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Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:
•

•

•

•

o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej szkoły (na podstawie danych informujących o wynikach pracy
szkoły odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach
uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach,
egzaminach),
o procesach zachodzących w szkole (na podstawie danych, które informują
o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole a decydujących
o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły i przede wszystkim prowadzących do
pożądanych efektów)
o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności
w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących
o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz
wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach
zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).

Na czym polegało określenie profilu szkoły?

Metoda ta polegała na kilkuetapowym procesie zbierania informacji o różnych aspektach
pracy placówki od członków szkolnej społeczności. Wiedza o szkole uzyskana dzięki
zastosowaniu tej techniki była szersza, bardziej szczegółowa i reprezentatywna, niż przy
użyciu innych metod samooceny. Postawiona diagnoza określiła mocne strony szkoły oraz
obszary, które wymagają zmiany. Dzięki temu rada pedagogiczna miała możliwość
sprecyzowania swoich celów i nakreślenia planu rozwoju szkoły, który ma szansę na
akceptację i zaangażowanie całej społeczności szkolnej.

Uczestnicy badania:

Wszyscy uczestnicy życia szkoły: nauczyciele, uczniowie, rodzice, personel administracyjny.
Grupa uczniów liczyła 20 osób (10 dziewcząt i 10 chłopców) wybranych losowo, ich rodzice
oraz przedstawiciele Rady Rodziców (23 osoby), grupa nauczycieli (29 osób), pracownicy
administracji i obsługi (13 osób).

ETAP PIERWSZY – wywiady zogniskowane

Pierwszy etap diagnozy „Profilu Szkoły” przebiegał w czterech osobnych grupach:
- nauczycieli,
- uczniów,
- rodziców,
- personelu administracyjnego.
Każda z grup dyskutowała na temat sytuacji naszej szkoły, analizując poszczególne aspekty
jej pracy i zaznaczając na schemacie swoją ocenę oraz opinię na temat tendencji zmian
sytuacji w danym zakresie.
Najistotniejszym elementem tabeli była ostatnia kolumna – „Argumenty” . Każda ocena
i opinia musiała być bowiem poparta konkretnymi spostrzeżeniami, faktami i danymi.
Do każdego obszaru uczestnicy badania otrzymali pytania pomocnicze, które ułatwiły im
sprecyzowanie opinii, a także pozwoliły porównać odpowiedzi uzyskane od wszystkich
respondentów. Uczestnicy badania wybrali 2-3 przedstawicieli, którzy notowali uzgodnione
opinie oraz przywołane argumenty.

ETAP DRUGI – dyskusja o profilu szkoły

Drugim etapem było spotkanie przedstawicieli wszystkich szkolnych społeczności.
Obserwatorami dyskusji mogli być wszyscy chętni, jednak bez prawa głosu. Dyskusją
kierował dyrektor szkoły. Prowadzący nie miał prawa komentować wypowiedzi uczestników,
jego rolą było porządkowanie rozmowy przez udzielanie głosu i zadawanie pytań.
Podczas spotkania przedstawiciel każdej z grup uzasadniał sformułowane oceny
i prognozowane tendencje, przedstawiając ustalone argumenty. Informacje te były
szczególnie cenne i warte notowania. Na tym etapie nie chodziło o ustalenie wspólnego
stanowiska grup, ale o wzajemne wysłuchanie argumentów, poznanie dowodów, przyjęcie
innego punktu widzenia. Zastanawiano się, skąd wynikają różnice w profilach, nie
uzgadniano jednak wspólnego stanowiska. Na tym etapie samooceny nie wyciągano również
wniosków ani nie poszukiwano rozwiązań – był to bowiem etap diagnozy: zbierania
i porządkowania informacji.

