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Wstęp

Prezentowany raport sporządzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji

zewnętrznej informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę/placówkę w zakresie wymagań:

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

2. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Wyniki badania stanowią podstawę do podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości

organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki prowadzonych w szkole lub placówce oraz ich efektów.

Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 08-01-2018 - 11-01-2018 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Jadwiga Króliczek, Paweł Ciepliński. Badaniem objęto 69 uczniów (ankieta), 209

rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 43 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).Przeprowadzono wywiad

indywidualny z dyrektorem placówki oraz grupowy z przedstawicielami partnerów szkoły, a także obserwacje

lekcji, zajęć w świetlicy i zajęć pozalekcyjnych oraz analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych

został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.
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Informacje o szkole/placówce

Nazwa placówki SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GUSTAWA MORCINKA W
GIERAŁTOWICACH

Patron Gustaw Morcinek

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Gierałtowice

Ulica Powstańców Śląskich

Numer 41

Kod pocztowy 44-186

Urząd pocztowy Gierałtowice

Telefon 323011570

Fax 323011570

Www http://www.zspgieraltowice.pl/szkola-podstawowa

Regon 00062961400000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 257

Oddziały 13

Nauczyciele pełnozatrudnieni 0.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 19.77

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat gliwicki

Gmina Gierałtowice

Typ gminy gmina wiejska

Kontekst funkcjonowania szkoły/placówki:Szkoła Podstawowa im. G.Morcinka rozpoczęła działalność 85 lat

temu, obecnie uczęszcza tu 434 uczniów. Obiekt szkoły jest nowoczesny, stale modernizowany, przybywa sal

lekcyjnych i miejsc do uprawniania sportu i rekreacji. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób

z niepełnosprawnością ruchową: posiada windę oraz podjazdy. Sprzyja to pełnej realizacji zadań wynikających

z opieki i edukacji dzieci z różnymi potrzebami: także dzieci z niepełnosprawnościami, z deficytami

rozwojowymi, przewlekle chorych. Wysoki standard edukacji i opieki zapewnia wykwalifikowana

kadra. Najbliższa okolica szkoły jest bezpieczna i nowocześnie zaaranżowana, szkoła posiada duży parking

i siłownię "pod chmurką". Jest to wynik ścisłej współpracy szkoły z organem prowadzącym i lokalnym

środowiskiem, w tym z  rodzicami uczniów, którzy inicjują i wspierają realizację takich przedsięwzięć i czują się

ich gospodarzami. 
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Obraz pracy szkoły/placówki

Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka jest miejscem rzetelnej pracy, twórczej zabawy, rozwoju kompetencji

i zainteresowań, stawiania wyzwań na miarę możliwości, promowania szkoły otwartej na potrzeby lokalnego

środowiska. Jest szkołą przyjazną każdemu dziecku. Uczęszczają tu także uczniowie z niepełnosprawnościami,

dysfunkcjami i deficytami rozwojowymi oraz dzieci przewlekle chore. Rozpoznanie możliwości psychofizycznych

i potrzeb rozwojowych oraz sposobów uczenia się i sytuacji społecznej każdego ucznia ma formę planowych,

cyklicznych, systemowych działań opartych o wspólnie opracowane procedury, prowadzonych przez wszystkich

nauczycieli i specjalistów. Prawie wszyscy nauczyciele świadomie różnicują metody, formy pracy, środki

dydaktyczne oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności, uwzględniając przewagę danego typy inteligencji

i stylu uczenia się. Pomagają uczniom odkryć optymalne dla nich sposoby nabywania wiedzy i umiejętności.

Udzielane wsparcie przynosi efekty w postaci wzrostu motywacji i zaangażowania uczniów oraz zmian w ich

zachowaniu. Uczynienie z uczniów świadomych partnerów w procesie nauczania i uczenia się jest jednak nadal

wyzwaniem dla całej rady pedagogicznej. Działania szkoły służące przezwyciężaniu trudności wynikających ze

społecznej sytuacji uczniów są adekwatne do zdiagnozowanych problemów. Mocną stroną pracy szkoły jest

radzenie sobie problemem niewydolności wychowawczej rodzin i zaniedbań środowiskowych, stanowiący źródło

trudności w nauce, zaburzeń zachowania i emocji uczniów. Oprócz pomocy specjalistów kierowanej do uczniów

i ich rodziców, w tym szerokiej oferty zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, także rada

