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Przebieg ewaluacji:

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez
wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej
obszarów.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych
w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach
na różnego rodzaju testach, egzaminach),
o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach
i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie
funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) 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).

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań
zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego.
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

 2 / 33Raport z ewaluacji: Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku



Opis metodologii:

Badanie zostało zrealizowane w dniach 13-05-2013 - 24-05-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Stanisław Matoga, Jadwiga Sadowska.

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole
nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego.
Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe
(wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru
próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej.
Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.

Kategoria badanych/źródła
danych

Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba
obserwowanych jednostek

Dyrektor szkoły Indywidualny wywiad
pogłębiony

nd nd

Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd
Nauczyciele Ankieta elektroniczna (CAWI)

"Szkoła, w której pracuję"
Badanie na próbie pełnej 15

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Nauczyciele zróżnicowani pod
względem stażu, nauczanego
przedmiotu i pracy w
zespołach zadaniowych oraz
pedagog szkolny

0

Pracownicy
niepedagogiczni

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Pracownicy inni niż
nauczyciele

0

Uczniowie Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Moja szkoła"

Badanie na próbie pełnej
uczniów klas rok niższych od
najstarszych

36

Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Mój dzień"

Badanie na próbie pełnej
uczniów najstarszych klas

34

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele trzech
ostatnich roczników, dobrani
losowo

6

Rodzice Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele rady rodziców
i rad klasowych,
reprezentujący różne roczniki
oraz wszyscy chętni

0

Ankieta audytoryjna (PAPI) Badanie na próbie pełnej
rodziców uczniów klas rok
niższych od najstarszych

61

Partnerzy szkoły,
przedstawiciele samorządu
lokalnego

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy

6

Obserwacja zajęć Klasy trzecie i czwarte (szkoły
podstawowe)

6

Obserwacja szkoły Na zewnątrz, przed i po
lekcjach, podczas przerw,
podczas zajęć pozalekcyjnych

nd

Analiza danych zastanych  
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w
Rudniku

Patron Król Kazimierz III Wielki

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Rudnik

Ulica Szkolna

Numer 55

Kod pocztowy 32-440

Urząd pocztowy Sułkowice

Telefon 0122732018

Fax

Www www.zporudnik.edupage.org

Regon 356770297

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 217

Oddziały 11

Nauczyciele pełnozatrudnieni 10

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 12

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 8

Średnia liczba uczących się w oddziale 19.73

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

21.7

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat myślenicki

Gmina Sułkowice

Typ gminy gmina miejsko-wiejska

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz placówki

Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku, w skład którego wchodzą: Przedszkole Samorządowe, Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum im. Króla Kazimierza III Wielkiego ma siedzibę w budynku oddanym do użytku w 1966 r.
Obecnie trwa budowa skrzydła Gimnazjum i placu zabaw w ramach projektu ,,Radosna Szkoła”. Zakończenie prac
planowane jest na wrzesień 2013 r. Budynek szkolny jest stale remontowany i modernizowany. Uczniowie mają
do dyspozycji 14 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, bibliotekę z centrum multimedialnym oraz świetlicę ze
stołówką. Przedszkole mieści się w 4 wydzielonych salach. Łącznie w Zespole uczy się 426 uczniów (Przedszkole -
100, Szkoła Podstawowa - 216 i Gimnazjum - 110) w 21 oddziałach. Na terenie Szkoły znajduje się boisko
z nawierzchnią asfaltową i trawiastą.

Szkoła położona jest w centralnej części wsi, na zboczu wzniesienia, od strony północnej przylega do lasu. Z okien
rozpościera się piękny widok na panoramę Beskidu Makowskiego. Na horyzoncie widać Babią Górę, najwyższy
szczyt Beskidów Zachodnich.

Szkoła pracuje w oparciu o wspólnie wypracowaną Koncepcję Pracy. Zgodnie z jej założeniami wartością
nadrzędną jest wszechstronny rozwój ucznia, prowadzony w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego
zrozumienia, w ścisłym związku z tradycją lokalnej społeczności. Realizacji tego zadania służy bogata oferta
edukacyjna, wynikająca z oczekiwań i zainteresowań uczniów oraz potrzeb środowiska. Szkoła organizuje liczne
akcje dla uczniów i społeczności lokalnej. Są to m.in.: Turniej Rycerski, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Piknik
Rodzinny”, „W zdrowym ciele – zdrowy duch”, Dzień Ziemi, Festiwal Nauki, Dzień Języka Angielskiego,
,,Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń". Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia każdemu uczniowi wybór
zajęć zgodny z jego zainteresowaniami. W Szkole działa wiele różnorodnych kół zainteresowań: redakcyjne,
czytelnicze, sportowe, taneczne, turystyczno – rekreacyjne, plastyczne, informatyczne, miłośników fizyki
i astronomii, miłośników biblioteki, chór szkolny oraz koła przedmiotowe.

Efektem pracy uczniów w kołach są liczne sukcesy w konkursach literackich, matematycznych, artystycznych,
sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Uczniowie
odnoszą także sukcesy w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na etapie
wojewódzkim, uzyskując tytuł finalisty i laureata. Szkoła organizuje konkursy gminne (Konkurs Piosenki, ,,Mozaiki
Matematyczne", Konkurs o Patronie, ,,Matematyczny As" dla klas IV). Do uczniów z trudnościami w nauce
adresowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Dobrze realizowana jest także współpraca z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach.

W Szkole systematycznie prowadzona jest analiza wyników nauczania, w tym wyników próbnych sprawdzianów
oraz sprawdzianów zewnętrznych, co przekłada się na wysoką efektywność kształcenia. Szkoła wprowadza
nowoczesne technologie: tablice interaktywne, projektory, a także uczestniczy w nowatorskich projektach np.
Internetowy Teatr TV dla Szkół. Ogół tych działań przyczynia się do stałej poprawy wyników nauczania.

W pracy wychowawczej Szkoła dąży do kształtowania postaw patriotycznych, uczy wrażliwości i otwarcia
na potrzeby drugiego człowieka. Organizowane są liczne akademie, apele, uczniowie biorą udział w lokalnych
uroczystościach, dbają o tablicę i miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne. Szkoła podtrzymuje tradycję
lokalną, organizując dla mieszkańców wsi i gminy Jasełka, zaś w Święta Bożego Narodzenia uczniowie przebrani
za kolędników odwiedzają mieszkańców w ich domach i przedstawiają przygotowane scenki. Uczniowie wspierani
przez nauczycieli i rodziców przeprowadzają liczne akcje charytatywne, m.in. Góra Grosza, Podziel się "Paczką
od św. Mikołaja" oraz zbiórki- nakrętek, na rzecz powodzian, dla dzieci z Domu Dziecka, dla chorych dzieci, dla
potrzebujących organizowane przed świętami.

Szkoła współpracuje z licznymi organizacjami działającymi na terenie środowiska lokalnego jak: samorząd, Parafia,
Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica Środowiskowa, uczelnie
wyższe, LKS Rudnik. Współpraca dotyczy uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego, oddziaływań wychowawczych,
a także wspólnej organizacji imprez środowiskowych.
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Procesy

Wymaganie: Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

Komentarz:

            

Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcją pracy, która znana jest wszystkim jej
pracownikom. Zdecydowana większość nauczycieli czuje się współautorami koncepcji pracy Szkoły.
Koncepcja pracy jest analizowana, znana i akceptowana przez uczniów i rodziców. Modyfikacje koncepcji
pracy Szkoły są wynikiem przeprowadzonych analiz.

Istniejąca w Szkole koncepcja pracy Szkoły jest znana pracownikom Szkoły.
W zgodnej opinii nauczycieli i Dyrektora (wywiady) misją Szkoły jest kształtowanie młodego człowieka nie tylko
intelektualnie, ale również wychowawczo, by w przyszłości stał się jednostką otwartą na świat i ludzi, posiadającą
własne pasje, wartości i określone życiowe cele. ,,Jesteśmy Szkołą, która swoje działania opiera na takich
wartościach jak: prawda, uczciwość, mądrość, szczęście i partnerstwo. W pracy pedagogicznej zmierzamy ku
temu, by absolwent naszej Szkoły miał świadomość przynależności społecznej, regionalnej; był odpowiedzialny za
podejmowane przez siebie decyzje; wrażliwy na zło i krzywdę; wyposażony w wiedzę i umiejętności ułatwiające mu
osiąganie sukcesu na dalszych etapach kształcenia i start w dorosłe życie". Szkoła dba o:
• dobre przygotowanie merytoryczne uczniów do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym,
• wysoki poziom usług edukacyjnych opartych na nowoczesnych metodach nauczania, wyzwalających
innowacyjność i kreatywność,
• promowanie systemu humanistycznych wartości oraz otwartej postawy wobec ludzi świata,
• właściwe relacje miedzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
• bezpieczne, przyjazne warunki do nauki i ,,rodzinny'' klimat,
• dobre imię Szkoły,
• wzrost prestiżu Placówki, ,,dbamy o to, by uzyskiwane efekty w pracy zawodowej stały się dla nas źródłem
satysfakcji".
Koncepcja pracy Szkoły zakłada cele priorytetowe:
1) Szkoła posiada wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców cele i kierunki
działania.
2) Dyrektor i Rada Pedagogiczna angażują uczniów i rodziców do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju.
3) Nadzór pedagogiczny sprawowany w Szkole zapewnia Jej ciągły rozwój oraz doskonalenie jakości pracy
i zmierza do zaspakajania potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli.
4) W Szkole skutecznie i systematycznie organizowane jest mierzenie jakości pracy, a wnioski z niego płynące
służą podejmowaniu działań naprawczych.
5) Szkoła rozpoznaje oczekiwania edukacyjne środowiska i dostosowuje do nich ofertę edukacyjną.
6) Nauczyciele i Dyrektor dbają o pozytywny wizerunek Szkoły w środowisku oraz jej integrację ze społecznością
lokalną.
Zdaniem nauczycieli koncepcja zakłada podniesienie efektywności procesu dydaktycznego, podniesienie wyników
egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych, udział w konkursach i uroczystościach, opiekę nad dzieckiem zdolnym
i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kształtowanie otwartości na drugiego człowieka, udział w akcjach np.
,,Cała Polska Czyta Dzieciom", przygotowanie i prezentację przedstawienia teatralno-muzycznego, współpracę ze
środowiskiem, współorganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, bezpieczeństwo- Certyfikat ,,Bezpieczna Szkoła-
Bezpieczny Uczeń". Pracownicy niepedagogiczni wskazują ponadto na szacunek dla starszych, kulturę osobistą,
patriotyzm, nawyk czytania, postawy ekologiczne, patriotyczne, pomoc zwierzętom, pomoc dla Domu Dziecka,
bezpieczeństwo w Szkole i poza nią (kamizelki); zbiórkę baterii, nakrętek, sadzenie Dębu Papieża, opiekę
nad przedszkolakami, zagospodarowanie wolnego czasu (koła); szacunek dla słabszych, Mikołajki. ,,Tak.
Zwracamy uwagę, pomagamy zbierać makulaturę, mówią nam Dzień Dobry, pomagają nam..". Analiza
dokumentów wskazuje na posiadanie przez Szkołę opisanej przez respondentów koncepcji pracy.
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Istniejąca w Szkole koncepcja pracy Szkoły została przyjęta przez Radę Pedagogiczną. 
Dyrektor w wywiadzie informuje, że koncepcja pracy Szkoły została przyjęta przez Radę Pedagogiczną w dniu 23
marca 2010 r., została ona uaktualniona na zebraniu Rady w maju 2013 r. 9 ankietowanych nauczycieli deklaruje,
że Rada przyjęła wypracowaną wspólnie koncepcję pracy, zaś 6 podaje, iż Rada przyjęła koncepcję pracy
przedstawioną przez Dyrektora po uwzględnieniu sugestii nauczycieli. Współautorem koncepcji pracy Szkoły czuje
się 14 z 15 nauczyciel (zdecydowanie tak-7; raczej tak- 7). Jeden nauczyciel wybrał opcję ,,raczej nie".

Szkoła prowadzi działania realizujące koncepcję pracy Szkoły.
Zdaniem ankietowanego Dyrektora ,,Działania zmierzające do podniesienia wyników kształcenia", to działania:
a. nowe:
- zwiększenie liczby próbnych sprawdzianów,
- szczegółowa analiza próbnych sprawdzianów i sprawdzianów zewnętrznych, pod kątem indywidualnego wyniku
ucznia,
- lekcje otwarte dla rodziców, lekcje koleżeńskie dla innych nauczycieli,
- wprowadzenie nowoczesnych technologii do procesu nauczania (tablice interaktywne, prezentacje, Internetowy
Teatr TV),
- uelastycznienie tematyki zajęć w ramach 19 i 20 godziny,
- wysoka jakość projektów edukacyjnych,
- wycieczki zagraniczne;
b. sporadyczne:
- zmiana planów nauczania;
c. stałe:
- monitoring bieżącego oceniania,
- realizacji podstawy programowej i zalecanych form i warunków realizacji (kontrola liczby zrealizowanych godzin),
- obserwacje lekcji,
- wspieranie ucznia zdolnego i ucznia z trudnościami w nauce poprzez szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych i zajęć
dydaktyczno- wyrównawczych,
- właściwa organizacja pracy,
- aktywny udział zespołów przedmiotowych w planowaniu procesu edukacyjnego,
- motywowanie uczniów do intensywnej pracy nad własnym rozwojem (oferta konkursów, prezentacja osiągnięć,
artykuły na stronie internetowej i w gazetce szkolnej, Złota Księga, listy gratulacyjne do rodziców).
Działania w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej:
a. nowe:
- udział w Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”, potwierdzony otrzymaniem certyfikatu,
- opracowanie programu edukacji zdrowotnej do danego poziomu edukacyjnego,
- organizacja akcji, np.: „Aby zdrowym być jak ryba, jedz owoce i warzywa!”, „Żyj smacznie i zdrowo”,
- międzyklasowe debaty na temat pozytywnych i negatywnych zachowań,
- całoroczny monitoring frekwencji uczniów (nagroda Rady Rodziców dla klasy o najwyższej frekwencji,
- montaż monitoringu wizyjnego.
c. stałe:
- ewaluacja programu profilaktyki i wychowawczego,
- cykliczne spotkania z Policją,
- programy profilaktyczne,
- dostosowanie planu pracy wychowawczej do potrzeb zespołu klasowego,
- udział w akcjach ,,Mleko i owoce w szkole".
Działania mające na celu kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości regionalnej:
a. nowe:
- dzień patrona,
- współorganizacja opłatków sołeckich.
c. stałe:
- organizacja apeli i akademii,
- udział w środowiskowych uroczystościach z okazji świąt państwowych i ważnych dla regionu wydarzeń
historycznych.
Nauczyciele w wywiadzie koncentrują się działaniach stałych: dni otwarte, sprawdziany i egzaminy próbne,
wewnętrzne i zewnętrzne, z pomocą arkuszy OKE i OPERON; współpraca ze schroniskiem dla zwierząt
w Harbutowicach, akcja ,,Cała Polska Czyta Dzieciom", spotkania zespołów nauczycieli, analiza frekwencji oraz
na działaniach nowych: Piknik Rodzinny, ujednolicenie dzienniczków uczniów, program ,,Bezpieczna Szkoła -
Bezpieczny Uczeń", wyjazdy na Zieloną Szkołę, wycieczki i konkursy zewnętrzne i wewnątrzszkolne. Rodzice
w wywiadzie zwracają uwagę również na akcję ,,Cała Polska czyta dzieciom", np. ,,Kubuś Puchatek" (kl. I- III);
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,,otoczkę artystyczną daje Gimnazjum, ta otoczka jest bardzo ważna; to przywiązanie do tradycji". W Szkole są
organizowane akcje charytatywne, ekologiczne, wykonywanie stroików, apele patriotyczne, święto patrona.
Wskazują ponadto na rolę Zespołu Regionalnego ,,Elegia", naukę udzielania pierwszej pomocy od klasy I, ,,od
trzech lat organizowany jest Piknik Rodzinny (gry i zabawy, konkursy)".