ETAP TRZECI – analiza i wnioski

Również na tym etapie włączono do wspólnych działań przedstawicieli całej szkolnej
społeczności. Zanotowane podczas dyskusji argumenty (najczęściej dane, fakty i zdarzenia,
ale tez opinie) pozwoliły określić zarówno mocne strony szkoły, jak i obszary, które
wymagają zmiany. Dzięki temu łatwiej było sprecyzować cele i nakreślić plan rozwoju
szkoły. Po profilu powstał raport.

PROFIL SZKOŁY- NAUCZYCIELE

Argumenty nauczycieli

OBSZAR I- EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

1. Wyniki nauczania - nauczyciele w tej kwestii oceniają szkołę wysoko – wyniki
z egzaminów uczniów pokrywają się ocenami przyznawanymi przez nauczycieli, nauczyciele
przeprowadzają różnego rodzaju testy kompetencji które wykazują dodatni przyrost wiedzy
przez uczniów, nauczyciele oceniają zgodnie z WSO. Od kilku lat EWD jest dodatnie,
uczniowie uzyskują zadawalające wyniki na egzaminach zewnętrznych.
2. Aktywność uczniów – zdaniem nauczycieli uczniowie wykazują dużą aktywność na
lekcjach, odnotowuje się dużą frekwencję na zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie
reprezentują szkołę na różnych szczeblach w wielu konkursach, olimpiadach, projektach
w których chętnie biorą udział. Bardzo duża liczba uczniów uczestniczy w projektach
edukacyjnych realizowanych przez szkołę.
3. Rozwój osobisty i społeczny – rozwój osobisty i społeczny uczniów jest oceniany wysoko
przez nauczycieli – uczniowie organizują różnego rodzaju uroczystości, akademie, samorząd
uczniowski chętnie reprezentuje szkołę na terenie gminy. Zdaniem nauczycieli uczniowie
respektują zasady współżycia w szkole i swojej klasie. Chętnie angażują się w prace
w samorządzie uczniowskim i Młodzieżowej Radzie Miejskiej.

OBSZAR II- NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE

1.Proces nauczania i uczenia się – według nauczycieli szkoła przedstawia bogatą ofertę
edukacyjną, nauczyciele są wysoko wykwalifikowani, stale się doskonalą, stosują różnorodne
metody nauczania z wykorzystaniem ciekawych środków dydaktycznych. Nauczyciele
informują na bieżąco uczniów i ich rodziców o otrzymywanych ocenach – uczniowie mogą
zawsze poprawić ocenę, z której nie są zadowoleni, są zapoznani z systemem oceniania.
2. Pomoc w pokonywaniu trudności – zdaniem nauczycieli pomoc w pokonywaniu
trudności uczniom jest wysoka – nauczyciele prowadzą różnego rodzaju kółka zainteresowań,
zajęcia dodatkowe i wyrównawcze. Nauczyciele przygotowują różnego rodzaju materiały
pomocnicze dla uczniów mających trudności w nauce, chętnie oferują pomoc.

OBSZAR II- NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE

3. Organizacja procesu edukacyjnego – nauczyciele na bieżąco monitorują osiągnięcia
uczniów, które przedstawiane są na radach pedagogicznych, pracują w zespołach
przedmiotowych – występuje korelacja przedmiotowa między nauczycielami, stale ponoszą
swoje kwalifikacje, starają się aby atmosfera na lekcji była sprzyjająca uczniowi i uczeniu się.
4. Proces kształtowania postaw – wychowawcy klas tworzą plany pracy, dzięki czemu
problemy uczniów rozwiązywane są na bieżąco. Szkoła współpracuje z pedagogiem, poradnią
psychologiczno – pedagogiczną, policją, posiada program wychowawczy i profilaktyki.
Nauczyciele zapewniają bezpieczeństwo uczniom.

