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Przebieg ewaluacji:

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

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

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

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

Badanie zostało zrealizowane w dniach 04-06-2013 - 17-06-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Renata Olszewska, Urszula Gralewska.

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

Kategoria badanych/źródła
danych

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

Dyrektor szkoły Indywidualny wywiad
pogłębiony

nd nd

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

"Szkoła, w której pracuję"
Badanie na próbie pełnej 35

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

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

11

Pracownicy
niepedagogiczni

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Pracownicy inni niż
nauczyciele

6

Uczniowie Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele trzech
ostatnich roczników, wywiad
prowadzony przy udziale
wychowawców

5

Rodzice Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

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

9

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

24

Partnerzy szkoły,
przedstawiciele samorządu
lokalnego

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy

11

Obserwacja zajęć 8 godzin lekcyjnych, dobór
uwzględnia różnorodność
uczniów w szkole. Klasy
uczniów z upośledzeniem w
stopniu lekkim uczestniczące
w obserwacji, to klasy
najstarsze i rok młodsze od
najstarszych. W przypadku
szkół dla uczniów z
upośledzeniem
umiarkowanym lub znacznym
- obserwacja obejmuje po
jednym oddziale z każdego
etapu edukacyjnego.

8

Obserwacja zajęć pozalekcyjnych  
Obserwacja szkoły Na zewnątrz, przed i po

lekcjach, podczas przerw,
podczas zajęć pozalekcyjnych

nd

Analiza danych zastanych  
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa nr 53

Patron

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Lublin

Ulica Głuska

Numer 5

Kod pocztowy 20-439

Urząd pocztowy Lublin

Telefon 0817444707

Fax

Www www.sosw2lublin.ck.pl

Regon 00099126100011

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter specjalna

Uczniowie, wychow., słuchacze 87

Oddziały 14

Nauczyciele pełnozatrudnieni 0

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0

Średnia liczba uczących się w oddziale 6.21

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

Województwo LUBELSKIE

Powiat Lublin

Gmina Lublin

Typ gminy gmina miejska

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz placówki

            

Raport, do którego lektury Państwa zapraszamy, jest rezultatem zewnętrznej ewaluacji problemowej
przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 53 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie.
Poniżej znajdą Państwo informacje o szkole, wynikające z badań w zakresie obszarów: procesy zachodzące
w szkole oraz funkcjonowanie szkoły w środowisku. Należy podkreślić, iż wszystkie zawarte w niniejszym tekście
tezy i dane znajdują potwierdzenie w wynikach badań.

Szkoła Podstawowa nr 53 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie jest szkołą
publiczną, prowadzoną przez Miasto Lublin.

Szkoła posiada koncepcję pracy, która jest znana uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły. Na uwagę
zasługuje fakt, że w szkole funkcjonuje Zespół ds. Koncepcji pracy szkoły. Jego członkowie na bieżąco monitorują
realizację zadań zawartych w koncepcji, pozyskują informacje na ten temat od nauczycieli odpowiedzialnych za ich
realizację, od liderów zespołów zadaniowych i przedmiotowych oraz rodziców. Efektem pracy członków zespołu
jest semestralne, a następnie roczne sprawozdanie z realizacji koncepcji. Wnioski dotyczą podsumowania działań
prowadzonych w danym roku szkolnym oraz stanowią podstawę określania kierunków dalszej pracy.

Oferta edukacyjna szkoły odpowiada potrzebom uczniów i jest modyfikowana, zgodnie ze zdiagnozowanymi
potrzebami. Szkoła, by umożliwić dzieciom pełniejszy rozwój, organizuje interesujące zajęcia pozalekcyjne,
realizuje programy autorskie, nauczyciele opracowują nowatorskie pomoce dydaktyczne, które wykorzystują
w swojej pracy (m.in. pakiet do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod AAC). Na podkreślenie zasługuje fakt
realizowania przez szkołę innowacji pedagogicznej The Gateway Award - programu zadań opracowanych w celu
stymulowania osobistego rozwoju uczniów niepełnosprawnych.

Procesy edukacyjne w szkole są planowane i organizowane z uwzględnieniem ogólnych wskazań zawartych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym. Zarówno procesy edukacyjne, jak i osiągnięcia uczniów są przez nauczycieli monitorowane,
a wnioski z monitoringu wykorzystywane do doskonalenia podejmowanych działań. Nauczyciele stosują metody
nauczania sprzyjające uczeniu się oraz indywidualny system motywowania każdego ucznia, dostosowany do jego
potrzeb i możliwości.

Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów. Nauczyciele
analizują podejmowane działania, planują je i modyfikują zgodnie z ich potrzebami. Uczniowie uczestniczą
w organizowanych przez szkołę działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw.

Nauczyciele znają możliwości i potrzeby swoich uczniów, podejmują starania, by zapewnić im osiągnięcie
sukcesu edukacyjnego. W szkole prowadzone są liczne działania zwiększające szanse edukacyjne dzieci,
uwzględniające indywidualizację podejmowanych wobec nich działań.

Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Informuje ich o rozwoju dzieci,
a także udziela szerokiego wsparcia rodzicom wychowaniu oraz pomaga im w trudnych sytuacjach. Rodzice
angażują się w działania organizowane przez szkołę, biorą też udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia
szkoły.

Szkoła stwarza uczniom możliwości podejmowania wielu aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym.
Różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska oraz efektywna współpraca z instytucjami i organizacjami wpływa
korzystnie na rozwój uczniów. Szkoła aktywnie wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, organizuje wypoczynek
letni nie tylko dla uczniów, ale także dla ich rodziców, organizuje grupy wsparcia i szkolenia.

Szkoła przygotowuje uczniów do dalszej edukacji i do funkcjonowania w dalszym życiu, rozwija takie
zachowania autonomiczne uczniów jak: samodzielność, zaradność życiową, komunikowanie się z otoczeniem,
umiejętność radzenia sobie z sytuacjami nowymi i trudnymi, kierowanie swoim zachowaniem, umiejętność
podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za własne zachowania i działania, umiejętność aktywnego
spędzania czasu wolnego. Dzieci wdrażane są w działania związane z samoobsługą, zdobywają umiejętności
pomagające w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Szkoła rozwija zainteresowania swoich uczniów.

Szkoła prowadzi działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe życie, w tym
celu realizuje szereg inicjatyw edukacyjnych dla dorosłych. Organizuje turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe,
konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców, m.in. z zakresu alternatywnych form komunikacji, spotkania ze
specjalistami – dietetykiem, psychiatrą, kuratorem sądowym. Nauczyciele Ośrodka przeprowadzają szkolenia dla
nauczycieli z innych placówek w zakresie pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.
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Wysoka jakość podejmowanych i realizowanych działań wpływa na postrzeganie szkoły w środowisku jako
placówki, która wyposaża dzieci w umiejętności potrzebne do funkcjonowania w społeczeństwie, stwarzającej
możliwości rozwoju i dbającej o dobro uczniów.
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Procesy

Wymaganie: Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

Komentarz:

             
Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły. Na

uwagę zasługuje fakt, że w szkole funkcjonuje Zespół ds. Koncepcji pracy szkoły. Członkowie na bieżąco
monitorują realizację zadań zawartych w koncepcji, pozyskują informacje na ten temat od nauczycieli
odpowiedzialnych za ich realizację, od liderów zespołów zadaniowych i przedmiotowych oraz rodziców.
Efektem pracy członków zespołu jest semestralne, a następnie roczne sprawozdanie z realizacji koncepcji.
Wnioski dotyczą podsumowania działań prowadzonych w danym roku szkolnym oraz stanowią podstawę
określania kierunków dalszej pracy.
           Przedstawione poniżej argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełniania wymagania.

Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana pracownikom szkoły
Dyrektor, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni w wywiadzie podkreślają, że najważniejszym celem

szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, temu celowi podporządkowane są wszystkie założenia i działania
określone w koncepcji:
„W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie prowadzona jest zintegrowana działalność
dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. Działalność ta opiera się na indywidualnym podejściu do każdego
ucznia i dostosowaniu wymagań i oczekiwań do potrzeb i możliwości dziecka. Realizacji tych założeń służy
szczegółowa diagnoza funkcjonalna zawierająca cel i zadania mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju
dziecka. W naszej pracy uwzględniamy możliwości, potrzeby i stopień niepełnosprawności każdego ucznia. Praca
z uczniami ma charakter całościowy i zintegrowany, oparty na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata.
Punktem wyjścia jest usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, a także koncentracja na potencjalnych
możliwościach i zdolnościach wychowanków. Koncepcja pracy uwzględnia warunki w jakich działa ośrodek.
Wstępem do niej było sformułowanie misji, syntetycznie określającej główne cele ośrodka i ogniskującej działania
pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wokół rozwoju i edukacji uczniów.”

           Najważniejsze założenia koncepcji, według której działa ośrodek zawarte zostały w misji Ośrodka:
„Jesteśmy nowoczesną, bezpieczną, przyjazną dziecku placówką. Stwarzamy naszym uczniom jak najlepsze
warunki nauczania i wychowania w oparciu o wartości moralne, wzajemny szacunek, poszanowanie godności
i podmiotowości osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Uczymy naszych wychowanków wykorzystywania
indywidualnych możliwości do codziennej aktywności, twórczego działania oraz rozwijania własnych talentów.
Pragniemy, aby edukacja naszych uczniów, otworzyła Im drzwi do samodzielności, a przez to do integracji z innymi
ludźmi oraz otaczającym Ich światem. Systematycznie doskonalimy swoje kompetencje zawodowe oraz
poszukujemy nowatorskich rozwiązań metodycznych, programowych i organizacyjnych. Jesteśmy otwarci
na propozycje i oczekiwania rodziców, zapraszamy Ich do aktywnego włączania się w realizację zadań ośrodka.

          Główne priorytety w obszarach służących realizacji przyjętej misji SOSW nr 2:
I. Organizacja procesu kształcenia i wychowania zapewniająca każdemu uczniowi szanse rozwoju na miarę jego
indywidualnych potrzeb i możliwości oraz przygotowująca go przyszłego życia w środowisku.
II. Poszerzanie zakresu i form współpracy z rodzicami.
III. Doskonalenie umiejętności w zakresie zespołowego planowania, realizacji i analizowania procesów
edukacyjno-wychowawczych.
IV.Zabezpieczenie optymalnych warunków działalności ośrodka (zarządzanie, warunki materialne)."

Podczas ewaluacji dyrektor przedstawił „KONCEPCJĘ PRACY SOSW NR 2 W LUBLINIE NA LATA
2010/201 - rok szkolny 2012/13”.

Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły została przyjęta przez radę pedagogiczną
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Potwierdza to Uchwała nr V/10/11 Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr
2 w Lublinie z dnia 12.10.2010 roku w sprawie: uchwalenia koncepcji pracy ośrodka na lata 2010/2013 oraz
Uchwała nr I/2012/2013 Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Lublinie
z dnia 13.09.2012 w sprawie: zatwierdzenia modyfikacji koncepcji pracy ośrodka na lata 2012/2013.

34 z 35 badanych nauczycieli wskazało w ankiecie, że rada przyjęła wypracowaną wspólnie koncepcję
pracy, 1 ankietowany uważa, że rada zatwierdziła koncepcję pracy przedstawioną przez dyrektora po
uwzględnieniu sugestii nauczycieli. Wszyscy nauczyciele czują się jej współautorami.

Szkoła prowadzi działania realizujące koncepcję pracy szkoły.
Jak podają dyrektor i nauczyciele w wywiadzie, zdecydowana większość działań ma charakter stały, często

zmienia się natomiast forma zajęć. Najważniejsze z nich to:

- Realizacja zadań wynikających z projektu adaptacyjnego dla nowo przyjętych uczniów, organizowanie spotkań
integracyjnych dla dzieci i rodziców z przyszłym wychowawcą, spotkania integracyjne uczniów klas I ze starszymi
kolegami w ramach "Tygodnia pierwszaka", ślubowanie klas I, spotkania integracyjne z rodzicami uczniów klas
pierwszych.

- Organizowanie zajęć umożliwiających rozwijanie samodzielności, samorzutnej aktywności, podejmowanie
indywidualnych decyzji, poznawanie swoich słabych i mocnych stron, nabywanie kompetencji społecznych;
codzienne treningi umiejętności samoobsługowych.

- Wspomaganie rozwoju komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Nauczyciele we współpracy z logopedami
na bieżąco wdrażają metody komunikacji pozawerbalnej z uczniami. Opracowana została koncepcja jadłospisu,
wydrukowane zostały symbole na śniadania i kolacje, symbole obiadowe, oznakowano sale i pomieszczenia
lekcyjne w całym budynku szkoły. W październiku 2012 r. zostały zorganizowane obchody Światowego Miesiąca
AAC pod hasłem „Magiczne słowa”.

- Organizowanie zajęć w klasach kształtujących tożsamość narodową i utrwalających znajomość symboli
narodowych, cyklicznie odbywają się apele ogólnoszkolne, np. apel z okazji 11 Listopada.

- Współpraca z innymi placówkami, wspólne prowadzenie zajęć integracyjnych, organizowanie imprez,
uroczystości i wystaw.

- Udział uczniów w różnych formach życia kulturalnego: wyjścia na imprezy kulturalne, do teatru, muzeum,
na wystawy, spotkania z muzyką. Prowadzenie kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Zostały przeprowadzone
zajęcia mające na celu interaktywny udział uczniów z aktorami teatru „Brzechwa” w sztuce pt. „Królewna Śnieżka
i krasnoludki” w dwóch grupach wiekowych.

- Rozwijanie postaw proekologicznych, prowadzenie zajęć, konkursów i akcji, np. „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”,
zajęcia w ramach projektu „Czysty świat wokół nas”. Zorganizowana została zbiórka makulatury „Hura makulatura,
książki do biblioteki”. Dzięki środkom pozyskanym za zebraną makulaturę zakupiono książki do biblioteki szkolnej
oraz zorganizowano dla uczniów Ośrodka spektakl wraz z aktorami teatru „Brzechwa” pt. „Królewna Śnieżka
i krasnoludki”. W ramach Ogólnopolskiego Programu Ekologicznego „Moje miasto bez elektryczności” rozpoczęto
zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego.

- Tworzenie sytuacji wychowawczych i projektowanie zadań kształtujących kulturę osobistą ucznia poprzez
przeprowadzenie ogólnoszkolnych działań: „byliśmy, zrobiliśmy dla innych”, „Magiczne słowa” oraz realizacja
zasad kodeksu ucznia w klasach i grupach wychowawczych. Przeprowadzono konkurs dobry kolega, wzorowy
dyżurny i wzorowy uczeń.

