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Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa

Warszawa, dnia 06 czerwca 2014 r.

RAPORT Z ZEWNĘTRZNEJ EWALUACJI PROBLEMOWEJ
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324)z późniejszymi zmianami

A. Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 18-400
Łomża
(na2wa i siedziba szkoły/placówki)

B. mgr Lidia Jadwiga Radziwanowicz
(imię i nazwisko dyrektora szkoły)

C. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
(nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny)

A. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
(nazwa i siedziba organu prowadzącego)

A. Barbara Pietrakowska-Ołdak, Lidia Skrzyniarz
(imię i nazwisko osoby przeprowadzającej ewaluację)

B. Upoważnienia Nr 31/E/2014 i 32/E/2014 z dnia 17.04.2014
(data wydania i numer upoważnienia do przeprowadzenia ewaluacji)

Zakres ewaluacji:
Wymaganie 2.
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Wymaganie 3.
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Wymaganie 7.
Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
Wymaganie 11.
Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań
zewnętrznych i wewnętrznych
Zastosowane metody i techniki zbierania danych, narzędzia badania :
X
X
X
X
X
X

wywiad z dyrektorem,
ankieta dla dyrektora,
analiza dokumentacji,
ankieta dla nauczycieli,
wywiad grupowy z nauczycielami,
ankieta dla uczniów.
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wywiad grupowy z uczniami,
ankieta dla rodziców,
wywiad grupowy z rodzicami
obserwacja
Krótka charakterystyka szkoły

Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży jest artystyczną szłcołą dającą
wykształcenie plastyczne i ogólne, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu
egzaminów: dyplomowego i maturalnego. Nauka w szkole trwa 4 lata. Specjalnościami
artystycznymi szkoły są: techniki graficzne, artystyczny druk sitowy, od 2014 r. projektowanie graficzne, techniki druku artystycznego, realizacje intermedialne). Absolwent,
po zdaniu egzaminu dyplomowego, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i tytuł
„plastyk". Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty
artystyczno - zawodowe: łiistorię sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźbę, teclmiki graficzne
(grafika warsztatowa i komputerowa), projektowanie i kompozycję (w tym projektowanie
komputerowe), podstawy filmu i fotografii.
W programie ogólnokształcącym przedmioty humanistyczne (j?zyk polski, historia, język
angielski) nauczane są na poziomie rozszerzonym, m.in. o treści z zakresu historii sztuki,
wiedzy o kulturze, edukacji medialnej. Program przedmiotów ścisłych realizowany jest na
poziomie podstawowym. Oprócz obowiązkowych zajęć szkolnych, młodzież uczestniczy
w
zajęciach
plenerach,
organizowanych
poza
miejscem
zamieszkania
i połączonych z zajęciami edukacyjnymi, przede wszystkim z zakresu historii i historii sztuki.
W miarę systematycznie szkoła stara się organizować wyjazdy do teatrów, muzeów i galerii,
znajdujących się poza Łomżą. Tradycją szkoły stał się coroczny, o charakterze plenerowe edukacyjnym, kilkudniowy wyjazd klasy drugiej do Krakowa. Uczniowie Liceum
Plastycznego systematycznie biorą też udział w ogólnopolskich i międzynarodowych
konkursach artystycznych, zajmując tam wysokie lokaty. Często też sami, czy we współpracy
ze szkołą organizują wystawy swoich prac w galeriach łomżyńskich oraz na terenie innych
miast regionu. Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na wyższych uczelniach
oraz do pracy zawodowej w dziedzinach związanych głównie z reklamą i projektowaniem
plastycznym. Liczna grupa, spośród dotychczasowych absolwentów, podejmuje dalszą naukę
m.in. w Akademiach Sztuk Pięknych (Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk czy Poznań).
Wielu decyduje się na studia politechniczne (np. architektura) czy uniwersyteckie (m.in.:
historia sztuki, wychowanie plastyczne, pedagogika, marketing). Od początku 2007 roku
szkoła jest, dzięki zainstalowaniu w budynku szkoły nowoczesnej windy osobowej,
przystosowana do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych ruchowo.
Liceum Plastyczne im. W. Kossaka w Łomży, z uwagi na osiągnięcia znajduje się na liście
rankingowej Szkół Olimpijskich 2014r „ Perspektyw" 123 m. - informacja
www.perspektvwv.pl
Kadra pedagogiczna liczy 27 nauczycieli, w tym dyrektor, wicedyrektor, kierownik ds.
programowych, pedagog i bibliotekarz. 12 osób, to nauczyciele przedmiotów artystycznych,
a 14 - przedmiotów ogólnokształcących. W roku szkolnym 2013/2014 do szkoły uczęszcza
117 uczniów. 32 uczniów z miasta Łomży i 85 uczniów z poza Łomży.
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Wnioski i wyniki z problemowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej
w Liceum Plastycznym im. Wojciecha Kossaka w Łomży
W badaniu dotyczącym spełnienia przez szkołę wymagań wchodzących w zakres
ewaluacji problemowej wykorzystano przytoczone we wstępie narzędzia badawcze.
W wyniku przeprowadzonych wywiadów, badań ankietowych, analizy dokumentów
i obserwacji uzyskano informacje, które pozwoliły na dokonanie syntetycznego opisu
realizowanych w szkole wymagań..
W badaniach ankietowych wzięło udział 25 nauczycieli, 80 uczniów i 36 rodziców.
Wymaganie 2.
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Wyniki badań
W kwestii planowania procesów organizacyjnych w szkole wszystkie grupy szkolnej
społeczności wypowiadają się następująco :
Pani Dyrektor stwierdza, że potrzeby uczniów oceniane oraz uwzględniane są w planie
nauczania, w opracowaniu planu zajęć obowiązkowych i dodatkowych. Oceny potrzeb
edukacyjnych z przedmiotów artystycznych dostarcza egzamin wstępny. Przedmioty
ogólnokształcące z punktu widzenia oceny potrzeb analizowane są na podstawie
dostarczonych wyników egzaminów gimnazjalnych. Kiedyś w szkole przeprowadzano
dodatkowe testy sprawdzające stan wiedzy ogólnej. Od czasu gdy egzamin gimnazjalny
dostarcza oceny poziomu wiedzy w rozbiciu na przedmioty szkoła zrezygnowała z weryfikacji
tych wyników (poza językiem angielskim). Pani Dyrektor stwierdza, że wyniki egzaminów
gimnazjalnych w przeciwieństwie do ocen końcowych na świadectwie gimnazjimi rzetelnie
odzwierciedlają stan wiedzy i umiejętności przyjętych do szkoły uczniów. Szkoła organizuje
zajęcia z uczniem zdohiym i z problemami edukacyjnymi. Bierze pod uwagę orzeczenia
i opinie poradni pedagogiczno - psychologicznej. Po przyjęciu kandydatów do szkoły
przeprowadza się wśród nich ankietę i uzyskuje w ten sposób informacje np. na temat
zainteresowań, preferencji i trudności, które uczniowie we wcześniejszym etapie
edukacyjnym u siebie zauważyli. W tym roku zapytano po raz pierwszy kandydatów
0 przedmioty, których będą sie chcieli uczyć w programie rozszerzonym. Wybór przez
uczniów dodatkowych przedmiotów na maturze wpływa na organizowanie zajęć
fakultatywnych od trzeciej klasy do matury aby pomóc uczniom dobrze przygotować sie do
matury i egzaminów wstępnych na studia. Inne potrzeby uczniowie artykułują na lekcjach
wychowawczych i wychowawcy przekazują je dyrekcji i radzie pedagogicznej.
Zainteresowania uczniów filmem i fotografią wpłynęły na powstanie koła fotograficznego
1 zajęć z rzeźby i konserwacji. Samorząd uczniowski działa wg stałego planu, który
w pewnych punktach tradycyjnie się powtarza. W innych są to doraźne pomysły uczniów
(np. akcja organizacji zajęć na pływalni, która jednak z powodów finansowych skończyła się
niepowodzeniem). Samorząd uczniowski po przeprowadzeniu wstępnych rozmów proponuje
opielama spośród nauczycieli i potem następuje głosowanie. Obecnie, od trzech lat
funkcjonuje
dwóch opiekunów samorządu. Jeden jest przedstawicielem nauczycieli
przedmiotów artystycznych, a drugi przedmiotów ogólnokształcących. Organizując procesy
edukacyjne uwzględnia się potrzeby edukacyjne związane z przygotowaniem absolwentów
do dalszej edukacji, podjęcia pracy.
Wszyscy nauczyciele wypowiadając się ( w ankietach i wywiadzie) w kwestii uwzględniania
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potrzeb uczniów w planowaniu procesów edukacyjnych stwierdzili, że są nastawieni na
indywidualne potrzeby uczniów i uwzględniają je w dużym (1 osoba) lub bardzo dużym
stopniu (pozostali) . Po przyjęciu uczniów do pierwszej klasy nauczyciele dokładnie analizują
wyniki egzaminów gimnazjalnych i oceny na świadectwach, a z zakresu predyspozycji
plastycznych punktację na egzaminie wstępnym. Na podstawie sprawdzianów kompetencji
językowych dokonuje się podziału na grupy. Analizowane są wnikliwie orzeczenia i opinie
poradni zawodowo-wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych. Często w oparciu o te
indywidualne potrzeby planują np. dodatkowe zajęcia mające na celu wyjaśnienie zagadnień
trudnych dla uczniów lub zajęcia rozszerzające treści programowe. Niekiedy w szkole pojawia
się uczeń z problemami edukacyjnymi lub adaptacyjnymi i wtedy organizowane są dla niego
zajęcia wyrównawcze oraz indywidualne spotkania. Na przykład dotyczy to ucznia z polskiej
rodziny mieszkającej w Kazachstanie, który przyjechał do Łomży aby się uczyć w Liceum
Plastycznym. Uczniowie chcący poprawić sobie ocenę otrzymują dodatkowe zadania
z działów, z których otrzymali niższe oceny cząstkowe. Szkoła stale przygląda się uczniom
w toku nauki i rozpoznaje ich indywidualne potrzeby głównie poprzez obserwacje postępów
każdego ucznia (na podstawie wykonanych prac i zadań, sprawdzianów i odpowiedzi ustnych)
oraz w rozmowach z nimi. W kwestiach opiekuńczo-wychowawczych włącza się pedagog
szkolny.
Rodzice uważają, że szkoła jest dobrze zorganizowana. Pojawił się głos, że chyba się nie da
lepiej zorganizować pracy dydaktycznej w szkole. To co jest możliwe dostosowuje się do
potrzeb uczniów. Rodzice zauważają, że praca w tej szkole wygląda zupełnie inaczej niż
w innych szkołach. Młodzież ma bardzo dużo zajęć, ale ponieważ klasy są mniej liczne każde
dziecko ma szansę i jest traktowane indywidualnie. Według rodziców cały czas pobytu ich
dzieci w szkole jest bardzo dobrze rozplanowany w kolejnych latach. W pierwszej klasie
uczniowie są objęci tzw. systemem ochroimym. Mają bardzo przyjaźnie ułożony plan lekcji
i mają możliwość zorientować się i przygotować na to, że czeka ich bardzo ciężka praca
i wiele obowiązków w następnych klasach. Klasy starsze już mają gorzej zorganizowany czas.
Szkoła boryka się ze szczupłością miejsca, za małą liczbą sal. Młodzież na to często narzeka,
ale rodzice wierzą, że szkoła nie może, ich zdaniem, nic więcej zrobić w tej sprawie niż robi.
Na pytanie ankietowe czy szkoła uwzględnia potrzeby ich dzieci 26 osób powiedziało tak