pedagogiczną podnosi stale swoje kompetencje wychowawcze i doskonali warsztat pracy. Funkcjonowanie

szkoły w małej społeczności, wielopokoleniowość rodzin i brak anonimowości, znacząco podnosi skuteczność

szkoły w rozwiązywaniu społecznych problemów swoich podopiecznych. Z tego samego powodu rodzice czują

się partnerami szkoły, a niejednokrotnie także współgospodarzami ciekawych i ważnych wydarzeń

organizowanych dla uczniów oraz lokalnej społeczności. Rodzice są obecni w procesie podejmowania decyzji

dotyczących organizacji pracy szkoły lub poszczególnych oddziałów, chociaż nadal nie wszyscy z nich twierdzą,

że mogą mieć realny wpływ na ważne kwestie dotyczące ich dzieci. W wynikach ankiet konsekwentnie wskazuje

na to grupa od 10% do 39% respondentów.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

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

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. V/1

Rozpoznanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych oraz sposobów uczenia się

i sytuacji społecznej każdego ucznia ma formę planowych, cyklicznych, systemowych działań

opartych o wspólnie opracowane procedury, prowadzonych przy udziale szkolnego pedagoga.

Wszyscy nauczyciele pozyskują informację o każdym z uczniów przez: rozmowy z nim i jego rodzicami,

obserwację zachowania oraz postępów uczniów, analizę dokumentacji i wymianę doświadczeń między sobą.

Duża grupa nauczycieli uczestniczy w spotkaniach zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia

z uczniem i współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Rzadziej wykorzystywane są badania

ankietowe wśród uczniów i rodziców. Do zadań w tym zakresie nauczyciele podchodzą odpowiedzialnie

i poważnie, a wsparcie otrzymują wszyscy potrzebujący go uczniowie. Rozmowy o potrzebach i możliwościach

ich dziecka prowadzone są w opinii 74,5% rodziców (często- 37,5%; rzadko – 37%), 16% rodziców nie

rozmawiała  na  ten  temat. Także grupa ankietowanych uczniów potwierdza, że nauczyciele rozmawiają z nimi

o ich zdolnościach i zainteresowaniach (54%), trudnościach w nauce (52%) oraz o tym, w jaki sposób lubią się

uczyć (46%).

Obszar badania:  W szkole lub placówce prowadzi się indywidualizację procesu edukacji w

odniesieniu do potrzeb uczniów. V/2

Wszyscy nauczyciele i specjaliści indywidualizują  proces nauczania . Świadczą o tym zarówno

wyniki obserwacji (lekcji, zajęć pozalekcyjnych i w świetlicy), jak i ankiety dla nauczycieli. Najczęściej stosuje

się: indywidualne wspomaganie i stwarzanie każdemu uczniowi okazji do sukcesu, respektowanie

zróżnicowanego tempa pracy, uwzględnianie czynników wewnętrznych mających wpływ na wynik i przebieg

uczenia się, monitorowanie angażowania się w zajęcia oraz sposobu wykonywania zadań i nabywania wiedzy

przez każdego ucznia. Prawie wszyscy nauczyciele świadomie różnicują metody, formy pracy, środki

 dydaktyczne oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uwzględniając przewagę danego typy inteligencji

i stylu uczenia się. Pomagają uczniom odkryć optymalne dla nich sposoby nabywania wiedzy i umiejętności.

Udzielane wsparcie jest zdaniem większości respondentów użyteczne: nauczyciele pomagają uczniom

przezwyciężać trudności w nauce, wierzą w ich możliwości, służą radą w sytuacjach trudnych. Efekty to: wzrost

motywacji i zaangażowania uczniów oraz zmiany w postawach i ich zachowaniu.  
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Obszar badania:  Szkoła lub placówka pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z

jego sytuacji społecznej. V/3

Działania szkoły służące przezwyciężaniu trudności wynikających ze społecznej sytuacji uczniów są

adekwatne do problemów społecznych występujących w lokalnym środowisku . Odpowiadają zarówno

trudnościom wynikającym ze stanu zdrowia uczniów i ich rozwoju, sytuacji ich rodzin, a także współczesnym

zagrożeniom. Dużym wyzwaniem dla szkoły jest problem niewydolności wychowawczej rodzin i zaniedbań

