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WPROWADZENIE

Od 1 września 2015 roku nowy model  nadzoru opiera się na założeniu, że szkoła może zmieniać

społeczeństwo,  a  odpowiednie  działania  państwa  mogą  motywować  szkoły   do  podejmowania

wartościowych inicjatyw edukacyjnych.  W ramach tego nadzoru sformułowano wymagania wobec

szkół  i  placówek.  Wyznaczają  one pożądany stan w systemie  oświaty pokazując jego,  uznane za

kluczowe, cele i zadania oraz wskazują strategiczne i priorytetowe kierunki działań, które wiążą się z

wyzwaniami  stojącymi  przed  współczesnymi  społeczeństwami.  Wśród  dwunastu  takich  wymagań

znalazło się wymaganie szóste: „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem

ich  indywidualnej  sytuacji”.  Wymaganie  to  obejmuje  rozpoznawanie  potrzeb   i   formułowanie

oczekiwań edukacyjnych i wychowawczych wobec wszystkich, a nie tylko najzdolniejszych uczniów,

wyrównywanie  szans  edukacyjnych,  uwzględnienie  w  pracy  nauczyciela  i  wychowawcy

zróżnicowanych  potrzeb  rozwojowych  uczniów ,  różnicowanie  celów  zajęć,  metod  uczenia  się  i

nauczania, zadań itp. w taki sposób, aby każdy z uczniów mógł dokonywać postępów na miarę swoich

możliwości, tworzenie warunków do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i kultywowania pasji,

tworzenie warunków do wyrównywania braków i zaległości, pomoc w specyficznych trudnościach w

nauce,  prowadzenie  działań  rewalidacyjnych,  współpracę  z  placówkami  poradnictwa

psychologicznego  i  pedagogicznego,  troskę  o  ucznia  i  pośrednio  o  jego  rodzinę  w sytuacji,  gdy

środowisko  domowe  dziecka  nie  zapewnia  mu  dostatecznego  wsparcia  emocjonalnego  i

intelektualnego, przeciwdziałanie specyficznym dla grup dziecięcych  formom wykluczenia z uwagi

na status społeczny i  ekonomiczny oraz uwrażliwianie członków społeczności szkolnej w zakresie

rozpoznawania rozmaitych form zachowań dyskryminujących.

Charakterystykę tego wymagania opisano na dwóch poziomach: podstawowym i wysokim.

Celem niniejszego badania jest sprawdzenie w jakim stopniu Publiczna Szkoła Podstawowa w

Starych Budkowicach spełnia wymaganie państwa stawiane wszystkim szkołom, a w związku z

tym,  czy  istnieją  obszary  wymagające  naprawy  lub  stwarzające  szansę  na  dalszy  rozwój

placówki w tym zakresie.

Wyniki  przeprowadzonej  ewaluacji  wewnętrznej  przedstawiono Radzie  Pedagogicznej  na naradzie

podsumowującej I semestr roku szkolnego 2015/2016 w dniu  … oraz Radzie Rodziców. Skrócony

raport podano do wiadomości publicznej na stronie internetowej szkoły www.pspbudkowice.murow.pl
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PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Przedmiot ewaluacji: 

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem 

ich indywidualnej sytuacji

Cele ewaluacji:

1. Analiza  stopnia  systemowości  ,  adekwatności  i  powszechności  wspomagania
rozwoju  uczniów  PSP  w  Starych  Budkowicach  z  uwzględnieniem  ich
indywidualnej sytuacji.

2.  Pozyskanie informacji zwrotnej od uczniów i rodziców na temat adekwatności
wsparcia uzyskiwanego przez dzieci w szkole.

3. Dostosowanie działań prowadzonych w szkole do potrzeb uczniów w oparciu o
wyniki badań.

Pytania badawcze:

1. W jaki sposób w szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się oraz sytuację
społeczną każdego ucznia? Co świadczy o systemowości prowadzonego rozpoznania?

2. Jakie działania podejmowane są w szkole w oparciu o wyniki rozpoznania potrzeb i/lub sytuacji
uczniów? Na  ile  oferta  zajęć  pozalekcyjnych  prowadzonych  w szkole  jest  dostosowana  do
potrzeb każdego ucznia?

3. Jakie działania antydyskryminacyjne są podejmowane w szkole? Czy podejmowane działania
antydyskryminacyjne wynikają ze specyfiki  szkoły?  Jakich działań ewentualnie brakuje? Jak
wielu nauczycieli podejmuje w szkole działania antydyskryminacyjne?