Koncepcja pracy Szkoły jest analizowana. Modyfikacje koncepcji pracy Szkoły są wynikiem tych analiz.
Dyrektor deklaruje w wywiadzie, że koncepcja pracy Szkoły jest analizowana i wprowadza się jej modyfikacje:
Obszar A. Organizacja procesu kształcenia:
- zmodyfikowanie oferty edukacyjnej w celu podniesienia wyników nauczania i wspierania dziecka w jego rozwoju,
- uelastycznienie zajęć w ramach 19 i 20 godziny,
- zwiększenie i urozmaicenie oferty zajęć pozalekcyjnych,
- dodatkowe godziny (,,wolontaryjne") mające na celu przygotowanie uczniów do sprawdzianu,
- modyfikacja planów nauczania- dodatkowe godziny z języka polskiego, matematyki,
- wykorzystanie nowoczesnych technologii (tablica interaktywna, projektory, prezentacje multimedialne, teatr TV
na żywo),
- organizacja konkursów z wielu dyscyplin (plastyczne, piosenki, ortograficzne, mitologiczne, matematyczne,
ekologiczne, języka angielskiego, sportowe, Turniej BRD, itd.), aby każdy uczeń mógł znaleźć coś dla siebie,
- spotkania z ciekawymi ludźmi w Szkole i poza Szkołą (grzybiarz, zespół muzyczny, aktorzy, podróżnicy),
- indywidualizacja procesu pomocy edukacyjnej, (indywidualne spotkania nauczycieli z uczniami w celu
przezwyciężenia trudności, poprawy ocen).
Obszar B. Kształtowanie osobowości i postaw ucznia. Zintensyfikowanie działań wychowawczych w celu
podniesienia kultury osobistej uczniów i zwiększenia bezpieczeństwa:
- udział w Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” ,
- prowadzenie działań profilaktycznych (teatrzyki profilaktyczne, cykliczne spotkania z Policją we wszystkich
klasach),
- ewaluacja programu profilaktyki i wychowawczego,
- dostosowanie planu pracy wychowawczej do potrzeb zespołu klasowego,
- opracowanie regulaminu dyżurów dla nauczycieli (między innymi wyznaczenia ścisłych rewirów, zwiększenie
liczby dyżurujących, określenie zasad dyżurowania),
- ujednolicenie dokumentacji wycieczek, utworzenie regulaminu wycieczek,
- podjęcie działań profilaktycznych w celu uwrażliwienia na drugiego człowieka (plan współpracy z Przedszkolem,
akcje charytatywne: Góra Grosza, nakrętki, Podziel się Paczką od św. Mikołaja, zbiórki dla schroniska dla zwierząt,
zbiórki dla potrzebujących przed świętami, zbiórka dla chorych dzieci, zbiórka na powodzian, zbiórka dla dzieci
z domu dziecka).
Obszar C Współpraca ze środowiskiem. Zwiększenie działań promocyjnych w celu podniesienia roli szkoły
w środowisku:
- współorganizacja opłatków sołeckich,
- gazetka szkolna „Na oku”,
- strona www -udział w mediach lokalnych (liczne artykuły w gazecie gminnej Klamra, Kronika Krakowska, Gazeta
Myślenicka),
- pikniki rodzinne,
- imprezy klasowe (Dzień Matki, Ojca),
- lekcje otwarte dla rodziców.
Obszar E. Zarządzanie i organizacja. Pozyskiwanie dodatkowych funduszy w celu unowocześnienia bazy
dydaktycznej:
- wyposażenie 4 sal lekcyjnych w projektory multimedialne, montaż tablicy interaktywnej,
- organizacja placu zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła”,
- pozyskanie środków (1% podatku w ramach współpracy ze Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”),
dwukrotnie środki z rezerwy budżetowej MEN, projekty edukacyjne.
Zdaniem Dyrektora w ankiecie w analizie i modyfikacji koncepcji pracy Szkoły uczestniczą: Dyrektor, Rada
Pedagogiczna, rodzice, wybrani przez Dyrekcję nauczyciele i uczniowie. Wszyscy nauczyciele podają,
że uczestniczą (10) lub raczej uczestniczą (5) w pracach nad analizą i/lub modyfikacją koncepcji pracy Szkoły.
W trakcie wywiadu precyzują, że analizowane są wszystkie procesy kształcenia; modyfikowana jest oferta Szkoły,
dostosowanie zajęć w ramach 42 art KN, zajęcia pozalekcyjne, zgodnie z potrzebami, prowadzone są zajęcia
w ramach wolontariatu nauczycielskiego z matematyki i języka polskiego, zajęcia dla dyslektyków i uczniów
z innymi dysfunkcjami; w obszarze kształcenie osobowości; ewaluacja programu profilaktyki, opracowanie
regulaminów dyżurów, szybka i skuteczna pomoc; diagnozowanie na wstępie każdego etapu kształcenia;
w zakresie współpracy ze środowiskiem, wydawana jest gazetka szkolna, udział w lokalnych mediach, lekcje
otwarte, Piknik Rodzinny, dyżury na terenie Szkoły, nagrody za frekwencję, ujednolicenie wymagań w sprawie
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odpisywania zadań domowych, zwiększenie zainteresowania rodziców postępami dzieci, zaktywizowanie rodziców
do współpracy w obszarze zagospodarowanie czasu wolnego. Ponadto wypracowano stanowisko z rodzicami
dotyczące kontroli rodzicielskiej nad dziećmi w obszarze bezpieczeństwo i zdrowie; udział w akcjach ,,Szklanka
mleka, owoce w szkole", zdrowe odżywianie, uzyskanie Certyfikatu,, Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń",
rozpowszechnianie zdrowego stylu życia; w obszarze zarządzanie i organizacja prowadzenie zajęć dla dzieci
dyslektycznych, opieka nad uczniem zdolnym - udział w konkursach przedmiotowych i gminnych.

Istniejąca w Szkole koncepcja pracy Szkoły jest znana uczniom i akceptowana przez nich. 
Dyrektor w wywiadzie deklaruje, że uczniowie są zapoznawani z koncepcją pracy Szkoły poprzez Samorząd
Uczniowski, na godzinach z wychowawcą, na stronie internetowej, na innych zajęciach; spotkaniach
z nauczycielami oraz przy okazji imprez szkolnych. Uczniowie deklarują, że w Szkole kładzie się szczególny nacisk
na: rozwijanie umiejętności, dyscyplinę, sukcesy w testach, odrabianie zadań, samodzielną pracę, języki obce, koła
językowe, ,,mniej na informatykę. Szkołę wyróżniają uczniowie, bo są fajni, dobre miejsce w konkursach
i zawodach, zawody i konkursy wewnątrzszkolne; nauczyciele są fajni, dobrze tłumaczą, są z humorem". Ich
zdaniem wszystko im się w Szkole podoba: uczniowie mają możliwości rozwoju zainteresowań i talentów, są liczne
koła, a Szkoła jest modernizowana, bo trwa remont. Jest dużo kół zainteresowań, humor na lekcjach, zapraszana
jest ekipa z Krakowa rozwijająca talenty taneczne; ,,...poza tym podoba się nam wygląd Szkoły, uczniowie
i nauczyciele".

Istniejąca w Szkole koncepcja pracy Szkoły jest znana rodzicom i akceptowana przez nich.
Dyrektor podaje, że rodzice są zapoznawani z koncepcją pracy Szkoły na stronie internetowej, na innych zajęciach;
spotkaniach z nauczycielami oraz przy okazji imprez szkolnych, na tablicach ogłoszeń i zebraniach ogólnych.
Rodzice w wywiadzie informują, że zawsze w tygodniu przy omawianiu postaci z bajek uczniowie przebierają się
na języku polskim, jest praca w grupach- tworzenie opowiadań, ,,co potrafią napisać". Urozmaicone są lekcję,
Internetowy Teatr Telewizji, fragmenty filmów, inscenizacji. Wielopoziomowe zadania domowe, w grupach
uczniowie robią zadania, nauczyciele zachęcają do pełnej frekwencji, konkursów. ,,Ważna jest pozycja w klasie,
drama, wykorzystanie umiejętności praktycznych". Rada Rodziców funduje nagrody dla uczniów i całych klas.
Organizowane są Dni Otwarte, co miesiąc dla rodziców. ,,Na przyrodzie nauczycielka zabiera ich na spotkanie
z podróżnikiem po świecie 1-2 razy w miesiącu"; organizowany jest Piknik Ekologiczny- zbiórka elektrośmieci i ,,za
to otrzymują sadzonki". Prowadzona jest także zbiórka makulatury. Najważniejsze kierunki pracy Szkoły, zdaniem
rodziców, to: podniesienie poziomu nauczania (,,nie schodzi poniżej 7 staninu"), motywacja i uczniów, i nauczycieli,
nagradzanie uczniów zdolnych. Połączenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum daje wymierne rezultaty, nie ma
przemocy (działania wychowawcze, integracja społeczności). Ważna jest estetyka Szkoły, sale i korytarze, nie ma
zniszczeń. Jest nastawienie na wychowanie, program wychowawczy i profilaktyki; spotkania z policja, kuratorem,
sądem, jest monitoring- nie ma problemów; jest nacisk na patriotyzm, bezpieczeństwo, akcje charytatywne,
występuje integracja między Szkołami i Przedszkolem. Dostrzega się dbałość o bazę techniczną (tablice
interaktywne, rzutniki multimedialne); ,,mamy halę sportową, rozbudowano parking; jest ścisłą współpraca
z rodzicami np. Dni Otwarte, Szkoła jest otwarta i integruje się ze wsią (np. gra dorosłych w siatkówkę w Szkole)".

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Komentarz:

            

Oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej i odpowiada potrzebom uczniów oraz potrzebom rynku
pracy. Monitoruje się realizację podstawy programowej. Oferta edukacyjna jest modyfikowana,
wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów. Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania
programowe.

Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową. 
Dyrektor w ankiecie informuje, że układając programy nauczania zwraca się szczególną uwagę na: 1. Zgodność
z podstawą programową. 2. Możliwości i potrzeby uczniów. 3. Bazę i wyposażenie Szkoły. 4. Liczebność klas. 5.
Liczbę sześciolatków. 6. Zalecane warunki i formy realizacji. Z obserwacji 6 zajęć edukacyjnych wynika,
że nauczyciele realizują elementy podstawy programowej, m.in.:
1. Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki,
ciekawości w poznawaniu otaczającego świata;
2. Edukacja polonistyczna - interpretacja i przedstawienie tekstu literackiego, czytanie tekstu, interpretacja
wyrażanie opinii;
3. Analiza i interpretacja tekstów literatury, artystyczna wartość dzieła;
4. Uczeń potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, rozszerza zasób słownictwa, dba o kulturę słowa;
5. Sprawne posługiwanie się sprzętem technicznym; uczeń bezpiecznie uczestniczy w ruchu jako pieszy, pasażer
i rowerzysta;
6. Uczeń wyodrębnia elementy składowe widowiska teatralnego, odróżnia informacje w tekście ważne
i drugorzędne, czyta cicho i głos.

Oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów. 
Ankietowani uczniowie klas V pragną najczęściej nauczyć się: języka angielskiego, języka polskiego, matematyki,
przyrody, plastyki, wychowania fizycznego i innych przedmiotów; chcą mieć dobre oceny. Wskazują także
na umiejętności społeczne np. szacunek dla starszych oraz rzeczy, które się im przydadzą w przyszłości ,,...
wszystkiego, co ciekawe". Zdaniem niemal wszystkich ankietowanych uczniów (32 z 36) Szkoła umożliwia (20)
lub raczej umożliwia (12) nauczenie się tych najważniejszych dla nich rzeczy. 4 osoby mają inną opinię: ,,raczej
nie" -3 i ,,zdecydowanie nie" -1. Nauczyciele w trakcie wywiadu za najważniejsze działania Szkoły z punktu
widzenia potrzeb edukacyjnych uczniów uznają: zajęcia dydaktyczne i wyrównawcze, dostosowane do rodzaju
potrzeb i dysfunkcji dzieci, koła zainteresowań- taneczne, turystyczne, matematyczne chór, koło plastyczne, oraz
przygotowanie dzieci do sprawdzianu.

Oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. 
Zdaniem Dyrektora (ankieta) Szkoła w ofercie edukacyjnej zwraca szczególna uwagę na kompetencje potrzebne
na rynku pracy:
1. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem.
2. Znajomość języków obcych.
3. Umiejętności czytelnicze i tworzenia tekstów.
4. Poznanie specyfiki zawodów.
5. Praca w zespole metodą projektu.
6. Wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.
7. Przedsiębiorczość i samodzielność.
8. Umiejętność samooceny i swoich predyspozycji zawodowych.
9. Rozwijanie własnych talentów (np. muzycznych).
Nauczyciele w wywiadzie informują, że kształtują u swoich uczniów kompetencje potrzebne na rynku pracy:
umiejętność porozumiewania się w języku polskim i obcym w mowie i piśmie, kompetencje matematyczne, uczenie
się przez całe życie, organizację procesu uczenia się i zarządzania czasem, pracę w zespole, umiejętności
społeczne i obywatelskie, uczą przedsiębiorczości i asertywności, kultury, wrażliwości literackiej muzycznej,
odbioru sztuki, tolerancji, empatii, aktywności w zajęciach i poczucia obowiązku. Partnerzy wskazują
na ukierunkowanie na osiągnięcie sukcesu (porażka jest motywacją do dalszej walki), wolę walki, ambicje,
koleżeńskość ,,nie są wobec siebie złośliwi, czasami się ścierają". Nauczyciel jest autorytetem w sprawach
wychowawczych, dzieci uczą się współdziałania w grupie, odpowiedzialności za siebie i innych, empatii,
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utożsamiają się z grupą, współpracują w zespole, ponoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Motywują
się do pracy do osiągnięcia sukcesu, ich frekwencja na zajęciach w ciągu roku sięga 80%, a w czasie wakacji czy
ferii nawet zbliża się do 100%. Wielu rodziców pracuje za granicą- na kształt wychowania i zachowania duży wpływ
ma Szkoła ,,nie ma wśród nich agresji, konflikty rozwiązują bez uciekania się do przemocy".

Realizacja podstawy programowej jest monitorowana. 
Dyrektor w wywiadzie wskazuje na: kontrolę dokumentacji, realizacji godzin, prowadzony monitoring frekwencji,
obserwowanych lekcji, zapisów w dziennikach, w klasach I-III, ,,by nie przepadała informatyka". Ponadto wymienia
analizę edukacji zdrowotnej na różnych przedmiotach, czy realizowane są warunki i sposoby realizacji podstawy
programowej, analizę egzaminów próbnych; analiza dotyczy konkretnego ucznia, a nie tylko zespołu.
Wprowadzono próbne egzaminy. Jest modyfikowany podział godzin ,,dyrektorskich", przydział godzin z art. 42 KN;
organizowane konkursy i koła zainteresowań. Nauczyciele informują również o analizie sprawdzianów
wewnętrznych i zewnętrznych, wyciąganiu wniosków, opracowaniu programów naprawczych, analizie planów
wynikowych, analizie realizacji ścieżki prozdrowotnej, analizie doboru środków metod kształcenia. Ich zdaniem
lepszy jest sposób przyswajania wiedzy, skuteczniejsza pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Analiza pracy
edukacyjnej i wyniki sprawdzianów omawiana są na zespołach przedmiotowych nauczycieli, prowadzona jest
diagnoza w klasach I- III, IV i I gimnazjum ,,na wejściu".

Oferta edukacyjna Szkoły jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów.
W zgodnej opinii Dyrektora i ankietowanych nauczycieli oferta Szkoły jest modyfikowana. Dyrektor podaje,
że w ramach modyfikacji wprowadzono: Projekt Internetowy dla Szkół (ok. 200 szkół w kraju), lekcje otwarte dla
rodziców, Projekt ,,Bezpieczna Szkoła"; Dzień Języka Angielskiego (konkursy i zabawy); Projekt ,,Pierwsze
doświadczenia uczniowskie drogą do wiedzy", Projekt ,,Cała Polska czyta dzieciom”; spotkania z aktorami.
Nauczyciele w ankiecie wymieniają:
- lekcje otwarte dla rodziców: 10,
- wzbogacanie księgozbioru biblioteki o nowe lektury, materiały audiowizualne: 8,
- gminny konkurs matematyczny dla klasy IV: 6,
- propagowanie zdrowego odżywiania się poprzez akcje (,,W zdrowym ciele zdrowy duch"): 7,
- wzbogacanie na bieżąco bazy Szkoły w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne: 6,
- udział w spektaklach internetowych klasy I-VI- Internetowy Teatr TVP:7,
- przystąpienie do akcji ,,Bezpieczna Szkoła": 9,
- poszerzenie oferty kół zainteresowań w oparciu o rozpoznane potrzeby: 7,
- zajęcia taneczne: 8,
- zorganizowanie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożone
ryzykiem dysleksji: 3,
- występy Teatru Lalek Kukiełkowych: 3,
- wycieczki zagraniczne: 3,
- redagowanie gazetki szkolnej: 2,
- gminny konkurs matematyczny :2,
- Dzień Języka Angielskiego: 4,
- Dni Otwarte dla rodziców: 3.
Ankietowani uczniowie klas V informują, że Szkoła pomaga (13 z 36) lub raczej pomaga (18) rozwijać ich
zainteresowania (raczej nie pomaga zdaniem 5 osób); także większość ankietowanych rodziców (48 z 61) uważa,
że Szkoła pomaga (6) lub raczej pomaga (42) rozwijać zainteresowania i aspiracje ich dziecka. ,,Raczej nie
pomaga", zdaniem 10 osób i zdecydowanie nie pomaga, w opinii 2 respondentów. Partnerzy deklarują,
że w Szkole organizowane są akcje ,,Cała Polska czyta dzieciom" (program angażuje całą społeczność są
występy, konkursy, fajerwerki, stroje); Szkoła ma szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych tzw. ,,karcianych", gdzie
bardzo intensywnie pracuje się z dziećmi - efektem są laureaci i finaliści w konkursach, ,,mają osiągnięcia
w sporcie i tańcu regionalnym w Zespole ,,Elegia", w realizacji programu Mała Ojczyzna".

Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. 
Dyrektor w ankiecie wymienia nowatorskie rozwiązania programowe:
1. Udział w projekcie „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy”, którego bazą teoretyczną jest
Teoria Wielorakich Inteligencji autorstwa Howarda Gardnera, uznana za jedno z największych osiągnięć nauk
społecznych końca XX wieku. Edukacja oparta na założeniach Wielorakich Inteligencji, to edukacja skonfigurowana
do autentycznych potrzeb i możliwości uczniów. W szkole, w pierwszych latach nauki, u dziecka kształtują się
fundamenty wielu istotnych przekonań na temat własnych możliwości (poczucie własnej wartości, obraz samego
siebie), także odnośnie uczenia się, co w istotny sposób wpływa na jego przyszłe funkcjonowanie, nawet na całe
życie.
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2. Internetowy Teatr TV - nowatorskie rozwiązanie telewizji polskiej. Co miesiąc uczniowie z małych miejscowości,
oddalonych od centrów kultury mogą przy pomocy łączy internetowych i nowoczesnych środków audiowizualnych
uczestniczyć na żywo w przedstawieniach teatralnych. Spektakle umożliwiają nauczycielom zaprezentowanie
uczniom różnych form wyrazu scenicznego (balet, pantomima, musical, teatr kukiełkowy, teatr żywego aktora).
3. Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”. Za nowatorską uważa się formę realizacji. Oprócz tradycyjnego czytania
tekstów przez zawodowych aktorów i ludzi znanych w środowisku, znakomitym uzupełnieniem są scenki
różnorodne w formie (balet, taniec, pantomima, recytacja, przedstawienie teatralne) odgrywane przez uczniów.
Zakończeniem jest pokaz sztucznych ogni, puszczanie lampionów. Na spotkanie zapraszani są także rodzice
z dziećmi poniżej wieku szkolnego. Nauczyciele wymieniają ponadto w wywiadzie: udział w ogólnopolskim
projekcie ,,Bezpieczna Szkoła" (zaangażowanie uczniów nauczycieli i rodziców), projekt ,,Boisz się masz problem,
mów o tym", wykorzystanie nowoczesnych środków multimedialnych na lekcjach (tablica interaktywna we
wszystkich klasach), Piknik Rodzinny (zabawy w czasie pikniku dla maluchów).

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

Komentarz:

Procesy edukacyjne są realizowane w Szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu
realizacji podstawy programowej. Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane
w planowaniu tych procesów. Nauczyciele nie w pełni pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem
procesów edukacyjnych. W Szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się
wnioski z tych analiz.

W Szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.
Dyrektor w ankiecie podaje, że w Szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy
programowej:
1. W Szkole opracowano program edukacji zdrowotnej dla szkoły podstawowej.
2. W salach edukacji wczesnoszkolnej jest wydzielone miejsce do zabawy.
3. Organizowane są wyjazdy do teatru, uczniowie uczestniczą w spektaklach poprzez Internetowy Teatr TV,
w Szkole występują zespoły teatralne.
4. Są prowadzone działania promujące czytelnictwo – pasowanie na czytelnika, konkursy czytelnicze.
5. Nowoczesna baza, pomoce dydaktyczne pozwalają na wykonywanie doświadczeń i eksperymentów.
6. Położenie Szkoły, bliskość lasu, jest wykorzystywana w realizacji przedmiotów przyrodniczych.
7. Uczniowie mają możliwość wyboru tematyki zajęć artystycznych i technicznych.
8. Organizowane są wyjazdy na prelekcje i spotkania z ciekawymi ludźmi.
9. Realizowane są projekty edukacyjne.
10. W nauczaniu stosuje się metody aktywizujące.
11. Osiągnięcia uczniów są prezentowane na stronie internetowej szkoły, prasie lokalnej, korytarzach Szkoły,
w klasach.
12. Szkoła organizuje (np.: Piknik Rodzinny, Jasełka) i uczestniczy w imprezach środowiskowych wdrażając
uczniów do uczestnictwa w życiu swojej „Małej Ojczyzny” (gminne uroczystości patriotyczne).
Nauczyciele wymieniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, są nimi m.in.: rozkład
materiału: 4, rozwijanie uzdolnień: 7, znajomość pojęć: 5, właściwy dobór metod i form pracy: 12, prawidłowe
zdiagnozowanie umiejętności i określone cele: 8, rozwijanie umiejętności praktycznych, wdrażanie
do samokształcenia: 7, dbałość o rozwój fizyczny i psychiczny, zdrowie uczniów: 5, wyposażenie sal w pomoce
dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć, w tym multimediów: 8, kształtowanie pożądanych postaw
i przekonań: 9, zajęcia wspierające uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 6, nacisk na ćwiczenia tych
umiejętności, które wypadły słabo na sprawdzianie: 3, zainteresowanie przedmiotem i otaczającym światem: 5.

Procesy edukacyjne są planowane. 
Dyrektor w trakcie wywiadu deklaruje, że w Szkole opracowuje się plany wynikowe, ewaluuje się je i nanosi zmiany
na początku roku szkolnego. Wskazuje ponadto na pracę zespołów przedmiotowych oraz zespołów nauczycieli
uczących w danej klasie, zespoły pomocy psychologicznej, ewaluację próbnych egzaminów, ,,których jest coraz
więcej". Nauczyciele w planowaniu procesów edukacyjnych w odniesieniu do przedmiotu, którego nauczają
zwracają uwagę na: potrzeby uczniów (14), liczebność klas (11), możliwości uczniów (14), organizację roku
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szkolnego (12), czas potrzebny do zrealizowania poszczególnych treści (10) oraz ,,inne": samopoczucie, stan
psychofizyczny, dominujący nastrój, stan pobudzenia lub wychowania; zgodnie z sugestiami rodziców modyfikują
dobór metod i form pracy z młodzieżą, uwzględniają zmiany w planach wynikowych, na podstawie analizy
sprawdzianów próbnych ogólnych w VI klasie oraz matematycznych sprawdzianów próbnych planują pracę na cały
rok szkolny; planują pracę w oparciu o analizę sprawdzianów przeprowadzonych w klasie VI - modyfikują dobór
metod i form pracy /sugestie rodziców/, dostosowują formy i metody do warunków uwzględniających sytuacje
losowe, materialne, środowiskowe, dostosowują program do możliwości intelektualnych uczniów; warunki lokalowe,
analizę wyników sprawdzianów próbnych; uwarunkowania środowiskowe, sugestie rodziców; uwzględniają zmiany
w planach wynikowych.

Organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się.
Uczniowie klas najstarszych czują się najczęściej zmęczeni (4 z 34) lub raczej zmęczeni (20) z powodu liczby zajęć
w Szkole. Opcję ,,raczej nie" wybrało 9 badanych (jeden- ,,zdecydowanie nie"). Codziennie z powodu liczby zajęć
w Szkole jednego dnia czuje się zmęczonych 5 uczniów klasy V, kilka razy w tygodniu (12) raz w tygodniu (13),
rzadziej niż raz w tygodniu 5 (z 34); jeden informuje, że nigdy. Z obserwacji zajęć wynika, że cała lekcja jest oparta
na modelu uczenia się od siebie (5) lub podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje elementy uczenia się od siebie (1);
nauczyciel umożliwia uczniom poprawę popełnionych błędów (5), reaguje w każdej sytuacji w przypadku każdego
niezaangażowanego ucznia (5) lub reaguje w większości sytuacji, tylko pojedynczy uczniowie są niezaangażowani
(1); przez całą lekcję (5) lub większość lekcji (1) uczniowie mają możliwość wyrażania własnych opinii; liczebność
klasy zawsze pozwala na organizację procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się. Sale lekcyjne są
przestronne słoneczne, zadbane, czyste . Dekoracje uwzględniają aktualności, tematykę realizowanego materiału,
informacje uczniowskie, sale są odpowiednie do ilości dzieci w klasie. Z analizy dokumentacji wynika, że podział
godzin rozłożony jest równomiernie, nie ma blokowania lekcji tego samego przedmiotu w ciągu jednego dnia, klasy
IV, V - 2 razy w tygodniu rozpoczynają naukę w Szkole od 3 lekcji. Ułożenie przedmiotów sprzyja higienie pracy,
lekcje trudniejsze są na pierwszych godzinach lekcyjnych, w ciągu tygodnia rozłożenie trudności przedmiotów jest
równomierne, w ciągu dnia liczba lekcji nie przekracza 6 godzin.

Stosowane w Szkole metody nauczania sprzyjają uczeniu się.
Ankietowani uczniowie klas VI deklarują, że w trakcie zajęć byli zaciekawieni (2 a 34) lub raczej zaciekawieni (18);
raczej nie zaciekawieni (11) i w ogóle nie zaciekawieni (3). Tylko na niektórych zajęciach pracowali w grupach (23),
na większości zajęć (8), na wszystkich zajęciach (1). 8 uczniów deklaruje, że nie pracowało w dniu badania
w grupach. Aktywnie w zajęciach brało udział 5 badanych, raczej aktywnie- 22. Raczej nie było aktywnych 6, zaś
jeden w ogóle nie był aktywny. W opinii 19 badanych (zdecydowanie tak -5, raczej tak - 14) ktoś pomógł im się
zastanowić, czego się nauczyli. Odmiennego zdania jest 15 z 34 uczniów: zdecydowanie nie - 2; raczej nie -13.
Także badani uczniowie klas V pracowali w grupie lub w parach na około połowie lekcji (13 z 36), na większości
lekcji (7) i na wszystkich lekcjach (1). 15 pracowało tak na mniej niż połowie lekcji (12) lub na żadnej lekcji (3).
Ponad połowa badanych (22 z 36) wykonuję zadania wymyślone przeze siebie lub innych uczniów: na mniej niż
połowie lekcji (10) lub na żadnej lekcji. Na wszystkich lekcjach: 2, na większości lekcji: 8 i na około połowie lekcji:4.
W trakcie obserwacji zajęć zauważono, że nauczyciel stwarza uczniom (3) możliwość samodzielnego wykonania
zadań w trakcie całej lekcji lub przez większość lekcji (2); stosuje formy pracy zespołowej przez całą lekcję (1),
przez większość lekcji (2) lub sporadycznie (2), tworzy sytuacje, w których uczniowie mogą rozwiązywać problemy
(sprzyjające uczeniu się) przez całą lekcję (5) lub większość lekcji (1), odwołuje się doświadczeń uczniów przez
całą lekcję (5) lub większość lekcji (1); w trakcie połowy obserwowanych zajęć dobiera zadania odpowiednio
do kompetencji poszczególnych uczniów/ grup uczniów (nie dotyczy-2, zdecydowanie nie dobiera -1). Z obserwacji
placówki wynika, że bardzo dobre jest wyposażenie informatyczne, zgodne z rozporządzeniem 1 komputer
na ucznia, Internet Wi - Fi w pracowni komputerowej, serwer. Ankietowani nauczyciele stosują różne metody
sprzyjające uczeniu się w pracy z uczniami, m.in.: metody aktywizujące: 12, pogadanka, praca z tekstem, opis itp:
8, metoda projektu: 5, metody oparte na działalności uczniów, metody oparte na obserwacji: 8, prezentacje
multimedialne: 3, metoda działań praktycznych: 2 - indywidualizacja oddziaływań dydaktycznych: 2. Wymieniono
ponadto metody W. Sherborne, program dotyk i komunikacja Knill, masaż Shantala, trening słuchowy E. Wianecka,
poranny krąg, metody polisensoryczne, Żywioły oraz celebracje liturgiczne. Kilka razy w roku (11), raz na rok (1)
lub rzadziej niż raz na rok (2) uczniowie mają szansę na zajęciach pracować metodą projektu. Na wybór pracy
z uczniami największy wpływ mają: cele zajęć (14), treści zajęć (14), możliwości uczniów (12), liczba uczniów (9),
dostęp do; pomocy (13), miejsce realizacji zajęć (10), inicjatywy uczniów (6). Nauczyciele wskazują ponadto na:
środowisko ucznia (7), efektywność działań (3), wiek ucznia (3) oraz samopoczucie stan psychofizyczny

Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce.
Ankietowani uczniowie klas V informują, że nauczyciele uzasadniają każdy stawiany stopień (20 z 36)
lub większość stopni (12). Opcję ,,około połowy stopni" wybrało 3 badanych, zaś jeden - mniej niż połowę stopni.
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Nauczyciele, wystawiając ocenę, odnoszą się do wcześniejszych osiągnięć lub trudności uczniów na wszystkich
zajęciach (7), większości zajęć (17), na około połowie zajęć (7) lub na mniej niż połowie zajęć (3). Dwóch uczniów
deklaruje, że na żadnych zajęciach. Na wszystkich obserwowanych zajęciach nauczyciel udziela opisowej
informacji zwrotnej po odpowiedziach uczniów, zaś na 5 z 6 nauczyciel podaje przyczyny, dla których odpowiedź
jest prawidłowa lub nieprawidłowa (na jednych nie było takiej sytuacji). W Szkole widoczne są informacje
o aktualnych sukcesach uczniów (gazetki Samorządu, dyplomy uczniów za udział w konkursach, galeria zdjęć).

Ocenianie uczniów motywuje ich do dalszej pracy.
W opinii większości ankietowanych rodziców ocenianie zachęca (13 z 61) lub raczej zachęca (31) dziecko
do dalszego uczenia się. Nie zachęca w opinii 13 badanych, zaś zdecydowanie nie zachęca, zdaniem 4 badanych.
Podobnie ankietowani uczniowie klas V informują, że nauczyciele rozmawiają z nimi o tym, co wpłynęło na ich
trudności w nauce (często -31 z 36, rzadko- 12, nigdy -3); rozmawiają o tym, co wpłynęło na sukcesy w nauce
(bardzo często- 4, często- 16, rzadko-13, nigdy- 3). Uczniowie, kiedy są oceniani, najczęściej są zadowoleni (22),
mają ochotę się uczyć (20), postanawiają, że się poprawią (23), wiedzą, co mają poprawić (20). 5 uczniom jest to
obojętne, a jeden nie wie, co ma dalej robić. Bardzo podobne informację otrzymano w trakcie wywiadu grupowego
z uczniami.

W Szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów.
Zdaniem Dyrektora monitoring osiągnięć uczniów to: porównanie wyników nauczania z wynikami z egzaminów,
analiza OKE, praca zespołów przedmiotowych, analizowanie podstawy programowej i egzaminów próbnych.
,,Prowadzimy diagnozy na miejscu, wymiana doświadczeń w ramach zespołów przedmiotowych, są Dni Otwarte
i bieżąca informacja." Szkoła szuka odpowiedzi, czy jest realizowana podstawa programowa; czy stworzono
warunki dla rozwoju każdego ucznia; czy zmiany przynoszą pożądane efekty?. Najważniejsze wnioski
z monitorowania osiągnięć uczniów: wdrażanie dożycia w kulturze; teatr, spotkania z aktorami, systematyczna
poprawa wyników kształcenia- poprawa i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Szkole. Większość
nauczycieli prowadzi monitoring postępów i osiągnięć uczniów w sposób zorganizowany i systematycznie (9),
trzech próbuje prowadzić systematyczną analizę, a dwóch prowadzi analizę, gdy pojawia się taka potrzeba.
Najczęściej realizowane są osiągnięcia wszystkich uczniów (11 z 15), uczniów zdolnych (4), uczniów z problemami
(4) oraz innych uczniów (z orzeczeniami z poradni, problemami w nauce i zachowaniu- 9). Wnioski z monitoringu
to: dostosowanie zajęć pozalekcyjnych do potrzeb uczniów:12, stosowanie metod aktywizujących: 5, zwiększenie
ilości sprawdzianów: 3, zmiana metod form pracy: 5, częste kontakty z rodzicami w dni otwarte: 7, objęcie uczniów
pomocą psychologiczno – pedagogiczną, kontakty z pedagogiem: 10, różnicowanie trudności zadań pod kątem
możliwości uczniów: 6, zachęcanie do udziału w konkursach, pomoc w przygotowaniu do konkursów: 5, wymiana
doświadczeń: 2.