i raczej tak. Dwie osoby były przeciwnego zdania, a sześć nie potrafiło się wypowiedzieć w
tej sprawie.
Uczniowie w ankietach stwierdzają, że odpowiada im organizacja pracy w szkole (55 osób tak i raczej tak). 11 osobom nie odpowiada, a 13 nie ma zdania w tej sprawie.
W kwestii, czy uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec
nich oczekiwania pani Dyrektor odpowiada, że bardzo dba o propagowanie wśród uczniów
sukcesów ich kolegów. Organizuje w szkole apele poświęcone osiągnięciom uczniów
w konkursach i przeglądach. Szkoła kilka lat temu postawiła na propagowanie wśród uczniów
i pedagogów uczestnictwa w różnorodnych formach konkurowania, w których uczniowie
mogą się sprawdzić. To działanie zawiera także aspekt wychowawczy - uczniowie powiimi się
zdaniem kadry pedagogicznej nauczyć, że należy być pracowitym i cierpliwym ponieważ na
sukces trzeba zapracować i nie można się zrażać niepowodzeniami. Statystycznie każdy uczeń
przynajmniej dwukrotnie w cyklu kształcenia bierze udział w jakimś konkursie. Wszystkie
nagrody i wyróżnienia uroczyście są wręczane na wspomnianych apelach. Szkoła podaje
informacje o sukcesach swoich uczniów do telewizji i prasy. Szkoła przyznaje również
własne nagrody za mniejsze osiągnięcia - za wysiłek a przez to promocję siebie i szkoły, za
dobrą frekwencję. Szkoła poprawiła w ciągu ostatnich latachfrekwencje.Obecnie osiąga ona
poziom ponad 90 %.
Wszyscy nauczyciele (tak i raczej tak) informują uczniów o celach uczenia się na pierwszych
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lekcjach po przyjęciu uczniów do szkoły, a następnie na początku każdega^foku szkolnego
oraz przed wszystkimi sprawdzianami , klasówkami oraz zadaniami na przedmiotach
artystycznych. W to działanie włączeni są także rodzice, ponieważ szkoła widzi w nich
sprzymierzeńców we wspieraniu swoich dzieci w nauce. Rodzice uczniów nowoprzyjętych
informowani są o celach nauki w szkole jeszcze w lipcu na pierwszym spotkaniu. Na lekcjach
wychowawczych uczniowie dowiadują się także czego się od nich oczekuje w zakresie
zachowania , reprezentowania szkoły na zewnątrz. Wszystkie te informacje przekazywane są
ustnie, a w niektórych przypadkach także pisemnie. Np. przed klasówkami uczniowie
otrzymują szczegółową punktację za poszczególne zadania lub ich części z wyjaśnieniem jaka
umiejętność lub wiedza jest sprawdzana. Nauczyciele nawiązują do zdobytej już przez
uczniów wiedzy. Obserwowane zajęcia były powiązane z wcześniej poruszaną problematyką
lub dziedzinami pokrewnymi. Nauczyciel historii sztuki wprowadzając nowy okres w historii
- sztukę wczesnochrześcijańską nawiązywał do dzieł architektury z epoki starożytnej.
Uczniowie potwierdzają, że nauczyciele przed sprawdzianami podają zagadnienia, których
należy się nauczyć. Za to uznali, ze za mała jest ilość korekt na przedmiotach artystycznych.
W ankiecie 32 osoby to potwierdziły, 5 uznało przeciwnie a 12 nie umiało się wypowiedzieć.
Według rodziców w tej szkole jest większa swoboda niż w innych szkołach, co bardzo podoba
się uczniom. Uczniowie lubią przychodzić do tej szkoły. Szczególnie lubią przedmioty
artystyczne. Rodzice stwierdzają, że w tej szkole jest bardo dobra atmosfera. Uczniowie czują
się docenieni za to co robią. Oczywiście jest problem z przedmiotami ścisłymi, ale rodzice nie
czują zagrożenia dla swoich dzieci z powodu wprowadzenia matematyki na maturze. Wg nich
(31 tak i raczej tak) ich dzieci wiedzą czego szkoła od nich oczekuje. Trzy osoby są
niezdecydowane w tej kwestii a dwie uważają, że ich dzieci raczej nie wiedzą czego szkoła od
nich wymaga.
W kwestii informowania ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają ucznioin
uczyć się i planować ich indywidualny rozwój paiu dyrektor podkreśla, że dużą rolę
w bezpośrednim informowaniu uczniów o postępach w zakresie przedmiotów artystycznych
odgrywają plenery i wystawy. Uczniom organizowane są plenery w każdym roku nauki
obowiązkowo. Miejsce organizacji plenerów zależy niestety czasem od sytuacji
fmjinsowej. Niemniej pewne plenery (np. w Krakowie dla uczniów pierwszej klasy) są stałym
elementem edukacji każdego ucznia. Zaznajamianie uczniów z zasadami oceniania odbywa
się w zależności od rodzaju sprawdzanej wiedzy lub umiejętności w różny sposób. Wszyscy
nauczyciele potwierdzają, że to czynią. Obowiązkowo uczniowie są zapoznawani z zasadami
WSO oraz PSO na początku roku szkolnego. Przed sprawdzianami i klasówkami uczeń
dowiaduje się co będzie miało wpływ na ocenę. Dodatkowo po oddaniu poprawionej pracy
nauczyciele analizują otrzymaną treść odpowiedzi czy rozwiązania oraz otrzymany stopień.
Uczniowie przez to zdaruem nauczycieli uświadamiają sobie co umieją i nad czym muszą
jeszcze popracować. Potwierdzają to również obserwowane lekcje. Uczniowie byli na
lekcjach chwaleni i dało się zauważyć życzliwe zachęcanie ich do wysiłku. Zachowania
werbalne i niewerbalne nauczycieli były spokojne, świadczące o przychylnym stosunku
nauczyciela do ucznia, wspierały go w pokonywaniu trudności.
To przekonanie nauczycieli potwierdza przeważająca większość uczniów. „Tak i raczej tak"
zakreśliło 67 osób , jedna podkreśliła odpowiedź „nie, a 9 odpowiedź „trudno powiedzieć".
Przekonanie rodziców o tym, że ich dzieci znają zasady oceniania rozkłada się następująco :
w stopniu wysokim i bardzo wysokim- 24 osoby, średnim - 10 osób, a w stopniu niskim - 2
osoby. Wszyscy nauczyciele stwierdzają, że rozmawiają z uczniami jak mają planować swój
rozwój.
Uczniowie uważają, że są oceniani sprawiedliwie - 47 uczniów. 13 uznaje, że oceny nie są
sprawiedliwe, a 18 uczniów nie ma zdania. Niektórzy uczniowie w wypowiedziach
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podkreślali, ze czasem dwie osoby za tak samo wykonane zadanie otrzymują różne oceny.
O sprawiedliwości w ocenianiu ich dzieci jest przekonanych 28 rodziców. 3 osoby uważają,
że ich dzieci nie są oceniane sprawiedliwie, a pięć nie ma zdania.
W kwestii pomocy uczniom w planowaniu przez nich własnej nauki 28 uczniów uznało,
że taką pomoc otrzymuje, przeciwnego zdania było 31 osób, a reszta (20 osób) zakreśliła
odpowiedź „trudno powiedzieć". W kwestii, na ile ocena niesie informację o poziomie
wiedzy ucznia i wskazuje jak dalej ma on się uczyć 44 osoby odpowiedziały , że ocena jest
dla nich mformacją o ich stanie wiedzy. 15 nie kojarzyło oceny z informacją na temat ich
stanu wiedzy, a 21 nie umiało ocenić czy takie powiązanie występuje. Nauczyciele są
przekonani (z wyjątkiem 1 osoby), że rozmawiają z uczniami na temat ich samodzielnej
nauki, a wszystkim zależy na tym aby ocenianie pomagało ich uczniom w uczeniu
się. Rodzice stwierdzają że otrzymują informacje o postępach swojego dziecka oraz tym, jak
ma się uczyć. Uważają, że informowani są o tym w stopniu wysokim i bardzo wysokim (19
osób), w stopniu średnim 12 osób oraz niskim lub bardzo niskim 4 osoby. Jednej osobie trudno
było się w tej kwestii wypowiedzieć. Potwierdzają także, że są informowani o czynnikach
wpływających na osiąganie sukcesów przez i dziecko w stopniu wysokim lub bardzo wysokim
(14 osób), średnim (13 osób), niskim lub bardzo niskim (2osoby). Nie ma zdania na ten temat
sześcioro rodziców.
Na pytanie, czy jej zdaniem nauczyciele ksztahują u uczniów umiejętność uczenia się
pani Dyrektor stwierdza, że szkoła skłania uczniów do nabywania umiejętności
samodzielnego uczenia się. W każdym roku zdarzają się uczniowie , Ictórzy przygotowują się
do olimpiad przedmiotowych. Szkoła ma ambicje bycia szkoła o profilu artystycznohumanistycznym. Dlatego zdarzają się sukcesy na olimpiadach z historii sztuki i języka
polskiego. Uczniowie przyjęci do szkoły odbywają szereg lekcji z pedagogiem szkolnym, na
których omawiane są tematy związane z organizacją własnej pracy ucznia. Wszyscy
nauczyciele przywiązują wagę do tego aby ich uczniowie nabywali umiejętność uczenia się
(22- tak, 3- raczej tak ). Rodzice w mniejszym stopniu dostrzegają te wysiłki. 24 osoby
stwierdza, że tak (10) i raczej tak (14) . Dziesięciu rodzicom trudno to zauważyć, a trzech
w ogóle tego nie dostrzega. Uczniowie zdaniem nauczycieli dowiadują się jak gospodarować
czasem przeznaczonym na własna naukę, w jaki sposób dzielić uczenie się na etapy, jak
utrwalać wiedzę. Nauczyciele przygotowują materiały do samodzielnej nauki, gromadzą
różnorodne pozycje książkowe, artykuły itp. Rozmawiają z uczniami o ich dalszej drodze,
czekających ich egzaminach, aby młodzież mogła zaplanować naukę. Uczniowie uczą się
zbierać materiały potrzebne do zgłębiania poszczególnych problemów, przygotowywani są do
tworzenia baz danych na dany temat. Mogą organizować indywidualne wystawy prac na
terenie szkoły, ale także w innych miejscach na terenie miasta. Uczniom pozostawia się
czasem zdaniem nauczycieli wybór w zakresie realizacji zadania i przez to wspiera się ich
samodzielność w uczeniu się. Wymaga się od nich wypowiadania własnego stanowiska w
odniesieniu do realizowanych tematów. Zachęca się uczniów do eksperymentowania, szukania
własnych rozmazań. Uczniowie są do tego nakłaniani i mówi im się, że nawet gdy popełnią
błąd to jest to kształcące, ponieważ wyciągnięte wniosld będą doświadczeniem do
wykorzystania w przyszłości. Szkoła kładzie nacisk na pracę indywidualną. Na
obserwowanej lekcji nauczycielka jęz. angielskiego wprowadzała wiele ćwiczeń
skłaniających uczniów do samodzielnego myślenia. Jednak w ankietach nie wszyscy
uczniowie uważają, że nauczyciele pomagają im sie uczyć. 28 uczniów odpowiada na to
pytanie twierdząco, 19 nie ma zdania, a zupełnie tego nie dostrzega 30 uczniów (po połowie
raczej nie i nie ). Uczniowie w wypowiedziach bezpośrednich w czasie wywiadu formułują
oczekiwania odnośnie urozmaicenia zajęć różnymi formami, np. filmy, gry. Uczniowie
w wywiadzie stwierdzają że czasami otrzymują porady, na co zwrócić uwagę przy uczeniu
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się, żeby nauka była bardziej efektywna.
W kwestii tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się nauczyciele stwierdzili, że owszem
ma być miła atmosfera, ale praca musi być efektywna. W ankietach potwierdzili to wszyscy
z wyjątkiem jednego (odpowiedź - trudno powiedzieć ) nauczyciele. Ustalają więc z uczniami
zasady pracy i je przestrzegają. Dotyczy to zasad oceniania, karania i nagradzania. Pochwała
sprzyja uczeniu się więc starają się ją stosować. Sprzyja także temu wskazywanie uczniowi
jego mocnych stron zwracając jednocześnie uwagę na elementy, które powinien poprawić.
Nauczyciele uważają, że wykazują się szacunkiem dla indyAvidualności uczniów. Starają się