- Budzenie wrażliwości na potrzeby innych, rozwijanie empatii i chęci pomocy innym. Włączanie uczniów
w działania na rzecz innych, organizowanie i udział w akcjach charytatywnych: ”Góra grosza”, „Pomóż dzieciom
przetrwać zimę”, współpraca ze schroniskiem dla zwierząt, zbiórka zabawek i słodyczy dla podopiecznych
Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Podsumowywanie prowadzonych akcji, np. w formie apelów
ogólnoszkolnych, na których wyróżniani są uczniowie szczególnie angażujący się w akcje.

- Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów: kółko sportowe, plastyczne,
ceramiczne, fotograficzne, teatralne - Ołowiany Żołnierzyk, Integracyjna Grupa Teatralna, Terapia muzyką
i ruchem, „Zwierciadło”, koło karate, zespół instrumentalny.
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- Prowadzenie zajęć wspierających rozwój ucznia: dogoterapia, trening umiejętności społecznych, hipoterapia,
zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą W. Sherborne, zajęcia na basenie, A. Tomatissa, dodatkowe zajęcia
sportowe: lekkoatletyka, tenis sportowy.

- Włączanie rodziców w życie klasy i grup wychowawczych poprzez współorganizowanie uroczystości.

- Przygotowanie informatorów dla rodziców zawierających harmonogram zebrań, plan lekcji, listę nauczycieli
pracujących z zespołem, godziny pracy specjalistów.

- Prowadzenie spotkań z rodzicami w ramach Grupy Wsparcia.

- Zespołowe planowanie, konsultowanie oraz prowadzenie działań przez nauczycieli (obserwacja, diagnoza,
planowanie pracy, prowadzenie uroczystości i spotkań z rodzicami), analiza efektów pracy w zespołach. We
wrześniu i październiku 2012 r. wychowawcy, nauczyciele rewalidacji i nauczyciele świetlicy, pracujący w klasach
pierwszych, prowadzili obserwacje, diagnozowali potrzeby nowo przybyłych uczniów, opracowali
wielospecjalistyczne diagnozy i Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, odbywały się spotkania
specjalistów pracujących w poszczególnych zespołach w celu podsumowania efektów pracy i planowania pracy
na II semestr.

- Dzielenie się nauczycieli wiedzą i umiejętnościami w ramach zespołów przedmiotowych i zadaniowych.
Nauczyciele stale bogacą swój warsztat pracy, na bieżąco wymieniają się doświadczeniami i prowadzą zajęcia
otwarte dla nauczycieli, super wizje zajęć.

- Systematyczne pozyskiwanie środków finansowych na realizację programów wspierających rozwój dziecka,
pozyskano środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie na organizację jubileuszowej wystawy
w Bibliotece im H. Łopacińskiego oraz na wydanie kalendarza na rok 2013 z pracami uczniów Ośrodka.
Z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie pozyskano również środki na realizację zajęć z zakresu
dogoterapii. Od września do listopada 2012 r. były prowadzone zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej „Czysty
świat wokół nas”, środki pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie.

- Promowanie ośrodka w środowisku lokalnym, prezentowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli, prowadzenie forum
dla rodziców. Zespół do spraw Public Relations opracował regulamin promocji SOSW nr 2 w Lublinie. Regulamin
promocji został przedstawiony na Radzie Pedagogicznej i zatwierdzony do realizacji. Powołano rzecznika
prasowego - osobę odpowiedzialną za redagowanie komunikatów prasowych, przekazywanie informacji do mediów
lokalnych oraz prowadzenie dokumentacji z zakresu tej działalności. Zorganizowano również konkurs na słowa
hymnu oraz logo SOSW nr 2 w Lublinie.

- Zakup pomocy do prowadzenia zajęć: 2 tablice multimedialne, komputery, drukarki, pomoce do zajęć w ramach
Programu Radosna Szkoła, komunikatory, instrument C. Orffa, do usprawniania małej motoryki, do zajęć
ruchowych, wyposażenie sali gimnastycznej, pomoce do zajęć świetlicowych.

DZIAŁANIA NOWE:

- Opracowanie systemu oceniania i systemu motywacyjnego dla poszczególnych uczniów dla każdego zespołu
edukacyjno – terapeutycznego. Na podstawie danych z analizy realizacji programu wychowawczego wynika, iż
wszyscy wychowawcy korzystają w swojej praktyce z zapisów ilustrowanego kodeksu ucznia, wykorzystują je
do omawiania obowiązujących norm zachowania (100%), oceny zachowania (80%) lub w sytuacjach nagradzania
uczniów. W 20% zespołów jest wykorzystywany do omawiania codziennych sytuacji w szkole i w środowisku.

- Wdrażanie innowacji pedagogicznej, według programu „The Gateway Award”. W projekcie biorą udział klasy: IIc,
IVa, IVb. Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie zdobyli większą samoświadomość i umiejętność
autoprezentacji. Realizowanie założeń ze sfery muzyka i sztuka pozwoliło na rozwijanie zainteresowań
i artystycznych uzdolnień dzieci oraz pomogło kształtować nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego. Na rzecz
grup „The Gateway Award” został zorganizowany kiermasz świąteczny, odbyły się dwa spotkania grup
realizujących służące prezentacji dokonań. Przez cały czas nasze działania są monitorowane przez koordynatora
TAG w Polsce. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w realizacji założeń programu. Nowa metoda wzbudziła
również duże zainteresowanie ze strony rodziców, którzy widząc postępy swych dzieci zaczynają wykazywać
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większą aktywność i chęć współpracy.

- Wdrażanie komunikacji AAC w pracy z uczniami – doskonalenie umiejętności rodziców i uczniów w zakresie
posługiwania się ta metodą. Szerzenie wiedzy na temat metod komunikacji AAC. Opracowanie i podjęcie działań
w ramach projektu FIO „Chcę mówić, porozmawiaj ze mną”, których zwieńczeniem będzie Konferencja AAC
organizowana na terenie Ośrodka.

- Realizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej „Czysty świat wokół nas”, środki pozyskano z WFOŚ

- Opracowanie (w formie elektronicznej) informatora dla rodziców zawierającego dokumentację funkcjonującą
na terenie Ośrodka (Statut, WSO, program wychowawczy, profilaktyczny, Procedura przedłużania okresu nauki,
Procedura realizacji projektów edukacyjnych)

- Opracowanie i realizacja projektu zapoznawania rodziców dzieci – kandydatów na uczniów Ośrodka z placówką .

- Wprowadzanie rodziców i nowo przyjętych uczniów w życie Ośrodka, realizacja projektu „Pierwszy kontakt”.

- Powołanie zespołu zadaniowego nauczycieli pracujących z uczniami z autyzmem.

- Doskonalenie umiejętności dokumentowania pracy w ramach zespołów przedmiotowych i zadaniowych.

DZIAŁANIA OKAZJONALNE:

- Powołanie zespołu organizacyjnego do spraw nadania imienia i przygotowania Jubileuszu 45-lecia Ośrodka.

Koncepcja pracy jest stale analizowana i modyfikowana
Dyrektor w wywiadzie stwierdza, że w analizie i modyfikacji koncepcji bierze udział cała rada pedagogiczna

i rodzice. Wszyscy nauczyciele w ankiecie potwierdzają swój udział w analizie i modyfikacji koncepcji. Jak
stwierdzają w wywiadzie, w szkole funkcjonuje Zespół ds. Koncepcji pracy szkoły. Członkowie na bieżąco
monitorują realizację zadań zawartych w koncepcji, rozmawiają z nauczycielami odpowiedzialnymi za realizację
zadań, z liderami zespołów zadaniowych i przedmiotowych, z rodzicami. Efektem pracy członków zespołu jest
semestralne, a następnie roczne sprawozdanie z realizacji koncepcji, które jest przedstawiane na radzie
pedagogicznej. Wnioski dotyczą podsumowania działań prowadzonych w danym roku szkolnym, przedstawiają
wyniki i efekty pracy oraz wskazują kierunki do dalszej pracy.