Procesy edukacyjne przebiegające w Szkole są monitorowane.
Dyrektor informuje w ankiecie, że monitoring procesów edukacyjnych prowadzony jest systematycznie, 2 razy
w roku, kontrolowana jest rytmiczność realizacji obowiązkowego wymiaru godzin z danego przedmiotu.
Analizowane są wyniki próbnych i zewnętrznych sprawdzianów. Analizy prowadzone są indywidualnie w stosunku
do każdego ucznia. Wnioski są wdrażane do dalszej pracy. Obliczana jest edukacyjna wartość dodana.
Kontrolowane jest bieżące ocenianie i dokumentacja nauczania. Obserwowane są lekcje, imprezy, wycieczki
i uroczystości szkolne. Analizowana jest korelacja ocen końcowych z przedmiotów z wynikami ze sprawdzianu
zewnętrznego. Analizowane są sukcesy uczniów w konkursach, turniejach, zawodach. Kontrolowane jest
przestrzeganie procedur wystawiania ocen śródrocznych, rocznych i końcowych. Analizowana jest realizacja
zaleceń zespołów do planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzona jest
ponadto analiza dostosowania tematyki zajęć realizowanych w ramach 19 i 20 godziny do potrzeb i zainteresowań
uczniów. Analizowane jest czytelnictwo uczniów oraz analizowana jest frekwencja uczniów. Dyrektor szuka
odpowiedzi na pytania:
1. Jaki jest stopień realizacji podstawy programowej?
2. Czy realizowane są wnioski z analiz próbnych i zewnętrznych sprawdzianów?
3. Czy w procesie nauczania uwzględniane są indywidualne potrzeby uczniów?
4. Czy realizowana jest koncepcja pracy Szkoły w obszarze edukacja?
5. Czy tematyka zajęć pozalekcyjnych dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz oczekiwań
rodziców?
6. Czy uczniowie osiągają wyniki na miarę swoich możliwości?
7. Czy występuje korelacja między wynikami zewnętrznych sprawdzianów egzaminów , a ocenami końcowymi?
8. Czy realizowane są wnioski z ewaluacji wewnętrznej?
9. Czy uczniowie potrafią pracować zespołowo, np. przy realizacji projektów edukacyjnych?
10. W jakim stopniu nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie w procesie edukacyjnym i jakie są tego
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wyniki?
11. Jaki jest stopień przygotowania uczniów do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym?
Najważniejsze wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych:
1. Zwiększenie liczby próbnych sprawdzianów i wprowadzenie analizy indywidualnej wyników wpłynęło
zdecydowanie na poprawę wyników na sprawdzianie zewnętrznym przeprowadzanym przez OKE.
2. Modyfikacja planów nauczania, zwiększenie godzin matematyki, języka polskiego, z puli godzin do dyspozycji
Dyrektora, wpłynęło korzystnie na wyniki z egzaminu.
3. Poprawa bazy dydaktycznej ma duży wpływ na zaangażowanie uczniów w procesie edukacyjnym i chęć udziału
w zajęciach pozalekcyjnych.
Niemal wszyscy (14 z 15) ankietowani nauczyciele monitorują procesy edukacyjne: systematycznie w sposób
zorganizowany: 4, próbują prowadzić systematyczną analizę: 4, prowadzą analizę, gdy pojawia się taka potrzeba:
4. Najważniejsze wnioski z analizy to: korelacje przedmiotowe: 8, udział w konkursach: 5, poprawa frekwencji: 6,
szczegółowa analiza sprawdzianów zewnętrznych: 4, urozmaicenie zajęć metodami aktywizującymi, stosowanie
różnych metod i form pracy: 8, położenie nacisku na ćwiczenia standardów egzaminacyjnych: 4, odrabianie zadań
domowych: 4, wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć: 1, dostosowanie oferty
zajęć pozalekcyjnych do potrzeb uczniów: 2, eliminowanie błędów: 2.

Wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych. 
Dyrektor w ankiecie wśród przykładów decyzji dotyczących procesów edukacyjnych, które wynikają z monitoringu
tych procesów wymienia: umieszczenie kalendarza próbnych sprawdzianów w planie nadzoru pedagogicznego;
wprowadzenie obowiązku systematycznego informowania rodziców o postępach w nauce ich dziecka,
wprowadzenie „dni otwartych”; dostosowanie decyzją Dyrektora tematyki zajęć w ramach 19 i 20 godziny
do potrzeb Szkoły; zakupienie nowoczesnych środków audiowizualnych; przystąpienie do projektu „Internetowy
Teatr TV"; powołanie zespołów do pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ankietowani nauczyciele wykorzystują
wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych stosując:
- ćwiczenia: 8,
- metody aktywizujące: 4,
- zwiększają liczbę zadań: 3,
- dostosowują metody pracy do możliwości uczniów, udział w konkursach: 5,
- dają szanse na poprawę słabych ocen wymagając wcześniejszego przygotowania do poprawy: 2,
- nanoszą poprawki na plany wynikowe:3,
- stosują przyjęte reguły postępowania w przypadku odpisywania przez uczniów zadań domowych w Szkole: 3,
- odpowiedni dobór metod i form pracy: 3,
- organizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz przedmiotowych w ramach art. 42 KN
doskonalących umiejętności ucznia: 3.

Współpraca nauczycieli i uczniów dotyczy procesów edukacyjnych.
W zgodnej opinii Dyrektora i nauczycieli podejmowane przez Szkołę działania uwzględniają propozycje, opinie
uczniów. Dyrektor podaje przykłady: plan pracy wychowawczej danej klasy, imprezy i wycieczki, utrzymanie
mundurków. Wymienia ponadto liczbę dyskotek, działalność Samorządu Uczniowskiego, organizację niektórych
świąt np. Święta Bożego Narodzenia; wskazuje na wpływ na ocenę zachowania, redagowanie gazetki szkolnej.
,,Jest skrzynka pytań i propozycji". Nauczyciele (15) deklarują, że biorą pod uwagę opinie uczniów o tym, jak
chcieliby się uczyć: na wszystkich zajęciach: 2, na większości zajęć: 3, na około połowie zajęć: 4, na mniej niż
połowie zajęć: 4, na żadnych-1. Ankietowani uczniowie klas V informują, że nauczyciele pytają ich o opinie, w jaki
sposób chcieliby się uczyć na lekcjach na mniej niż połowie zajęć (12 z 36) na około połowie zajęć (4),
na większości zajęć (8) i na wszystkich zajęciach (2). Aż 10 badanych uważa, że nie ma takiej sytuacji na żadnej
lekcji. Młodzież w trakcie wywiadu wymienia zmiany w Szkole, które zostały przygotowane wspólnie przez
nauczycieli i uczniów: plusy i minusy za odpowiedź, wycieczki, Poczta Walentynkowa, dni wolne od zajęć, sprawy
wychowawcze w klasie, udział w konstrukcji oceny zachowania.

Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się.
Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się. Ankietowani
nauczyciele stosują różnorodne sposoby w celu motywowania swoich uczniów, m.in.: pochwały, wyróżnianie
na apelach, wpis do Złotej Księgi, inne wzmocnienia pozytywne:14, zachęcanie do udziału w konkursach
i dodatkowych zajęciach: 12, przydzielanie zadań dodatkowych: 9, organizowanie wystaw prac uczniowskich:10,
systematyczne przekazywanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci: 5, nagradzanie nawet najmniejszych
sukcesów, ocenianie: 6, umieszczanie informacji na stronie internetowej, gazetce:11, dostosowanie wymagań
do możliwości uczniów: 4. Rodzice w wywiadzie informują, że nauczyciele zachęcają do pracy, są otwarci na różne
pomysły; uczniowie wiedzą, czego się od nich oczekuje i wiedzą, jak należy postępować. Problemy są
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rozwiązywane na terenie całej Szkoły. Organizowane są zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, konkursy,
projekt ucznia zdolnego, rozwija się zdolności, dodatkowe zajęcia przygotowujące do konkursów, ,,nauczyciele
pomagają, są zajęcia wyrównawcze np. z angielskiego; zdolniejsi pomagają słabszym". Uczniowie w wywiadzie
wskazują na: humor nauczycieli na lekcjach, zajęcia pozalekcyjne, konkursy, 100- na lekcja prowadzona jest przez
uczniów, są quizy na lekcjach, praca w grupach, prezentacje, filmy, stosowane pochwały i nagrody.

Wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów są wdrażane.
Dyrektor w ankiecie wymienia najważniejsze przykłady wdrożonych wniosków z monitorowania osiągnięć uczniów:
1. Zmieniono plany nauczania – zwiększając liczbę godzin matematyki, języka polskiego.
2. Zwiększono liczbę próbnych sprawdzianów przygotowywanych przez nauczycieli, a także Szkoła bierze udział
w sprawdzianach ogólnopolskich przygotowywanych przez wydawnictwa np. OPERON lub Centralną Komisję
Egzaminacyjną.
3. Wyniki próbnych sprawdzianów są analizowane pod kątem indywidualnych osiągnięć ucznia celem
zdiagnozowania braków w opanowaniu kluczowych umiejętności.
4. Systematycznie kupowane są pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne, np.: zakupiono projektory, tablicę
interaktywną, pomoce do przyrody, matematyki itp., zgodnie z przedstawianymi przez nauczycieli
zapotrzebowaniem.
5. Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczniowie zostali objęci indywidualną pomocą.
6. Liczniejszy jest udział uczniów z sukcesami w konkursach, zwłaszcza w konkursach organizowanych przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Ankietowani nauczyciele wśród przykładów wdrożonych przez nich wniosków z monitorowania osiągnięć uczniów
wymieniają:
- prowadzenie zajęć z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych: 4,
- współpracę z rodzicami: 7,
- stosowanie aktywizujących i nowoczesnych metod aktywizujących: 6,
- udział w konkursach, akademiach, prezentacjach:8,
- Wykorzystywanie pomocy z projektu ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenie": 2,
- dobór środków dydaktycznych: 3,
- dostosowanie metod pracy do możliwości uczniów: 7,
- systematyczną informację o postępach w nauce poprzez założenie „Dzienniczków postępów: 1, - podniesienie
jakości kształcenia w zakresie tych umiejętności, które wypadły najsłabiej na sprawdzianie: 3.

Informacja o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się.
W opinii większości ankietowanych rodziców (35 z 61) około połowa (8), większość (20) lub wszyscy (7)
nauczyciele wyjaśniają ich dziecku, jak się uczyć (mniej niż połowa - 9, żaden- 2, trudno powiedzieć- 15). Zdaniem
51 badanych ich dzieci zdecydowanie ( 17) lub raczej wiedzą (34) jak się uczyć. Opcję ,,raczej nie" wybrało 9 osób,
a 1 nie udzieliła odpowiedzi. Połowa (17 z 34) uczniów klas VI deklaruje, że nie otrzymała w dniu badania
od nauczyciela wskazówki, która pomogła im się uczyć. Połowa badanych ma opinię odwrotną. Inny wynik
otrzymano w klasach V: zdaniem 35 z 36 badanych wszyscy (15), większość (16) lub około połowa (4) nauczycieli
wyjaśnia im, jak się uczyć. Jeden uczeń wybrał opcję- ,,mniej niż połowa". Wszyscy badani (36) potrafią (17)
lub raczej potrafią (19) się uczyć. W wywiadzie dzieci podają, że w Szkole rozmawia się z nimi o tym, jak się uczyć:
należy zaczynać od trudniejszych przedmiotów, nie uczyć się teorii, ,,nauczyciele uczą, jak się uczyć. To bardzo
pomaga w nauce, bo ,,nauczyciele tłumaczą".

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

Komentarz:

Nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych. Wspomagają siebie
nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych. Wprowadzanie zmian dotyczących
przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami.

Nauczyciele współdziałają przy tworzeniu procesów edukacyjnych.
Niemal wszyscy ankietowani nauczyciele (14 z 15) informują, że konsultują swoje plany zajęć edukacyjnych
z innymi nauczycielami. Z analizy dokumentacji wynika, że istnieje plan, opracowany w ramach nadzoru, w którym
przewiduje się przeprowadzanie sprawdzianów próbnych w ciągu roku szkolnego, plany zespołów zadaniowych
i przedmiotowych (roczne), w których uwzględnia się przeprowadzanie i analizę sprawdzianów próbnych, udział
w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych, planuje się także realizację programu edukacji zdrowotnej.

Nauczyciele współpracują przy analizie procesów edukacyjnych.
Ankietowany Dyrektor podaje, że w Szkole prowadzona jest wszechstronna analiza procesów edukacyjnych: 1.
Analiza dokonywana jest przez zespoły przedmiotowe, wychowawcze, zadaniowe. 2. Analizy dokonuje Dyrektor
i jego zastępca w ramach nadzoru pedagogicznego. 3. Analizy dokonują zespoły powołane do ewaluacji
wewnętrznej. 4. Analizy dokonują samodzielnie nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
Nauczyciele w ankiecie deklarują, że analizy procesów edukacyjnych zachodzących w Szkole dokonują:
samodzielnie (9 z 15), wspólnie z innymi nauczycielami np. w zespołach zadaniowych (13), z innymi nauczycielami
przy okazji nieformalnych spotkań i rozmów (11). Dwóch respondentów uważa, że w Szkole nauczyciele nie
prowadzą takiej analizy. Nauczyciele w wywiadzie podają konkretne przykłady analiz procesów edukacyjnych
prowadzonych wspólnie przez nauczycieli: analiza sprawdzianów i wyników egzaminów wewnętrznych
i zewnętrznych, wyciąganie wniosków, opracowanie programów naprawczych, analiza planów wynikowych, analiza
realizacji ścieżki prozdrowotnej, dobór środków metod - lepszy sposób przyswajania wiedzy, analiza pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, analiza pracy edukacyjnej; wyniki sprawdzianów omawiane są na zespołach
przedmiotowych nauczycieli, prowadzona jest diagnoza w klasach I -III, IV i I gimnazjum ,,na wejściu"
(sprawozdania co miesiąc).

Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych.
W zgodnej opinii Dyrektora i nauczycieli w wywiadach nauczyciele wspierają się wzajemnie w pracy z uczniami.
Działają zespoły nauczycieli uczących w danej klasie, prowadzone są lekcje otwarte, funkcjonują zespoły
przedmiotowe, jest zauważalna wymiana doświadczeń, lekcje koleżeńskie. Ponadto nauczyciele organizują
wspólne imprezy, projekty edukacyjne, zespoły samokształceniowe dotyczące metod aktywizujących; korzystania
z tablicy interaktywnej oraz organizacji wycieczek, w tym zagranicznych. Zdaniem nauczycieli zespoły
przedmiotowe omawiają wspólnie problemy edukacyjne z przedmiotów, rozwiązują problemy na bieżąco,
opracowują swój harmonogram pracy, wymieniają się doświadczeniami, prowadzą lekcje otwarte z tablicą
interaktywną, służą pomocą przy realizacji uroczystości, piszą scenariusze, doradzają, opracowują dokumentację
szkolną, plany, analizują podstawę programową i dostosowują treści prozdrowotne, organizują wyjazdy na Zieloną
Szkołę, konkursy, apele, współpracują z policją itp. Wśród przykładów wsparcia uzyskanego od innych nauczycieli
w swojej pracy z uczniami nauczyciele podają:
- wymianę doświadczeń, informacji, lekcje otwarte: 9,
- dzielenie się warsztatem pracy: 9,
- pracę w zespołach przedmiotowych, samokształceniowych, zadaniowych itp.: 6,
- organizację konkursów, akcji społecznych, imprez:11,
- opracowanie kryteriów ocen, wspólne opracowanie dokumentacji: 6,
- pozyskiwanie informacji o uczniach oraz pomoc w pracy wychowawczej udzielana przez pedagoga: 9,
- dzielenie się wiedzą, doświadczeniami po odbytych szkoleniach i kursach: 7,
- rozwiązywanie problemów wychowawczych: 4.
W opinii niemal wszystkich ankietowanych (14 z 15) wsparcie, jakie uzyskują od innych nauczycieli jest
wystarczające (12) lub raczej wystarczające (2). Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi.

Proces zmiany jest efektem wspólnych decyzji.
Dyrektor wśród zmian dotyczących procesów edukacyjnych, które zostały wprowadzone w Szkole w wyniku
wspólnie podjętych decyzji wymienia: próbne egzaminy (efekt- poprawa wyników); zajęcia pozalekcyjne
z inicjatywy Rady Rodziców, w klasach I-III próbne zajęcia z tablicą interaktywną; zajęcia chóru – organ
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prowadzący przydzielił 2 godziny tygodniowo; Teatr Interaktywny TV; Projekt ,,Dzień Ziemi”; wprowadzenie wielu
zespołów przedmiotowych (efekt- udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych). Ankietowani nauczyciele
uważają, że ich głos jest brany (8 z 15) lub raczej brany (6) pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji
o wprowadzaniu koniecznych zmian w realizacji procesów edukacyjnych. W ich opinii podejmowane są wspólne
działania dotyczące udziału w konkursach, organizacji wycieczek, oferty zajęć pozalekcyjnych, zakupu środków
dydaktycznych (8). Istnieje możliwość na bieżąco zgłoszenia uwag i wniosków: na spotkaniach zespołów grup
wychowawczych, na spotkaniach zespołów samokształceniowych, podczas zebrań Rady Pedagogicznej;
,,Dyrekcja uwzględnia sugestie nauczycieli związane z dodatkowymi zajęciami, projektami oraz wspiera nauczycieli
bądź zespoły nauczycieli przy opracowywaniu innowacji pedagogicznych". Ponadto Dyrektor organizuje
wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli, po uwzględnieniu możliwości
oraz potrzeb i zainteresowań uczniów planuje się dodatkowe zajęcia, godziny, przedstawia się propozycję Dyrekcji
Szkoły, Radzie Pedagogicznej, które w większości są realizowane (6).