ich zainteresować sukcesami kolegów. Pomocne w budowaniu sprzyjającej uczeniu się
atmosfery są plenery. Integrują uczniów i nauczycieli, budują wzajemne zaufanie i dobre
relacje. Podobną rolę odgrywają spotkania z absolwentami, którzy odnieśli sukces. Dzieci
zdaniem nauczycieli czują się odpowiedzialne za swój rozwój, ponieważ nauczyciele traktują
je podmiotowo. Dużo z nimi rozmawiają na temat ich możliwości. Sprawiedliwie oceniają
wyniki ich pracy. Podają różne sposoby i możliwości uzyskiwania lepszych wyników w
nauce.
Ogólna atmosfera w szkole i atmosfera na poszczególnych zajęciach jest, w opinii rodziców,
bardzo dobra. Na pytanie o to czy dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach szkolnych
twierdząco odpowiada 29 rodziców. Dwie osoby odpowiedziały negatywnie, a pięcioro nie
miałE? w tej kwestii zdania. W wywiadzie rodzice podkreślali, ze atmosfera stwarzana przez
pracowników szkoły sprzyja uczeniu się i bardzo pozytywnie wpływa na relacje miedzy
uczniami, którzy wspierają się w każdych możliwych sytuacjach, pomagając i ucząc się od
siebie nawzajem, cyt. "Ta szkoła nie jest szkołą anonimową". Wszyscy się znają dzieci znają
przyzwyczajenia nauczycieli, woźny zna wszystkich uczniów, cyt. " Jestem szczęśliwa, że
moje dziecko chodzi do tej szkoły". W ankiecie uczniowie w liczbie 57 to potwierdzają, 14
jednak nie umie sie do tak sformułowanego pytania odnieść, a siedmioro zaprzecza jakoby
w szkole atmosfera sprzyjała uczeniu się.
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych
sytuacjach - w szkole panuje przekonanie odnośnie dużej wspierającej i motywującej roli
szkoły w odniesieniu do uczniów. Wszyscy nauczyciele są przekonani, że czynią to, lub raczej
czynią- (6 osób/25). Wszyscy nauczyciele z wyjątkiem trzech ( odpowiedź „w średnim
stopniu") twierdzą, że znają sytuację swoich uczniów w stopniu bardzo dużym i dużym.
Uważają że motywują swoich uczniów do aktywnego uczenia się. Tylko dwie osoby
odpowiedziały, że raczej to robią. Motywując uczniów nauczyciele biorą pod uwagę ich
indywidualne potrzeby i możliwości. ( 21 osób - tak, 4 osoby - raczej tak.) O motywującej roli
nauczycieli względem uczniów nie wszyscy rodzice są przekonani. "Raczej tak" i „tak"
odpowiedziało na to pytanie 22 rodziców, 10 osób nie jest w tej sprawie zdecydowanych, a 4
zaprzeczało takiemu działaniu ze strony nauczycieli.
Motywująca dla ucznia zdaniem nauczycieli jest świadomość wytyczonego celu oraz
motywujące ocenianie. Uczniowie są informowani o systemie oceniania, o podziale treści
nauczania na część podstawowa i rozszerzoną. Nauczyciele uważają, że należy oceniać
wszystkie zadania , które uczeń ma wykonać, a zwłaszcza te zadane na dłuższy czas. Ważne
jest dla wyrobienia w uczniach przekonania, że ocenianie ich pracy jest stałe i nieucłu-onne. To
wyrabia w uczniach odpowiedzialność za własny sukces. Motywująco działają oceny za
drobniejsze wypowiedzi, czyli aktywność na zajęciach. Na zajęciach artystycznych każdy etap
pracy kończy się wystawką i omówieniem, w którym biorą udział uczniowie. Następnie
objaśniane są różne punkty widzenia i opinie. Często uczniowie pytają nauczycieli dlaczego
uważają że jedna praca jest lepsza od drugiej. Chcą wiedzieć co wpłynęło na taką a nie inną
ocenę. Ważne są wtedy rzetelne wyjaśnienia. Motywująca jest informacja o celach uczenia się
i Wjoiiki egzaminów, konkursów, przeglądów. Szkoła ma osiągnięcia w przeglądach CEA.
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Istotne dla uczniów są informacje o losach absolwentów. Szkoła gromadzi i analizuje wiedzę
na ten temat, a dla uczniów jest to zachęcające do wzmożenia wysiłków w nauce. Absolwenci
często odwiedzają szkołę. Na lekcjach muzealnych w czasie wycieczek uczniowie znajdują
potwierdzenie uzyskanej w szkole wiedzy np. z historii sztuki, co jest dla nich budujące.
Uczniowie, którzy trafiają do szkoły pochodzą często z małych miejscowości i dlatego
wycieczki, w których uczestniczą mają duże znaczenie dla poszerzenia ich horyzontów.
Rozpoznanie sytuacji i ustalanie planu działań jest począ&owym etapem pomocy uczniowi,
który znalazł się w trudnej sytuacji. Polega to na rozmowach z uczniem przeprowadzanych
przez pedagoga, wychowawcę i innych nauczycieli. Szkoła , dzięki małej liczebności
nauczycieli i uczniów temu sprzyja. Wszyscy się znają, uczniowie i nauczyciele. Łatwo więc
można ustalić na czym problem polega i podjąć szybkie działania. Czasem zwalnia się ucznia
z opłat, organizuje darczyńców, aukcje prac itp. W razie wystąpienia trudności w nauce
stosuje się pomoc indywidualną także świadczona przez uczniów kolegom. Rodzice (24
osoby) uważają, że uczniowie uzyskują wsparcie w trudnej sytuacji. 6 osób jest przeciwnego
zdania i taka sama liczba twierdzi, że nie wie czy tak się dzieje.
Wg uczniów nauczyciele dużo czasu poświęcają na krytykowanie uczniów, zamiast dać
wskazówki jak poradzić sobie z problemem. Narzekają na uczniów nieobecnych do uczniów,
którzy są obecni na zajęciach. Gdy uczniowie mają trudności z mobilizacją nauczyciele
próbują ich zmotywować rozmową. Inicjatywa wychodzi od nauczycieli. Uczniowie oczekują
zrozumienia i reakcji w sytuacjach dla nich trudnych (prywatnych i typowo szkolnych)
0 tym, że rozmowy z nauczycielami pomagają im w nauce jest przekonanych 35 uczniów, 21
uczniów nie ma wyrobionego zdania a 23 osoby uważają, że takie rozmowy im nie pomagają.
44 uczniów posiada przekonanie , że w trudnej sytuacji może liczyć na pomoc nauczycieli,
a 14 uważa , że nie, zaś 20 osób nie wie jak odpowiedzieć na tak postawione pytanie.
Większość uczniów (64 / 79) twierdzi, że w ich szkole docenia się sukcesy uczniów. Tylko 6
uczniów tak nie uważa.
Z obserwowanych lekcji wynika, że zdobywanie nowych umiejętności przez uczniów
pozostawało w silnym związku z ich wiedzą z przedmiotowego zalo-esu. Nauczyciele stale
odwoływali się do nabytej przez uczniów wiedzy i na niej budowali dalsze informacje
1 umiejętności. Obserwować to można było na lekcjach jęz. angielskiego, historii sztuki,
grafiki warsztatowej. Nauczyciele słownie i obrazowo określają wagę tematu.
Wypowiadając się w aspekcie czy nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do
potrzeb ucznia, grupy i oddziału wszyscy nauczyciele w ankietach wskazali, że w stopniu
bardzo dużym (15) i dużym (9) znają potrzeby swoich uczniów. Znajomość różnorodnych
metod pracy deklaruj e( w stopniu bardzo dużym - 17 osób, dużym - 6 osób i średnim
(1 osoba). Znając je stosuje różnorodne metody pracy 22 nauczycieli oraz 3 nauczycieli
raczej ich używa. Przedstawiając nowatorskie rozwiązania występujące w ich pracy
nauczyciele wymieniają przede wszystkim indywidualizację stosowaną w codziennej pracy.
Wymieniają także używanie na szeroką skalę sprzętu multimediahiego. Nauczyciele za
nowatorskie działanie uważają jakieś niestandardowe działanie. Nowatorskim rozwiązaniem
są wg nich np. plenery organizowane dla uczniów innych szkół, na których uczniowie szkoły
plastycznej wchodzą w role nauczycieli, służąc radą swoim młodszym kolegom. Nowatorskim
pomysłem jest wg nich także organizowany w maju każdego roku sprawdzian
międzyprzedmiotowy, który weryfikuje umiejętność łączenia wiedzy z zakresu trzech
przedmiotów: historii sztuki, historii oraz języka polskiego. Innym przykładem jest
wyszukiwanie miejsc i instytucji, w których można zrealizować temat z programu nauczania
w nietypowy, nowatorski sposób np. lekcje języka polskiego w teatrze Wierszalin albo
w Semaforze. Szkoła prowadzi także przez cały rok zajęcia artystyczne dla dzieci spoza
Centrum Edukacj i Artystycznej