OBSZAR III- SZKOŁA W ŚRODOWISKU

1. Rodzice w szkole – ten aspekt nauczyciele również oceniają wysoko – ich zdaniem rodzice
są zaangażowani w życie szkoły (imprezy okolicznościowe, lokalne), wspierają nauczycieli.
Dowodem na to są liczne wspólne przedsięwzięcia organizowane z RR, wspólne decyzje o
rozwoju placówki.
2. Współpraca ze społecznością lokalną – szkoła aktywnie współpracuje z organizacjami
pozarządowymi, UMiG, Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie, Rada
Miejska, Kościół Parafialny, pozostałe placówki z terenu gminy, współpraca
międzynarodowa, pozyskuje sponsorów, posiada stronę internetową, redaguje gazetkę
szkolną, bierze udział w wielu projektach.
3. Świat pracy i absolwenci – nauczyciele utrzymują kontakt z absolwentami, którzy chętnie
ich odwiedzają, wśród absolwentów nauczyciele pozyskują m.in. sponsorów, absolwenci
chętnie biorą udział w uroczystościach środowiskowych organizowanych przez szkołę.
Absolwenci odwiedzają szkołę uczniów klas III gimnazjum prezentując szkoły do których
uczęszczają.

OBSZAR IV- ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

1. Szkoła jako miejsce nauki – zdaniem nauczycieli szkoła reprezentuje wysoki poziom jeśli
chodzi o miejsce nauki – baza dydaktyczna jest stale wzbogacana (tablice multimedialne, sale
komputerowe, boisko szkolne), szkoła posiada 2 świetlice szkolne o wydłużonym czasie
pracy, kadra pedagogiczna jest wykwalifikowana.

2. Organizacja pracy szkoły – wysoko oceniona przez nauczycieli – szkoła zapewnia
uczniom opiekę wychowawczą i zdrowotną. Nauczyciele prowadzą różnego rodzaju
pogadanki profilaktyczne dla uczniów, służą zawsze pomocą. Organizacja pracy szkoły
oferuje im dostęp do różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych, biblioteki, świetlicy, obiektów
sportowych.
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi – nauczyciele stale się doskonalą, przeprowadzają
ewaluację własnej pracy, pracy zespołów.

PROFIL SZKOŁY- ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Argumenty administracja i obsługa

OBSZAR I- EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

1. Wyniki nauczania - pracownicy administracji i obsługi nie wypowiedzieli się na
powyższy temat.
2. Aktywność uczniów – jak wynika z obserwacji i wiedzy pracowników administracji
i obsługi uczniowie szkoły biorą udział w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach,
projektach, dlatego ich aktywność oceniają bardzo wysoko. Chętnie reprezentują szkołę
i środowisko na zewnątrz.
3. Rozwój osobisty i społeczny – ten aspekt pracownicy AiO oceniają wysoko – zauważają,
że uczniowie chętnie angażują się w życie społeczne szkoły – biorą udział w wielu akcjach na
rzecz innych, chętnie uczestniczą w akademiach, imprezach okolicznościowych prezentując
wysoki poziom artystyczny.

OBSZAR II- NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE

1. Proces nauczania i uczenia się – pracownicy AiO uważają, że szkoła jest bardzo dobrze
wyposażona, stale unowocześniania co zapewnia prawidłowy proces nauczania uczniów,
kadra pedagogiczna jest wysoko wykwalifikowana – angażuje uczniów w wiele projektów,
konkursów, akcji na rzecz innych. Wszyscy uczniowie uczęszczają na lekcje nie ma problemu
wagarów.
2. Pomoc w pokonywaniu trudności – zdaniem pracowników AiO nauczyciele angażują się
w pomoc w pokonywaniu trudności uczniom, zauważają bogaty wybór zajęć dodatkowych,
kółek zainteresowań. Doceniają również wzajemną pomoc koleżeńską między uczniami np. w
lekcjach. Sygnalizują dużą pomoc świetlicy szkolnej w pomocy w nauce, duża frekwencja
uczniów w zajęciach świetlicowych.
3. Organizacja procesu edukacyjnego- pracownicy administracji i obsługi nie
wypowiedzieli się na powyższy temat.
4. Proces kształtowania postaw – personel AiO nie jest zadowolony
z postaw reprezentowanych przez niektórych uczniów – ich zdaniem niektórzy

z wychowanków są niekulturalni i nie szanują ich pracy jednak są to jednostki.
Jednocześnie wskazują że duża większość uczniów to kulturalne i grzeczne dzieci.