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Kształtuje się postawy uczniów

Komentarz:

            

Działania wychowawcze podejmowane w Szkole są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów. Uczniowie
uczestniczą w działaniach edukacyjnych oraz patriotycznych sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu
pożądanych postaw. Działania wychowawcze podejmowane w Szkole są planowane i modyfikowane
zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem. Są analizowane a wnioski z tych analiz są wdrażane.

Działania wychowawcze podejmowane w Szkole są spójne.
Dyrektor w wywiadzie podaje, że pozostawienie mundurków szkolnych wspólnie postanowili uczniowie i rodzice;
działa zespół wychowawców, realizowane są wspólnie zebrania z rodzicami, ustala się tematy na zebraniach Rady
Pedagogicznej. Uzgadnia się plany wychowawcze i tematykę godzin z wychowawcą. Nauczyciele w wywiadzie
wskazują ponadto na: ujednolicony program wychowawczy, dostosowany do potrzeb klasy, procedury szkolne,
jednolite zachowanie nauczycieli w stosunku do uczniów; nauczyciele podejmują wspólne działania, pogadanki,
wypracowanie wspólnych metod w sprawach odpisywania zadań domowych, informowanie o działaniach
wychowawczych wspólnie z rodzicami, zebrania, dzienniczki, dni otwarte. Podkreślają, że Szkoła posiada
Certyfikat Bezpieczna Szkoła, jest dobra współpraca Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, owocna współpraca ze
środowiskiem, osiągnięcia w konkursach ,,kuratoryjnych" i gminnych, zawodach sportowych. Zdaniem
pracowników niepedagogicznych w Szkole dyskutuje się na temat pożądanych postaw uczniów, na zebraniach
Rady Pedagogicznej, w pokoju nauczycielskim rozmawia się na ten temat. ,,My zgłaszamy o zniszczeniach, to
swobodna rozmowa, ...nic nie jest poniszczone, bo tego Dyrektor pilnuje”. Większości ankietowanych rodziców (53
z 61) zdecydowanie (9) lub raczej zdecydowanie (44) odpowiada sposób, w jaki Szkoła wychowuje uczniów
(,,raczej nie" -8). 44 z 61 badanych uważa, że nauczyciele sprawiedliwie (9) lub raczej sprawiedliwie (35) traktują
uczniów. Jednak aż 17 osób jest innego zdania: raczej nie -12; zdecydowanie nie - 5. Uczniowie klas V są
traktowani sprawiedliwie (14) lub raczej sprawiedliwie (14), zaś 8 ,,raczej niesprawiedliwie". Podobny wynik
otrzymano w odpowiedzi na pytanie ,,Czy czujesz się traktowany(a) w równy sposób z innymi uczniami":
zdecydowanie tak:13, raczej tak:16, raczej nie: 6 zdecydowanie nie:1.

Działania wychowawcze są adekwatne do potrzeb uczniów. 
Nauczyciele deklarują, że przeprowadzają diagnozę wychowawczych potrzeb uczniów poprzez rozmowy
z rodzicami, obserwacje, zbieranie wiadomości o klasie uczniu, określenie potrzeb pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, współpracę z instytucjami np. Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, diagnozy
wychowawcze, wymianę informacji z nauczycielem i uczniem, ankiety potrzeb, wczesny wgląd w życie ucznia.
W wyniku tej diagnozy określają potrzeby np. kierowanie do Opieki Społecznej, dożywianie, pomoc
psychologiczno-pedagogiczna, Karty Indywidualnych Potrzeb, praca na bieżąco z uczniem, pomoc materialna
(akcje charytatywne, dary żywnościowe), zakładanie Niebieskiej Karty w przypadku przemocy w rodzinie. W celu
zaspokajania tych potrzeb podejmuje się wiele działań: akcje charytatywne, ekologiczne, konkursy, imprezy
artystyczne, sportowe, środowiskowe zbiórka paczek żywnościowych, kierowanie do opieki społecznej, zespoły
interdyscyplinarne, zajęcia profilaktyczne. Konkursy dotyczące ,,Bezpiecznej Szkoły”.
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Uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw. 
Zdecydowana większość ankietowanych uczniów klas V uczestniczyła w w rozmowie na temat odpowiedniego
zachowania w ostatnim miesiącu (21 z 36) lub klika miesięcy temu (4). 4 osoby podają, że było to około pół roku
temu lub dawniej, a 6 badanych wybrało wariant - ,,nigdy". Na wszystkich obserwowanych zajęciach (6)
nauczyciele poprzez swój sposób zachowania kształtują pożądane społecznie postawy. Nauczyciele wymieniają
w wywiadzie działania kształtujące społecznie pożądane postawy, w których brali udział uczniowie: akcje
charytatywne, zbiórka paczek żywnościowych, akcje ekologiczne, paczki dla potrzebujących, kierowanie do opieki
społecznej, zespoły interdyscyplinarne, zajęcia profilaktyczne, spotkania z Policją.

Uczniowie biorą udział w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w Szkole. 
Uczniowie w trakcie wywiadu podają, że w Szkole promuje się pilność w nauce, aktywność na lekcjach, pomoc
kolegom, grzeczność, kulturę osobistą, dyscyplinę i samodzielność, tolerancję i empatię. ,,Te rzeczy są ważne, by
się lepiej zachowywać. Działa Grupa Charytatywna, organizowana jest pomoc dla zwierzaka, Góra Grosza, zbiórka
nakrętek, Podziel się prezentem od św. Mikołaja". W opinii Dyrektora i nauczycieli (ankieta) uczniowie
zdecydowanie (6 z 15 nauczycieli) lub raczej (6) uczestniczą w tworzeniu i zmianie szkolnego systemu
oddziaływań wychowawczych. Dyrektor deklaruje, że odbywa się to:
1. Poprzez Samorząd Szkolny: dyskoteki, regulamin działalności, opiniują sprawy zgodnie z prawem oświatowym
np. wprowadzenie jednolitego stroju.2. Redagują gazetkę szkolną, wypowiadając się w niej także na tematy
wychowawcze. 3. Na terenie Szkoły umieszczona jest skrzynka, do której uczniowie mogą wrzucać pytania
i propozycje dotyczące życia Szkoły. 4. Organizacja wycieczek i imprez klasowych (np. Wigilie klasowe). 5.
Realizacja godzin wychowawczych.6. Biorą czynny udział przy ustalaniu ocen z zachowania.7. Uczniowie
uczestniczyli w planowaniu i realizacji zadań w ramach projektu ,,Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń".
Nauczyciele wśród przykładów współtworzenia i modyfikowania działań wychowawczych wymieniają m.in.: pracę
w Samorządzie Uczniowskim: 6, organizację imprez, wycieczek, akcji społecznych:11, sugestie dotyczące tematyki
godzin z wychowawcą:10, redagowanie gazetki szkolnej ,,Na oku": 5, dbanie o wystrój Szkoły i klasy: 5, branie
udziału w zadaniach i inicjatywach w zakresie bezpieczeństwa, co przyczyniło się do uzyskania przez Szkołę
w roku szkolnym 2012/ 2013 certyfikatu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”: 5, współdecydowanie
o zajęciach wychowawczych i profilaktycznych: 5. Nauczyciele w trakcie wywiadu wskazują na: akcję Góra Grosza,
zbiórki charytatywne, zbiórkę żywności dla schroniska dla zwierząt, zbiórki nakrętek, baterii, elektrośmieci, udział
w Pikniku Ekologicznym, Dzień Ziemi, akcje udzielania pierwszej pomocy, zbiórka słodyczy i zabawek dla Domu
Dziecka,,, Podziel się paczką od św. Mikołaja", Andrzejki , Mikołajki, Turniej Rycerski- kl I-III i gimnazjaliści.
Wymieniają także zadania Bezpiecznej Szkoły. Uczniowie się z postawami promowanymi w Szkole zgadzają,
,,zgodne współdziałanie z innymi, dążenie do doskonałości, wychowanie prozdrowotne i profilaktyka, spotkania
z Policją dot. cyberprzemocy, zbiórka żywności, Owoce Szkole, Dzień bez papierosa, dyscyplina, tolerancja. Nie
zawsze zgadzają się z mundurkami, zakazem używanie telefonów komórkowych, zakazem wyzywającego stroju,
makijażu". Rodzice informują w wywiadzie, że uczniowie mają wpływ na działalność Szkoły, bo jest Samorząd
Uczniowski, najpełniej wyraża opinię uczniów; Dyrektor jest otwarty na różne pomysły np. ,,Cała Polska czyta
dzieciom", akcje charytatywne. ,,Program edukacyjny na cały rok i zasady zachowania- opiniowanie. Uczniowie
wiedzą czego się od nich oczekuje i wiedza jak należy postępować." Problemy są rozwiązywane na terenie całej
Szkoły. Młodzież ma wpływ na zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, konkursy, projekt ucznia zdolnego,
,,rozwija się zdolności, dodatkowe zajęcia przygotowujące do konkursów, nauczyciele pomagają, zajęcia
wyrównawcze np. z języka angielskiego; zdolniejsi pomagają słabszym".

Wnioski z analizy działań wychowawczych są wdrażane. 
Zdaniem Dyrektora (wywiad) wnioski z analiz działań wychowawczych to: dobry poziom bezpieczeństwa w Szkole,
organizacja spotkań z policjantem i teatry profilaktyczne. Nauczyciele wskazują ponadto na: spójność działań
i współpracę z rodzicami, doskonalenie zawodowe; przynosi to efekty: lepsza frekwencja, brak agresji, subkultur
i używek. Zwracają uwagę na kształtowanie postaw patriotycznych i regionalizmu, opiekę nad grobami, projekty
edukacyjne, postawy proekologiczne i prozdrowotne. ,,Są bardzo dobre procedury". Realizowany jest plan
wychowawczy i program profilaktyki, godziny z wychowawcą. Wnioski z analiz działań wychowawczych są
wykorzystane przy ewaluacji tych programów.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Komentarz:

            

W Szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, dzięki czemu uczniowie
osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. Nie w pełni uwzględniają jednak w swojej pracy
indywidualizację procesu edukacyjnego.

Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów. 
Niemal wszyscy ankietowani nauczyciele (14 z 15) diagnozują możliwości edukacyjne swoich uczniów. Z diagnozy
wynika informacja dotycząca m.in.:
- wskazania mocnych i słabych stron ucznia, klasy: 12,
- szukania nowych rozwiązań: 10,
- treści, które należy utrwalić: 9,
- zagrożenia środowiska szkolnego i poza nim: 8,
- konieczności udziału w kołach zainteresowań i zajęciach wspomagających: 6,
- warunków materialnych, sytuacji rodzinnej: 7,
- określenia skuteczności stosowanych metod i form pracy: 5.
Z wywiadu z partnerami wynika, że problemem jest eurosieroctwo, bezrobocie, szara strefa, przemoc w rodzinie
,,wszystkie problemy są zgłaszane, współpracujemy ze Szkołą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem
Interdyscyplinarnym". Udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, Szkoła współpracuje kompleksowo
z rodziną. Nauczyciele są otwarci na szkolenia, stosowanie procedur, ,,docieramy również do rodziców.
Uzależnienia to najmniejszy problem". Rodziny potrafią sobie radzić, są przedsiębiorcze, umieją szukać informacji,
uczestniczą w szkoleniach, są zainteresowani dzieckiem, permanentnie kontrolują Szkołę.

Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. 
Dyrektor w ankiecie informuje, że czynnikiem, który sprawia, że uczniowie średnio-zdolni lub wysoko-zdolni
w Szkole nie osiągają sukcesu edukacyjnego jest czynnik ekonomiczny –niewystarczające środki finansowe
na zabezpieczenie pełnego udziału ucznia w procesie edukacyjnym. Uczniowie klasy V, gdy myślą o swoich
wynikach w nauce uważają, że wszystko jest w porządku (20 z 36), czują radość (9) lub czują niezadowolenie,
że nie mogli zrobić więcej (6). Za swój największy sukces uczniowie uznają czołowe miejsca w konkursach
i zawodach , udział w konkursach i zawodach, dobre oceny z przedmiotów i na świadectwie, umiejętności
plastyczne, umiejętności taneczne itp.

W Szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów.
Zdaniem Dyrektora w ankiecie Szkoła, by ograniczyć trudne uwarunkowania środowiskowe podejmuje liczne
działania, są nimi:
1. Dofinansowanie zakupu podręczników – wyprawka szkolna.
2. Stypendia socjalne, darmowe obiady we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
3. Dofinansowanie wycieczek i zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie Szkoły i poza Szkołą ze środków
Rady Rodziców.
4. Pozyskiwanie środków na dopłaty do wycieczek od lokalnych przedsiębiorców.
5. Działalność świetlicy środowiskowej.
100% uczniów posiadających orzeczenia lub opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie terapii
pedagogicznej jest objętych terapią (np.reedukacja, zajęcia logopedyczne). Działaniami, które zwiększają szanse
edukacyjne uczniów - zdaniem Dyrektora- są:
1. Diagnozowanie możliwości edukacyjnych uczniów.
2. Opracowywanie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia i realizacja zaleceń zespołów.
3. Organizacja konkursów i udział w konkursach zewnętrznych.
4. Stałe monitorowanie procesów edukacyjnych.
5. Szeroka oferta kół zainteresowań.
6. Realizacja projektów edukacyjnych.
7. Nagradzanie i nagłaśnianie osiągnięć uczniów.
8. Wprowadzanie do procesu edukacyjnego nowatorskich rozwiązań.
9. Uwzględnianie wniosków rodziców przy przygotowywaniu oferty edukacyjnej dla uczniów (np.: dodatkowe
zajęcia taneczne, chór szkolny).
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Tymi działaniami jest objętych około 60% uczniów. W opinii 42 z 61 badanych rodziców, w Szkole podejmuje się
(7) lub raczej podejmuje się (35) starania, by dziecko miało poczucie sukcesu w nauce na miarę jego możliwości.
Odmienną opinię ma 17 respondentów: raczej nie: 13, zdecydowanie nie: 4 (2 osoby nie udzieliły odpowiedzi).
Rodzice wskazują na konkursy, koła przedmiotowe i zainteresowań, inne zajęcia dodatkowe, projekty edukacyjne,
pochwały, dobre oceny, jako przykłady tego typu starań. W trakcie wywiadu dodają ponadto projekt ucznia
zdolnego, rozwijanie zdolności, pomoc ze strony nauczycieli, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
samopomoc koleżeńską. Efektem tych działań jest wysoka ocena Szkoły, ,,jest pierwsza w gminie pod względem
egzaminów", uczestnictwo w konkursach (przyrodniczy I- III miejsce, konkurs mitologiczny, biblijny, konkurs
pierwszej pomocy.). ,,Syn jest laureatem z biologii w tym roku, laureaci konkursu z fizyki, informatyki, astronomii
wcześniej". W opinii partnerów Szkoła wspomaga dzieci na miarę swoich możliwości, uruchomione są zajęcia dla
dzieci mających trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze, jak i dla zdolnych (koła zainteresowań), zajęcia
sportowe z lokalnym klubem sportowym); zajęcia na świetlicy środowiskowej dla dzieci mają na celu pomoc
w nauce odrabianie zadań domowych, uzupełnianie braków. Świetlica środowiskowa prowadzi zajęcia w czasie
ferii i wakacji, organizuje wycieczki. Wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Szkołą i nauczycielami podejmują
interwencje w sprawach kryzysowych rodziny, obejmują opieką specjalistów, dożywianiem, pomocą finansowa,
współpracując z kuratorami sądowymi i rodzicami.

W Szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. 
Dyrektor oraz nauczyciele w wywiadzie informują, że w Szkole prowadzona jest praca z uczniem zdolnym
i nienadążającym. Motywuje się uczniów do do pełnego wykorzystania swoich możliwości poprzez:
indywidualizację, wpis do Złotej Księgi, listy gratulacyjne, konkursy, zawody sportowe, koła przedmiotowe, nagrody
z pieniędzy Rady Rodziców, wycieczki do biblioteki w Myślenicach, zajęcia wyrównawcze, wdrażanie orzeczeń
i opinii, dodatkowe zajęcia z nauczycielami, promocję osiągnięć na gazetkach i stronie internetowej. Nauczyciele
dodatkowo podają informacje o: dostosowaniu zadań domowych dla uczniów, zakładanie Kart Indywidualnych
Potrzeb Ucznia, pomocy koleżeńskiej. W ich opinii pracę utrudnia czas (organizacja zajęć), brak funduszy,
zaplecza, brak ukierunkowanej zdolności u ,,zdolnych” uczniów. Na niemal wszystkich ankietowanych zajęciach (5)
nauczyciele motywują wszystkich uczniów do angażowania (raczej motywuje -1) oraz dobierają w trakcie połowy
obserwowanych lekcji (3) sposób motywowania odpowiednio do potrzeb poszczególnych uczniów (na pozostałych
zajęciach nie zaobserwowano tego). Większość rodziców uważa jednak (40 z 61), że ich dziecko nie jest (7)
lub raczej nie jest (33) traktowane indywidualnie. Odmienną opinię ma 20 rodziców: raczej tak- 19 i zdecydowanie
tak:1. Jeden nie odpowiedział na to pytanie.