4. Jakie działania prowadzi  szkoła we współpracy z podmiotami  wspierającymi  uczniów? Czy
charakter współpracy szkoły z podmiotami wspierającymi uczniów wynika z potrzeb uczniów i
ich sytuacji społecznej?

5. Jak nauczyciele indywidualizują proces nauczania, uwzględniając potrzeby uczniów? Jaka część
uczniów jest wspierana przez nauczycieli? 

6. Jaka część uczniów uważa, że wsparcie otrzymywane w szkole opowiada ich potrzebom? Jaka
część  rodziców uważa,  że  wsparcie  otrzymywane  w szkole  przez  ich  dzieci  opowiada  ich
potrzebom?

Kryteria ewaluacji:

1. Systemowość prowadzonego rozpoznania możliwości, potrzeb, sposobów uczenia się oraz
sytuacji społecznej każdego ucznia (celowe działania obejmujące całą instytucję).

2. Adekwatność podejmowanych działań do rozpoznanych potrzeb uczniów.

3. Adekwatność działań antydyskryminacyjnych do specyfiki szkoły.
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4. Adekwatność współpracy z podmiotami wspierającymi uczniów do potrzeb uczniów i ich
sytuacji społecznej.

5. Adekwatność podejmowanych działań do potrzeb uczniów. Powszechność obejmowania
uczniów działaniami.

6. Adekwatność otrzymywanego przez uczniów wsparcia.

Dobór metod badawczych: 

Ankietowanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wywiady z pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły.

Wywiad grupowy z uczniami klas IV-VI

Analiza  dokumentacji   pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  realizowanej  w  szkole  oraz
dokumentacji nauczania

Harmonogram ewaluacji: 

 wrzesień – opracowanie koncepcji ewaluacji.

 październik – listopad – przygotowanie narzędzi badawczych

 grudzień – luty  – przeprowadzenie badania.

 marzec - kwiecień  – analiza wyników badania.

 maj  -   opracowanie  raportu  oraz  przygotowanie  informacji  na  radę  pedagogiczną  i  dla
rodziców

 czerwiec  –  podjęcie  stosownych  decyzji  odnośnie  wdrożenia  wniosków  z  ewaluacji  w
kolejnym roku szkolnym

Forma raportu i sposób upowszechniania wyników:

Raport należy zaprezentować i przedyskutować na zebraniu rady pedagogicznej. O wynikach należy
poinformować także  radę rodziców, a skrócony raport podać do publicznej wiadomości na stronie
internetowej szkoły.

WYNIKI EWALUACJI  
 -ANALIZA ODPOWIEDZI, WNIOSKI, WSKAŹNIKI SPEŁNIENIA WYMAGAŃ  I
WNIOSKI DO PRACY
 

ANALIZA ODPOWIEDZI

W przeprowadzonej ewaluacji postawiono sześć pytań badawczych. 
W wyniku analizy zebranych informacji uzyskano następujące odpowiedzi:

1. W jaki sposób w szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się oraz sytuację
społeczną każdego ucznia? Co świadczy o systemowości prowadzonego rozpoznania?
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O sposoby rozpoznawania możliwości, potrzeb, sposobów uczenia się i sytuacji społecznej uczniów
zapytano  w  ankiecie  nauczycieli.  Dzięki  otwartej  formie  pytania  otrzymaliśmy  dużą  liczbę
przykładów świadczących o powszechności tych działań i realizowaniu przemyślanych  działań w
tym zakresie przez wielu pedagogów. Do najczęściej cytowanych , a więc najbardziej powszechnych
należą: zapoznawanie się z dokumentacja dziecka przygotowana przez poradnie, obserwacje dzieci na
lekcjach i w czasie pobytu w szkole, rozmowy z rodzicami, rozmowy z innymi nauczycielami w tym z
wychowawcą  oraz ze  specjalistami  szkolnymi,  rozmowy z samymi  uczniami,  zapoznawanie  się  z
wynikami  sprawdzianów  kompetencji  na  koniec  klasy  III.   Do  przykładów  celowych  działań
podejmowanych przez niektórych nauczycieli  w ramach nauczanych przedmiotów/ sprawowanej
opieki  wychowawczej nad klasą  należą:  przeprowadzanie diagnoz na początku i  na końcu roku
szkolnego powiązane z analizą postępu dziecka, przeprowadzanie ankiety dotyczącej zainteresowań
czytelniczych,  przeprowadzanie  ankiety  wśród  rodziców  uczniów  dotyczącej  możliwości
psychofizycznych  i  potrzeb  rozwojowych  dziecka,  analizowanie  wyników  uzyskanych  podczas
szkolnej  olimpiady lekkoatletycznej.  Dodatkowych  informacji  w tym zakresie  dostarczył  pedagog
szkolny oraz analiza szkolnej dokumentacji. Pani pedagog zwróciła uwagę na prowadzone od tego
roku szkolnego  badanie stylów uczenia  się  każdego z  uczniów w ramach programu wspierania
efektywnego uczenia się „Wiem jak”. Plan pracy pedagoga szkolnego zawiera zapis o dokonywaniu
oceny  sytuacji  ucznia  w  zakresie  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości
psychofizycznych.  (Rozmowy z uczniami i  rodzicami/opiekunami prawnymi,  analiza dokumentacji
ucznia-  orzeczeń  i  opinii  z  Poradni  Psychologiczno-  Pedagogicznej,  prowadzenie  obserwacji
funkcjonowania  uczniów,  konsultowanie  się  w  sprawie  indywidualnych  przypadków  z  poradnią
psychologiczno  –  pedagogiczną).  Wg  tego  dokumentu  pedagog  dokonuje  także  oceny  sytuacji
wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju
uczniów,  ze  szczególnym  uwzględnieniem uczniów zagrożonych  niedostosowaniem społecznym  i
trudnościami  w  nauce.  Ze  sprawozdań  z  pracy  pedagoga  dowiadujemy  się  także,  że   corocznie
przeprowadzana jest diagnoza w klasie I w celu określenia możliwości psychofizycznych uczniów.