środowiskowych, stanowiący źródło trudności w nauce, zaburzeń zachowania i emocji uczniów. Oprócz zadań

w tym zakresie realizowanych bezpośrednio z uczniami, także rada pedagogiczną podnosi stale swoje

kompetencje wychowawcze i doskonali warsztat pracy. Funkcjonowanie szkoły w małej społeczności,

wielopokoleniowość rodzin i brak anonimowości, znacząco podnosi skuteczność  szkoły w rozwiązywaniu

społecznych problemów swoich podopiecznych. Oceny tego stanu są spójne we wszystkich grupach

respondentów. Zarówno uczniowie, jak i ich rodziny, otrzymują celową pomoc różnych instytucji oraz wsparcie

świadczone przez pedagoga, specjalistów, nauczycieli, wychowawców i dyrekcję szkoły. 

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia. V/4

Szkoła zapewnia celową pomoc psychologiczno-pedagogiczną i zajęcia rewalidacyjne dla

uczniów z niepełnosprawnościami oraz zaspakaja potrzeby uczniów przewlekle chorych.  

W odpowiedzi na potrzeby organizowane są  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne,

logopedyczne i rozwijające kompetencje emocjonalne. Uczniowie z niepełnosprawnościami oprócz zajęć

rewalidacyjnych, mają na lekcjach wsparcie nauczyciela-specjalisty. Dla uzdolnionych, w uzgodnieniu

z uczniami, oferuje się szereg zajęć pozalekcyjnych, w tym, np.: zajęcia  szachowe, zapoznaje się z technikami

skutecznego uczenia się. Uczniowie szkoły zdobywają znaczące miejsca w rywalizacji sportowej i w różnych

konkursach, do których przygotowują się także dzięki zajęciom w świetlicy. Efektywność udzielanej pomocy

i rozwijania zainteresowań uczniów  poddawana jest okresowej analizie według wypracowanych w szkole

procedur. Taka oferta zajęć pozalekcyjnych, zdaniem rodziców,  odpowiada potrzebom i możliwościom ich dzieci

oraz przynosi efekty w postaci, m.in.: rozwoju zdolności, poprawy wyników w nauce, czy podniesienia

samooceny i wzrostu motywacji u dziecka. Rodzice zauważają także poprawę relacji z rówieśnikami.
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Wymaganie:

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Obszar badania:  Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w

podejmowanych działaniach. VI/1

Rodzice mają w szkole możliwość partycypowania w procesie podejmowania decyzji dotyczących

rozwoju uczniów oraz organizacji pracy szkoły  np. poprzez udział w zebraniach, konsultacjach,

ankietowaniu. Informacje pozyskane w wywiadach z przedstawicielami rodziców, nauczycieli i dyrektorem

szkoły wskazują na spójność obszarów, w których rodzice poprzez swoje decyzje lub opinie (wynikające także

z realizowania przepisów prawa) wpływają na różne obszary działalności szkoły. Jednocześnie 56% z 209

ankietowanych rodziców uważa, że ma wystarczający wpływ na życie szkoły, jednak 20% respondentów

wskazuje, że jeszcze nie wszyscy rodzice są przekonani o  tym, iż w zadowalającym ich stopniu mogą

uczestniczyć w procesie decyzyjnym. Ponadto 79% respondentów potwierdza, że jest skutecznie zachęcanych

do udziału w różnorodnych działaniach realizowanych przez szkołę lub uczestniczy w nich z własnej inicjatywy

(np. festyny, imprezy kulturalne, opieka nad dziećmi podczas wyjść i wycieczek). Zdaniem 6 ankietowanych

szkoła nie zaprasza ich do współpracy, a 23 respondentów nie odczuwa potrzeby angażowania się w życie

szkoły.

Obszar badania:  W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich

dzieci. VI/2

Szkoła podejmuje współpracę z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.  Zdaniem rodziców

uczestniczących w wywiadzie, nauczyciele i specjaliści organizują różne formy pomocy dzieciom napotykającym

na  trudności w nauce, pomagają rozwijać zainteresowania, a szkoła umożliwia im podnoszenie swoich

kompetencji wychowawczych. Współpraca szkoły z rodzicami, w ich opinii, przyczynia się zwłaszcza

do podejmowania działań adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb uczniów oraz do lepszego przepływu

informacji pomiędzy rodzicem a nauczycielem. Z kolei 209 ankietowanych rodziców oceniło użyteczność swojej

współpracy ze szkołą na rzecz rozwoju ich dzieci, zwracając uwagę, że nauczyciele:

