustaleń. Każdy nauczyciel jest zobligowany do ich respektowania



Szkoła Podstawowa nr 116 35/39

      

oraz przekazywania zwrotnej informacji o skutkach i efektach działań do zainteresowanych nauczycieli oraz

dyrektora szkoły. Badanie pokazało, że nauczyciele, planując i prowadząc lekcję odwołują się do ustaleń

z innymi nauczycielami uczącymi w tej klasie.

 

Wykres 1w

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

Nauczyciele skutecznie współpracują w rozwiązywaniu bieżących problemów i trudności. Wspierają się,

wymieniając informacjami, wiedzą i doświadczeniem oraz wspólnie planują i organizują różnorodne

przedsięwzięcia szkolne. Wszyscy nauczyciele zadeklarowali, że uzyskują wsparcie od innych pedagogów

w swojej pracy z uczniami, dotyczy to różnych sytuacji, co ukazuje wykres 1o. Nauczyciele wskazali różnego

rodzaju przykłady pomocy uzyskiwanej od innych nauczycieli, co ilustruje wykres 1w.
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Wykres 1o
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Wykres 1w

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

w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

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

pracy. 

Wzajemna pomoc w prowadzeniu ewaluacji własnej pracy nauczycieli i jej przydatność jest zjawiskiem

powszechnym w badanej szkole. Wszyscy nauczyciele zadeklarowali, że prowadzą ewaluację własnej pracy

i współpracują w tym zakresie z innymi nauczycielami. Stwierdzili, że w ostatnim czasie poddawali ewaluacji

sposoby efektywnego uczenia się, dobór narzędzi badawczych, efekty integracji uczniów i ich umiejętności

współpracy w grupie, osiągnięcia uczniów, efekty podejmowanych działań wychowawczych, skuteczność

stosowanych metod nauczania, ocenianie (sposób oceniania, systematyczność oceniania), program nauczania

i treści nauczania, realizację podstawy programowej, dostosowanie wymagań do możliwości uczniów, relacje

nauczyciel-uczeń, dyscyplinę na lekcji, współpracę z rodzicami.

Pytani o przykłady współpracy w ewaluacji pracy własnej najczęściej wskazywali na: wspólną analizę osiągnięć

uczniów, wzajemną obserwację lekcji, rozwiązywanie problemów, wymianę doświadczeń, konsultacje, a także

przygotowanie narzędzi badawczych i opracowanie raportu z ewaluacji. Wszelkie te działania (wszyscy)

nauczyciele oceniają jako zdecydowanie przydatne.

Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

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

nauczycielami.

Wprowadzanie zmian do realizowanego procesu edukacyjnego jest wynikiem dialogu i ustaleń między

nauczycielami. Zmiany w procesach edukacyjnych dokonywane są w wyniku analizy i ewaluacji określonych

działań. Bardzo duże znaczenia dla wprowadzania zmian w procesach edukacyjnych mają ustalenia pomiędzy

nauczycielami. W szkole wszyscy nauczyciele pracują na wzrost wyników edukacyjnych uczniów, czego efektem

są bardzo wysokie wyniki sprawdzianów zewnętrznych. Między innymi: •położono nacisk na zwiększenie metod

aktywizujących podczas lekcji, stosowanie nowoczesnych metod nauczania, technik zapamiętywania, •w celu

motywowania uczniów do nauki prowadzona jest akcja „Skoczek” i „Jestem ważny”, •przeprowadzone zostały

szkolenia rady pedagogicznej (ocenianie kształtujące), •nauczyciele matematyki podczas lekcji wykorzystują

zasoby platformy edukacyjnej Matlandia, •doposażono pracownie przyrodniczą w nowoczesne pomoce

dydaktyczne i multimedia, •zaproszono do szkoły trenerów, którzy przekazali nauczycielom wiedzę nt.

platformy edukacyjnej „Eduscience”, jej możliwości i zasobów dotyczących korzystania z nowoczesnych

technologii w edukacji matematycznej, przyrodniczej i wczesnoszkolnej, samodzielnego tworzenia materiałów

edukacyjnych na lekcje i dzielenia się nimi za pośrednictwem platformy, •w ramach projektu ,,Europa w naszej

szkole" oraz wykorzystywanej platformie e-Twinning następuje wymiana doświadczeń ze szkołami np. z Irlandii,

z Czech i Niemczech. W szkole wypracowane są procedury w zakresie wprowadzania zmian w procesach

edukacyjnych. Zbudowana jest samoświadomość każdego pracownika, opierająca się na przekonaniu, że aby

jednostka dobrze funkcjonowała, trzeba pracę stale i ciągle monitorować, udoskonalać. Analizy dokonuje się

wielopoziomowo: indywidualnie i zespołowo. Wielopoziomowość polega na analizie wyników indywidualnych,

klasowych, porównawczych oddziałowych, szkolnych i zewnętrznych. Ważne i znaczące są procedury i ustalenia

między nauczycielami. Wszystkie ustalenia, między zespołami zdaniowymi (np. oddziałowymi) są realizowane

i konsekwentnie przestrzegane przez radę pedagogiczną. Działania, ich wdrażanie, przestrzeganie jest

nieustannie i systematycznie monitorowane. Zmiany w realizowanym w szkole procesie edukacyjnym

wprowadza się zespołowo.
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