9

szkoły, także dla przedszkolaków.
Jeden z rodziców na spotkaniu podał przykład pracy nauczyciela jęz. polskiego, który poprzez
swój sposób prowadzenia zajęć bardzo zmotywował ucznia. Uczeń zaczął z pasją realizować
przedmiot, z którym wcześniej miał duże problemy.
W szkole dokumentowane są informacje na temat metod pracy z uczniem. Nauczyciele
dostosowują je do potrzeb uczniów na co wskazują zapisy w protokołach zebrań zespołów
przedmiotowych, teczki awansu zawodowego nauczycieli oraz arkusze obserwacji
sporządzane z hospitacji lekcji.
Podczas zajęć zaobserwowano metodę nauczania teoretyczną: wykład, pogadanka, opis,
opowiadanie, wyjaśnienie oraz metodę nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności,
pokaz, ćwiczenia, instruktaż . Widoczna była duża znajomość problemów i potrzeb uczniów.
Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy
i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć
świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej.
W szkole stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. Tak uważa 14
nauczycieli. Dziesięcioro twierdzi, że raczej się je stosuje, a jednej osobie trudno jest
odpowiedzieć na to pj^anie. Wprowadzanie nowych sposobów realizacji procesu
dydaktycznego sprzyja łączeniu treści różnych przedmiotów i uświadamia uczniom, że należy
patrzeć na świat całościowo. Nauczyciele korelują treści innych przedmiotów z treściami
przedmiotu, którego uczą. 21 osób zaznacza, że to czyni, a pozostałe cztery, że raczej tak robi.
Nauczyciel grafiki włącza kolor do prac. Młodzież poszukuje związków miedzy literaturą,
plastyką, scenografią. Te poszukiwania nauczyciele starają się realizować w czasie wyjazdów
do teatrów, które akurat mogą swoją działalnością i tematyką służyć przykładem synkretyzmu
sztuk (Zakopane, Poznań itd.). Warsztaty prowadzone w wytwórni filmów Semafor stworzyły
uczniom możliwość do wykazania się w praktyce zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Czasem
do szkoły zwracają się różne instytucje ze zleceniem opracowania graficznego logo itp.
i wtedy teoria zderza się z praktyką. Uczniowie dają dowody na wykorzystanie imiiejętności
posługiwania się językiem angielskim w czasie zagranicznych wycieczek. Młodzież jeździ
z nauczycielami na wycieczki do Włoch i tam bez problemów porozumiewa się w tym
języku.
Nauczyciele ciągle obserwują swoich uczniów na zajęciach. Są w stanie stwierdzić jak
zmienia się realizowanie przez nich zadań artystycznych, na ile ich umiejętności się
wzbogacają. Uczniowie samodzielnie przygotowują do dyplomu rodzaj publikacji , w której
wykazują się twórczym użyciem wszystkich umiejętności i wiedzy nabytych w ciągu nauki
w szkole. Wyniki konkursów, matur, dyplomów - osiągnięcia w tym zakresie, porównanie
tych wyników z wynikami innych szkół tego samego typu przynoszą nauczycielom
informacje, że uczniowie są przygotowani do wykorzystywania nabytej wiedzy. Wewnątrz
szkoły potwierdzenie wykorzystania zdobj^ej przez uczniów wiedzy dostarczają sprawdziany
diagnozujące. Wypowiadając sie w anldecie na temat przydatności w życiu codziennjon
wiedzy i umiejętności jakie zdobywają w szkole uczniowie odpowiadają w sposób
zróżnicowany. Twierdząco odpowiada 12 uczniów. Odpowiedzi „raczej tak" udzieliło 21
uczniów. Raczej nie zauważa i nie zauważa takiej użyteczności zdobytej wiedzy w życiu
codziennym 13 uczniów, a 7 osób wcale nie zauważa. Grupa 23 uczniów nie wyraziła w tej
sprawie zdania.
Uczniowie potrafią jednak w rozmowie z nimi określić przydatność zdobywanej w szkole
wiedzy w życiu codziermym podając przykłady. Ich zdaniem uwidacznia sie to m.in.
w zwiększeniu ich poczucia estetyki i potrzeb w tym zakresie np. w doborze kolorów
i materiałów. Wiedza z historii sztuki ułatwia zwiedzanie zabytków i zmniejsza konieczność
korzystania z przewodników i innych pomocy. Uczniowie stwierdzają że dzięki zdobywanej
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w szkole wiedzy lepiej organizują swój czas i radzą sobie w trudnych sytuacjach, a dzięki
zdobytym umiejętnościom potrafią poshagiwać się narzędziami.
W przypadku wykorzystywania wiedzy wyniesionej z lekcji jednych przedmiotów na innych
w badaniu ankietowym odpowiedzi „tak" udzieliło 22 uczniów, „raczej tak" 19 uczniów,
„trudno powiedzieć"- 20 uczniów, a" raczej nie" i „nie" odpowiednio 13 i 4 uczniów.
W rozmowie fokusowej uczniowie podają jednak chętnie przykłady takiej korelacji. Wiedza
zdobywana na różnych przedmiotach wg nich zazębia się. Dotyczy to zarówno przedmiotów
ogólnokształcących i artystycznych, np. historia i sztuki i język polski, rysunek
i projektowanie.
Na spotkaniu jeden z rodziców podał przykład wykonania przez uczermicę, a obecnie już
absolwentkę i jej młodszą koleżankę i kolegę ze szkoły najpiękniejszego w gminie wieńca
dożynkowego. Uczniowie w ramach prac społecznych odnawiają tablice kamienne
w szkołach. Uczniowie robią również prezenty członkom swoich rodzin, wykorzystując swoje
umiejętności zdobyte w szkole. Dzięki zdobytej w tej szkole wiedzy zdaniem rodziców ich
dzieci lepiej sobie radzą w życiu codziennym. Mają większe poczucie własnej wartości.
Podano przykład egzaminu na prawo jazdy zdanego przez uczermicę za pierwszym razem.
Stwierdzono, że jest to przykład większej odwagi zdobytej w tej szkole.
Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się
odpowiedzialni za własny rozwój. Pani Dyrektor odpowiadając na pytanie o stwarzanie
uczniom możliwości wpływania na organizacje i przebieg nauczania mówi - w pewnych
obszarach -tak. Nauczyciele rozmawiają indywidualnie lub zespołowo o problemach
w opanowaniu wiedzy i umiejętności lub wychowawczych i słuchają pomysłów, propozycji
ich rozwiązań. Efektywne i trafne są brane pod uwagę i wdrażane. „Słuchamy i stwarzamy
sytuacje umożliwiające uczniowi wyrażania własnych opinii, poglądów, kreowania pomysłów
na rozwiązanie problemu, zadania". Wspólnie opracowujemy plany organizacji niektórych
zadań realizowanych w szkole ( np. tematyka lekcji wychowawczych poza programowymi ,
tematyka prac dyplomowych, organizacja kół zainteresowań...)
Promocja uczniów osiągających sukcesy, pokonujących trudności, motywowanie do
podejmowania dodatkowych działań ( udział w konkursach i olimpiadach ) buduje
w uczniach zdaniem pani dyrektor odpowiedzialność za własny rozwój. Podobnie budujące
jest konsekwentne przestrzeganie zasad oceniania i wrażanie do systematycznej nauki poprzez
organizację procesów przygotowań do egzaminów i dalszej edukacji. Szkoła motywuje do
podejmowania dodatkowych zadań, udziału w konkursach i olimpiadach, konsekwentne
przestrzega zasad oceniania , wdraża do systematycznej nauki poprzez diagnozowanie
osiągnięć na bieżąco , promowanie uczniów osiągających sukces lub widoczny postęp.
Wszyscy nauczyciele deklarują, że zależy im na kształtowaniu wśród uczniów
odpowiedzialności z siebie i swój własny rozwój, (jeden nauczyciel zakreślił odpowiedź
„raczej tak").
Własne potrzeby, które wpływają na modyfikacje organizacji procesu uczenia się
w pierwszym rzędzie uczniowie artykułują na lekcjach wychowawczych. W ich wyniku
szkoła modyfikuje plany nauczania organizując dodatkowe zajęcia wyrównawcze czy
rozszerzające. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje zmian w kalendarzu szkolnych wydarzeń
takich jak wycieczki, plenery i uroczystości szkolne. Czasem uczniowie inicjują zaproszenie
interesujących osób, w tym absolwentów szkoły. Szkoła kieruje pytania do rodziców czy
widzą potrzebę dokonania jakiś zmian czy wprowadzenia nowych rozwiązań. Rodzice
wypowiadają się w ankietach na różne tematy dot. potrzeb ich dzieci. Można wiec uznać wg
pani dyrektor, że uczniowie przez nich inicjują zmiany w różnych procesach przebiegających
w szkole. Trzeba tez dodać , że uczniowie w pierwszej klasie pytani są w specjalnej ankiecie o
zainteresowania oraz oczekiwania jakie wiążą z nauka w tej szkole. Uczniowie, a w zasadzie
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w szkole wiedzy lepiej organizują swój czas i radzą sobie w trudnych sytuacjach, a dzięki
zdobytym umiejętnościom potrafią posługiwać się narzędziami.
W przypadku wykorzystywania wiedzy wyniesionej z lekcji jednych przedmiotów na innych
w badaniu ankietowym odpowiedzi „tak" udzieliło 22 uczniów, „raczej tak" 19 uczniów,
„trudno powiedzieć"- 20 uczniów, a" raczej nie" i „nie" odpowiednio 13 i 4 uczniów.
W rozmowie fokusowej uczniowie podają jednak chętnie przykłady takiej korelacji. Wiedza
zdobywana na różnych przedmiotach wg nich zazębia się. Dotyczy to zarówno przedmiotów
ogólnokształcących i artystycznych, np. łiistoria i sztuki i język polski, rysunek
i projektowanie.
Na spotkaniu jeden z rodziców podał przykład wykonania przez uczennicę, a obecnie już
absolwentkę i jej młodszą koleżankę i kolegę ze szkoły najpiękniejszego w gminie wieńca
dożynkowego. Uczniowie w ramach prac społecznych odnawiają tablice kamienne
w szkołach. Uczniowie robią również prezenty członkom swoich rodzin, wykorzystując swoje
umiejętności zdobyte w szkole. Dzięki zdobytej w tej szkole wiedzy zdaniem rodziców ich
dzieci lepiej sobie radzą w życiu codziennym. Mają większe poczucie własnej wartości.
Podano przykład egzaminu na prawo jazdy zdanego przez uczennicę za pierwszym razem.
Stwierdzono, że jest to przykład większej odwagi zdobytej w tej szkole.
Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się
odpowiedzialni za własny rozwój. Pani Dyrektor odpowiadając na pytanie o stwarzanie
uczniom możliwości wpływania na organizacje i przebieg nauczania mówi - w pewnych
obszarach -tak. Nauczyciele rozmawiają indywidualnie lub zespołowo o problemach
w opanowaniu wiedzy i umiejętności lub wychowawczych i słuchają pomysłów, propozycji
ich rozwiązań. Efektywne i trafne są brane pod uwagę i wdrażane. „Słuchamy i stwarzamy
sytuacje umożliwiające uczniowi wyrażania własnych opinii, poglądów, kreowania pomysłów
na rozwiązanie problemu, zadania". Wspólnie opracowujemy plany organizacji niektórych
zadań realizowanych w szkole ( np. tematyka lekcji wychowawczych poza programowymi ,
tematyka prac dyplomowych, organizacja kół zainteresowań ...)
Promocja uczniów osiągających sukcesy, pokonujących trudności, motywowanie do
podejmowania dodatkowych działań ( udział w konkursach i olimpiadach ) buduje
w uczniach zdaniem pani dyrektor odpowiedzialność za własny rozwój. Podobnie budujące
jest konsekwentne przestrzeganie zasad oceniania i wrażanie do systematycznej nauki poprzez
organizację procesów przygotowań do egzaminów i dalszej edukacji. Szkoła motywuje do
podejmowania dodatkowych zadań, udziału w konkursach i olimpiadach, konsekwentne
przestrzega zasad oceniania , wdraża do systematycznej nauki poprzez diagnozowanie
osiągnięć na bieżąco , promowanie uczniów osiągających sukces lub widoczny postęp.
Wszyscy nauczyciele deklarują, że zależy im na kształtowaniu wśród uczniów
odpowiedzialności z siebie i swój własny rozwój, (jeden nauczyciel zakreślił odpowiedź
„raczej tak").
Własne potrzeby, które wpływają na modyfikacje organizacji procesu uczenia się
w pierwszym rzędzie uczniowie artykułują na lekcjach wychowawczych. W ich wyniku
szkoła modyfikuje plany nauczania organizując dodatkowe zajęcia wyrównawcze czy
rozszerzające. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje zmian w kalendarzu szkolnych wydarzeń
takich jak wycieczki, plenery i uroczystości szkolne. Czasem uczniowie inicjują zaproszenie
interesujących osób, w tym absolwentów szkoły. Szkoła kieruje pytania do rodziców czy
widzą potrzebę dokonania jakiś zmian czy wprowadzenia nowych rozwiązań. Rodzice
wypowiadają się w ankietach na różne tematy dot. potrzeb ich dzieci. Można wiec uznać wg
pani dyrektor, że uczniowie przez nich inicjują zmiany w różnych procesach przebiegających
w szkole. Trzeba też dodać , że uczniowie w pierwszej klasie pytani są w specjalnej ankiecie o
zainteresowania oraz oczekiwania jakie wiążą z nauka w tej szkole. Uczniowie, a w zasadzie
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już absolwenci również wypowiadają się w ankietach co by w szkole zmienili. Nauczyciele
zaznaczają przy okazji, że szkoła jest mała, wszyscy się znają i uczniowie mają wg
nauczycieli śmiałość artykułowania swojego zdania bez potrzeby tworzenia jakiś specjalnych
narzędzi. W ankietach nauczyciele twierdza, że uczniowie mają wpływ na sposób
organizowania i przebieg procesu uczenia się („tak" 13 osób, „raczej tak" 11 osób). Jedna
osoba uważa że jest raczej odwrotnie.
Nauczyciele stwierdzają, że cały system wychowawczy oparty na konsekwencji jest
najlepszym sposobem kształtowania odpowiedzialności uczniów za własny rozwój. Jednym
słowem - nie przyłożysz się nie będzie efektu. Pomagają tu różne formy nagradzania.
Uczniowie są dopuszczani do wprowadzania modyfikacji w procesie dydaktycznym, na
lekcjach. Jeśli uczeń ma mocne argumenty nauczyciel przychyla się do jego propozycji.
Następuje taka modyfikacja po wszechstronnej analizie, w której uczniowie biorą czynny
udział. W szkole analizuje się prace starszych kolegów, zwłaszcza te wyróżnione nagrodami,
wstępem na wyższe uczelnie. Po oddaniu pracy klasowej w przypadku niepowodzenia
uczniowie mają podaną drogę poprawy. Obserwowane lekcje potwierdzają, że nauczyciele
słuchają propozycji i uwag uczniów. Reagują werbalnie i niewerbalnie. Reakcje są przyjazne
uczniom potwierdzają zainteresowanie nauczyciela problemem, a gesty i mimika twarzy
(uśmiech) stwarzają przychylną dla ucznia atmosferę. Reakcje uczniów na polecenia
nauczycieli są właściwe. Odpowiedzi na pj^ania są pełne, a mimika i gesty świadczą
o szacunku dla nauczyciela wydającego polecenie.
Zdania uczniów na temat poczucia wpływu na to, co się dzieje w szkole są podzielone. Część
czuje pewne ograniczenia, a część uczniów stwierdza, że jeżeli zgłoszą jakiś pomysł
nauczycielom, to nie ma trudności z jego realizacją. Potwierdzają to ankiety . Na pytanie
skierowane do uczniów czy uczeń ma wpływ na to jak wygląda jego nauka odpowiadają
następująco : tak- 21 osób, raczej tak- 15 osób, trudno powiedzieć-24 osoby, nie-11 osób ,
raczej nie-8 osób. Poczucie wpływu daje im organizacja apeli szkolnych i udział w
wydarzeniach, np. Noc Muzeów. W ankiecie o poczuciu wpływu na to co dzieje się w szkole
odpowiadają; tak - 15 osób, raczej tak- 18 osób, trudno powiedzieć-23 osoby, raczej nie - 13
osób, nie - 10 osób. Uczniowie skarżą się na zły przepływ informacji, który określają jako złą
organizację szkoły. Dotyczy to spraw bieżących, np. zmian w planie lekcji lub nieobecności
nauczyciela. Zgłaszana jest również potrzeba zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie podkreślają że
w szkole mówi sie im, że ich sukces zależy także od nich samych . „Tak" i „raczej tak"
odpowiedziało 33 i 28 uczniów, czterech uważało, że „nie" i „raczej nie" (losoba). 13
uczniów nie miało w tej sprawie zdania. Uczniowie czują się odpowiedzialni za swoja szkołę.
Wymieniają że czują się odpowiedzialni za „narzędzia, których trzeba pilnować, żeby były
czyste i zawsze były na swoim miejscu za porządek w pracowni, "^klucze do szafki, sprzęt
elektroniczny.
Rodzice w odpowiedziach ankietowych na zapytanie czy dziecko ma wpływ na to w jaki
sposób uczy się w szkole wskazują następujące odpowiedzi : tak-12 osób, raczej tak-10 osób
trudno powiedzieć -3 osoby, raczej nie - 7 osób, nie - 3 osoby.
Uczniowie uczą się od siebie nawzajem - wypełniający ankietę nauczyciele są przekonani, że
w szkole kształtuje sie w uczniach postawę uczenia się od siebie nawzajem. Tylko jeden
stwierdził, że raczej się kształtuje taką postawę. Uczniowie na podobne pytanie odpowiadają
następująco : tak - 34 osoby, raczej tak - 29 osób, trudno powiedzieć - 12 osób, raczej nie - 4
osoby.
Wymieniane są przez kadrę pedagogiczna sytuacje, które temu sprzyjają : korekty prac
uczniów, przedstawienie pomysłów rozwiązań problemu, zadania, dokonywanie przeglądu
prac, wystawy popłenerowe, praca w grupach.
Pani djo^ektor również wymienia tworzone przez nauczycieli sytuacje, które jej zdaniem
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sprzyjają uczeniu się od siebie nawzajem: korekta prac, organizacja plenerów, wystawy
poplenerowe, wystawy semestralne, dyplomowe, indywidualne uczniów, praca w grupach,
w procesie lekcyjnym stosowanie metod aktywizujących, wspólne organizowanie
uroczystości szkolnych. Znajduje to potwierdzenie w obserwowanych lekcjach. Nauczyciele
stosowali prace w grupach, uczniowie chętnie ze sobą współpracują w ten sposób - lekcje
matematyki, jęz. angielskiego.
Uczniowie są przez nauczycieli zachęcani do samopomocy. Dotyczy to zwłaszcza tych
uczniów, którzy charakteryzują się pewnym stopniem zaniedbań, niepełnosprawności. Ich
koledzy angażują się na ich rzecz i pomagają przezwyciężyć trudności, dzielą się notatkami
czy proponują wyjaśnienie trudniejszych partii materiału. Uczeń mniej odważny, który
zobaczy, że jego kolega potrafił cos zrobić sam się ośmiela i próbuje. Przeglądy prac na forum
grupy sprzyjają dyskusjom o pracach kolegów i swoich. Uczniowie oceniają się wzajemnie
i podglądają różne rozwiązania możliwe do zastosowania także w ich pracy. Taki przegląd
wzmacnia uczniów, którzy potrafią nazwać różne sposoby i elementy działa oraz je ocenić.
Tym samym budują własną świadomość odnośnie swoich postępów.
Uczniowie także podają przykłady możliwości uczenia się od siebie nawzajem podczas: realizację zadań z przedmiotów artystycznych. Towarzyszy temu wzajemna obserwacja
i wymiana poglądów na temat wykonywanych prac, - pomocy w nauce uczniom słabszym.
Szkoła śledzi losy absolwentów i ich losy służą przykładem uczniom uczęszczającym
aktualnie do szkoły. Motywowanie do uzyskiwania coraz to lepszych wyników w nauce i irme
podobne działania szkoły budują odpowiedzialność uczniów za własny rozwój.
Nauczyciele uważają, że stosują nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. 24
osoby zakreśliły w ankiecie odpowiedzi „tak" i „raczej tak" - po połowie obie odpowiedzi.
Jedna osoba nie miała w tej sprawie zdania. Najnowsze osiągnięcia z metodyki, dydaktyki,
psychologii uczenia się i nauczania nauczyciele stosują ich zdaniem w stopniu bardzo dużynl
- (10 osób), raczej dużym - (12 osób), średnim (1 osoba i raczej małym (1 osoba).
(Wymieniają różne metody sprawdzania postępów w nauce swoich uczniów, - klasówki,
kartkówki sprawdziany tzw. dyrektorskie, próbne matury, konkursy, przeglądy, olimpiady,
wszystkie analizowane w oparciu o ew. opinie poradni lub innych instytucji, które szkołę
w stawianiu diagnoz wspierają.
Jako nowatorskie rozwiązania
uważają
organizowane w szkole sprawdziany
międzyprzedmiotowe dotyczące poziomu wiedzy nabytej przez uczniów. Te sprawdziany są
gromadzone i przechowywane w specjalnym segregatorze koordynatora zespołu ds.
programów w czasie pobytu uczniów w szkole aż do dyplomu.
Pani dyrektor jako nowatorskie wymienia następujące rozwiązania:
Nowatorskie rozwiązania