Z uwagi na, w opinii rodziców, brak pełnego uwzględniania w działaniach Szkoły, indywidualizacji procesu edukacji,
ustala się średni poziom spełniania tego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: C
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Obszar: Środowisko

Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Komentarz:

            

Współpraca Szkoły z podmiotami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój dzieci. Szkoła
w swojej pracy, współpracując z wieloma instytucjami i organizacjami w środowisku, podejmuje liczne
inicjatywy uwzględniające zarówno potrzeby, jak i możliwości lokalnego środowiska. Podejmuje bardzo
wiele zadań mających na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.

Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska.
Dyrektor w wywiadzie wskazuje na liczne inicjatywy ze strony Szkoły na rzecz lokalnego środowiska:
• samorząd lokalny- pozyskiwanie środków zewnętrznych, udział w konkursach organizowanych przez Gminę,
spotkania z radnymi, organizacja konkursów: o patronie i piosenki; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej-
dożywianie, Wigilia Sołecka: część artystyczna;
• Miejski Ośrodek Kultury- Zespół ,,Elegia", konkursy;
• szkoły gminne i placówki- współpraca Przedszkola ze szkołami, konkursy, zawody sportowe, konkurs ekologiczny
w Zespole Szkół w Sułkowicach, konkurs gazetek;
• wyższe uczelnie- praktyki studenckie;
• Koło Gospodyń- Piknik Rodzinny (zabawa rodziców i dzieci);
• rodzice- imprezy klasowe i szkolne;
• Parafia- imprezy, grupa charytatywna (zbiórki dla potrzebujących, wyjazdy do Ojcowa, kiermasze świąteczne);
• świetlica socjoterapeutyczna- opieka;
• schroniska dla zwierząt- zbiórka żywności;
• LZS-zawody.
Analiza dokumentów wskazuje na współpracę w zakresie organizacji i udziału w konkursach zewnętrznych,
współpracę z uczelniami wyższymi: Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Wychowania
Fizycznego, Akademia Krakowska im. Frycza Modrzewskiego, Małopolska Szkoła im. Józefa Dietla, Wyższa
Szkoła Turystyki w Kielcach, w ramach praktyk studenckich, Strażą Pożarna, Policją (współorganizacja spotkań
i zajęć w ramach programu profilaktyki), Kołem Gospodyń Wiejskich, Parafią- współorganizacja akcji
charytatywnych, kiermaszów świątecznych, realizacja projektu ARCHEZJA o charakterze
wychowawczo-profilaktycznym, Schroniskiem dla Zwierząt. Z wywiadu z partnerami wynika, że problemem jest
eurosieroctwo, bezrobocie, szara strefa, przemoc w rodzinie ,,wszystkie problemy są zgłaszane, współpracujemy
ze Szkołą", Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, udzielana jest pomoc
psychologiczno-pedagogiczna, ,,współpracujemy kompleksowo nad rodziną". Nauczyciele są otwarci na szkolenia,
stosowanie procedur, dociera się również do rodziców. ,,Uzależnienia to najmniejszy problem." Rodziny potrafią
sobie radzić, są przedsiębiorczy, umieją szukać informacji, uczestniczą w szkoleniach, są zainteresowani
dzieckiem, permanentnie kontrolują szkołę; w Szkole prowadzone jest dożywianie. W porozumieniu z Dyrektorem,
pedagogiem, działa w Szkole świetlica środowiskowa.

Szkoła współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku.
Dyrektor w ankiecie informuje, że środowisko lokalne Szkoły tworzą: samorząd i inne instytucje samorządowe,
przedsiębiorcy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, policja, świetlica socjoterapeutyczna, placówki ochrony
zdrowia, fundacje, ośrodek pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie, dom/ośrodek kultury, szkoły lub inne
placówki edukacyjne, biblioteki, organizacje pozarządowe, rodzice, kościoły i związki wyznaniowe oraz Izba
Pamięci w Sułkowicach, Zakład Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach, Schronisko dla Zwierząt
w Harbutowicach, Ochotnicza Straż Pożarna, Zespół Regionalny „Elegia”, Szkolny Związek Sportowy, Ludowy
Klub Sportowy Rudnik, uczelnie wyższe. Na zasadach non- profit (po kosztach, niezarobkowo) z zasobów Szkoły
w tym lub poprzednim roku szkolnym korzystały: policja, świetlica socjoterapeutyczna, placówki ochrony zdrowia,
fundacje, lokalny samorząd, ośrodek pomocy społecznej, szkoły lub inne placówki edukacyjne, organizacje
pozarządowe, rodzice, grupy nieformalne, kościoły i związki wyznaniowe, Lokalna Grupa Działania – spotkania
w sprawie strategii, Ochotnicza Straż Pożarna i Ludowy Klub Sportowy Rudnik – zajęcia na sali gimnastycznej,
spotkanie opłatkowe, uczelnie wyższe – praktyki studenckie, Stowarzyszenia Gospodyń "Kalina" z Rudnika –
szkolenia dla mieszkańców (informatyczne, językowe). Nauczyciele współpracują z: rodzicami (14), Poradnią
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Psychologiczno - Pedagogiczną (12), Policją (11), biblioteką (10), Domem Kultury (12), szkołami lub innymi
placówkami edukacyjnymi (12), lokalnym samorządem (9), Ośrodkiem Pomocy Społecznej (9), świetlicą
socjoterapeutyczną (8), placówkami ochrony zdrowia (8), organizacjami pozarządowymi (7), przedsiębiorcami (6)
itp. Wymieniają w ankiecie ponadto: Świetlicę Środowiskową, „Elegię”- ludowy zespół pieśni i tańca, Straż Pożarną,
Grupę Charytatywną, Zespół Interdyscyplinarny, Dom Grecki, Bibliotekę Pedagogiczną, Zakład Gospodarki
Komunalnej, Schronisko dla Zwierząt w Harbutowicach, Dom Dziecka, Fundację ,,Archon’’, LZS Rudnik. Dyrektor
oraz nauczyciele w wywiadzie wskazują na kluczowe podmioty, z którymi współpracuje Szkoła:
• samorząd lokalny- pozyskiwanie środków zewnętrznych, udział w konkursach organizowanych przez gminę,
spotkania z radnymi, organizacja konkursów (o patronie i piosenki);
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- dożywianie, zespół interdyscyplinarny (dodatkowy pracownik na rok),
Wigilia Sołecka (część artystyczna);
• Centrum Pomocy rodzinie w Myślenicach- sytuacje kryzysowe;
• Miejski Ośrodek Kultury- Zespół ,,Elegia", konkursy;
• szkoły gminne i placówki- współpraca przedszkola ze szkołami, konkursy, zawody sportowe, konkurs ekologiczny
,,w Szkole na Zielonej", konkurs gazetek;
• wyższe uczelnie- praktyki studenckie;
• Biblioteka w Myślenicach – spotkania w soboty;
• rodzice- imprezy klasowe i szkolne;
• Parafia- imprezy, grupa charytatywna (zbiórki dla potrzebujących, wyjazdy do Ojcowa, kiermasze świąteczne);
• sołtys- projekty i pozyskiwanie środków;
• prywatni przedsiębiorcy; sponsoring wycieczek, wyjazdów na ,,zielona szkołę", fanty, doposażenie;
• świetlica socjoterapeutyczna- opieka;
• schroniska dla zwierząt (dokarmianie);
• Ludowy Zespół Sportowy - zawody.
W tym i poprzednim roku Szkoła podejmowała na rzecz środowiska lokalnego: Piknik Rodzinny, Akcję ,,Cała
Polska czyta dzieciom", wspólną Wigilię dla Rudnika w Ośrodku Kultury, akcje charytatywne i ekologiczne, Góra
Grosza, zbieranie nakrętek i baterii; zbiórki darów na Dom Dziecka w Krakowie; zbiórkę karmy dla schroniska dla
zwierząt, akcję ,,Podziel się Paczką od Św. Mikołaja”. Nauczyciele w wywiadzie wskazują dodatkowo
na współpracę z Miejską Biblioteką w Myślenicach- spotkanie z podróżnikiem, Domem Greckim, Przedszkolem.
Partnerzy zwracają uwagę na: 1. Lokalny Klub Sportowy - Rudnik w ramach programu "Piłka Nożna" prowadzi
zajęcia treningowe dla uczniów klas I- VI w trzech grupach wiekowych ok. 60 uczniów. Zimą treningi odbywają się
na terenie Szkoły w sali gimnastycznej wiosna latem na boisku sportowym. ,,Szkoła zaspokaja nasze potrzeby nie
spotkaliśmy się z odmową ze strony Dyrektora, nauczycieli czy obsługi. Zajęcia odbywają się 2 i 4 razy w tygodniu.
Dzieci dążą do sukcesu chwalą się osiągnięciami poza szkolnymi. Tutaj się nie namawia dzieci, są spontaniczne,
przystępują do zadań. nie mamy obiektów typu ,,Orlik", ale wyjeżdżamy na obiekty do Wiśniowej, Tokarni,
Dobczyc. Podejmujemy skuteczne działania wychowawcze mp. odsuniecie od meczu. Współpracujemy już 4 lata
bez przerwy, młodzież mnie mobilizuje do działania, ich entuzjazm, zaangażowanie rodziców. Warunki są trudne
ze względu na brak hali, ale środowisko się angażuje". 2. Ochotnicza Straż Pożarna - współpraca na każdej
płaszczyźnie, ,,mamy młodzieżową drużynę strażacką, występujemy w rozgrywkach sportowych", 3. Rada Miasta
Sułkowice - współpraca na bieżąco w zakresie zadań Szkoły. ,,Budowa nowego skrzydła Gimnazjum to osiągnięcie
Dyrektora". 4. Parafia - Szkoła jest otwarta, współpraca układa się bardzo dobrze nauczyciele i uczniowie oraz
rodzice angażują się, uczestniczą w życiu środowiska i kościoła. Opiekują się starsi młodszymi - akcje ,,Cała
Polska Czyta Dzieciom", akcje charytatywne, świąteczne kiermasze, zajęcia sportowe organizowane przez parafię
/ również korzystają z zaplecza sportowego Szkoły/. 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w tym Świetlica
Środowiskowa - oferują pomoc rodzinom nie tylko finansową, zapobiegają patologiom, dożywianiem objęto 33
dzieci; propaguje się zdrowy styl życia, programy profilaktyczne dla dzieci i dorosłych, pomoc finansową,
współorganizują imprezy dla środowiska, dzięki Szkole występy artystyczne, użyczamy sprzęt. Świetlica
środowiskowa pracuje w szkole 4 godziny dziennie udzielając pomocy dzieciom. 6. Gminny Szkolny Związek
Sportowy - pomimo braku wystarczającej bazy sportowej prowadzone są zajęcia lekkoatletyczne, narciarstwa
zjazdowego, 7. nauczyciele przedszkola współpracują z nauczycielami Szkoły Podstawowej. Współpraca Szkoły
z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym środowisku postrzegana jest jako satysfakcjonująca
i wystarczająca w stosunku do istniejących potrzeb. Analiza dokumentacji w pełni potwierdza informacje uzyskane
w trakcie wywiadów i ankiet.

Szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska. 
Dyrektor w ankiecie podaje, w jaki sposób Szkoła w tym lub poprzednim roku szkolnym zbierała informacje
na temat potrzeb i możliwości środowiska, w którym funkcjonuje. Te sposoby to: rozmowy indywidualne formalne
i nieformalne z przedstawicielami podmiotów działających na terenie środowiska (np. sołtys, prezes
Stowarzyszenia Gospodyń ,,Kalina", prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, kierownik MOPS w Sułkowicach,
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kierownik Świetlicy Środowiskowej), analiza protokołów zespołu przedszkolnego, spotkania Rady Rodziców, udział
w zebraniach sołeckich, sesjach Rady Miejskiej). W wywiadzie Dyrektor informuje, że Szkoła może zaspokajać
potrzeby w zakresie kultury, pomocy społecznej, charytatywnej, sportu, integracji środowiska, udostępnianie
boiska, hali sportowej i sali informatycznej. Nauczyciele wymieniają w wywiadzie ponadto: udostępnianie
pomieszczenia na kursy dla Koła Gospodyń, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Jasełka, wspólne
kolędowanie, chór w kościele, Wigilię dla mieszkańców Rudnika. Partnerzy wskazują, że nauczyciele są otwarci
na sprawy rodzin, pomoc wychowawczą. Zdaniem rodziców Szkoła zna potrzeby lokalnego środowiska, ,,bo je
słyszy regularnie". Nauczyciele pochodzą z tego środowiska, organizowane są spotkania opłatkowe w strażnicy
(chór, gimnazjum, grupa charytatywna), Jasełka, działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, prowadzone są zbiórki
charytatywne, zbierane są zabawki dla Domu Dziecka, zbiórki na chore dzieci, organizowane koncerty
charytatywne, ,,wspaniała jest współpraca z Parafią."

Szkoła prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska.
Dyrektor deklaruje w wywiadzie, że podejmowano w Szkole, w tym lub poprzednim roku szkolnym działania, aby
zaspokoić te potrzeby, m.in. wynajem sali na kurs języka obcego i informatyki, teren górnego boiska jest terenem
otwartym; działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza; hala sportowa jest udostępniana LZS. Nauczyciele wskazują
ponadto w wywiadzie na działania edukacyjne i opiekuńcze, organizację różnych imprez, akcje ekologiczne,
charytatywne, pomoc materialną. Rodzice wskazują na przykłady działań, które Szkoła prowadziła w tym
lub poprzednim roku szkolnym, w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej: Piknik Rodzinny- urządzenie
placu zabaw dla dzieci z loterii na Pikniku; projekt hali sportowej; korzystanie z sal i hali oraz boiska; tablica
interaktywna została zakupiona z 1% podatku. Rodzice deklarują wsparcie finansowe. Od firmy Szkoła pozyskała
ławeczki na korytarz, kostiumy na imprezy, księgarnie dają nagrody. Rodzice wymieniają ponadto spotkania
opłatkowe w strażnicy (chór, gimnazjum, grupa charytatywna); Jasełka, Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, zbiórki
charytatywne, zabawki dla domu dziecka, zbiórki na chore dzieci, koncerty charytatywne, wspaniałą współprac
z Parafią. Partnerzy informują dodatkowo o rozwiązywaniu problemów wychowawczych, szkoleniach na terenie
Szkoły, dożywianiu, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. itp. Analiza dokumentacji wskazuje
na współpracę ze środowiskiem w organizacji Pikników Rodzinnych, organizację konkursów o różnej tematyce,
sportowych, wynajem sali gimnastycznej dla Straży Pożarnej, udostępnienie boisk sportowych, kształtowanie
postaw regionalnych (Zespół Regionalny ,,zasilany" dziećmi i młodzieżą), wynajem sal dla Koła Gospodyń
na zajęcia z języka obcego, kurs informatyczny dla dorosłych, akcje charytatywne.