Koncepcja modyfikowana jest stale. W tym roku wprowadzono obowiązek prowadzenia nowego systemy
oceniania i systemu motywowania uczniów, wdrożono innowację pedagogiczną „The Gatway Awards”,
zorganizowano konferencję promującą wykorzystywanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji
w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością, opracowano i realizowany jest projekt „Zapoznawanie rodziców dzieci
kandydatów do szkoły z naszą placówką” (przygotowanie wspólnych przedstawień z dziećmi z Przedszkola nr 11
w Lublinie) oraz projekt "Pierwszy kontakt - wprowadzanie nowo przyjętych uczniów w życie szkoły". W tym roku
szkolnym powstała klasa dla dzieci z autyzmem – klasa I SP, w której nauczyciele pracują metodami
behawioralnymi. Ponadto opracowano w formie elektronicznej informator dla rodziców. Jak podaje dyrektor
i nauczyciele, modyfikacja koncepcji pracy Ośrodka wynika z rozpoznania aktualnych potrzeb uczniów, rodziców,
nauczycieli oraz środowiska lokalnego. Wnioski z monitoringu osiągnięć uczniów, wnioski i rekomendacje ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego, wnioski z analiz prowadzonych przez zespoły przedmiotowe, wnioski
i rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej są podstawą do realizowania nowych działań, do modyfikowania
koncepcji.

Dyrektor w wywiadzie podaje, że wychowawcy klasy zapoznają uczniów z koncepcją w sposób
umożliwiający im zrozumienie jej założeń, np. mówią, co będzie się w szkole działo, jakie wydarzenia czekają
uczniów w danym roku. Uczniowie w wywiadzie stwierdzają, że lubią swoją panią, "bo jest miła, wesoła, nie
krzyczy, pomaga", swoją klasę, bardzo lubią się uczyć, pisać i liczyć, zajęcia praktyczno – techniczne, gotowanie,
wycieczki, lubią występować w przedstawieniach.

Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana rodzicom i akceptowana przez nich
Projekt koncepcji pracy Ośrodka przedstawiany jest na zebraniu Rady Rodziców. Wychowawcy klas

zapoznają rodziców z koncepcją na zebraniach klasowych. Jak wynika z wywiadu, rodzice akceptują koncepcję
pracy szkoły. Ich zdaniem szkoła daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zapewnia dobre samopoczucie.
Podkreślają też, że w szkole dziecko uczy się samodzielności. Ważne jest, by później radziło sobie w życiu,
w społeczeństwie, by było akceptowane przez otoczenie. W opinii rodziców szkoła jest bardzo dobrze
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przygotowana do przyjmowania dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, każde dziecko jest ważne, traktowane
indywidualnie. Dzieci realizują indywidualne programy, dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Szkoła zapewnia
też uczniom poczucie sukcesu.

           Przedstawione powyżej argumenty wskazują na bardzo wysoki poziom spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Komentarz:

            
Oferta edukacyjna szkoły odpowiada potrzebom uczniów i jest modyfikowana, zgodnie ze

zdiagnozowanymi potrzebami. Szkoła, by umożliwić dzieciom pełniejszy rozwój, organizuje interesujące
zajęcia pozalekcyjne, realizuje programy autorskie, nauczyciele opracowują nowatorskie pomoce
dydaktyczne, które wykorzystują w swojej pracy, m.in. pakiet do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod
AAC. Na podkreślenie zasługuje fakt realizowania przez szkołę innowacji pedagogicznej The Gateway
Award - programu zadań opracowanych w celu stymulowania osobistego rozwoju uczniów
niepełnosprawnych.
         Przedstawione poniżej argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełniania wymagania.

Oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów
Jak podaje dyrektor w wywiadzie podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym zawiera całą filozofię kształcenia specjalnego. Podstawa nie
przypisuje treści do poszczególnych lat, nie zawiera zalecanych warunków. Jak podkreślają nauczyciele i dyrektor,
o tym, które elementy podstawy są realizowane decydują indywidualne potrzeby ucznia.

Nauczyciele w wywiadzie podają przykłady najważniejszych działań szkoły z punktu widzenia potrzeb
edukacyjnych uczniów. Należą do nich:
- indywidualizacja procesu kształcenia - stwarzanie warunków do osiągania sukcesu,
- zapewnienie intymności, poczucia godności,
- zapewnienie poczucia własnej wartości,
- wprowadzanie systemu komunikacji,
- kształtowanie samodzielności – uczenie podstaw samoobsługi, sprawczość,
- kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, poprzez m.in. wprowadzenie struktury dnia i zajęć,
- umożliwienie nawiązywania relacji społecznych,
- zaspokajanie potrzeb poznawczo – edukacyjnych,
- zapewnienie specjalistycznych zajęć dodatkowych w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka, np. SI,
dodatkowe zajęcia z zakresu komunikacji, dzięki wprowadzeniu zajęć projektowych, stymulacja słuchu metodą
Tomatisa, terapii ręki,
- dbałość o zdrowie – zapewnienie opieki pielęgniarskiej, wskazywanie rodzicom kierunku leczenia dziecka
(propozycje konsultacji lekarskich i ułatwianie dostępu do lekarzy określonych specjalności, np. psychiatra,
neurolog itp.), spotkania rodziców z lekarzami określonych specjalności w ramach pedagogizacji rodziców,
- pedagogizacja rodziców – organizowanie zebrań instruktażowych, warsztatów.

Nauczyciele w ankiecie wskazują zmiany wprowadzone w ostatnim roku szkolnym w ofercie szkoły. Szkoła
realizuje nowe projekty: program innowacji pedagogicznej „The Gateway Award”, projekt FIO „Chcę mówić,
porozmawiaj ze mną”, "Czysty świat wokół nas", wdrożono projekt "Pierwszy kontakt " dla uczniów i rodziców klas
pierwszych, powołany został Zespół ds. Wspierania uczniów z autyzmem, opracowano systemy motywacyjne
w poszczególnych klasach. W szkole wydawana jest gazetka szkolna „Pismo bez słów” redagowana z udziałem
uczniów za pomocą symboli PCS. Poszerzono ofertę zajęć pozalekcyjnych: logorymika, zajęcia karate, tenisa
stołowego, lekkiej atletyki, zajęcia dla klasy I - aktywności ruchowe prowadzone metodą W. Sherborne.
Opracowano (w formie elektronicznej) informator dla rodziców, zawierający dokumentację Ośrodka (Statut, WSO,
program wychowawczy, profilaktyki, procedura przedłużania okresu nauki, procedura realizacji projektów
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edukacyjnych). Szkoła pozyskała fundusze z Fundacji Rosa na wyposażenie sali do integracji sensorycznej, dwie
tablice interaktywne.

Uczniowie podczas wywiadu podają, że w szkole bardzo lubią uczyć się, pisać, liczyć, zajęcia praktyczno –
techniczne, wf, gotować, chodzić na wycieczki, występować w przedstawieniach.