szkółka dla gimnazjalistów

Powód zastosowania

obawy kandydatów (gimnazjalistów ) przed
przystąpieniem do egzaminu , więcej informacji o szkole
celach i kierunkach kształcenia
analiza wyników egzaminu maturalnego i pozyskanie obiektywnej informacji zwrotnej i oceny
realizacji jednego z głównych celów edukacyjnych szkoły
badanie opinii absolwentów o procesie
(planu pracy szkoły)
przygotowania do egzaminu
tematyka organizowanych konkursów , promocja efektów
wprowadzenie zajęć dodatkowych z
kształcenia w szkole , motywowanie ucznia do rozwoju
uczniem zdolnym i ich potrzebach i
i podejmowania nowych ciekawych wyzwań
zainteresowaniach
zmiany w planie nauczania ( zwiększenie wypromowanie szkoły o wysokim poziomie kształcenia
artystycznym i humanistycznym, dalszy rozwój ucznia
liczby godz. z p. humanistycznych i
0 zdolnościach z przedmiotów humanistycznych
artystycznych)
wymiana młodzieży w ramach progrfifflf™" lMifeftl)i4fi6^MBlSą, poznanie zabytków zjawisk
Północ -Południe tej samej Europy (Italia, kulturalnych innego państwa, doskonalenie języków
obcych
liceum Udine)
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wymiana młodzieży w ramach programu kontakt z inną.kulturą, poznanie zabytków,zjawisk
Póhioc -Pohidnie tej samej Europy (Italia, kulturalnych innego państwa, doskonalenie jęz>'ków
liceum Udine)
obcych

Wnioski
•
•
•
•

•

•

•

•

Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów.
Szkoła diagnozuje potrzeby uczniów.
Nauczyciele, rodzice i uczniowie uważają, że uczniowie znają cele nauczania i stawiane
im wymagania.
W szkole panuje przekonanie, że informacje o zasadach oceniania przekazywane są
w odpowiedni sposób. Zasady oceniania są opisane w WSO i PSO, natomiast zdaniem
niektórych uczniów nie zawsze są przestrzegane.
Uczniowie dobrze oceniają zasady oceniania. Uważają, że oceny są stawiane
sprawiedliwie. Jednak zdarzają się ich zdaniem pojedyncze przypadki niesprawiedliwego
wyróżniania niektórych uczniów.
Uczniowie i rodzice dostrzegają wysiłki nauczycieli w kierunku wdrożenia ich do
samodzielnego uczenia się. Twierdzą, że nauczyciele pozostają do dyspozycji
uczniów i udzielają im rad i wskazówek. Uczniowie uważają jednak, że pracownie
powinny być udostępniane im także po zajęciach.
Stosowane metody pracy i wyposażenie szkoły gwarantują realizację kształcenia
ogólnego i artystycznego, zgodnie z warunkami wskazanymi w podstawie
programowej.
W szkole jest potencjał umożliwiający nowatorstwo pedagogiczne, o czym świadczy
realizacja interesujących projektów edukacyjnych.

Ocena poziomu spełnienia wymagań.
Wymaganie spełniono w stopniu wysokim
Ocena

B

Wymaganie 3.
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
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Wyniki badań