2. Jakie działania podejmowane są w szkole w oparciu o wyniki rozpoznania potrzeb i/lub sytuacji
uczniów? Na  ile  oferta  zajęć  pozalekcyjnych  prowadzonych  w szkole  jest  dostosowana  do
potrzeb każdego ucznia? 

Dotychczas około 50 uczniów w szkole zostało rozpoznanych, jako potrzebujący wsparcia. To niemal
60%  wszystkich  uczniów  w  szkole. Uczniowie  ci   wymagają  wsparcia  psychologiczno-
pedagogicznego,  logopedycznego,  dydaktycznego.  Przyczyny  tych  trudności  są  bardzo  różne.
Czasami  wynikają  z  niepełnosprawności  intelektualnej,  specyficznych  trudności  w  uczeniu  się,
społecznego  niedostosowania,  zaburzeń  zachowania  i  komunikacji  językowej.  Dla  wszystkich
zdiagnozowanych  uczniów   organizowana  jest  odpowiednia  pomoc  psychologiczno-pedagogiczna
oraz dydaktyczna w formie zajęć dodatkowych,  kół zainteresowań, pomocy pedagoga, psychologa,
wychowawcy, dyrektora, zajęć sportowych , zajęcia sportowe, wycieczki rowerowych. Inne działania
podejmowane w ramach wspierania uczniów ze specjalnymi  potrzebami  to:  zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze,  korekcyjno-kompensacyjne,  logopedyczne,  rewalidacyjne,  terapia  psychologiczna,
gimnastyka  korekcyjna.  Na Radach Pedagogicznych,  konsultacjach i  wywiadówkach omawiane są
problemy dotyczące sytuacji społecznych i edukacyjnych uczniów. Stale prowadzone są konsultacje z
pracownikami PP-P w Opolu i Ozimku, kuratorami sądowymi oraz pracownikami pomocy społecznej.

Poszczególni nauczyciele w codziennej pracy dydaktycznej podejmują szeroki  wachlarz działań  w
oparciu o wyniki przeprowadzonego rozpoznania potrzeb i sytuacji uczniów, a z podanych przez nich
przykładów tych działań wynika , że nakierowane są one zarówno na uczniów słabych,  jak i tych
uzyskujących przeciętne wyniki, a także na uczniów zdolnych. Nauczyciele byli w stanie podać wiele

5



konkretnych przykładów  takich działań na lekcji. Dotyczą one dostosowywania form i metod pracy,
zakresu materiału, dostosowywania czasu pracy, zapewnienia odpowiednych warunków fizycznych w
klasie,  dostosowania  oceniania  i  form  sprawdzania  wiedzy  i  umiejętności,  organizowania
dodatkowych form pomocy pozalekcyjnej. 