Rodzice w ankiecie wśród potrzeb, które powinna ich zdaniem zaspokoić szkoła, wymieniają m.in.: naukę
pisania i czytania oraz mówienia w stopniu podstawowym, umożliwiającym porozumiewanie się, umiejętność
radzenia sobie w społeczeństwie (sklep, autobus, ulica, urząd, kino, restauracja), naukę samodzielności
(gotowanie, ubieranie się zgodnie z pogodą, sprzątanie po sobie), usprawnienie funkcji motorycznych, ćwiczenie
komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, zdobycie podstawowych wiadomości i umiejętności w celu samodzielnego
wykonywania czynności.
         W opinii wszystkich (24) ankietowanych rodziców szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne dzieci.

Oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy
Głównym celem edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

i znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia z niepełnosprawnością, a także wyposażenie go w takie umiejętności,
aby mógł zdobyć maksymalną niezależność życiową i na równi z innymi uczestniczyć w różnych formach życia
społecznego, przy zachowaniu prawa do inności. Szkoła dąży do tego, by efektem prowadzonych działań
edukacyjnych było podwyższenie jakości relacji z ludźmi, zdobycie umiejętności kierowania swoim postępowaniem,
umiejętność skupienia uwagi na zabawie, nauce, pracy, umiejętność wyrażania emocji i uczuć oraz radzenie sobie
z nimi w sytuacjach trudnych, umiejętność porozumiewania się w sposób werbalny lub pozawerbalny.

Realizacja podstawy programowej jest monitorowana
Dyrektor i nauczyciele w trakcie wywiadu podają, że monitorowanie podstawy programowej realizowane jest

w formie obserwowania rozwoju ucznia, nabywania przez niego wiadomości i umiejętności określonych w IPET.
Podstawa programowa dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym daje im prawo
do rozwoju we własnym tempie i rytmie zgodnie z indywidualnymi możliwościami. Edukacja każdego ucznia opiera
się na indywidualnym programie edukacyjno-terapeutyczny opracowanym przez zespół nauczycieli pracujących
z uczniem, w porozumieniu z jego rodzicami. Nauczyciele opracowują IPET dla ucznia na etap edukacyjny
lub okres obowiązywania orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W IPET zawierają
treści nauczania z podstawy programowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Na
podstawie IPET na dany rok szkolny zespół specjalistów, prowadzących z uczniem zajęcia, określa wymagania
edukacyjne. Podczas codziennej pracy nauczyciele prowadzą obserwacje pracy ucznia, dokonują oceny jego
zachowania oraz nabywania przez niego umiejętności oraz zapisują swoje spostrzeżenia w rubryce
„obserwacje/podsumowanie”. Swoimi spostrzeżeniami i obserwacjami nauczyciele wymieniają się podczas
zebrania specjalistów, które odbywa się na zakończenie każdego semestru. Wspólne omówienie stopnia
osiągnięcia przez ucznia wymagań edukacyjnych pozwala na opracowanie oceny opisowej dla poszczególnych
uczniów. Podczas zebrania nauczyciele omawiają sukcesy i trudności uczniów oraz formułują wnioski do dalszej
pracy, omawiane są także m.in. sprawy dotyczące klasyfikacji, promocji, przedłużenia uczniowi okresu nauki.
Nauczyciele podejmują również decyzje dotyczące modyfikacji IPET, doboru metod i form pracy z uczniem,
sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zachowań trudnych, udzielenia uczniowi dodatkowego wsparcia
poprzez dobór zajęć rewalidacyjnych lub form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zakresu współpracy
z rodzicami ucznia.

Jak stwierdza dyrektor, w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego w ośrodku prowadzony jest
bieżący monitoring realizacji podstawy programowej. Podczas obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli
analizowana jest przede wszystkim zgodność realizowanych treści kształcenia z podstawą programową.
Dodatkowo, obserwacja zajęć służy badaniu stopnia opanowania przez uczniów zaplanowanych umiejętności
i wiadomości (obserwacje diagnozujące) oraz wykorzystywaniu przez nauczycieli metod i form pracy oraz środków
dydaktycznych służących realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych. W ramach nadzoru sprawowana jest
kontrola dokumentacji pedagogicznej.

Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów
Partnerzy w wywiadzie podkreślają, że szkoła ma ciekawą ofertę dla dzieci, poszerza ją w zależności

od zdiagnozowanych potrzeb uczniów i ich rodziców. W szkole powstało bardzo dużo kół zainteresowań (karate,
zajęcia logopedyczne), są prowadzone zajęcia dla rodziców, realizowane programy edukacyjne, np. The Gateway
Award, „Chcę mówić. Porozmawiaj ze mną”, działa Szkolny Ośrodek Kariery.

Zdaniem ankietowanych rodziców szkoła powinna nauczyć dzieci czynności samoobsługowych,
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samodzielności, radzenia sobie w życiu codziennym (zakupy w sklepie, jazda komunikacją miejską), współpracy
z innymi ludźmi, poczucia własnej wartości, akceptacji siebie.

Uczniowie w wywiadzie podają, że szkoła organizuje wycieczki, m.in. do Warszawy, Pacanowa, na Zieloną
Szkołę, do ZOO. szkołę odwiedzają goście: policjant, strażak, muzycy, piłkarze Motoru Lublin.

Dyrektor w wywiadzie wskazuje, że badanie i analiza potrzeb uczniów Ośrodka pozwoliły określić kierunki
pracy edukacyjnej i wychowawczej na bieżący rok szkolny:
1. Realizacja priorytetowych zadań wychowawczych:
- w szkole podstawowej – realizacja programu „Uczę się i bawię z innymi” zakładającego nabywanie przez uczniów
umiejętności współżycia w grupie oraz właściwego zachowania się w najbliższym otoczeniu, służą temu działania,
m.in. apele („Czas zabawy”), spotkania warsztatowe, np. „W czym mogę Ci pomóc?”, impreza „Magiczne słowa”;
2. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, umożliwiających szerokie stosowanie technologii ITI w pracy
z uczniami (2 tablice multimedialne).
3. Pomoc w adaptacji w środowisku szkolnym uczniów pierwszych klas poprzez realizację zajęć w oparciu
o „Program adaptacji dla nowo przyjętych uczniów”: Tydzień Pierwszaka, Ślubowanie klas I, spotkania integracyjne
z rodzicami klas I.
4. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły podstawowej i gimnazjum poprzez wdrażanie innowacji pedagogicznej
pod nazwą „The Gateway Award” - Otwarta Droga.
5. Umożliwienie uczniom rozwijanie zainteresowań fotograficznych poprzez organizację pozalekcyjnego kółka
fotograficznego dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej.
6. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z karate.
7. Realizacja projektu „Chcę mówić. Porozmawiaj ze mną” ze środków z FIO – prowadzenie zajęć dodatkowych
z zakresu komunikacji AAC dla uczniów, warsztatów dla rodziców oraz zorganizowanie wojewódzkiej konferencji
dla nauczycieli i rodziców.

Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe 
Dyrektor i nauczyciele w wywiadzie jako przykład nowatorskich rozwiązań programowych podają realizację

innowacji pedagogicznej The Gateway Award. Od września 2012 r. w szkole podstawowej oraz gimnazjum
realizowana jest innowacja pedagogiczna pod nazwą The Gateway Award - „Otwarta droga”. TGA jest programem
zadań opracowanych w celu stymulowania osobistego rozwoju uczniów niepełnosprawnych. Celem innowacji jest
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych każdego uczestnika, a poprzez to umożliwianie mu bycia
samodzielnym i niezależnym. Program zakłada wzrost nabywania nowych umiejętności potrzebnych
do niezależnego funkcjonowania, poprawę umiejętności komunikowania się, wzrost umiejętności dokonywania
wyborów i podejmowania decyzji, rozwój umiejętności pełnienia różnorakich ról społecznych, ukształtowanie
poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz poprawę umiejętności współpracy z grupą.