Pani Dyrektor podaje, że z nauki w szkole rezygnuje 1-2% uczniów. Są to pojedyncze
przypadki związane ze zmianą planów edukacyjnych połączonych z wyborem studiów
i koniecznością zmiany profilu szkoły. Nie odnotowuje się przypadków rezygnacji ze szkoły
z powodu trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności zgodnych z podstawą programową.
20/24 nauczycieli stwierdza, że w stopniu bardzo dużym inspiracją w ich pracy jest podstawa
programowa (3/24 dużym i 1/24 średrdm).
Podobnie przedstawiają się wyniki na temat ustalania rozwiązań dydaktycznych
i wychowawczych dotyczących indywidualizacji pracy z uczniem (17/24 w stopniu bardzo
dużym, 7/24 - dużym) i ustalania sposobów realizacji podstawy programowej (17/24
w stopniu bardzo dużym, 5 - dużym, 2 - średnim).
Szkoła ma wypracowane sposoby badania osiągnięć uczniów i uczennic z poprzednich etapów
edukacyjnych. Sporządzane są zestawienia wyników egzaminów wstępnych oraz wyników
egzaminu gimnazjalnego i iimych osiągnięć w gimnazjum. W pierwszym semestrze klasy I
nauczyciele obserwują i zwracają uwagę na pracę ucznia. W przypadku zauważonych
problemów podejmują działania w zespołach (wychowawca, nauczyciel, pedagog i rodzic).
Zestawienia wyników egzaminu wstępnego i gimnazjalnego oraz innych osiągnięć
z poprzedniego etapu sporządzane są w połączeniu z wynikami ankiety dla kandydatów
i wynikami sprawdzianów diagnozujących. Ma to wpływ na tworzenie klas, grup
międzyoddziałowych w przygotowaniach do matury, olimpiad i przeglądów. Dokumentacja
dotycząca diagnozowania uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego zawiera dokumenty
składane przez uczniów przystępujących do egzaminów wstępnych oraz sprawozdania
z plenerów na początku kształcenia uczniów i ankiety, które kandydaci wypełniają na
początku w klasie pierwszej. Informacje na ten temat umieszczone są w księdze uczniów,
a bardziej wnikliwe w rocznych i semestralnych sprawozdaniach dyrektora szkoły.
Nauczyciele w ankiecie potwierdzają fakt posiadania wypracowanych przez szkołę sposobów
badania osiągnięć uczniów i uczennic z poprzednich etapów edukacyjnych (23 tak, 2 raczej
tak).
Podczas obserwowanych lekcji stosowano metody słowne, oglądowe i praktyczne. Używano
różnych środków dydaktycznych, m in. blachy cynkowej, kalafonii, kredy, tablicy, rzutnika.
Nauczyciele w ankiecie stwierdzają, że znajomość różnorodnych metod nauczania inspiruje
ich w pracy (17/24 w stopniu bardzo dużym, 7 - dużym). Wspólnie ustalają sprawy dotyczące
stwarzania sprzyjających warunków do uczenia się (21/25 często, 3/25 często, 1/25 rzadko)
i określają realizacje celów zawartych w podstawie programowej (18/24 często, 5/24 czasami,
1/24 rzadko). Nauczyciele w wywiadzie stwierdzają, że wszyscy znają dobrze podstawę
programową a co za tym idzie świadomie wybierają programy nauczania, podręczniki oraz
metody nauczania. Tych wyborów nauczyciele dokonują w oparciu o przeanalizowaną
informację o wynikach uczniów uzyskanych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Wszyscy nauczyciele (20/25 tak, 5/25 raczej tak) zwracają uwagę na dobór metod, za pomocą
których realizują podstawę programową.
W kwestii czy w szkole są odpowiednie warunki do nauczania wypowiadają się w ankiecie
nauczyciele i rodzice, a podczas wywiadu uczniowie. 17/25 nauczycieli stwierdza, że tak,
w szkole są odpowiednie warunki do nauczania. 7/25 mówi raczej tak, a 1 trudno powiedzieć.
Nauczyciele również potwierdzają (16/25 tak, 9/25 raczej tak), że szkoła zapewnia środki
dydaktyczne, które pomagają w uczeniu się.
Uczniowie, do warunków lokalowych sprzyjających uczeniu się zaliczyli: szafki zamiast
szatni, nową pracownię sitodruku, studio fotograficzne, windę. Do warunków lokalowych nie
sprzyjających uczeniu się: brak stołówki, małe sale do rysunku, malarstwa i grafiki.
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Ograniczony dostęp do pracowni. Zapytani o środki dydaktyczne podali, że w szkole są:
rzutniki (niektóre nieczyime), 6 macintoshy, automaty do napojów (zjadają pieniądze),
natomiast chcieliby aby były: nowe komputery, internet w sali projektowej, więcej
materiałów: farb drukarskich, benzyny, tektury, smalcu i narzędzi, papier toaletowy i mydło
w toaletach.
Rodzice wypowiadając się na temat szkoły ich dziecka uznali, że zapewnia ona (19 tak i 8
raczej tak z 36) środki dydaktyczne sprzyjające uczeniu się. 2 rodziców wątpi stwierdzając
raczej nie, a 7 trudno powiedzieć.
Od nauczycieli dowiadujemy się, że w szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów.
Sporządzane są sprawozdania wychowawców klas (klasyfikacja półroczna i roczna).
Sporządzane są zestawienia osiągnięć w konkursach i olimpiadach, zestawienia osiągnięć
i wyniki matur oraz egzaminu dyplomowego, uzyskiwane stypendia, losy absolwentów.
Zaangażowani w te działania są nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog i dyrekcja.
Przykłady monitorowania realizacji programowej zawiera dokumentacja prowadzona przez
koordynatora d/s programowych w części dotyczącej programów nauczania i ich realizacji.
Pani Dyrektor podaje, że w szkole systematycznie monitoruje się osiągnięcia uczeimic
i uczniów. Sporządzane są zestawienia udziału w konkursach i olimpiadach, sprawozdania
semestralne i informacje o osiągnięciach z poprzedniego etapu kształcenia i systematyczne
omawiane na roboczych spotkaniach rady pedagogicznej. Dokonywana jest bieżąca diagnoza
przygotowania do egzaminów maturalnych ( sprawdziany diagnozujące, matury próbne).
Spotkania nauczycieli prowadzących przedmioty pionu ogólnego i przedmioty artystyczne
w celu ustalania kwestii edukacyjnych lub rozwiązywania problemów odbywają się
w zależności od potrzeb. Z ankiety dla nauczycieli dowiadujemy się, ze możliwości
rozwojowe uczniów (18/24 w stopniu bardzo dużym,6/24 - dużym), wyniki prezentacji
i osiągnięcia uczniów na konkursach, występach wystawach etc.(12/24 w stopniu bardzo
dużym,ll- dużym) oraz wnioski z dyskusji z rad pedagogicznych (14/24 w stopniu bardzo
dużym, 8 - dużym) są inspiracją w ich pracy W jednostkowych przypadkach olcreślono ten
wpływ jako średni. Częstotliwość działań w skali roku szkolnego przedstawia się, według
nauczycieli, następująco: monitorowanie osiągnięć uczennic i uczniów: 20/24 systematycznie, 4 - w zależności od potrzeb; spotkania w sekcjach, grupach przedmiotowych
związane z wypracowywaniem wspólnych ustaleń dotyczących kwestii edukacyjnych: 9/24 systematycznie, 15/24 - w zależności od potrzeb; spotkania robocze rady pedagogicznej:
20/24 - systematycznie, 4 - w zależności od potrzeb; spotkania nauczycielek i nauczycieli
prowadzących przedmioty pionu ogólnego i przedmioty artystyczne w celu ustalania kwestii
edukacyjnych lub rozwiązywania problemów: 11/24 - systematycznie, 13/24 - w zależności od
potrzeb; analiza działań wynikających z realizacji podstawy programowej: 16/24 systematycznie, 8/24 - w zależności od potrzeb.
Od pani Dyrektor i nauczycieli dowiadujemy się, że w szkole analizuje się wyniki nauczania
i wyniki egzaminu maturalnego oraz dyplomowego. Analizuje się również wyniki
przeglądów i organizowanych wystaw. Zagadnienia omawiane są na zebraniach zespołów
nauczycieli i zebraniach podsumowujących rady pedagogicznej. Analiza wyników konkursów,
przeglądów, wyników egzaminów wstępnych i zewnętrznych odbywa się w zespołach
przedmiotowych lub podczas zebrań rady pedagogicznej. Pani Dyrektor wyznacza
nauczycieli odpowiedzialnych za zadania wynikające z planu pracy szkoły.
Według 18/25 osób analizowanie wyników rozstrzygane jest często poprzez wspólne ustalenia
nauczycieli. 7/25 osób uważa, że czasami. Wszyscy nauczyciele dbają o to, aby odpowiednio
monitorować osiągnięcia każdego ucznia (23/25 tak, 2/25 raczej tak) i na bieżąco analizują
postępy swoich uczniów (22/24 tak, 2/24 raczej tak). Wnioski z analizy osiągnięć uczniów są
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zgłaszane przez nauczycieli i zespoły nauczycieli na radach pedagogicznych. Są one
wpisywane do planu pracy na następny rok, planu nadzoru pedagogicznego i innych
dokumentów szkolnych. Nauczyciele wymieniają różne metody sprawdzania postępów
w nauce swoich uczniów, jak klasówki, kartkówki sprawdziany tzw. dyrektorskie, próbne
matury, konkursy, przeglądy, olimpiady, wszystkie analizowane w oparciu o ewentualne
opinie poradni lub innych instj^ucji, które wspierają szkołę w stawianiu diagnoz. Analizy
osiągnięć uczniów dokonują wszyscy nauczyciele indywidualnie, na zespołach
przedmiotowych i na konferencjach rady pedagogicznej . Niezależnie dokonuje tego dyrekcja
i przedstawia radzie pedagogicznej swoje opinie wynikające z prowadzonego nadzoru
pedagogicznego. Nauczycie stwierdzają, że skoro analizują osiągnięcia swoich wniosków, to
formułują na ich podstawie wnioski i je wdrażają w praktyce. Zastanawiają się nad mocnymi
i słabymi stronami swojej pracy i na podstawie tego uzupełniają braki w stosowanych
metodach. O monitorowaniu osiągnięć uczniów świadczą dokumenty umieszczone
w segregatorze "konkursy, olimpiady, przeglądy" tworzone przez nauczycieli
odpowiedzialnych za przygotowanie i przebieg w/w wydarzeń. Analizowanie osiągnięć
uczniów dokonywane jest na posiedzeniach zespołów przedmiotowych oraz całej rady
pedagogicznej, co potwierdzają zgromadzone protokoły. O wdrażaniu wniosków z analiz
osiągnięć uczniów informują protokoły z rady pedagogicznej, zespołów przedmiotowych oraz
dzienniki lekcyjne.
O tym, jak wdrażane wnioski wspierają osiąganie sukcesów przez uczniów dowiadujemy się
z wywiadu z panią Dyrektor. Zalicza się do nich: uzyskiwanie wyższych wyników na
egzaminie maturalnym, sukcesy na olimpiadach i konkiirsach, większe możliwości uzyskania
stypendiów. Stosowanie indywidualnych metod pracy z uczniem stwarza mu możliwość
ukończenia szkoły i uzyskanie zawodu plastyka.
Pani Dyrektor wymienia sukcesy osiągane przez uczniów: tytuł laureata i finalisty olimpiady
artystycznej, nagrody w konkursach ogólnopolskich I-III m, wyróżnienia, udział w licznych
konkursach i olimpiadach na szczeblu okręgowym, uzyskiwane stypendia , ukończenie szkoły
przez uczniów z niedosłuchem i dużymi, zaległościami edukacyjnymi, zdawalność matury 90100%, wysokie wyniki średnie z egzaminów przedmiotów humanistycznych, wysokie wyniki
egzaminu dyplomowego (dokładne dane w zestawieniach). W ankiecie nauczyciele
potwierdzają, ze wnioski z analiz osiągnięć uczniów wyraźnie wpływają na wzrost
efektywności kształcenia (11/24 tak, 12/24 raczej tak). Jeden nauczyciel nie daje
odpowiedzi jednoznacznie (trudno powiedzieć). Nauczyciele wypowiadając się na temat
pracy nad uzyskiwaniem przez uczniów lepszych wyników w nauce mówią
0 przygotowywaniu uczniów do konkursów, przeglądów olimpiad, organizowaniu spotkań
z absolwentami, pracownikami szkół wyższych aby młodzież poznała jakie oferty składają
poszczególne uczelnie i jak mogą pokierować swoją pracą. Wszyscy nauczyciele (23/24 tak,
1/24 raczej tak) uważają, że w szkole podejmowane są działania, które sprzyjają osiąganiu
przez uczniów różnorodnych sukcesów edukacyjnych. Większość ankietowanych rodziców
(14/36 tak, 14/36 raczej tak) potwierdza, że w szkole zwraca się uwagę na możliwości
uzyskiwania lepszych wyników w nauce ich dziecka. 1/36 rodzic zaprzecza i mówi nie, 1/36
twierdzi raczej nie, a 6/36 - trudno powiedzieć. Podobnie wypowiadają się rodzice na temat,
czy działania podejmowane w szkole przyczyniają się do sukcesów mojego dziecka: 14/36
tak, 14/36 raczej tak, 7/36 trudno powiedzieć, 1/36 raczej nie.
Uczniowie, na twierdzenie: nauczyciele i nauczycielki wskazują mi jak mogę się uczyć
1 dzięki temu osiągam lepsze wyniki w nauce odpowiadają następująco: 33 z 80 stwierdzas
9/33 tak i 24/33 raczej tak, 24/80 niezdecydowanych wybiera odpowiedź trudno powiedzieć,
13/80 raczej nie i 9/80 nie. Zdecydowana większość uczniów, 41/80 tak i 28/80 raczej tak,
stwierdza w ankiecie, ze w szkole docenia się sukcesy uczennic i uczniów. 1/80 twierdzi nie.
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1/80 raczej nie i 8/80 trudno powiedzieć. Zapisy w dziennikach dodatkowych zajęć świadczą
o efektywności wprowadzonych modyfikacji w procesie nauczania. Szkoła zajęła trzecie
miejsce w tegorocznym makroregionalnym przeglądzie C E A .
W dokumentacji szkolnej znajduje się segregator p/t "Efekty kształcenia - losy absolwentów".
Pani Dyrektor podaje przykłady wprowadzonych zmian w szkole i ich efekty
oraz ocenia skuteczność tych zmian w skali 1-5 w zakresie ich wpływu na osiąganie
sukcesów przez uczniów ma wyższych etapach kształcenia czy na rynku pracy.
Wprowadzona zmiana (krótki
opis)
nowe specjalności
organizacja zajęć z uczniem
zdolnym i uczniem z
problemami edukacyjnymi
szkółka dla gimnazjalistów

Efekty zmian
oferta edukacyjna szkoły, promocja szkoły,
zainteresowanie uczniów nowymi technikami
graficznymi
osiągnięcia uczniów w konkursach, przeglądach
i olimpiadach, wyniki egzaminu maturalnego i
dyplomowego, ukończenie szkoły i podjęcie pracy
zainteresowanie szkołą, dobre przygotowanie do
kształcenia w szkole plastycznej, mniejszy liczba
rezygnacji w kl I

Skuteczność
zmian
4

4

4

Większość nauczycieli stwierdza w ankiecie, że wiedza o losach absolwentów w stopniu
dużym (11/24) i bardzo dużym (8/24) inspiruje ich pracę. 1/24 nauczyciel mówi, źe w nikłym,
1/24 - małym, a 3/24 - średnim. Wszyscy (23/24 tak 1/24 raczej tak) nauczyciele stwierdzają,
że w szkole docenia się sukcesy uczennic i uczniów. Prawie wszyscy nauczyciele, 16/24 w stopniu bardzo dużym i 6/24 - dużym, uważają, że w szkole wykorzystuje się wiedzę o
losach absolwentów, po to by zachęcać uczniów do uczenia się. Jednostki stwierdzają, że w
stopniu średnim lub małym.
Szkoła gromadzi informacje o tym co dzieje się z uczennicami i uczniami, gdy już opuszczą
szkołę. Porównuje się wyniki uzyskiwane na zewnętrznych egzaminach w kolejnych latach,
bada przyrost wiedzy poprzez porównanie wyników „na wejściu i na wyjściu". Nauczyciele
podają przykład swojego absolwenta, który przyszedł do szkoły z bardzo dużym
zapóźnieniem, szkołę skończył i obecnie świetnie, zdaniem nauczycieli, radzi sobie na rynku
pracy. Nauczyciele twierdzą, że dostarczył im najwięcej satysfakcji.
Pani Dyrektor uważa, że absolwenci szkoły radzą sobie dobrze i bardzo dobrze. Około 8590% podejmuje studia wyższe. Większość z nich rozpoczyna pracę zarobkową podczas
studiów w zawodzie grafika. Z sukcesem podejmują prace w pracowniach graficznych,
poligraficznych i wydawniczych. Nieliczni wyjeżdżają za granicę, studiują i pracują. Wszyscy
nauczyciele potwierdzają (20/24 tak, 4/24 raczej tak) , że w szkole dba się o to, aby
przygotować uczniów do kolejnego etapu kształcenia i/lub funkcjonowania na rynku pracy.
Zgłoszono natomiast uwagę i sugestie dotyczącą poruszanych w kwestionariuszu dla
nauczycieli zagadnień, cyt. "Mam zastrzeżenia co do odpowiedzi (trudno jest stwierdzić ile to
jest czasami, często, czy rzadko). Dla jednej osoby często będzie raz w tygodniu dla innej raz
w miesiącu."
Uczniowie o swoim przygotowaniu do dalszej nauki wypowiadają się następująco. 17 tak i 23
raczej tak z 80 uważa, że są dobrze przygotowani do dalszej nauki. 4/80 mówi raczej nie
i 8/80 stwierdza, że nie. 27/80 uczennic i uczniów nie może się zdecydować co do określenia
swojego poziomu przygotowania (trudno powiedzieć). O swojej szkole niektórzy napisali, cyt.
"...jest dobrze.... organizacja w mojej szkole nie jest zbyt dobra, wolałabym aby się to
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zmieniło ...Uważam, że ta szkoła dla mnie jest więcej wymagająca, oczywiście potrafią nas
pouczyć czegoś co się przyda w przyszłości.... fajnie jest, spoko ludu."
Szkoła prowadzi dokumentację na temat losów absolwentów, zawierającą potwierdzenie
prowadzonych analiz i sporządzanych wniosków. Do wglądu jest segregator "efekty
kształcenia".
Wnioski
•
•

•

•

•

•

Szkoła wypracowała sposoby diagnozowania i analizowania uzdohiień kandydatów oraz
nabytej przez nich wcześniej wiedzy i umiejętności.
W szkole podstawa programowa jest realizowana z użyciem różnorodnych metod
i środków dydaktycznych. Realizacja podstawy programowej jest systematycznie
monitorowana i korygowana.
Szkoła starannie monitoruje rozwój intelektualny, artystyczny i osobowościowy uczniów.
Wyniki monitorowania omawiane są wspólnie na posiedzeniach zespołów
i całej rady pedagogicznej.
Wnioski z monitorowania i analizy osiągnięć uczniów stają się podstawą do
opracowywania planów do pracy dydaktycznej nauczycieli. Widoczny jest związek
między wdrażaniem wniosków a osiągnięciami uczniów, w tym z ich sukcesami.
W szkole bada się przyrost wiedzy i umiejętności uczniów włączając w to wyniki uczniów,
którzy kończą dany etap edukacyjny. Wyniki tych badań oraz analiz potwierdzają
skuteczność podejmowanych działań.
Szkoła stosuje ciągłą obserwację losów absolwentów. Systemowo monitoruje
i analizuje ich dalsze osiągnięcia na studiach i w działalności zawodowej. Duży procent
absolwentów kończy wyższe studia i dobrze radzi sobie na rynku pracy.