III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU

1. Rodzice w szkole – AiO zauważa duże zaangażowanie rodziców w pracy na rzecz szkoły –
udzielają się oni podczas imprez i uroczystości szkolnych, interesują się wynikami nauczania
swoich dzieci, chętnie współpracują z nauczycielami.
2. Współpraca ze społecznością lokalną – pracownicy AiO podają, że współpraca szkoły ze
społecznością lokalną jest wysoka – nauczyciele angażują uczniów do współpracy. Często
prezentują swoje talenty, wzbogacają uroczystości gminne, parafialne.
3. Świat pracy i absolwenci - pracownicy administracji i obsługi nie wypowiedzieli się na
powyższy temat. Spotykają absolwentów odwiedzających szkołę.

OBSZAR IV- ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

1. Szkoła jako miejsce nauki – zdaniem pracowników AiO szkoła zapewnia uczniom i
rodzicom bogate pomoce dydaktyczne, nowoczesne sale, zajęcia dodatkowe i kółka
zainteresowań, co oceniają bardzo wysoko. Szkoła stale jest modernizowana i udoskonalana
2. Organizacja pracy szkoły - pracownicy administracji i obsługi nie wypowiedzieli się na
powyższy temat.
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi pracownicy administracji i obsługi - nie
wypowiedzieli się na powyższy temat.

PROFIL SZKOŁY- UCZNIOWIE

Argumenty uczniów

OBSZAR I- EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

1. Wyniki nauczania - Uczniowie oceniają sprawdzanie wiedzy w szkole na plus –
kartkówki i sprawdzany są robione systematycznie. Poziom nauczania oceniają jako wysoki.
Osiągane przez nich wyniki są w większości zadawalające.
2. Aktywność uczniów – Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych,
konkursach, olimpiadach, projektach – dzięki nim rozwijają swoje zainteresowania. Udział
w powyższych nagradzany jest dodatkowymi ocenami, punktami, co dla uczniów stanowi
dodatkową mobilizację do nauki. Niektóre zajęcia dodatkowe odbywają się w trakcie lekcji,
stąd nie mogą w nich uczestniczyć niektórzy uczniowie, których plan lekcji pokrywa się z
godzinami zajęć dodatkowych, kółek. Minusem jest również mała ilość kółek zainteresowań
dla klas młodszych oraz zbyt mało miejsc w projekcie Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie
(NIB), który cieszy się dużym zainteresowaniem.
3. Rozwój osobisty i społeczny – Uczniowie uważają, że ich postawa wobec innych jest
prawidłowa, przestrzegają oni norm i zasad panujących w szkole, jednakże zauważają, iż nie
wszyscy potrafią zachowywać się kulturalnie wobec siebie i szanować zdanie innych.

OBSZAR II- NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE

1. Proces nauczania i uczenia się – wg uczniów kształcenie w szkole jest na wysokim
poziomie, szczególnie uczniów zdolnych, jednakże podają, że metody nauczania niektórych
nauczycieli są nieskuteczne i mało atrakcyjne, chcieliby więcej pracować metodami
aktywnymi.
2. Pomoc w pokonywaniu trudności – uczniowie oceniają ten aspekt wysoko: ich pasje i
umiejętności są rozwijane poprzez różnego rodzaju kółka zainteresowań, zajęcia dodatkowe,
nauczyciele chętnie pomagają im w pokonywaniu różnego rodzaju problemów, przygotowują
ich do olimpiad i konkursów. Zawsze służą pomocą.
3. Organizacja procesu edukacyjnego – zdaniem uczniów atmosfera na niektórych lekcjach
jest napięta, wysoki odsetek uczniów uczęszcza na korepetycje (zwłaszcza z matematyki i