• informują rodziców o potrzebach i możliwościach rozwoju dziecka bardzo często (38%), rzadko (36%), 1 raz

lub nigdy (26%),

• współpracują z rodzicami w sytuacjach trudnych dla dziecka zawsze, gdy jest taka potrzeba (50%), od czasu

do czasu (15%), nigdy (10%),

• współpracują z rodzicami na rzecz rozwoju zainteresowań i pasji dzieci (61% tak, 39% nie).
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Obszar badania: Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat

swojej pracy. VI/3 

Ankietowani rodzice mają wiedzę na temat możliwości przekazywania swoich opinii na temat pracy

szkoły  i korzystają z nich najczęściej podczas spotkań z wychowawcami i nauczycielami (55%), za pomocą

ankiety (52%), w trakcie konsultacji (21%), drogą elektroniczną (18%), podczas spotkań z dyrektorem szkoły

(15%). Formy te są spójne z tymi, które wskazane zostały przez dyrektora i nauczycieli w ankietach. Ponadto w

trakcie wywiadu grupowego rodzice wskazali na przykłady zmian w szkole, które zostały wprowadzone

pod wpływem ich opinii, np.:

● wydłużono czas pracy świetlicy,

● zorganizowano zajęcia języka niemieckiego,

● konsultuje się z rodzicami udział dzieci w imprezach kulturalnych, wycieczkach itp.,

● założono "Ogród doświadczeń",

● wybudowano parking szkolny i zaplanowano budowę chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci,

● dostosowano godziny pracy pielęgniarki szkolnej do potrzeb dzieci,

● wybudowano tzw. "siłownię pod chmurką",

Informacje te uzupełnił dyrektor szkoły, który wskazał na wpływ rodziców m. in na organizację pracy szkoły, jej

ofertę, czy wzbogacanie jej wyposażenia. Jednocześnie należy zauważyć, że w ankiecie 14% rodziców

zadeklarowało, że nie wyrażało żadnych opinii na temat szkoły.
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Wnioski

1. Zadania wynikające z badania potrzeb uczniów są w szkole traktowane poważnie i odpowiedzialnie,

a podejmowana działania odpowiadają na problemy społeczne występujące w środowisku lokalnym. Stąd

wsparcie kierowane do potrzebujących jest celowe, opiera się o system wspólnie wypracowanych działań

pracowników szkoły i różnych instytucji, wspomagających szkołę w tym zakresie.

2. W procesie indywidualizacji nauczania, w tym odkrywania optymalnych sposobów uczenia się, wykorzystuje

się opinie zebrane od uczniów i ich rodziców. Zdaniem grupy respondentów nie jest to jednak zjawisko

powszechne, a w kontekście zdiagnozowanego problemu niepowodzeń szkolnych uczniów, wymaga

wypracowania wspólnych praktyk przez wszystkich nauczycieli.

3. Ważną rolę w realizowaniu zadań opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych szkoły pełni świetlica.

Wszyscy respondenci wysoko oceniają pracę oraz zaangażowanie wychowawców w zapewnianiu opieki

i wspomaganiu uczniów w rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień.

4. W szkole zapewnia się możliwość partycypacji rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących

rozwoju uczniów oraz organizacji pracy szkoły, jednak nie wszyscy rodzice oceniają swój wpływ w tym zakresie

jako zadowalający. Wielu rodziców angażuje się w działania realizowane przez szkołę, która odpowiada w ten

sposób na potrzeby uczniów i środowiska lokalnego.

5. Współpraca z rodzicami na rzecz rozwoju dzieci podejmowana przez szkołę pozytywnie wpływa, zdaniem

rodziców, na podejmowania działań adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb uczniów oraz do lepszego

przepływu informacji pomiędzy domem rodzinnym, szkołą i instytucjami wspierającymi rodzinę. Zdaniem

ankietowanych rodziców nauczyciele nadal zbyt rzadko informują o potrzebach i możliwościach rozwojowych ich

dzieci.

6. Wiedza rodziców na temat możliwości przekazywania opinii na temat pracy szkoły jest powszechna, dzięki

czemu większość rodziców zgłasza swoje propozycje lub podejmuje decyzje, które z kolei wykorzystywane są

przez szkołę do wzbogacania swojej oferty czy wprowadzania zmian w organizacji swojej pracy.
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