Pytani o zajęcia pozalekcyjne uczniowie klasy I w  73% zadeklarowali zgodność tych zajęć z ich
potrzebami,  zwłaszcza  zajęć  wspomagających  ich  w  nauce.   Jednakże  aż  ośmioro  (43%)
pierwszoklasistów  nie  znalazło  ciekawych  dla  siebie  zajęć  o  charakterze  rozwijających
zainteresowania. Tylko 2 osoby z klasy I nie korzystają z żadnych zajęć dodatkowych, choć wszyscy
w klasie wiedzą, że mogliby, gdyby tylko chcieli. Niemalże wszyscy, bo aż 97% uczniów klas II i III
zadeklarowało, że w szkole są zajęcia, które ich interesują, a 93% stwierdziło, że może uczestniczyć w
zajęciach,  które  pomagają  w  nauce.   Pięcioro  dzieci  z  tej  grupy  odpowiedziało,  że  nie  może
uczestniczyć we wszystkich zajęciach, na których chce być.  86% uczniów starszych deklaruje, że
szkoła oferuje interesujące dla nich zajęcia dodatkowe, 76% twierdzi, że są zajęcia pozalekcyjne, które
pomagają im w nauce. Osiem osób z klas starszych stwierdziło brak możliwości  uczestnictwa we
wszystkich zajęciach dodatkowych, w których chcieliby brać udział. Prawdopodobnie spowodowane
jest to nakładaniem się terminów niektórych zajęć lub też udziałem pewnej grupy dzieci w zajęciach
poza  szkołą,  np.  w  szkole  muzycznej.  Ogółem  w  szkole  swój  udział  w  zajęciach  dodatkowych
zadeklarowało   69  na  85  ankietowanych  uczniów,  co  stanowi   81  %.  Najwięcej,  bo  19  %
niekorzystających z żadnych zajęć dodatkowych , to uczniowie klas starszych. Ponad 87% rodziców
uważa,  że  zajęcia  dodatkowe  oferowane  przez  szkołę  są  dostosowane  do  potrzeb  ich  dzieci.
Przeciwnego zdania jest troje rodziców. 

3. Jakie działania antydyskryminacyjne są podejmowane w szkole? Czy podejmowane działania
antydyskryminacyjne wynikają ze specyfiki  szkoły?  Jakich działań ewentualnie brakuje? Jak
wielu nauczycieli podejmuje w szkole działania antydyskryminacyjne?

Jedna  czwarta  ankietowanych  nauczycieli,  a  także  Dyrektor,   nie  dostrzegają  żadnych  przejawów
dyskryminacji  wśród  uczniów.  Pozostali  nauczyciele  zwracają  uwagę  zwłaszcza  na  przypadki
dyskryminowania  ze  względu na status społeczny i  ekonomiczny dziecka.  Inne dostrzeżone przez
nauczycieli  przejawy dyskryminacji  to ze względu na niepełnosprawność/stan zdrowia, możliwości
intelektualne,  nietypowe  zachowania  związane  z  dysfunkcjami  niektórych  uczniów  oraz  na
pochodzenie  z  innego kraju.  Dwie  trzecie  ankietowanych  nauczycieli  zadeklarowało  prowadzenie
działań  antydyskryminacyjnych  w  szkole  w  ciągu  ostatnich  dwóch  lat  pracy.  Najwięcej  z  nich
dotyczyło dyskryminowania osób chorych i niepełnosprawnych, ale także ze względu na wiek , status
ekonomiczny  ,  pochodzenie  społeczne,  kolor  skóry  i  płeć.  Nie  prowadzono  żadnych  działań
antydyskryminacyjnych z uwagi na pochodzenie etniczne/narodowe, orientację seksualną, religię czy
poglądy polityczne, co wydaje się świadczyć o adekwatności podejmowanych w tym zakresie działań
do potrzeb i wieku uczniów.  Formy tych działań to głównie: kierowanie na rozmowę ze specjalistami
szkolnymi ( pedagog, psycholog) lub wychowawcą, rozmowy na lekcjach  wychowawczych, w czasie
wyjazdów i innych zajęć w szkole, rozmowy indywidualne i w grupie, dbanie o dobre samopoczucie
wszystkich  uczniów  w  czasie  zajęć.  Pedagog  szkolny  spotyka  się  z  następującymi  przejawami
dyskryminacji:   odrzucenie w klasie, wyśmiewanie ze względu na wygląd zewnętrzny.  Do działań
antydyskryminacyjnych  opisywanych  wcześniej  przez nauczycieli  Pedagog szkolny dodaje kontakt
interwencyjny  z  rodzicami  ,  lekcje  poświęcone  prawom  człowieka  i  prawom  dziecka,  doroczny
projekt edukacyjny pod nazwą „Tydzień uprzejmości” oraz  prowadzone w szkole akcje charytatywne
i realizację akcji "Szkoła bez przemocy". 
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Odsetek uczniów, którzy uważają, że w naszej szkole wszyscy uczniowie traktowani są tak samo (bez
względu na wygląd  ,  pochodzenie,  zamożność  rodziców,  sprawność  fizyczną)  wynosi  83%, i  jest
nieco  wyższy  wśród  uczniów  młodszych  w  porównaniu  ze  starszymi.  Podobnie  przedstawia  się
odczucie uczniów, że w szkole uczą się szacunku wobec osób o innym wyglądzie, niepełnosprawnych,
starszych,  biednych  ,  obcokrajowców  :   deklarują  tak  niemal  wszyscy  młodsi  uczniowie  i  86%
uczniów klas starszych, co w skali szkoły wynosi 94% wszystkich uczniów. 