Nowatorska w programie jest przede wszystkim forma realizacji zadań oraz sposób zdobywania sprawności.
Program jest dostosowany do wieku i indywidualnych możliwości wychowanków. Opiera się na dziewięciu
zasadach, które respektują prawo każdego człowieka do pełnego, aktywnego i równego uczestnictwa we
współczesnym społeczeństwie:
- Rozwój osobisty – proponuje uczestnikom współzawodnictwo i stawia ich przed nowymi możliwościami
- Praca dla społeczności - uczestnicy są zachęcani do pracy na rzecz społeczności na miarę swoich możliwości
- Dokonywanie wyboru - uczestnicy mają możliwość dokonywania wyboru i podejmowania decyzji dotyczących
poszczególnych zadań i zainteresowań, które wybrali celem zdobycia kolejnych nagród
- Odmienność - każdy może wziąć udział w zdobywaniu nagród, jego odmienność rozumiana jako indywidualnie
postrzegane możliwości
- Elastyczność - program jest bardzo elastyczny, uwzględniający lokalne możliwości
- Współpraca - mimo uwzględnień indywidualnych stawia się bardziej na współpracę, niż na współzawodnictwo
- Włączenie - zawiera propozycję rozwijania i wyposażania uczestników w umiejętności, które pozwolą im
na równorzędne funkcjonowanie w społeczeństwie
- Zdrowie - praca, wymagana do zdobycia każdej z nagród, ma służyć również zachęceniu uczestników
do rozwijania zdrowego i aktywnego stylu życia
- Rozrywka - według programu The Gateway Award każdy (uczestnicy i osoby wspierające) powinny znajdować
dużą przyjemność i satysfakcję w pracy.

Jak podkreśla dyrektor, nauczyciele w swojej pracy stosują wiele różnorodnych nowatorskich rozwiązań
metodycznych i programowych. W 2011 r., przez nauczyciela zajęć muzyczno-ruchowych, został opracowany
autorski program nauki gry na instrumentach sztabkowych, odpowiedni do poziomu percepcji, umiejętności
i możliwości uczniów. Dostępne na rynku wydawniczym materiały z zakresu edukacji muzycznej, ze względu
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na stopień trudności, są niedostępne dla uczniów szkoły - większość tego typu materiałów bazuje na zapisie
literowo-cyfrowym. Chęć i motywacja uczniów do gry na instrumentach muzycznych oraz zainteresowanie
muzykowaniem skłoniły nauczycieli szkoły do poszukiwania rozwiązań programowych, które będą dostosowane
do ich możliwości..
Autorski program beznutowej nauki gry pt. „Kolorowe granie” jest systematycznie wdrażany podczas zajęć
rewalidacyjnych oraz na zajęciach pozalekcyjnych. Program został wzbogacony o bogaty pakiet pomocy
dydaktycznych – zawiera m.in. materiały metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia, „Elementarz dla
ucznia”, materiał muzyczny na płycie CD, plansze z kolorowymi znakami i ilustracjami oraz partytury z kolorowym
zapisem nutowym. Aby ułatwić uczniom korzystanie z pomocy materiały ilustrowane są fotografiami oraz
podpisywane symbolami PCS.

Realizacja autorskiego programu oraz wykorzystanie opracowanych przez nauczyciela pomocy przyczyniły
się do wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły i szybszego nabywania przez uczniów umiejętności muzycznych.
Uczniowie, pomimo ograniczeń, mogą realizować swoje zainteresowania, uczyć się gry na instrumentach oraz
odnosić sukces sceniczny, którego bardzo potrzebują.

           Ponadto, w opinii respondentów, nowatorskie jest:
- Wydanie 2 numerów czasopisma dla uczniów pt. „Pismo bez Słów” współredagowanego przez uczniów.
- Opracowanie i wdrażanie programów autorskich, m.in.: „Moje emocje”, „Wędrówki po Europie”, program
nauczania „Poznaję tradycje ludowe Lubelszczyzny”, program wychowania patriotycznego przeznaczony
do realizacji z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym „A to Polska
właśnie…”, program nauczania „Już umiem mówić – grupowe zajęcia z logorytmiki”.
- Systematyczna praca nad zwiększaniem udziału rodziców w realizacji celów Ośrodka: wspólne występy kadry
pedagogicznej oraz rodziców uczniów w przedstawieniach szkolnych np.: „Śpiąca królewna i krasnoludki" oraz
„Kopciuszek”, współprowadzenie zajęć przez rodziców i nauczycieli, organizacja kółka plastycznego, w którym
uczestniczą rodzice i uczniowie.
- Prowadzenie zajęć w oparciu o różnorodne metody pracy, m.in. M. Montessori, integracji sensorycznej, terapia
ręki, komunikacji AAC, W. Sherborne, hipoterapia, dogoterapia, zajęcia na basenie, trening umiejętności
społecznych, A. Tomatissa, biblioterapia, logorytmika, metody behawioralne.
- Opracowanie pakietu nowatorskich pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod AAC
przez nauczycieli Ośrodka „Zagadki z muzycznej szufladki”.
- Organizacja specjalistycznej klasy dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym. Wdrażanie terapii behawioralnej w pracy z uczniami.
- Wykorzystywanie w pracy z uczniami technologii ITI – zakup 2 tablic multimedialnych, opracowywanie prezentacji
multimedialnych na zajęcia, korzystanie z programów komputerowych do wdrażania metod komunikacji AAC oraz
specjalistycznych sprzętów, np. komunikatorów.
- Trzykrotne opracowanie i nagranie muzyki o tematyce świątecznej na płytach CD przez nauczycieli i uczniów
Ośrodka.
- Realizacja treści dydaktycznych z zakresu edukacji proekologicznej: pozyskanie środków finansowanych
z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Czysty świat wokół nas” - organizacja
zajęć, wycieczek (Poleski Park Krajobrazowy) i apeli dla uczniów oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć.
Systematyczne prowadzenie zajęć i akcji proekologicznych – zbiórka makulatury, baterii, nakrętek, organizacja
apeli np. „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”, włączanie się w ogólnopolskie i miejskie akcje proekologiczne – np.
Sprzątanie świata, Posprzątajmy Lublin na wiosnę, Światowy Dzień Wody, Dzień Czystego Powietrza, zbiórka
elektrośmieci w ramach ogólnopolskiego programu „Moje miasto bez elektrośmieci”.
- Pozyskanie środków finansowych z FIO, wspólnie ze stowarzyszeniem „Jesteśmy wśród Was”, na realizację
projektu ”Chcę mówić. Porozmawiaj ze mną” – model pracy z dzieckiem niemówiącym i jego rodziną.
- Prowadzenie działań programowych mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku osoby
niepełnosprawnej – współpraca ze szkołami ogólnodostępnymi oraz przedszkolami (projekt „Różni, ale tacy sami”),
współpraca ze Szkołą Podstawową nr 47 oraz Zespołem Szkół Rolniczych z Pszczelej Woli.
- Realizacja "Projektu adaptacji przedszkolaków- kandydatów na uczniów SOSW nr 2 w Lublinie": wspólne zajęcia
teatralne, występy, realizacja projektu „Różni, ale tacy sami…”
- Prowadzenie dzienniczków ucznia - ocenianie zachowania ucznia w sposób przystępny dla niego, za pomocą
symboli.