języka angielskiego) ponieważ nie radzą sobie z materiałem. Uczniowie uważają, że liczba
prac domowych jest za duża. Zaznaczają że na większości zajęć lekcje są ciekawe, i są
mobilizowani do pracy.
4. Proces kształtowania postaw – uczniowie szczególnie chwalą sobie wycieczki, które są
ciekawe i dobrze zorganizowane, jednak jest ich zdaniem zdecydowanie za mało. Zdaniem
uczniów nie wszyscy wychowawcy klas są w stanie rozwiązać istniejące problemy w klasie.
Nie wszystkie problemy rozwiązywane są na bieżąco.

OBSZAR III- SZKOŁA W ŚRODOWISKU

1. Rodzice w szkole – udział rodziców w życiu szkoły uczniowie oceniają wysoko, doceniają
ich zaangażowanie w organizację różnego rodzaju imprez np. piknik integracyjny,
uroczystości klasowe i szkolne. Rodzice zdaniem uczniów są zainteresowani ich ocenami,
systematycznie chodzą na zebrania, jednak wg uczniów nie dotyczy to wszystkich rodziców.
2. Współpraca ze społecznością lokalną – zdaniem uczniów szkoła zapewnia im szerokie
możliwości współpracy z różnego rodzaju instytucjami tj. Urząd Miasta i Gminy w
Siewierzu, biblioteka, kościół, Dom Kultury w Siewierzu; uczniowie szczególnie chwalą
wymianę między uczniami z innych krajów, np. w ramach projektu COMENIUS. Wymiana
międzynarodowa z Węgrami. Uczniowie chętnie biorą udział w akcjach takich jak: święta
patriotyczne, wybory do samorządu uczniowskiego, akcja „CEO – młodzi głosują”. Chętnie
reprezentują szkołę na zawodach sportowych, przeglądach artystycznych, uroczystościach
gminnych.
3. Świat pracy i absolwenci – zdaniem uczniów, absolwenci szkoły dostają się do wybranej
przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej, ale ich wiedza w tym temacie jest mała ponieważ
szkoła nie posiada kroniki, która pokazałaby losy absolwentów. Uczniowie również twierdzą,
że szkoła za mało pomaga w planowaniu kariery, chcieliby także więcej wycieczek do
zakładów pracy.

OBSZAR IV- ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

1. Szkoła jako miejsce nauki - uczniowie uważają szkołę za dobrze wyposażoną: są tablice
multimedialne, komputery, bogata baza pomocy dydaktycznych – jednakże ich zdaniem
potrzebne jest laboratorium chemiczne czy pracowania techniczna. Minusem ich zdaniem jest
brak szafek na podręczniki, które mogliby w nich przechowywać aby nie przeciążać
tornistrów, plecaków. Stwierdzili, iż biblioteka powinna być lepiej zaopatrzona, a
przebieralnia na zajęcia W-F większa. Uczniowie chcieliby również dostosowania dzwonków
lekcyjnych do godzin rozkładu jazdy autobusów.

2. Organizacja pracy szkoły – uczniowie szczególnie w tym aspekcie chwalą pracę świetlicy
szkolnej (atrakcyjność, godziny pracy). Minusem ich zdaniem jest brak codziennej opieki
higienistki szkolnej. Doceniają bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, możliwość korzystania z
obiektów sportowych po lekcjach, centrum kształcenia.
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi – uczniowie podają, że nie chcieliby łączenia grup jeśli
wynika potrzeba zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