Ocena poziomu spełnienia wymagań.
Wymaganie spełniono w stopniu wysokim
Ocena

B

Wymaganie 7.
Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
Wyniki badań
Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w
planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych
Elementem wzmacniającym współpracę nauczycieli jest nieliczna kadra pedagogiczna, która
się lubi i jest na siebie otwarta.
Pani Dyrektor stwierdza, że wspiera współpracę miedzy nauczycielami. Czyni to poprzez
omawianie problemów edukacyjnych i wychowawczych w zespole wychowawczym,
zespołach przedmiotowych oraz zespołach powołanych do wykonania zadania ( np.
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organizacja pleneru, wystawy, przeglądu, promocji, urządzania pracowni itp. ) organizację
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Nauczyciele zespołowo planują działania podejmowane w szkole, wspólnie rozwiązują
problemy, przedstawiają własne argumenty i pomysły. W ankiecie potwierdzają iż czynią to
często (19 osób), 4 osoby uważają, że dzieje się tak czasami, a 2 osoby , że rzadko.
Każde zadanie z zakresu edukacji i wychowania realizowane jest zespołowo w związku tym
współpraca jest niezbędna w osiągnięciu celu. Np.: realizacja planowych plenerów
realizowana jest przez wychowawców klas równoległych oraz nauczyciel plastyk ,
organizacja wystaw międzyprzedmiotowych, sprawdziany miedzy przedmiotowe - j . polski,
historia, historia sztuki, wybór programów nauczania, przedstawianie wniosków do zmian w
planie nauczania, prowadzenie informacji konkursowej, organizacja imprez i uroczystości,
strona www szkoły. Liczba nauczycieli zależy od rodzaju i zaJcresu działania.
Nauczyciele współpracują z sobą przy organizacji pracy szkoły (16 osób robi to często, a 9
czasami) w planowaniu zajęć lekcyjnych, aby umożliwić uczniom jak najefektywniejsze
wykorzystanie ich sil i możliwości intelektualnych. Jednocześnie muszą uwzględnić
potrzeby nauczycieli zatrudnionych w innych szkołach, którzy przychodzą do szkoły jeden
lub dwa razy w tygodniu. Współpraca nauczycieli realizowana jest na posiedzeniach
zespołów przedmiotowych, na których planowana jest cała działalność dydaktyczna
i wychowawcza szkoły, ustalanie sposobów realizacji podstawy programowej odbywa się
zdaniem 15 nauczycieli często, a zdaniem 9 osób czasami, jedna osoba twierdzi, że rzadko.
Nauczyciele porozumiewają się co do synchronizacji treści programowych realizowanych na
poszczególnych przedmiotach. Ustalają zadania, które mogą być realizowane w tym samym
czasie na lekcjach kilku przedmiotów (np. z grafiki komputerowej, fotografii
i projektowania; rysunku i grafiki; Historii sztuk, języka polskiego i historii. Chodzi o to aby
treści się nie powtarzały ale uzupełniały i rozszerzały. Uczeń dzięki temu zdobywa
pełniejsze informacje oraz je trwalej zapamiętuje. Nauczyciele na bieżąco wymieniają się
spostrzeżeniami o uczniach w zakresie postępów trudności, w tym wychowawczych itp.
Wychowawcy klas opracowali zasady postępowania w różnych sprawach organizacyjnych
np. przy organizowaniu wycieczek, uroczystości.
Kadra pedagogiczna jest otwarta na siebie. Dzięki temu przepływ informacji jest
natyctuniastowy więc szybko można rozwiązać pojawiające się problemy. Nauczyciele
twierdza, że mocno jest w nich zakorzeniona chęć do działania zespołowego. Są przekonani,
że pracują na wspólne konto a sukcesy odnoszone przez uczniów są ich wspólnjoni
sukcesami. Wzmacniająca jest również obecność wśród kadry pedagogicznej młodych
nauczycieli, absolwentów szkoły, którzy pamiętają ją jeszcze jako jej uczniowie.
Paradoksalnie mała liczebność grona pedagogicznego jest również utrudnieniem. Głownie
od strony organizacyjnej. Nie można liczyć na codziermą obecność wszystkich nauczycieli
co trzeba uwzględniać w planowaniu i realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Segregator zajęć pozalekcyjnych, plenerów, obozów, wycieczek zawiera programy tych
przedsięwzięć oraz sprawozdania z ich realizacji. Zapisy na powyższy temat znajdują się
również w protokołach rady pedagogicznej oraz w planach pracy szkoły na kolejne lata.
Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie,
organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między
nauczycielami.
Pani Dyrektor przedstawia przykłady zmian w przebiegu procesów edukacyjnych ( ich
planowania, organizacji, realizacji, analizy i doskonalenia), które wynikły ze współpracy
nauczycieli w następujący sposób :
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Obszary działań
w procesach
edukacyjnych

Zmiany w przebiegu procesów edukacyjnych wynikających ze współpracy
nauczyciełi (przyldady działań)

wprowadzenie nowych specjalności, wprowadzenie do realizacji zajęć
wyrównawczych i kół zainteresowań - praca z uczniem zdolnym (koła
fotograficzne, rzeźbiarskie , fakultet z historii sztuki ,j.włoski )
stałe plenery edukacyjne dla kl.I (integracyjne- edukacyjny, zwiedzamy
organizacja procesu zabytki m.Łomży, kl.II Kraków - Zakopane, kl.III obóz p-o i plener miejsca
edukacyjnego
zmienne), harmonogram przygotowań do egzaminów zewnętrznych i
dyplomowego , sprawdziany miedzy przedmiotowe,
organizacja rożnych form doskonalenia w zależności od potrzeb i planów
doskonaleniu
rozwoju szkoły i dzielenie się wiedza
Kształcenie i
edukacja

Pani dyrektor uważa, że nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody
i formy współpracy ponieważ w szkole stale odbywa się dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem zdobytym w trakcie pracy, uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym.
Nauczyciele prowadzą rozmowy i przekazują swoje spostrzeżenia innym nauczycielom,
wychowawcom, pedagogowi oraz dyrekcji szkoły. W codziennej praktyce szkoły częste jest
prowadzenie zajęć wyrównawczych w grupach między klasowych , przygotowanie do
przeglądu lub wybór prac na konkurs , organizowane na bieżąco są spotkania w sprawie
konkretnego ucznia, problemów dotyczących grupy uczniów lub zaistniałej sytuacji.
Spotkania nauczycieli w ramach sekcji i grup przedmiotowych w bardzo dużym stopniu
zdaniem 11 nauczycieli oraz zdaniem 13 w stopniu dużym wpływają na zmiany w procesach
przebiegających w szkole. Tylko jedna osoba uważa, że w stopniu średnim ten wpływ się
uwidacznia. Osiągnięcia koleżanek i kolegów w dużym stopniu ( Uosób) i dużym ((llosó).
są inspiracją dla ich pracy. Pozostałych odpowiedzi na ten temat ( w stopniu średnim,
małym, i nikłym ) udzieliło po jednej osobie.
Wspieranie się wzajemne nauczycieli dokonuje się w czasie rozmów. Zwłaszcza młodzi
nauczyciele nie wahają się zwracać o pomoc do bardziej doświadczonych kolegów. Wszyscy
nauczyciele deklarują otwartość na problemy kolegów i są gotowi ich wspomóc.
Nieocenioną pomocą służy nauczycielom szkolny pedagog.
Nauczyciele deklarują, że zastanawiają się nad formami i metodami pracy. Analizują je
i poświęcają temu sporo czasu. Dzielą między sobą problemy, które opracowują a następnie
wymieniają się uwagami. Analizowanie i rozwiązywanie problemów wspólnie odbywa się
zdaniem 22 osób często a zdaniem 2 osób czasami, rzadko - zdaniem 1 osoby. Nauczyciele
uczestniczący w szkoleniach i konferencjach zewnętrznych przekazują na posiedzeniach
zespołów i całej rady pedagogicznej uzyskane informacje. Składają relacje z wystaw , które
odwiedzają lub organizują. Dla 17 nauczycieli rozwój współpracy między nauczycielami jest
ważny, 5 osób raczej dużo uwagi zwraca na rozwój współpracy, a 2 osoby nie maja w tej
sprawie zdania.
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. Zdaniem
pani Dyrektor nauczyciele wspólnie zgłaszają wnioski na radzie pedagogicznej dotyczące
organizacji zajęć, plenerów, wycieczek oraz przedstawianie sprawozdań realizacji tych
działań ( dobre i złe strony), urządzania pracowni, środków dydaktycznych, wspólny udział
w doskonaleniu zawodowym organizacja i tematyka doskonalenia zawodowego, zgłaszanie
problemów lub obszarów działalności szkoły w których należy lub potrzeba wprowadzenia
zmian ( wnioski na radach pedagogicznych lub zebraniach zespołów) zespół ewaluacyjny
opracowuje tematykę i harmonogram. Tę współpracę na spotkaniach w sekcjach i grupach
przedmiotowych prowadzona w stopniu bardzo dużym i dużym potwierdza odpowiednio 14
i 10 osób. Jedna osoba uważa, że w stopniu średnim. Osiągnięcia koleżanek i kolegów są
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wsparciem dla nauczycieli w stopniu bardzo dużym (11 osób) i dużym (10 osób), w stopniu
średnim (2osoby), a małym (1 osoba). Nauczyciele deklarują (16 osób) wymianę
doświadczeń z innymi nauczycielami w stopniu dużym, stopniu dużym dla 6 osób,
w stopniu średnim (2 osoby), a małym (jedna osoba). Nauczyciele i nauczycielki wspierają
sie w prowadzonych autoewaluacjach . Tak sądzi 14 nauczycieli, a 8 osób uważa , że raczej
się wspierają. 2 osoby nie mają zdania . Nauczycielki i nauczyciele mogą doskonalić swój
warsztat pracy co potwierdza 20 nauczycieli . 3 osoby uważają że raczej mogą to robić,
a jedna osoba nie ma zdania w tej sprawie. Wszyscy nauczyciele deklarują , że uzyskują
pomoc od koleżanek i kolegów 1617 odpowiada tak i raczej tak). Jedna osoba deklaruje, że
takiej pomocy raczej nie otrzymuje. W szkole działa zespół ewaluacyjny , który opracowuje
plan ewaluacji a potem w realizacji biorą udział wszyscy nauczyciele. Pomocy
w autoewaluacji doznają przede wszystkim młodsi nauczyciele, którzy zawsze mogą liczyć
w tym względzie na starszych kolegów.

Wnioski
•

•
•
•

Nauczyciele współpracują ze sobą w ramach zespołów przedmiotowych oraz
posiedzeń całej rady pedagogicznej. Wspólnie dokonują analiz i ustalają sposoby
rozwiązywania problemów.
Nauczyciele w wyniku ciągłego współdziałania wprowadzają zmiany w doborze
metod nauczania w realizowanym procesie edukacyjnym.
W szkole panuje atmosfera świadomego współdziałania na rzecz doskonalenia metod
współpracy uwzględniających przede wszystkim dobro uczniów.
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji oraz doskonaleniu swojej pracy
poprzez wymianę doświadczeń.