          Przedstawione powyżej argumenty wskazują na bardzo wysoki poziom spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A
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Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

Komentarz:

Procesy edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 53 są planowane i organizowane z uwzględnieniem
ogólnych wskazań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych
i gimnazjach. Zarówno procesy edukacyjne, jak i osiągnięcia uczniów są przez nauczycieli monitorowane,
a wnioski z monitoringu wykorzystywane do doskonalenia podejmowanych działań. Nauczyciele stosują
metody nauczania sprzyjające uczeniu się i indywidualny system motywowania każdego ucznia,
dostosowany do jego potrzeb i możliwości.
          Poniższe argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełniania tego wymagania przez szkołę.

Planowanie procesów edukacyjnych
W opinii dyrektora i ankietowanych nauczycieli procesy edukacyjne są w szkole planowane. Dyrektor

poinformował, że warunkiem realizacji misji szkoły jest współdziałanie nauczycieli, rodziców i pracowników
niepedagogicznych. Procesy edukacyjne realizowane w szkole są efektem pracy zespołowej nauczycieli. Wszyscy
nauczyciele pracujący z danym uczniem oraz psycholog i pedagog tworzą zespół specjalistów, który decyduje
o najważniejszych sprawach związanych z procesami edukacyjnymi. W planowaniu procesów edukacyjnych
z poszczególnymi uczniami uwzględniane są ich potrzeby, poziom funkcjonowania, tempo uczenia się.
W podejmowaniu decyzji dotyczących procesów edukacyjnych nauczyciele współpracują z rodzicami uczniów –
ustalają kierunki i priorytety pracy edukacyjnej i wychowawczej. Efektem pracy całej rady pedagogicznej jest
określenie kierunków pracy szkoły - np. opracowanie Koncepcji pracy ośrodka, wybór priorytetów wychowawczych
i profilaktycznych na dany rok szkolny. Przy planowaniu procesów edukacyjnych uwzględnia się zasoby szkoły –
pomoce dydaktyczne, pomieszczenia, kwalifikacje i umiejętności nauczycieli. Procesy edukacyjne planowane są
wspólnie przez nauczycieli pracujących w zespołach zadaniowych i przedmiotowych. Zespoły wyznaczają sobie
cele pracy, opracowują harmonogramy i plany pracy.

Wszyscy badani nauczyciele (35) planując procesy edukacyjne uwzględniają potrzeby i możliwości uczniów.
Większość uwzględnia czas potrzebny do zrealizowania poszczególnych treści (33), organizację roku szkolnego
(31), a także liczebność klas (23). Nauczyciele wymienili ponadto infrastrukturę sportową, bezpieczeństwo podczas
zajęć, różnorodność zajęć, stan zdrowia ucznia, zalecenia medyczne, sugestie rodziców, potrzeby środowiska,
w którym dziecko przebywa poza szkołą.

Warunki realizacji podstawy programowej 
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach nie zawiera zalecanych warunków realizacji
podstawy programowej, a jedynie wskazania ogólne. Nauczyciele w ankietach wymienili stosowane przez siebie
sposoby realizacji podstawy programowej. Zaliczyli do nich między innymi nauczanie i wychowanie całościowe,
zintegrowane, oparte na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata – w całym procesie edukacji. Działania
edukacyjne ukierunkowane są na zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów, odpowiednio do ich
możliwości psychofizycznych. Podstawa programowa nie wyróżnia odrębnych celów, zadań ani treści nauczania
dla kolejnych etapów edukacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum. Edukacja opiera się na indywidualnych
programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami. Czas zajęć
i przerw dostosowywany jest do możliwości i potrzeb uczniów. O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie
ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Nawet niewielkie postępy ucznia są wzmacniane pozytywnie,
natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu. Nauczyciele nawiązują współpracę z rodziną
ucznia, włączają ją w działalność rewalidacyjną prowadzoną na terenie szkoły.
Nauczyciele przeprowadzają wielospecjalistyczną diagnozę poziomu funkcjonowania ucznia, rozpoznają
indywidualne możliwości i potrzeby dziecka, indywidualizują nauczanie, współpracują z rodzicami uczniów
i środowiskiem, pracują zespołowo.

Podczas wywiadu nauczyciele poinformowali, iż warunki realizowania podstawy programowej nie zostały
precyzyjnie określone przepisami prawa, jednak realizacja treści i zadań zawartych w podstawie może być
ograniczona poprzez czynniki wynikające ze sposobu funkcjonowania uczniów. Nauczyciele starają się
minimalizować te trudności poprzez np. zachęcanie do współpracy wolontariuszy, dobór odpowiedniego sprzętu
rehabilitacyjnego, pomocy odpowiednich do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. Organizują zajęcia
w ramach udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz właściwe zajęcia rewalidacyjne. Szkolny bus
ułatwia realizację zadań wynikających z podstawy programowej poza terenem szkoły.
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Organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się
Na podstawie obserwacji zajęć prowadzonej podczas ewaluacji można stwierdzić, że liczebność klas oraz

wielkość sal pozwala na organizację procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się. Natomiast analiza
planu zajęć wskazuje, że liczba godzin zajęć dla poszczególnych klas jest rozłożona równomiernie
na poszczególne dni tygodnia, klasy I - III mają 3-5 godzin dziennie, klasy IV-VI - 4-7 godzin. Ułożenie zajęć
w planie dnia sprzyja uczeniu się poprzez zachowanie higieny pracy. Każda klasa ma ustalony plan dnia,
codziennie zajęcia z wychowawcą. Zajęcia techniczne realizowane są w blokach. Funkcjonowanie w środowisku
planowane jest na początku dnia. Po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowane są zajęcia
rewalidacyjne.

W opinii prawie wszystkich nauczycieli szkoła zapewnia im możliwość korzystania z potrzebnych podczas
zajęć pomocy dydaktycznych. Jeden nauczyciel twierdzi, że zdecydowanie nie ma takiej możliwości. Wszyscy
nauczyciele twierdzą też, że pomieszczenia, w których prowadzą zajęcia, sprzyjają osiąganiu zamierzonych celów.

Stosowane w szkole metody nauczania
Stosowane w szkole metody nauczania sprzyjają uczeniu się. Nauczyciele podczas wywiadu poinformowali,

że w celu zwiększenia aktywności uczniów i ich poczucia odpowiedzialności za proces uczenia się w szkole stosuje
się:
1. Metody praktycznego działania (technika: gospodarstwo domowe, ceramika, metoda M. Montessori, zajęcia
pozalekcyjne rozwijające zainteresowania ucznia)
2. Program „The Gateway Award - Otwarta brama” program zdobywania odznak za wykonanie określonej ilości
zadań praktycznych i teoretycznych. Uczeń sam wybiera zadania, sposoby i czas ich realizacji a na koniec zdaje
egzamin przed komisją.
3. Metody niedyrektywne: integracja sensoryczna, niedyrektywna terapia zabawowa, metody oparte na pracy
z ciałem, dotyk i komunikacja, muzykoterapia, hipoterapia.
Założenie tych metod pozwala wypracować:
- autentyczność, czyli to, by każdy mógł być sobą, by nie czuł się zmuszony do narzucania innym własnych uczuć,
ocen i wartości, by był zawsze takim samym oraz poszukującym coraz lepszych warunków do własnego rozwoju,
by nie odgrywać przepisanych przez innych ról społecznych,
- czujność czy gotowość do udzielania dziecku stosownej do jego potrzeb pomocy, do udzielania odpowiedzi
na jego pytania, do zaspokajania jego zainteresowań, do dzielenia się własnymi doświadczeniami, uwaga
niewartościująca
- empatię jako szczególną wrażliwość na cudze uczucia, motywy, postawy, wartości i uświadamianie ich sobie,
- twórczość, zdolność do zmiany, elastyczności i oryginalności w rozwiązywaniu problemów.
4. Poznawanie środowiska zewnętrznego