PROFIL SZKOŁY- RODZICE
Argumenty rodziców

OBSZAR I- EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

1. Wyniki nauczania - rodzice uważają, że forma sprawdzania wiedzy posiadanej przez ich
dzieci w szkole jest wystarczająca, jednakże chcieliby dostawać sprawdziany swoich dzieci
do domu do wglądu. Wyniki na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych osiągane przez
uczniów są zadawalające.
2. Aktywność uczniów – powyższy aspekt jest wysoko oceniany przez rodziców – uczniowie
chętnie biorą udział w kółkach zainteresowań i zajęciach dodatkowych, reprezentują szkołę w
wielu konkursach, olimpiadach, uczestniczą w różnych projektach, minusem zdaniem
rodziców jest brak kółek zainteresowań dla klas młodszych SP, a także chcieliby, aby kółko
taneczne było prowadzone przez wykwalifikowaną (profesjonalną) osobę.
3. Rozwój osobisty i społeczny – zdaniem rodziców rozwój osobisty i społeczny ich dzieci
jest poprawny, uczniowie są zdyscyplinowani, kulturalni, chętnie biorą udział w akcjach
organizowanych na rzecz innych; minusowo rodzice oceniają opiekę nad uczniami, którzy nie
wykazują zainteresowania wzięcia udziału np. w akcjach społecznych – wg rodziców
należałoby ich bardziej angażować, motywować.

OBSZAR II- NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE

1. Proces nauczania i uczenia się – rodzice są zadowoleni z procesu nauczania i uczenia się
w szkole, doceniają bogactwo kółek zainteresowań i zajęć dodatkowych, chwalą wysoko
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną dlatego ten aspekt oceniają bardzo wysoko, jednakże
minusem jest ich zdaniem brak dziennika elektronicznego w niektórych klasach.
2. Pomoc w pokonywaniu trudności – w tej kwestii rodzice uważają, że pomoc w
pokonywaniu trudności uczniom jest mała, co spowodowane jest ich zdaniem brakiem sal
tematycznych i ilości pomocy naukowych do zajęć. Rodzice uważają również, że zadawana
jest za duża ilość prac domowych (szczególnie z matematyki), co wiąże się z ich pomocą
dziecku.

3. Organizacja procesu edukacyjnego – rodzice są zadowoleni z organizacji zajęć
wyrównawczych dla uczniów, jednakże uważają, że ilość prac domowych jest za duża, a

niektóry materiał trudny do opanowania przez uczniów, co wiąże się z korzystaniem z
korepetycji przez ich dzieci.
4. Proces kształtowania postaw – zaletą zdaniem rodziców jest możliwość wglądu do
zeszytu uwag oraz punktowanie zachowania, co motywuje uczniów do właściwych zachowań
społecznych.

OBSZAR III- SZKOŁA W ŚRODOWISKU

1. Rodzice w szkole – ten aspekt rodzice oceniają bardzo wysoko – uważają, że angażują się
w życie szkoły poprzez pomoc w organizacji różnego rodzaju uroczystości, szczególnie w
klasach młodszych, chętnie biorą udział w akcjach na rzecz szkoły, systematycznie
uczęszczają na zebrania dla nich organizowane.
2. Współpraca ze społecznością lokalną – rodzice są zadowoleni ze współpracy szkoły ze
społecznością lokalną, dzięki temu ich dzieci mają kontakt z biblioteką, Domem Kultury w
Siewierzu, kościołem itp. oraz biorą udział w akcjach organizowanych na rzecz innych.
3. Świat pracy i absolwenci – rodzice są zadowoleni ze współpracy szkoły
z absolwentami, co m.in. odzwierciedla się w częstym i chętnym odwiedzaniem nauczycieli
przez absolwentów szkoły. Absolwenci szkoły zdaniem rodziców nie mają również
problemów z dostaniem się do szkoły ponadgimnazjalnej.