Szkoła korzysta z zasobów środowiska w procesie nauczania.
Dyrektor w ankiecie wymienia, jakie działania dydaktyczne, wychowawcze lub organizacyjne były prowadzone we
współpracy z podmiotami środowiska lokalnego w tym lub poprzednim roku szkolnym: organizacja wyjazdów
i wycieczek szkolnych, zakup sprzętu dla Szkoły, organizacja zajęć profilaktycznych, imprezy środowiskowe,
projekty edukacyjne, stypendia dla najlepszych uczniów, organizacja zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie
lub współprowadzenie lekcji, pomoc socjalna dla uczniów, zbiórka makulatury, zbiórka karmy dla zwierząt, udział
w środowiskowych uroczystościach patriotycznych, dożywianie dzieci, preorientacja zawodowa, organizacja
konkursów, praktyki studenckie, akcje charytatywne, pozyskiwanie środków na dopłaty do wycieczek, organizacja
szkoleń. Kluczowymi działaniami są: 1. Upowszechnianie kultury (Internetowy Teatr TV, Teatr Żywego Aktora,
akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, muzyczne spotkania, spotkania z aktorami i ciekawymi ludźmi, pasowanie
na czytelnika, Dzień Bibliotek, konkursy (np. mitologiczny, literacki, polonistyczny, teatralny, pięknego czytania,
lekcje muzealne. 2. Kształtowanie postaw proekologicznych – zbiórki makulatury, elektrośmieci i karmy, Dzień
Ziemi, koło ekologiczne, udział w konkursach ekologicznych, akcja sprzątania świata, wycieczki np. na wysypisko
śmieci, ujęcie wody, zadrzewianie terenu Szkoły. 3. Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa i edukacja zdrowotna
– pokazy służby maltańskiej, konkursy, zajęcia z pierwszej pomocy w klasach I-III-, udział w projekcie ,,Bezpieczna
Szkoła – Bezpieczny Uczeń", projekty „No promil, no problem”, ”W zdrowym ciele, zdrowy duch” oraz „Aby
zdrowym być jak ryba, jedz owoce i warzywa!”, „Żyj smacznie i zdrowo”, cykliczne spotkania z Policją, programy
profilaktyczne ( np.:„Archezja”, „Bezpieczni w sieci”), opracowanie regulaminu Szkoły, wycieczek szkolnych
i dyżurów nauczycielskich, realizacja projektów, opracowanie tematyki edukacji zdrowotnej do wszystkich etapów
edukacyjnych, udział w akcjach ,,Owoce w szkole" i ,,Szklanka mleka". 4. Kształtowanie poczucia tożsamości
narodowej i regionalnej – organizacja akademii i apeli, udział w środowiskowych uroczystościach z okazji świąt
państwowych i ważnych dla regionu wydarzeń historycznych, kultywowanie tradycji regionalnej (Jasełka,
kolędowanie, wigilie klasowe, konkursy, np.: na kartkę świąteczną, palmę, pisankę wielkanocną, stroik świąteczny,
szopkę, piosenki ludowej, projekty edukacyjne np.: „Czas wolny dawniej i dziś. więcej różnic czy podobieństw”),
artykuły w gazetce szkolnej ,,Na oku" (np.: „ Historia, o której warto pamiętać”). 5. Kształtowanie postaw otwartości
na drugiego człowieka poprzez prowadzone w Szkole liczne działania, np.: Góra Grosza, zbieranie nakrętek, akcja
,,Podziel się paczką od św. Mikołaja", zbiórki na rzecz dzieci z domu dziecka, zbiórka pieniędzy dla powodzian,
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy, zbiórka karmy dla zwierzą ze schroniska, zbiórki żywności przed
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świętami. Dyrektor w wywiadzie informuje, że Szkoła korzysta z zasobów Zespołu Regionalnego ,,Elegia”, Straży
Pożarnej, Policji, innych podmiotów, Parafii, sali w Domu Kultury; teren rekreacyjny pod Diabelskim Kamieniem
(boisko zielone, miejsce pod ognisko; wycieczki na lekcjach). Nauczyciele wskazują w ankiecie na: organizację
wyjazdów i wycieczek szkolnych (12), organizację zajęć pozalekcyjnych (13), organizację zajęć profilaktycznych
(9), imprez środowiskowe (8), zakup sprzętu do Szkoły (7), prowadzenie lub współprowadzenie lekcji (6), pomoc
socjalną dla uczniów (5), projekty edukacyjne (4). Wymieniają ponadto stypendia dla najlepszych uczniów,
organizację Pierwszej Pomocy, współpracę z Grupą Charytatywną, wyjazdy na ,,Zieloną Szkołę", zbiórkę
makulatury, nakrętek, baterii, zużytego sprzętu elektronicznego, obserwację, opiekę i zajęcia uczniami w trudnej
sytuacji rodzinnej (zespoły grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego), pracę przy opracowywaniu Strategii
Gminy Sułkowice na lata 2012 - 2020, zespół interdyscyplinarny, lekcje języka angielskiego w Ośrodku Kultury,
„Jasełka” dla mieszkańców Rudnika w Ośrodku Kultury, wyjścia na wysypisko śmieci, pomoc dla Domu Małego
Dziecka w Krakowie, organizację pielgrzymek, ognisk dla dzieci i rodziców, zbiórkę żywności dla zwierząt
z przytuliska w Harbutowicach. Rodzice w wywiadzie wspominają o Pikniku Rodzinnym- urządzenie placu zabaw
dla dzieci z loterii na Pikniku, projekcie hali sportowej; korzystaniu z sal i hali oraz boiska, tablicy interaktywnej
z 1% podatku, wsparciu finansowym. Zdaniem partnerów Szkoła korzysta z zaangażowania rodziców w czasie
przygotowania imprez środowiskowych, Pikniku Rodzinnego, ,,zbierają 1 % na rzecz Szkoły", sponsorują
wyposażenie Szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem.

Współpraca Szkoły z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój uczniów. 
Dyrektor w wywiadzie za najważniejsze korzyści, jakie odnoszą uczniowie dzięki współpracy Szkoły z podmiotami
działającymi w lokalnym środowisku uznaje wsparcie w procesie edukacyjnym, poszerzenie wiedzy, pogłębianie
tożsamości regionalnej, kształtowanie postaw i przekonań, możliwość autoprezentacji, rozwijanie zainteresowań,
radzenie sobie ze stresem, stypendia i darmowe obiady. Nauczyciele wskazują w wywiadzie na korzystny wpływ
na wszechstronny rozwój uczniów; naukę organizacji imprez, utrwalanie tradycji, poszerzenie oferty edukacyjnej,
zagospodarowanie czasu wolnego, integrację, uczenie radzenia sobie ze stresem, nabywanie różnych
umiejętności. Wynika to według nich z rozmowy z uczniami, rodzicami, ankiety, wymiany doświadczeń, wysokiej
frekwencja na imprezach i rozmowy z dziadkami. Uczniowie podają w wywiadzie, że w Szkole organizowany jest
Teatr Internetowy TV, organizowane prelekcje w Bibliotece w Myślenicach z przyrody, Teatr Pacynek i Kukiełek,
spotkanie z aktorami, policjantem i grzybiarzem.

Szkoła podejmuje liczne inicjatywy na rzecz środowiska, współpracuje z wieloma podmiotami zewnętrznymi
(szkoły, placówki edukacyjne, organizacje charytatywne, świetlica środowiskowa, Dom Kultury, biblioteki, Parafia),
zaś ta współpraca ma bardzo korzystny wpływ na rozwój uczniów. Współpraca Szkoły ze środowiskiem pozwala
na poszerzenie oferty edukacyjnej, kształtowanie postaw ekologicznych, charytatywnych, patriotycznych
i regionalnych. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty ustala się bardzo wysoki poziom spełniania tego
wymagania.

.

Poziom spełniania wymagania: A
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Wymaganie: Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

Komentarz:

            

Szkoła wykorzystuje w procesie nauczania i wychowania informację o losach absolwentów i podejmuje
z nimi współpracę. Podejmuje również działania, by przygotować dzieci do dalszej edukacji
i funkcjonowania w społeczeństwie.

Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów w procesie nauczania i wychowania. Szkoła
współpracuje z absolwentami.
Ankietowani nauczyciele wykorzystują informacje o losach absolwentów do doskonalenia procesu nauczania
lub wychowania: często- 2, od czasu do czasu- 4, sporadycznie -5; trzech nauczycieli wskazało opcje - ,,nigdy".
Nauczyciele w trakcie wywiadu informują o udziale w akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”- aktor Gancarczyk,
absolwent Szkoły; rozmowach z absolwentami, zapraszaniu do Szkoły. ,,Postrzegają Szkołę pozytywnie”. Należy
nadmienić, że absolwenci Szkoły kontynuują naukę w tym samym budynku, zatem informacja o ich losach jest
zdecydowanie pełna. W opinii Dyrektora (wywiad) Szkoła współpracuje z absolwentami regularnie. Absolwenci
uczestniczą w akcji ,,Całą Polska Czyta Dzieciom", udzielają wywiadów do gazetki szkolnej; pomagają
przy projektach edukacyjnych; tańczą w Zespole ,,Elegia", świadczą pomoc materialną (piasek do piaskownicy,
ławki na korytarz). Nauczyciele współpracują z absolwentami najczęściej od czasu do czasu (8); pozostali
deklarują, że sporadycznie (1), regularnie (1), zaś 4 nie współpracuje nigdy. Współpraca ta polega najczęściej na:
- organizacji imprez szkolnych i środowiskowych, konkursów, akademii (np. ślubowanie klas I, Turniej Rycerski
Mikołaj, Piknik Rodzinny): 9,
- współpracy w ramach Samorządu Uczniowskiego:3,
- wsparcia podczas praktyk studenckich: 4,
- organizacji akcji charytatywnych, pielgrzymek, ognisk, wyjazdów profilaktycznych do Ojcowa: 2,
- spotkań na terenie Szkoły: 2. 

Szkoła przygotowuje do dalszej edukacji. Szkoła przygotowuje do funkcjonowania na rynku pracy. 
W zgodnej opinii ponad połowy ankietowanych rodziców i nauczycieli Szkoła przygotowuje do dalszej edukacji.
Zdaniem niemal wszystkich nauczycieli (12 z 15), aby zapewnić sobie możliwość dalszej nauki w szkole, uczniowie
Szkoły nie potrzebują (5) i raczej nie potrzebują (7) korepetycji lub innych zajęć; potrzebują, zdaniem 2
respondentów. 35 rodziców (na 61) twierdzi, że uczniowie zdecydowanie (5) lub raczej nie potrzebują (30) tego
typu wsparcia. Zdecydowanie potrzebują, zdaniem 5 osób i raczej potrzebują w opinii 21 respondentów. W opinii
Dyrektora, by przygotować uczniów do funkcjonowania na rynku pracy Szkoła organizowała Dni Otwarte,
spotkania, godziny z wychowawcą, umieściła również gazetkę ścienną poświęcona wyborowi zawodu. Nauczyciele
w wywiadzie wskazują także na filmy dotyczące zawodów, spotkania z ciekawymi ludźmi; wycieczki, odgrywanie
scenek. Zdaniem zdecydowanej większości ankietowanych rodziców uczniowie tej Szkoły są dobrze (8 z 61)
lub raczej dobrze (46) przygotowani do funkcjonowania w dalszym życiu. ,,Raczej nie" - wybrało 6 osób i 1 -
,,zdecydowanie nie". Zdaniem partnerów oferta Szkoły jest zdecydowanie dostosowana do potrzeb obecnego
rynku pracy.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji

Komentarz:

            

Szkoła podejmuje w środowisku lokalnym działania informacyjne dotyczące osiągnięć uczniów oraz
celowości i skuteczności podejmowanych przez siebie działań. Szkoła promuje wartość uczenia się przez
całe życie. Jest postrzegana jako instytucja dbająca o jakość kształcenia oraz dobre relacje ze
środowiskiem.

Szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań Szkoły i jej osiągnięć.
Dyrektor deklaruje w ankiecie, że Szkoła informuje o swojej ofercie, działaniach i osiągnięciach: przygotowywane
są specjalne informatory, ulotki, foldery na temat działalności Szkoły; Szkoła ma własną stronę internetową; Szkoła
wydaje własną gazetkę szkolną. Szkoła cyklicznie prezentuje się w lokalnych mediach (ogłoszenia i artykuły
w prasie lokalnej, audycje radiowe, udział w programach lokalnej TV). Ponadto Szkoła informuje o swojej pracy
poprzez zebrania z rodzicami, udziale Dyrektora i przedstawicieli Rady Rodziców w sesjach Rady Miejskiej, kronikę
szkolną, happeningi (np.:,,Bezpieczni na drodze"), Parafię. Ostatnio informacja upowszechniona w środowisku
dotyczyła: zapisów do klasy pierwszej, organizacji Pikniku Rodzinnego, sukcesów w konkursach kuratoryjnych,
gminnych i szkolnych oraz sportowych, udziale Szkoły w projekcie „Internetowy Teatr TV”, organizacji pracy
Szkoły, akademii, inwestycji wykonywanych i planowanych na terenie Szkoły. Po raz ostatni Szkoła podjęła
działania promocyjno-informacyjne dotyczące swojej działalności lub osiągnięć uczniów miała miejsce nie więcej
niż miesiąc temu. Szkoła informuje o swojej ofercie głównie (analiza dokumentów) poprzez stronę internetową oraz
w gazetce szkolnej.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia Szkoły i jej uczniów.
W opinii ankietowanych rodziców (61) Szkoła informowała rodziców o osiągnięciach swoich uczniów i nauczycieli
odniesionych w tym lub poprzednim roku szkolnym: o sukcesach uczniów na olimpiadach przedmiotowych (46),
o sukcesach uczniów w konkursach (49),o sukcesach uczniów w zawodach/imprezach sportowych (40), o udziale
przedstawicieli Szkoły w ważnych wydarzeniach i uroczystościach (19), nagrodach i wyróżnieniach przyznawanych
nauczycielom i innym pracownikom szkoły (11), o otrzymaniu przez Szkolę dotacji/ grantu (5), zrealizowanych
przez Szkołę projektach lub udziale w akcji społecznej (18). Informacje na temat osiągnięć Szkoły ankietowani
oceniają dobrze lub bardzo dobrze. Partnerzy deklarują swoją wiedzę dotyczącą: sukcesów uczniów w konkursach
przedmiotowych, zawodach sportowych, nagrodach i wyróżnieniach przyznawanych nauczycielom i innym
pracownikom Szkoły, przyznawanych uczniom stypendiach naukowych. W ich opinii informacje na ten temat są
raczej wystarczające: ,,.. niczego nie brakuje, są na stronie internetowej, gazetce szkolnej, na tablicach ogłoszeń
w Szkole".

Szkoła informuje o celowości i skuteczności swoich działań.
W opinii ankietowanych nauczycieli Szkoła informuje rodziców, jaki jest cel edukacyjny działań, które realizują, jaki
jest cel wychowawczy działań, jakie cele chce realizować Szkoła, jakie działania szkoły sprawdzają się ze względu
na ich wartość edukacyjną i wychowawczą. Przedstawiciele samorządu oraz ankietowani rodzice deklarują, że są
informowani o celach, które chce realizować Szkoła (47 z 61), działaniach Szkoły, które sprawdzają się ze względu
na ich wartość edukacyjną (22), celach edukacyjnych działań, które realizują nauczyciele (29), celach
wychowawczych działań, które realizują nauczyciele (25) oraz działaniach Szkoły, które sprawdzają się ze względu
na ich wartość wychowawczą (13).

Szkoła prowadzi działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe życie.
Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają Szkołę jako dbającą o relacje z lokalnym
środowiskiem.
Dyrektor w wywiadzie oraz partnerzy wymieniają działania edukacyjne dla dorosłych (lokalnego środowiska)
prowadziła Szkoła w tym lub poprzednim roku szkolnym: szkolenia, kursy, warsztaty, projekty edukacyjne,
konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, konsultacje, debaty angażujące członków lokalnej społeczności, akcje
społeczne, działania informacyjne. Kluczowymi działaniami są: Piknik Rodzinny, Dzień Mamy i Taty,
Przedstawienie ,,Intermiś" w Domu Kultury, spotkanie z policjantem, akcje charytatywne i ekologiczne.
W dokumentacji szkolnej dostrzega się działania promujące wartość uczenia się: ,,Kształcenie. Cele priorytetowe":
1) Programy edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane w Szkole są spójne i dostosowane do potrzeb
i możliwości uczniów oraz oczekiwań rodziców.
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2) Jakość realizowanych programów zapewnia uczniom ciągły przyrost wiedzy oraz osiąganie sukcesów na miarę
ich możliwości.
3) Organizacja procesu kształcenia umożliwia właściwą realizację zadań Szkoły oraz osiąganie celów
edukacyjnych.
4) Szkoła zapewnia każdemu uczniowi równe szanse rozwoju.
5) We wszystkich obszarach pracy Szkoły stosowane są metody aktywizujące, które uatrakcyjniają przebieg
realizowanych zadań.
6) System oceniania postępów uczniów jest powszechnie znany i akceptowany oraz spełnia rolę motywacyjną.
7) Uczniowie z trudnościami dydaktycznymi mają zapewnioną opiekę i wsparcie nauczycieli i pedagoga szkolnego.
8) Absolwenci Szkoły są w stanie sprostać wymaganiom kolejnego etapu kształcenia.
9) Szkoła bada osiągnięcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki do podnoszenia efektywności kształcenia.
Ankietowani rodzice wymieniają działania edukacyjne dla rodziców lub innych dorosłych, które prowadziła Szkoła
w tym lub poprzednim roku szkolnym: akcje społeczne (13 z 61), akcje społeczne (13), projekty edukacyjne (13),
konkursy (20), szkolenia, kursy, warsztaty (8), spotkania z ciekawymi ludźmi (10), konsultacje, debaty angażujące
członków lokalnej społeczności (5). Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają Szkołę jako
dbającą o jakość uczenia się. Ankietowani rodzice i partnerzy uważają, że Szkoła dba (12 z 61 rodziców) lub raczej
dba (38 rodziców) o jakość uczenia się; raczej nie dba, w opinii 6 rodziców i zdecydowanie nie dba, zdaniem 1
respondenta. W wywiadzie rodzice wskazują na poprawę wyników sprawdzianu w skali staninowej, koła
przedmiotowe, zainteresowań, udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych. Partnerzy dostrzegają
osiągnięcia sportowe, laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych, wyniki sprawdzianów, realizację
programów na zajęciach pozalekcyjnych, zaangażowanie nauczycieli, dobrą opinię o Szkole w środowisku
lokalnym.
Zdaniem partnerów i zdecydowanej większości ankietowanych rodziców (50 z 61) nauczycielom i innym
pracownikom Szkoły zależy (16) lub raczej zależy (34) na współpracy z rodzicami. Odmienną opinię ma 6 osób
(raczej nie- 5, zdecydowanie nie-1); 5 rodziców nie udzieliło odpowiedzi.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły

Komentarz:

            

Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy Szkoły oraz współdecydują w sprawach Szkoły. W mniejszym
stopniu współuczestniczą w procesie nauczania i innych działaniach organizowanych przez Szkołę.
Działania podejmowane przez Szkołę mają na celu wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci.

Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy Szkoły oraz procesu nauczania.
Dyrektor oraz ankietowani nauczyciele informują, że rodzice dzielą się z nimi swoimi opiniami na temat pracy
Szkoły i procesu nauczania: podczas zebrań z rodzicami: 12, podczas indywidualnej rozmowy w ramach
wyznaczonych godzin spotkań dla rodziców: 14, podczas indywidualnej rozmowy poza wyznaczonymi godzinami
spotkań dla rodziców (np. podczas przerw, "okienek"): 12, przy okazji uroczystości i imprez szkolnych/klasowych:
11, poprzez ankiety: 9. Nauczyciele informują ponadto dodatkowo o spotkaniach integracyjnych, dniach otwartych,
rozmowach telefonicznych, spotkaniach poza Szkołą oraz zapisach w dzienniczkach ucznia. Ankietowani rodzice
podają, że dzielą się swoimi opiniami na temat pracy Szkoły i sposobu nauczania na zabraniach rodziców (48
z 61), w indywidualnych rozmowach w ramach wyznaczonych godzin spotkań dla rodziców (33), indywidualnych
rozmowach poza godzinami spotkań dla rodziców /np. podczas przerw, "okienek"/ (10), przy okazji uroczystości
i imprez szkolnych lub klasowych (7). Wskazują ponadto na: rozmowy telefoniczne, dni otwarte, dzienniczki, wizyty
nauczyciela w domu ucznia. W ich opinii nauczyciele poświęcają (14) lub raczej poświęcają (36) odpowiednią ilość
czasu na kontakty z rodzicami. Innego zadania jest siedmiu rodziców (,,raczej nie"-4, ,,zdecydowanie nie"- 3), a 4
osoby nie udzieliły odpowiedzi. Zdaniem większości rodziców (41 z 61) w Szkole tworzone są (8) lub raczej
tworzone (32) możliwości do dzielenia się przez rodziców opiniami na temat funkcjonowania Szkoły. Zdaniem 12
osób- ,,raczej nie"; a w opinii 2 ,,zdecydowanie nie" (7 osób nie odpowiedziało na to pytanie). Szkoła stwarza (9)
lub raczej stwarza (37) możliwości do dzielenia się opiniami i oczekiwaniami na temat jej pracy; raczej nie stwarza,
zdaniem 8 osób i zdecydowanie nie stwarza w opinii 2 rodziców (brak odpowiedzi -5). Z obserwacji wynika, że na
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tablicach informacyjnych są podane informacje na temat: zebrań rodziców, terminów indywidualnych spotkań
Dyrekcji z rodzicami, terminów indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami.

Opinie pozyskane od rodziców mają wpływ na działania Szkoły.
W zgodnej opinii Dyrektora i 12 z 15 ankietowanych nauczycieli opinie rodziców są zdecydowanie brane
pod uwagę przy planowaniu działań Szkoły (raczej brane, zdaniem 2 nauczycieli). Dyrektor wskazuje na opinie
rodziców w sprawie liczby godzin świetlicy szkolnej, planu dnia (rozkład dzwonków), wycieczek i imprez,
mundurków szkolnych, zajęć dodatkowych (taniec, język angielski). Nauczyciele w wywiadzie podają ponadto:
Piknik Rodzinny, powrót Gimnazjum, udostępnianie hali gimnastycznej i terenu wokół Szkoły mieszkańcom,
Sklepik Uczniowski (zdrowa żywność), wycieczki zagraniczne – Włochy. Rodzice wyrażają zróżnicowane opinie
na ten temat. 31 z 61 uważa, że ich opinie są zdecydowanie (5) lub raczej brane (25) pod uwagę przy planowaniu
działań Szkoły. Jednak aż 21 uważa, że te opinie nie są raczej uwzględniane, a 5, iż w ogóle się je ignoruje (5
osób nie odpowiedziało na pytanie). Zdaniem uczestniczących w wywiadzie rodziców udało się - pod wpływem
sugestii rodziców- zorganizować dodatkową grupę przedszkolną, a w tym roku 5 oddziału; zwiększono liczbę lekcji
wychowania fizycznego, wygospodarowano salę na zajęcia wyrównawcze. ,,Na organizacje mamy wpływ
ograniczony; na samo powstanie gimnazjum - tak."

Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.
W opinii ankietowanych rodziców (61) Szkoła oferuje różne formy wsparcia wychowawczego: wychowawca

współpracuje z rodzicem: 46, Szkoła oferuje pomoc specjalisty pedagoga: 41, Szkoła pośredniczy w uzyskaniu
pomocy z zewnętrznych instytucji (np. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej): 19, pomoc poradni
psychologiczno-pedagogicznej: 17, nauczyciele współpracują z rodzicami: 30, Dyrektor współpracuje z rodzicami:
23, Szkoła oferuje pomoc logopedy:15, opieka socjalna: 9, poradnictwo wychowawcze:7, grupa wsparcia: 3. Szkoła
umożliwia dostęp do następujących form wsparcia rodziców w wychowaniu: pomoc pedagoga lub psychologa
szkolnego (45), udzielanie rad i wsparcia przez nauczycieli/wychowawców w sytuacjach problemowych (31),
doradztwo w ramach indywidualnych lub grupowych spotkań z nauczycielem (15), pomoc Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej (17), opiekę socjalną (10), prowadzenie warsztatów psychologicznych
doskonalących umiejętności wychowawcze (5), prewencyjną grupę wsparcia (3). Za szczególnie pomocne rodzice
uznają: pomoc pedagoga szkolnego (34), udzielanie rad i wsparcia przez nauczycieli (wychowawców) w sytuacjach
problemowych (30), pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (21), opiekę socjalną (9) i prowadzenie
warsztatów psychologicznych doskonalących umiejętności wychowawcze (3). Dyrektor i ankietowani nauczyciele
informują, że rodzice w zależności od potrzeb mają możliwość skorzystania z pomocy pedagoga lub psychologa
szkolnego, rodzice mogą skorzystać z warsztatów psychologicznych doskonalących umiejętności wychowawcze,
rodzice są kierowani do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Szkoła prowadzi świetlicę dla dzieci, profilaktykę
zachowań ryzykownych, zajęcia wychowawcze dla dzieci i organizuje opiekę socjalną. Dyrektor z bardzo istotne
uznaje spotkania z psychologiem (korzystają rodzice) oraz opiekę ze strony świetlicy szkolnej (31 dzieci regularnie
korzysta) i świetlicy środowiskowej. Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami (13), starają się poznać
sytuację życiową wychowanków i ich rodzin (13), służą radą i wsparciem w sytuacjach problemowych (13),
doradzają, gdzie rodzice mogą szukać wsparcia (12), w zależności od potrzeb prowadzą indywidualne lub grupowe
spotkania z rodzicami (11). Ponadto prowadzą pedagogizacje rodziców, proponują fachową literaturę, promują
zdrowy styl życia, pomagają w kontakcie z instytucjami, piszą wnioski i uzasadnienia, kontaktuję się ze
specjalistami. W badanej dokumentacji opisano: pomoc pedagoga lub psychologa szkolnego, pomoc Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, poradnictwo wychowawcze, opiekę socjalną, pomoc doradcy zawodowego.
W widocznym miejscu znajduje się: informacja o godzinach dyżurów nauczycieli dla rodziców, informacja
o godzinach dyżurów Dyrekcji Szkoły dla rodziców, informacja o innych formach kontaktu (telefon, adres mailowy).
Ponadto w widocznym miejscu są wywieszone informacje skierowane do rodziców na temat wychowania, np.
o problemach wychowawczych, jak rozmawiać z dzieckiem itp.

Rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci.
Zdaniem niemal wszystkich ankietowanych nauczycieli rodzice są w wystarczającym stopniu (12) lub niemal

wystarczającym stopniu (2) informowani przez nauczycieli o sukcesach ich dzieci oraz o trudnościach jakie mają
ich dzieci (zdecydowanie tak-13, raczej tak-1). Także ankietowani rodzice informują, że są zdecydowanie (19 z 61)
lub raczej poinformowani (32) na temat sukcesów swojego dziecka/ swoich dzieci ( raczej nie-5, zdecydowanie
nie-2) oraz zdecydowanie (22) lub raczej poinformowani o trudnościach (31), jakie ma w szkole ich) dziecko (
raczej nie-4, zdecydowanie nie-1). Trzy osoby nie udzieliły odpowiedzi. Zdaniem rodziców informacje, które
otrzymują od nauczycieli lub innych pracowników szkoły na temat dzieci są pomocne w wychowaniu. W trakcie
wywiadu grupowego rodzice deklarują, że bardzo pomocne są dni otwarte- ,,pytamy, jak pomóc dziecku, sytuacje
rodzinne i inne". Wychowawcy zwracają uwagę na lojalność, spójność i i solidarność grupy, ,,mamy pełną
informację o dzieciach". Jest prowadzona pedagogizacja rodziców, nie ma spraw przemilczanych, rodzice mówią,
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jak im się coś nie podoba. Marzeniem rodziców jest - hala sportowa, nowe skrzydło gimnazjum, nie będzie
zmianowości, nauczycieli mamy dobrych- może pierwsze miejsce pod względem wyników w gminie. Dzieci lubią
Szkołę. ,,Mamy wspaniały kontakt z nauczycielami i dyrektorem". Ponadto organizowana jest Akcja Lato, wyjazdy,
,,staramy się o orkiestrę, i żeby był logopeda w Szkole".

Rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez Szkołę. Rodzice biorą udział w podejmowaniu
decyzji dotyczących życia Szkoły.
Zdaniem uczestniczących w wywiadzie nauczycieli rodzice uczestniczyli w działaniach organizowanych przez
Szkołę w tym lub poprzednim roku szkolnym: Piknik Rodzinny, akcja ,,Cała Polska Czyta Dzieciom", zbiórki
żywności, makulatury, tworzenie pomocy dydaktycznych, imprezy klasowe i szkolne, Wigilia, akcje ekologiczne,
wycieczki (propozycje i opieka). Rodzice udzielają ponadto Szkole wsparcia finansowego. Zdaniem Dyrektora
(wywiad) rodzice opiniują działania Szkoły, zgodnie z przepisami, wnioskują w różnych sprawach, organizacyjnych,
wychowawczych, dydaktycznych np. wycieczki, imprezy, nagrody dla klasy, czynią starania o poprawę bazy.
Współuczestniczą w organizacji spotkań z grzybiarzem, wirtuozem, fundowaniu nagród w konkursach,
wspomaganiu imprez, organizacji Wigilii klasowych, nadaniu imienia Szkole, tworzą program wychowawczy
i profilaktyki. Największy wpływ rodzice, w opinii Dyrektora, mieli na: pozostawienie ,,mundurków", wycieczki
i wyjazdy, starania o parking, starania o budowę hali sportowej, opiniowanie dni wolnych, wspólną organizację
Zielonej Szkoły, deklarację dotyczącą kwoty na pomoc dla dzieci; ujednolicenie strojów na wychowaniu fizycznym,
pomoc w pozyskiwaniu 1 % z podatku, wybór firmy ubezpieczenia dzieci. W opinii ankietowanych nauczycieli
rodzice uczestniczą (7) lub raczej uczestniczą (7) w podejmowaniu decyzji dotyczących życia Szkoły. Ich zdaniem
rodzice mieli wpływ m.in. na: decyzje dotyczące remontów, doposażenie Szkoły: 9, dofinansowanie nagród
i wycieczek:10, organizację zajęć pozalekcyjnych, organizowanie uroczystości, imprez szkolnych i klasowych,
konkursów: 14, zaopatrzenie sklepiku - 4. Większość rodziców (35 z 61) w ankiecie deklaruje, że w tym
lub poprzednim roku szkolnym nie współuczestniczyła ( 9) lub raczej nie współuczestniczyła (26) w podejmowaniu
decyzji dotyczących życia Szkoły; odmienną opinię ma 24 respondentów: ,,zdecydowanie tak": 9, ,,raczej tak": 15.
Dwie osoby nie udzieliły odpowiedzi. Wśród przykładów decyzji dotyczących życia Szkoły, w których podejmowaniu
brali udział rodzice, ankietowani wymieniają: organizację imprez (3), zebrania (3) , decyzje na temat patrona (1),
mundurki (2), urządzanie placu zabaw (1), podział funduszy z Rady Rodziców na imprezy i nagrody za dobre
wyniki (1). W wywiadzie rodzice informują o udziale w akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom", Pikniku Rodzinnym,
Opłatku, akcjach charytatywnych, Mikołajkach, imprezach klasowych, Dniu Nauczyciela. ,,... dzieci nas informują".
Z analizy dokumentacji wynika, że rodzice mieli wpływ na: zmiany godzin pracy świetlicy, rozkład dzwonków,
uwzględniający przerwy na posiłek, wycieczki, imprezy, mundurki i zajęcia dodatkowe.

Większość ankietowanych rodziców (35 z 61) deklaruje, że nie uczestniczyła w podejmowaniu decyzji dotyczących
życia Szkoły. Stosunkowo niewielka grupa rodziców bierze udział w imprezach organizowanych na Jej terenie.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty ustala się średni poziom spełniania tego wymagania.

 

 

Poziom spełniania wymagania: C
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Wnioski z ewaluacji:

1. Szkoła realizuje przyjętą przez Radę Pedagogiczną i akceptowaną przez wszystkie podmioty koncepcję
pracy, która szczególnie kładzie nacisk na wszechstronny rozwój ucznia, bezpieczeństwo oraz współpracę
Szkoły ze środowiskiem.

2. Procesy edukacyjne zachodzące w Szkole są planowane, a podejmowane działania służą realizacji
koncepcji pracy Szkoły oraz nabywaniu przez uczniów wiadomości, umiejętności i kształtowaniu
właściwych postaw.

3. Nauczyciele wspierają się w planowaniu, realizacji i analizie procesów edukacyjnych zachodzących
w Szkole, a efekty swojej pracy analizują systematycznie i zespołowo.

4. Procesy edukacyjne w Szkole mają zorganizowany charakter, są systematycznie monitorowane
i doskonalone.

5. Szkoła w swoich działaniach nie w pełni uwzględnia indywidualizację procesu edukacji.

6. Rodzice w niewystarczającym stopniu współuczestniczą w działaniach i podejmowanych decyzjach
dotyczących życia Szkoły.

7. Oferta edukacyjna Szkoły, poprzez swoje zróżnicowanie tematyczne i uwzględnianie w ofercie potrzeb
zdecydowanej większości dzieci, pozwala uczniom odnosić sukcesy w wielu dziedzinach.

8. Udział dzieci w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, konkursach, akcjach charytatywnych
wpływa na rozwój ich umiejętności oraz kształtowanie właściwych postaw.

9. Szkoła poprzez szerokie działania na rzecz środowiska i liczne przedsięwzięcia o charakterze
wychowawczym (imprezy patriotyczne, artystyczne, charytatywne, ekologiczne) rozbudza ambicje
uczniów, co w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia ich szans edukacyjnych.

10. Szkoła otwarta jest na sugestie i oczekiwania rodziców oraz partnerów z lokalnego środowiska;
uwzględnia je w podejmowanych działaniach wynikających z koncepcji pracy Szkoły. Działania
informacyjne Szkoły w istotny sposób sprzyjają promocji wartości edukacji.

11. Szkoła wykorzystuje szanse, jakie stwarza środowisko lokalne w celu integrowania społeczności
szkolnej i kształtowania społecznie pożądanych postaw uczniów.

12. Przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy odbywa się między innymi poprzez
prowadzoną przez Szkołę na wielu płaszczyznach współpracę z partnerami zewnętrznymi.
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Procesy  
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy B
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy
programowej

B

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany B
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania
nauczycieli

B

Kształtuje się postawy uczniów B
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans
edukacyjnych

C

Obszar: Środowisko  
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz
wzajemnego rozwoju

A

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B
Promowana jest wartość edukacji B
Rodzice są partnerami szkoły C
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Raport sporządzili:

Stanisław Matoga

Jadwiga Sadowska

Kurator Oświaty:
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