Ocena poziomu spełnienia wymagań.
Wymaganie spełniono w stopniu bardzo wysoldm
Ocena

A

Wymaganie 11.
SzI(oła lub placówlia, organizując procesy edulcacyjne, uwzględnia wniosld z analizy
wynilców sprawdzianu^^ egzaminu gimnazjałnego'*\ egzaminu maturalnego, egzaminu
potwierdzającego liwałifilcacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego Icwalifilcacje
w zawodzie oraz innycłi badań zewnętrznych i wewnętrznych
Wynild badań
Pani Dyrektor i nauczyciele podają w jaki sposób są w szkole analizowane wyniki
egzaminów zewnętrznych. Sporządzane są zestawienia ilościowe i jakościowe wyników
egzaminu maturalnego ( przedmioty zdawane na maturze ) i dokonywana jest analiza
porównawcza z wynikami ogólnopolskimi i regionalnymi. Dyrektor i kierownik d/s
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programowych są zaangażowani
w opracowania dotyczące
ilości
wyników
skrajnych. Nauczyciele zapoznają się również z wynikami rozwiązań poszczególnych zadań
z nauczanego przedmiotu. Uwagi o egzaminach zewnętrznych, w szczególności dotyczące
zagadnień merytorycznych, przekazywane są na radzie pedagogicznej przez dyrektora
szkoły lub nauczycieli będących egzaminatorami. Zbierane są opinie absolwentów na temat
organizacji przygotowania do matury ( badanie ankietowe), analizuje się ilościowo
i jakościowo egzamin dyplomowy. Nauczycielki i nauczyciele, z wyjątkiem jednej osoby
(raczej nie) uważają ze w szkole przykłada się dużą wagę do analizy wyników egzaminów
zewnętrznych (21/24 tak, 2/24 raczej tak) i angażują się proces analizy wyników egzaminów
zewnętrznych (16/24 tak, 7/24 raczej tak).
Raport ewaluacji wraz z proponowanymi rekomendacjami lub wnioskami przedstawiany jest
radzie pedagogicznej w m-cu czerwcu. Omawiane i analizowane są wnioski oraz planowane
jest wprowadzenie ich do realizacji. Analizie podawane są w szczególności te
zagadnienia, które są znaczące w procesie edukacyjnym i wychowawczym i mają
priorytetowe znaczenie w rozwoju ucznia i osiągnięciu postępu w nauce i nauczaniu.
W proces ewaluacji zaangażowani są nauczyciele, uczniowie i rodzice.
W szkole sporządza się zestawienia wyników wszystkich egzaminów zewnętrznych,
z których najważniejszymi sa egzaminy maturalne. Wyniki te porównywane sa z wynikami
innych szkół tego samego typu w kraju ale również z wynikami innych szkół
ogólnokształcących i zawodowych. Porównania dotyczą również wyników z kolejnych lat.
Wg nauczycieli pozycja szkoły wśród innych szkół oscyluje wokół średniej krajowej
i w niektórych przedmiotach przewyższa te średnią. Ważnym egzaminem zewnętrznym dla
szkoły są przeglądy CEA, które nauczyciele wnikliwie analizują a następnie formułują
wnioski do dalszej pracy dydaktycznej. Szkoła analizuje również egzaminy na studia.
Nauczyciel historii sztuki, jako przykład podał włączanie przez niego do pracy dydaktycznej
dzieł sztuki, które były przedmiotem egzaminu wstępnego na uczelnie, a których dotąd na
lekcjach nie omawiał wybierając iime podobne dzieła. Dokumenty potwierdzające analizy
egzaminów zewnętrznych znajdują się w segregatorze kierownika d/s programowych
i zawierają odpowiednie sprawozdania. Protokoły rady pedagogicznej również dostarczają
wiedzy na ten temat.
Pani Dyrektor stwierdza, ze nauczyciele są zaznajamiani z wnioskami wynikającymi z analiz
wyników egzaminów zewnętrznych oraz rekomendacjami ewaluacji wewnętrznej w formie
odczytu lub prezentacji multimedialnej na posiedzeniach rady pedagogicznej. Raporty
dostępne są również w bibliotece, na stronie www szkoły, u pedagoga szkolnego - lidera
zespołu ewaluacyjnego. W ankiecie nauczyciele podają że znajomość wyników egzaminów
zewnętrznych inspiruje ich w pracy w stopniu bardzo dużym (15/24 osoby) i dużym (7/ 24
osoby), a 2/23 osoby w stopniu średnim. Wszystkich nauczycieli inspirują również wnioski
i rekomendacji z ewaluacji wewnętrznej - 18/25 w stopniu bardzo dużym, 6/25 - dużym
i 1/25 - średnim.
Wnioski z analiz wpisywane są do realizacji w planie pracy szkoły oraz do w planu nadzoru
pedagogicznego na dany rok lub innej dokumentacji szkolnej w zależności od zakresu
i obowiązujących procedur, np. organizacja zajęć dodatkowych z matematyki , współpraca
wychowawcy, nauczycieli i rodziców w poprawie frekwencji.
Nauczyciele i nauczycielki stwierdzają, że wykorzystują wnioski z analiz egzaminów
zewnętrznych oraz wykorzystują wnioski i rekomendacje z ewaluacji do planowania
i podejmowania dalszych działań (16/24 tak, 8/24 raczej tak). Chętnie zapoznają się też
z wnioskami i rekomendacjami wynikającjoni z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej (20/24
tak, 3/24 raczej tak), 1 osobie trudno powiedzieć na ten temat.
Każdego roku w sierpniu na posiedzeniu rady pedagogicznej nauczyciele ustalają co należy
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poprawić w procesie dydaktyczno - wychowawczym, jakich zmian należy dokonać
w nadchodzącym roku szkolnym aby uzyskać poprawę wyników nauczania. Wnioski płyną
także od dyrekcji szkoły z prowadzonego nadzoru pedagogicznego. Są one wprowadzane do
planu pracy szkoły w nowym roku szkolnym. Szczególnie troskliwie nauczyciele pochylają
się na ewentualnymi zmianami, które dotyczą przyszłych maturzystów. Przykładem takiej
praktycznej zmiany są zajęcia rozszerzające program rzeźby i fotografii.
W kwestii monitorowania i analizowania procesów edukacyjnych, w szkole dokonuje się
analizy sprawozdań wychowawców klas ( dokumentacja szkolna - zespół wychowawczy
i dyrektor), sprawozdań z realizacji podstawy programowej ( kierownik ds. programowych ).
Analizuje się promocję i działalność artystyczną szkoły oraz organizację kształcenia
artystycznego (analiza dokumentacji i wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego - zaangażowani wice dyrektor i dyrektor ). W przedstawionych
sprawozdaniach wskazywane są zagadnienia wymagające zmiany, modyfikacji lub
staraimości ich realizacji, np. kontrola przestrzegania zasad oceniania , terminowość
realizacji ćwiczeń, efektywność pracy ucznia na lekcji.
Monitorowaniem działań prowadzonych w szkole zajmuje się dyrekcja, zespoły zadaniowe,
pedagog szkolny, kierownik d/s programowych. W gromadzonej przez nich dokumentacji
można znaleźć informacje o prowadzonym monitoringu. W ankiecie nauczyciele
potwierdzają że w szkole zwraca się szczególną uwagę na monitorowanie i analizowanie
procesów edukacyjnych (20/24 tak, 3/24 raczej tak, 1/24 trudno powiedzieć). Nauczyciele
starają się uwzględniać w swojej pracy wyniki monitorowania procesów edukacyjnych
i w razie potrzeby je modyfikować (21/24 odpowiedzi tak, 2/24 raczej rak i 1/24 trudno
powiedzieć). Uważają, że monitorowanie procesów edukacyjnych w skali roku szkolnego
odbywa się systematycznie - 22/24 osoby, 2 - w zależności od potrzeb.
W szkole, jak podaje pani Dyrektor, prowadzone są badania zewnętrze organizowane przez
wyższe uczelnie prowadzone przez studentów w ramach praktyk pedagogicznych lub prac
magisterskich. Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczelnia lub studentem przeprowadza
takie badania ( przeważnie ankietowe lub diagnostyczne np. maturalne ). Badania te dotyczą
w szczególności zagadnień edukacyjno - wychowawczych a posumowania i wyniki są
przekazywane szkole ( badania ankietowe, matury próbne organizowane przez O K E , C K E
lub wydawnictwa ). Oprócz wyników matur, konkursów zewnętrznych wykorzystywane są
także wyniki badań prowadzonych przez różne wydawnictwa podręczników oraz wyniki
próbnych matur i testy pilotażowe przeprowadzane przez C K E . Analizy wyników badań
zewnętrznych inspirują nauczycieli w ich pracy w stopniu bardzo dużym (15 osób), dużym
(8 osób) i średnim (2 osoby). Ważnym elementem pracy nauczycieli stała się również
autoewaluacja. 16 z 23 nauczycieli odpowiedziało w ankiecie tak, 6 raczej tak i 1 nauczyciel
udzielił odpowiedzi - trudno powiedzieć.
W szkole, odpowiednio do potrzeb, prowadzone są również badania wewnętrzne.
Pani Dyrektor podaje przeprowadzane w szkole badania wewnętrzne (poza ewaluacją)
Temat badania

analiza wyników
egzaminów zewnętrznych
(maturalny, dyplomowy,
przeglądy, udział w
badanie wstępne
predyspozycji i
zainteresowań kandydata
do szkoły

Krótka charakterystyka
badania

badanie jakościowe i ilościowe
uzyskanych wyników przez
uczniów

Metody
badawcze

sprawozdania,
ankieta, analiza

Osoby
zaangażowane
w badania
Nauczyciele,
dyrekcja (w/g
przydziału zadań)

egzamin, ankieta, zespoły nauczycieli,
wychowawcy klas,
dyrekcja
^^mentacji

egzamin wstępny , wyniki z
analiza
poprzedniSgDtntaffidak^otertiaty
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badanie wstępne
predyspozycji i
zainteresowań kandydata
do szkoły
analiza jakościowa i
ilościowa wyników
edukacyjnycłi i
wycliowawczych po I
semestrze i roczna
losy absolwentów

egzamin wstępny , wyniki z
poprzedniego etapu kształcenia

egzamin, ankieta, zespoły nauczycieli,
analiza
wychowawcy klas,
dokumentacji
dyrekcja

badanie poziomu nauczania,
efekty wychowawcze na
arkusz analizy,
poszczególnych poziomach
dyskusja,
kształcenia w odniesieniu do
obserwacja,
poprzedniego okresu
wybór i kierunki dalszej edukacjiwywiady,
i efekty przygotowań do podjęcia zestawienia
pracy zawodowej
informacji

wychowawcy klas,
zespół
wychowawczy
wychowawcy klas,
nauczyciele
p.artystycznych

Z badań wewnętrznych, na Irtórych opierają się nauczyciele wymieniane sątzw. sprawdziany
dyrektorskie badające poziom wiedzy nabytej przez uczniów z poszczególnych
przedmiotów. Nauczyciele w ankiecie potwierdzają, że w szkole odpowiednio do potrzeb
prowadzone są badania wewnętrzne (20/24 tak, 4/24 raczej tak). Badania są
przeprowadzane systematycznie według 14/24 osób, 10/24 stwierdza - w zależności od
potrzeb. Analizy wyników badań wewnętrznych inspirują nauczyciełi w ich pracy
w stopniu bardzo dużym (17/25 osób), dużym (6/25 osób) i średnim (2/25 osób). 2ł tak i ł
raczej tak z 24 nauczycieli uważa, ze w szkole wykorzystuje się wyniki badania osiągnięć
uczniów i losów absolwentów do poprawy jakości kształcenia. Wyniki badań
wewnętrznych, podobnie jak wyniki badań zewnętrznych służą do modyfikacji procesów
edukacyjnych toczących sie w szkole.
Mocną stroną szkoły w wykorzystywaniu badań zewnętrznych i wewnętrznych jest
postawienie na diagnozę, która pozwała zdać sobie sprawę z własnych niedoskonałości
i zalet. Słaba strona jak stwierdzają nauczyciele jest może niezbyt interesująca forma i język
ewaluacji wewnętrznej jako badania.
Szkoła gromadzi pisemne informacje przysyłane przez OKE, CKE, CEA wydawnictwa,
prace magisterskie na temat szkoły. M.in. powstaje dokumentacja z badań zewnętrznych
z diagnozowania stanu przygotowań do egzaminów zewnętrznych prowadzonych we
współpracy z CKE.
W szkolnej dokumentacji gromadzone są ankiety wypełniane przez kandydatów do szkoły
oraz absolwentów szkoły na zakończenie nauki (segregator - nadzór pedagogiczny.).

Wnioski

•

•

•
•

W szkole przykłada się dużą wagę do analizy wyników egzaminów zewnętrznych,
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wyników ewaluacji wewnętrznej
oraz badań zewnętrznych i wewnętrznych w specjalnościach artystycznych
i przedmiotach ogólnokształcących.
Znajomość wyników egzaminów, badań i ewaluacji wewnętrznej pozwala na
formułowanie właściwych wniosków i rekomendacji do planowania i podejmowania
dalszych działań.
Wdrażanie wiuosków z analiz wyników badań i egzaminów oraz rekomendacje
ewałuacji wewnętrznej przeprowadzane są przez radę pedagogiczną.
W szkole zwraca się szczególną uwagę na monitorowanie, analizowanie, a w razie
potrzeb modyfikowanie procesów edukacyjnych.
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•

Osiągnięcia uczniów i losy absolwentów wykorzystuje się do prowadzonych badań
wewnętrznych.

Ocena poziomu spełnienia wymagań.
Wymaganie spełniono w stopniu bardzo wysoliim
Ocena

A

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu może zgłosić do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 7
października 2009 n w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168poz. 1324) - do organu sprawującego
nadzór pedagogiczny i do kuratora oświaty, pisemne, umotywowane zastrzeżenia dotyczące raportu.
Podpis Dyrektora CEA:

Warszawa dnia 06 czerwca 2014 r.
(data)
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