OBSZAR IV- ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

1. Szkoła jako miejsce nauki – aspekt ten oceniany jest przez rodziców wysoko – doceniają
oni bogate wyposażenie szkoły: sale multimedialne, pomoce dydaktyczne; jednakże chcieliby
dla swoich dzieci szafek na podręczniki oraz większej przebieralni na zajęcia z W-F.
2. Organizacja pracy szkoły – rodzice ten aspekt oceniają nisko – przyznany minus dotyczy
braku codziennej opieki higienistki szkolnej oraz słabej opieki podczas przeprowadzenia
dzieci przez jezdnię mimo osoby zajmującej się tą czynnością.
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi – rodzice nie wypowiedzieli się na powyższy temat.

Podsumowanie

Problemy szkoły
Nieodpowiednie zachowanie niektórych uczniów
w stosunku do pracowników AiO
Niesystematyczne rozwiązywanie konfliktów
klasowych

Brak konsekwencji w ocenianiu zachowania
uczniów

Niewystarczające wyposażenie biblioteki
szkolnej w pozycje książkowe

Zbyt duża ilość zadawanej pracy domowej
Mało atrakcyjne formy prowadzenia zajęć
Niesprzyjająca atmosfera na niektórych zajęciach
wpływająca negatywnie na proces uczenia się.
Łączenie grup podczas organizacji zastępstw
Uczniowie korzystają z korepetycji nie
wykorzystując pomocy oferowanej przez szkołę

Mocne strony szkoły
Uczniowie podejmują inicjatywy dotyczące
własnego rozwoju
Realizacja w szkole różnorodnych projektów
edukacyjno- wychowawczych i innowacji
pedagogicznej wpływa korzystnie na
wszechstronny rozwój uczniów.
Wzajemna współpraca szkoły i organizacji
działających w lokalnym środowisku jest
satysfakcjonująca dla obu stron i twórczo
wpływa na rozwój uczniów.
Szkoła posiada bardzo dobrą bazę sportową
wykorzystywaną w trakcie zajęć szkolnych i
pozaszkolnych, a także służącą społeczności
lokalnej
Zadawalające wyniki uzyskiwane na egzaminach
zewnętrznych, dodatnie EWD
Wysoka aktywność uczniów
Bogata oferta edukacyjna
Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
Udział w licznych projektach edukacyjnych
Wysokie zaangażowanie rodziców w życie szkoły
Aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym
Aktywna współpraca międzynarodowa w ramach
projektu Comenius, Comenius Regio
Stale wzbogacana baza dydaktyczna szkoły
Uczniowie mogą liczyć na wsparcie i pomoc
nauczycieli w pokonywaniu trudności
Absolwenci dostają się do wybranych szkół
ponadgimnazjalnych

Znane są losy absolwentów naszej szkoły
Skuteczna promocja szkoły w środowisku
Uczniowie czują się bezpieczni w szkole
Szkoła posiada jasno sformułowane kryteria
oceniania uczniów
Rozwijanie samorządności uczniów
Wysoka frekwencja uczniów na zajęciach

Działania wspomagające rozwiązanie problemów szkoły.

1. Sygnalizowanie na bieżąco nieodpowiedniego zachowania uczniów przez pracowników
administracji i obsługi wychowawcom i pedagogowi szkolnemu.
2. Na bieżąco rozwiązywać konflikty klasowe przez wychowawców i pedagoga.
3. Konsekwentne ocenianie zachowania uczniów wg. zapisów zawartych w statucie w tym
nagradzanie pozytywnych zachowań uczniów.
4. W miarę możliwości doposażenie biblioteki szkolnej w nowości książkowe, lektury,
czasopisma.
5. Uświadamiać uczniom cel zadawanej pracy domowej, konsekwentnie sprawdzać jej
wykonanie. Dbać o higienę ucznia, dłuższe prace pisemne zadawać z odpowiednim
wyprzedzeniem.
6. Zwiększyć ilość zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi uczniów.
7. Na godzinach do dyspozycji wychowawcy oraz zajęć z pedagogiem szkolnym poruszyć temat
sytuacji stresowych występujących na niektórych zajęciach oraz sposobów zapobiegania im.
8. W miarę możliwości udoskonalenie organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