Pytani o to rodzice w 83% nie dostrzegają w szkole żadnych przejawów dyskryminacji. Niecałe 17%
dostrzega problem  i tylko jedna osoba uważa, że nikt w szkole niczego z tym nie robi. Inni doceniają
tu rolę nauczycieli, „szkoły” i rodziców. Jeden z rodziców wskazał na przypadek dyskryminowania
ucznia  ze  względu  na  jego  zainteresowania/hobby.  Jeden  z  rodziców  zawarł  w  swojej  ankiecie
następujący komentarz:  „ Przydałoby się więcej  odrębnie ustalonych zasad co do nieadekwatnych
zachowań dzieci i braku reakcji ich rodziców”.

Z odpowiedzi zarówno rodziców jak i uczniów wynika, że zjawisko dyskryminacji dostrzegane jest
przez około jedną czwartą  uczniów. Fakt ten wymaga bliższej analizy. Pomocne mogą okazać się
wyniki  lekcji  przeprowadzonej  w  ramach  niniejszej  ewaluacji  w  klasach  V  i  VI.  Według  opinii
wyrażanych  przez  uczniów  powodem  dyskryminacji  są  najczęściej:  posiadanie  niemodnych  lub
przestarzałych  rzeczy,  środowisko  rodzinne,  niski  wzrost  ,  mniejsza  sprawność  fizyczna  i
intelektualna,  bycie  „niemiłym  lub  przemądrzałym”.  Niepokojące  jest  także  sformułowanie  o
„gnębieniu nowego”, które wyjątkowo często padało w tej  dyskusji  i  dotyczyło  nowego ucznia w
szkole, który na swoje nieszczęście ,  przy okazji  „bycia  nowym” , posiadał większość  opisanych
przez dzieci   cech „kwalifikujących”  go jako obiekt  dyskryminacji.   Z informacji  uzyskanych  od
dzieci  wynika  także,  że  są  w  szkole  uczniowie,  którzy  na  dyskryminowaniu,  wyśmiewaniu,
kompromitowaniu próbują budować własna pozycję w grupie.

4. Jakie działania prowadzi  szkoła we współpracy z podmiotami  wspierającymi  uczniów? Czy
charakter współpracy szkoły z podmiotami wspierającymi uczniów wynika z potrzeb uczniów i
ich sytuacji społecznej?

Odpowiadając na potrzeby uczniów, szkoła współpracuje z instytucjami świadczącymi poradnictwo
oraz pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. Współpraca ta jest adekwatna do
istniejących potrzeb uczniów. Współpraca z podmiotami  odpowiadającymi  za wspomaganie  dzieci
dobrze wspiera funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły.  W sprawie wspomagania
dzieci  w  nauce  szkoła  współpracuje  z  Poradniami  Psychologiczno  -  Pedagogicznymi  w  Opolu  i
Ozimku, gdzie nasi uczniowie są diagnozowani i skąd pozyskujemy zalecenia do pracy z uczniami w
szkole. Obie te poradnie , a także inne instytucje , takie jak Sąd Rodzinny w Kluczborku, Komisariat
Policji w Dobrzeniu Wielkim, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Murowie, stanowią wsparcie dla szkoły w sprawach
wychowawczych , rodzinnych i w zakresie profilaktyki.  Niektóre formy tej pomocy to : pomoc w
rozpoznawaniu  sytuacji  rodzinnej  uczniów,  dożywianie  uczniów  na  terenie  szkoły,  zapewnienie
pomocy asystenta rodziny, stypendia socjalne, pomoc interwencyjna policji w razie zaistnienia takiej
potrzeby  i  wsparcie w postaci  pogadanek profilaktycznych,  opieka kuratora sądowego ,  wsparcie
finansowe  ze  strony  GKRPA  w  organizacji  akcji  i  projektów  o  charakterze  profilaktycznym  i
edukacyjnym. 

5. Jak nauczyciele indywidualizują proces nauczania, uwzględniając potrzeby uczniów? Jaka część
uczniów jest wspierana przez nauczycieli? 

Zapytani  o indywidualizowanie procesu nauczania nauczyciele  podali  bardzo wiele przykładów a)
odnoszących  się  do  możliwości  każdego ucznia  np.:  stopniowanie  trudności  zadań,  różnicowanie
zadań domowych, ocenianie z uwzględnieniem możliwości ucznia, opieranie nauczania na mocnych
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stronach  ucznia;  b  )  odnoszących  się  szczególnie  do  uczniów  z  trudnościami  w  nauce  np.:
umożliwienie pracy na konkretach, dzielenie materiału na mniejsze porcje, wydłużanie czasu pracy, c)
a także skierowanych do uczniów zdolnych,  np. : przygotowywanie do konkursów, zachęcanie do
udziału  w  zajęciach  pozalekcyjnych,  stosowanie  elementów  metody  „uczenie  przez  nauczanie”,
stosowanie zadań dodatkowych dla chętnych i pracujących szybciej. W świetle tych, i wielu innych
przykładów podanych  przez  nauczycieli   dziwi  fakt,  że  tylko  czworo  ankietowanych  nauczycieli
wskazało wszystkich swoich uczniów jako adresatów indywidualizowania procesu dydaktycznego.
Inni  odpowiedzieli,  że  indywidualizują  proces  edukacyjny  większości  uczniów  (3  nauczycieli),
uczniom z opiniami i orzeczeniami z PP-P ( sześcioro nauczycieli),  tylko uczniom z orzeczeniami
(dwoje nauczycieli).  

Nauczyciele pytani byli także o sposoby motywowania uczniów do aktywnego uczenia się. Tutaj także
padło  bardzo  wiele  przykładów   działań  zmierzających  do  motywowania  uczniów,  z  których
najczęściej wymieniane były :  wzmocnienia ustne i  inne nagrody,  ocenianie za wkładany wysiłek,
stosowanie metod aktywizujących, zachęcanie do podejmowania dodatkowych działań w ramach kół
zainteresowań,  konkursów,  zawodów,  organizowanie  zajęć  poza  szkołą,  promowane  właściwego
stosunku do popełnianych błędów, organizowanie pracy w parach lub grupach. 

6. Jaka część uczniów uważa, że wsparcie otrzymywane w szkole opowiada ich potrzebom? Jaka
część  rodziców uważa,  że  wsparcie  otrzymywane  w szkole  przez  ich  dzieci  opowiada  ich
potrzebom?

Uczniowie  potwierdzają  fakt  otrzymywania  wsparcia  ze  strony  nauczycieli  w  czasie  procesu
edukacyjnego na zajęciach. Ponad 90 % uczniów młodszych i 75% uczniów klas starszych deklaruje ,
że wszyscy,  bądź większość ich nauczycieli  wierzy w ich możliwości,  zachęca ich do aktywnego
uczestnictwa  w  lekcji,  docenia  ich  pracę  i  starania  oraz  dba  o  korzystną  dla  każdego  ucznia
organizację pracy na zajęciach. Również bardzo duży odsetek uczniów młodszych (93%) potwierdza,
ze nauczyciele  motywują ich do podejmowania  wysiłku,  doradzają i  pomagają,  gdy zachodzi  taka
potrzeba oraz chwalą ich za pracę i starania. Takie odczucie podziela prawie 80% uczniów starszych.
Choć nie dotyczy to licznej grupy (22% badanych – 8 osób), w klasach starszych występuje  problem
poczucia braku wsparcia ze strony nauczycieli. W odczuciu tej grupy uczniów nauczyciele nie wierzą
w ich możliwości,  nie doceniają starań i nie służą radą w razie trudności.  W odniesieniu do zajęć
dodatkowych  w szkole  również   ponad  80% uczniów uznaje,  że  otrzymuje  wsparcie  w rozwoju
odpowiadające ich potrzebom (zainteresowaniom i ewentualnym trudnościom w nauce). 

Ze wsparcia otrzymywanego w szkole przez dzieci zadowolony jest nieco mniejszy, bo  wynoszący
69%, odsetek rodziców , z których 78 % wskazuje na wystarczające wsparcie w zakresie rozwijania
zdolności  ,  zainteresowań  i  mocnych  stron  u  dzieci  a  61%  jest  zadowolonych  ze  wsparcia
otrzymywanego  przez  dzieci  w  zakresie  nadrabiania  zaległości,  kompensowania  słabszych  stron,
poprawiania  wyników  i  wspomagania  rozwoju.  W  otwartej  części   ankiety   przeznaczonej  na
ewentualne uwagi rodziców pojawił się wpis wyrażający niezadowolenie z nieregularności i braku
bieżącej informacji odnośnie odbywania się zajęć artystycznych w świetlicy szkolnej oraz  inny wpis
zwracający uwagę na niewielką ofertę kół zainteresowań dla dzieci młodszych. Na pytanie o to, jak
często  nauczyciele  rozmawiają  z  rodzicami  o  możliwościach  i  /lub  potrzebach  ich  dzieci  96%
rodziców wskazało odpowiedź „co najmniej kilka razy w roku” i „co najmniej raz w roku”. Dwoje
ankietowanych rodziców uważa, że ma taką okazję rzadziej niż raz w roku lub wcale. 
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WNIOSKI  Z BADANIA

W OPARCIU O WSKAŹNIKI SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Charakterystyka wymagania - Poziom D (podstawowy):

W szkole  lub  placówce  rozpoznaje  się  możliwości  psychofizyczne  i  potrzeby  rozwojowe,  sposoby

uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. 

W  przeprowadzonym  badaniu  odnaleziono  liczne  dowody  na  to,  że  rozpoznawanie

możliwości  psychofizycznych  uczniów i  ich  potrzeb  rozwojowych,  a  także  sytuacji  społecznej  i

sposobów uczenia się  jest w szkole powszechne i przyjmuje wiele różnorodnych form, które jednak

nie  zostały  w  pełnie  ujęte  w  ramy  organizujące  te  działania  w  całej  szkole .  Taka  niepełna

systemowość  rozpoznawania  możliwości  psychofizycznych  i  potrzeb rozwojowych  uczniów niesie

ryzyko niezamierzonego pominięcia niektórych uczniów w tym procesie oraz badania ich potrzeb,

a następnie udzielania wsparcia , w oparciu o różne kryteria. 

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 niepełnosprawnych są

odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. 

Badania potwierdziły, że szkoła obejmuje wsparciem psychologiczno- pedagogicznym  więcej

niż połowę swoich uczniów  oraz , że stopień zadowolenia uczniów i rodziców z oferowanych  form

wsparcia  jest  wysoki.  Nad adekwatnością  tych  działań do  potrzeb dzieci  czuwa pedagog szkolny

koordynujący wszelkie działania podejmowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w

szkole.  Formy wsparcia,  z jakich korzystają  w naszej  szkole uczniowie (a czasem też rodzice) to

diagnoza,  poradnictwo,  mediacje,  interwencje,  kierowanie do specjalistów,  konsultacje,  dodatkowe

wsparcie  wychowawcze,  pomoc  w  przezwyciężaniu  trudności  w  nauce   (  zajęcia  korekcyjno  –

kompensacyjne  i  dydaktyczno-wyrównawcze),  pomoc  w  przezwyciężaniu  trudności  związanych  z

niepełnosprawnością ( zajęcia rewalidacyjne) oraz zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania. W

przypadku tych ostatnich uczniowie mają realny wpływ na rodzaj zajęć odbywających się w szkole,

gdyż są pytani o swoje preferencje w tym zakresie w ankiecie prowadzonej corocznie przez dyrektora

szkoły wśród uczniów klas I-V. 

Szkoła  lub  placówka  współpracuje  z  poradniami  psychologiczno  -  pedagogicznymi  i  innymi

podmiotami  świadczącymi  poradnictwo  i  pomoc  uczniom,  zgodnie  z  ich  potrzebami  i  sytuacją

społeczną. 
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Duży odsetek uczniów korzystających w szkole ze zorganizowanych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz różnorodność form udzielanej uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej,

dydaktycznej, korekcyjnej, kompensacyjnej, rewalidacyjnej, interwencyjnej i socjalnej  potwierdzają

spełnianie  tego  wymagania  przez  szkołę.  Wiele  też  przykładów  współpracy  z  podmiotami

świadczącymi  poradnictwo  i  pomoc  uczniom  w  tym  zakresie  przytoczyli  w  swoich  wywiadach

pedagog szkolny i dyrektor. Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne w Opolu i w Ozimku, GOPS w

Murowie, kuratorzy sądowi  - to tylko niektóre z nich.

W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność

szkoły lub placówki.

Badania  potwierdziły  realizację  tego  zadania  przez  szkołę.  Działania  te  odpowiadają  na

potrzeby  określonej  grupy  wiekowej  i  społecznej  uczącej  się  w  naszej  szkole.  Jednakże  pewne

wątpliwości wzbudza częstotliwość obserwowania przypadków dyskryminacji ze względu na status

materialny i  społeczny w stosunku do zadeklarowanej  przez nauczycieli  ilości  interwencji  w tym

zakresie, które wydają się pozostawać w dysproporcji.

Charakterystyka wymagania - Poziom B (wysoki) :

W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w

odniesieniu do każdego ucznia. 

Choć  badania  potwierdziły  stosowanie  przez  nauczycieli  całego  wachlarza  form

indywidualizacji  pracy z uczniem,  istnieje poważna wątpliwość co do powszechnego spełniania

tego wymagania przez wszystkich nauczycieli. W przeprowadzonym badaniu bowiem niepokojąca

liczba ośmiu na dwunastu ankietowanych nauczycieli  (66%) wyróżniła tylko uczniów z opiniami i

orzeczeniami  z  PP-P  jako  adresatów  działań  indywidualizujących.  Indywidualizację  procesu

nauczania w stosunku do każdego ucznia zadeklarowało czterech (33%) nauczycieli. 

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom.

Badanie  potwierdza  spełnianie  oczekiwań  znaczącej  większości   uczniów  i  rodziców   w

zakresie wsparcia otrzymywanego w szkole .
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POZOSTAŁE WNIOSKI 
UZYSKANE NA DRODZE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

1. Zarówno część najmłodszych uczniów w szkole, jak i ich rodziców nie jest zadowolona z
oferty  kół  zainteresowań  i  dodatkowych  zajęć  artystycznych  kierowanych  do  tej  grupy
wiekowej. 

2. Nasza  szkoła  nie  jest  wolna  od  zjawiska  dyskryminacji,  zwłaszcza  ze  względu  na  status
materialny  i  wygląd  osoby.  Istnieje  też  zjawisko  nietolerancji  dla  tzw.  „nowych”.
Podejmowane  przez  szkołę  w  tym  zakresie  działania  wydają  się  niewystarczające,  gdyż
problem jest widoczny dla jednej czwartej uczniów. 

3. W  przygotowaniu  i  przeprowadzeniu  niniejszego  badania  popełniono  błąd  polegający  na
wydaniu  jednej  ankiety  rodzicom,  których  dwoje  lub  więcej  dzieci  uczy  się  na  różnych
etapach edukacyjnych w naszej szkole. Uniemożliwiło to wyciągnięcie niektórych wniosków
dotyczących osobno grup I-III i IV-VI na podstawie tych ankiet. 

WNIOSKI DO PRACY 

W wyniku przeprowadzonych badań, na podstawie wniosków wyciągniętych z ewaluacji, w oparciu o
wymagania stawiane wszystkim szkołom podstawowym w zakresie nadzoru pedagogicznego, zaleca
się  zastosowanie  następujących  działań  w  celu  podniesienia  jakości  pracy  Publicznej  Szkoły
Podstawowej w Starych Budkowicach:

1. Opracowanie  systemowych (obejmujących całą placówkę np.  w formie  programu,   z
wypracowanymi  wspólnie  w  szkole,  jednolitymi  narzędziami)   działań  dotyczących
rozpoznawania możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych, sposobów uczenia
się  oraz  sytuacji  społecznej  każdego  ucznia  z  wykorzystaniem  dobrych  praktyk
stosowanych dotychczas w tym zakresie na terenie szkoły (zidentyfikowanych w trakcie
tego badania).

( Dyrektor oraz powołany w tym celu zespół zadaniowy)

2. Upowszechnienie  wśród  nauczycieli  idei  indywidualizacji  edukacji  w  odniesieniu  do
każdego  ucznia.  Zapewnienie  im  w  tym  zakresie  specjalistycznego  wsparcia
metodycznego  i/  lub  koleżeńskiego  ze  strony  tej  grupy  nauczycieli  w  szkole,  która
rozumie tę ideę i stosuje indywidualizację w praktyce. 

(Dyrektor  w ramach wsparcia wynikającego z nadzoru pedagogicznego na kolejny rok
szkolny)

3. Zapewnienie bogatszej oferty zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniom
młodszym.  Ewentualne pozyskiwanie dodatkowych informacji  odnośnie  preferencji  w
tym zakresie od ich rodziców.

(Dyrektor)

4. Opracowanie bardziej efektywnych działań antydyskryminacyjnych w dowolnej formie ,
w oparciu o analizę wyników niniejszego badania i wdrożenie ich w szkole. 
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(Pedagog szkolny)

5. Uwzględnianie,  na  etapie  projektowania  badań  ewaluacyjnych,  specyficznej  sytuacji
ankietowanych rodziców posiadających w naszej szkole co najmniej dwoje dzieci, które
uczą się w ramach różnych etapów edukacyjnych, jeśli wnioski z tych ankiet mają być
rozdzielone  pod  względem  grupy  wiekowej  uczniów.  Ma  to  zapewnić  możliwość
wyciągania  jasnych i jednoznacznych wniosków z badań. 

(Zespół ds. ewaluacji)
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