W opinii dyrektora na zwiększenie efektywności procesu uczenia się w szkole wpływa działalność zespołów
specjalistów (nauczycieli, pedagogów, psychologów, specjalistów od zajęć rewalidacyjnych), zespołów które
wytyczają kierunki pracy z uczniami, dokonują oceny skuteczności wprowadzonych działań, a także wspólnie
określają potrzeby i kierunki wsparcia dziecka, proponując ewentualną ich modyfikację. Dyrektor poinformował,
że nauczyciele stale doskonalą swój warsztat pracy, korzystając z różnych form doskonalenia nauczycieli - poznają
nowe metody pracy np. metody komunikacji AAC, integracja sensoryczna, terapia behawioralna, metoda Affolter,
M.CH. Knill, metoda W. Scherborne, metody Dobrego Startu, edukacji matematycznej Gruszczyk- Kolczyńskiej,
arteterapia. Poznane metody następnie wdrażają w pracy. Systematycznie zabiegają o różnorodność pomocy
dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć. Wiele pomocy wykonują samodzielnie, szczególnie często
wykorzystując technologie komputerową. Nauczyciele wspólnie poszukują rozwiązań trudności wychowawczych
i edukacyjnych w pracy z uczniami – praca zespołów specjalistów oraz zespołów zadaniowych, superwizje, lekcje
koleżeńskie i otwarte, udostępnianie materiałów szkoleniowych, scenariuszy zajęć, referatów, narzędzi
diagnostycznych i badawczych. Współpracują w realizacji różnych przedsięwzięć - apeli, akcji, zajęć, uroczystości,
przedstawień skierowanych do uczniów i środowiska lokalnego.

W szkole nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z 31 komputerów, w tym 11 z dostępem do Internetu.
Komputery stanowią wyposażenie sal i gabinetów specjalistycznych, biblioteki, gabinetów psychologa, pedagoga
oraz pokoju nauczycielskiego. Nauczyciele mają do dyspozycji 2 tablice multimedialne i 4 projektory. W pracy
z uczniami z trudnościami z werbalnym komunikowaniem się szczególnie ważne jest specjalistyczne
oprogramowanie, którym dysponuje szkoła. Dotyczy to programów do bezpośredniego prowadzenia zajęć
edukacyjnych oraz oprogramowanie do opracowywania pomocy do komunikacji dla uczniów.
Szerokie zastosowanie podczas wielu zajęć edukacyjnych mają programy narzędziowe umożliwiające pracę
z dzieckiem niemówiącym, np.:
- Symbol for Windows Personal Communicator - program komputerowy umożliwiający porozumiewanie się
z otoczeniem za pomocą symboli zawartych w bazach Symbol for Windows lub znaków.
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- Symbol for Windows Paper Chart Maker - program do tworzenia wydruków plansz i kart składających się
z symboli zawartych w bazach Symbol for Windows - narzędzie dla nauczyciela.
- Symbol for Windows Document Maker - program do pisania za pomocą symboli zawartych w bazach Symbol for
Windows - umożliwia zachowanie napisanego tekstu, wydruk lub nawet wysłanie pocztą elektroniczną do innego
użytkownika posługującego się symbolami.
- Symbol for Windows Encyklopedia - pozwala na przeszukiwanie baz symboli i ułatwia wybór symbolu lub zestawu
symboli odpowiedniego dla użytkownika; narzędzie dla nauczyciela/terapeuty.
 - Symbol for Windows Mutiple choice - program do tworzenia ćwiczeń wielokrotnego wyboru i zabawy z nimi.
- Symbol for Windows Memory - gra, którą można potraktować nie tylko jako zabawę, ale również jako formę nauki
i utrwalania znajomości symboli zawartych w bazach Symbol for Windows.
- Symbol for Windows Pictogram - baza czarno-białych symboli Pictogram z opisami (polskojęzycznymi).
- Symbol for Windows PCS - baza kolorowych symboli PCS (firmy Mayer-Johnson) z polskojęzycznymi opisami.
- Symbol for Windows - baza symboli Picture This - fotografii przedstawiających pojęcia.
- Boardmaker – program do tworzenia tablic komunikacyjnych, wspierający komunikację alternatywną wraz
z aplikacją Speaking Dynamically Pro.
- Program Altik służy do tworzenia tablic do porozumiewania się dla osób niemówiących.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością ruchową bardzo pomocne są akcesoria komputerowe
i oprzyrządowanie wspomagające komunikację, np.: klawiatury specjalistyczne z nakładkami różnego typu,
urządzenia zastępujące mysz komputerową, ekrany dotykowe, duże przyciski służące do sterowania komputerem
i innymi urządzeniami, komunikatory umożliwiające nagranie od 1 do 32 wiadomości, itp.

W codziennej pracy nauczyciele wykorzystują również programy komputerowe np. Office, Power Point
do m.in. opracowania dokumentów, pomocy i prezentacji dla uczniów i rodziców, materiałów na zajęcia, dyplomów,
podziękowań, informatorów, folderów, zaproszeń, redagowania i wydawania gazetki szkolnej „Pismo bez Słów”
itp.).

Technologia informacyjna w pracy uczniów i nauczycieli wykorzystywana jest również do poszukiwania,
gromadzenia, przesyłania i przetwarzania informacji. Nauczyciele opracowują materiały dydaktyczne dla uczniów
(prezentacje, filmy, zdjęcia, grafiki itp.) korzystając ze źródeł i zasobów internetowych.

Obserwacje zajęć podczas ewaluacji wskazują, że nauczyciele zachęcają uczniów do aktywności i
samodzielności przy wykonywaniu zadań, motywują ich, dbają o atrakcyjność i użyteczność zajęć. Nauczyciele
posługują się na zajęciach technologie informacyjną.

Ocenianie uczniów
Ocenianie uczniów daje im informację o postępach w nauce i motywuje do dalszej pracy. W opinii wszystkich

ankietowanych rodziców (24) ocenianie zachęca ich dziecko do dalszego uczenia się. Prawie wszyscy rodzice
uważają też, że informacja o wynikach dziecka, uzyskana od nauczycieli pomaga mu się uczyć. Zdaniem 31 z 35
badanych nauczycieli dzięki otrzymanej informacji zwrotnej uczniowie są zmotywowani do pracy. 3 nauczycieli
uważa, że zdecydowanie tak nie jest.
Większość nauczycieli (32/35) zawsze przekazuje uczniom informację zwrotną na temat wykonywanych zadań. 3

nauczycieli robi to często. Nauczyciele w ankietach poinformowali, że informacja zwrotna zawiera informację
o stopniu zaangażowania ucznia w wykonanie zadania, efekcie końcowym działania - informację o przydatności
nauczonej czynności, wykonanego zadania - ukierunkowanie ucznia z zastosowaniem wzmocnień pozytywnych
mających na celu zmobilizowanie ucznia na cele poznawcze i podejmowanie dalszej aktywności.
W trakcie obserwacji szkoły stwierdzono, iż w budynku znajdują się tablice, na których wyeksponowane są
osiągnięcia i sukcesy uczniów. Informacje te zamieszczane są również na stronie internetowej szkoły.

Analiza zapisów szkolnego systemu oceniania pozwala stwierdzić, że ocenianie zakłada dawanie uczniom
informacji o ich postępach.
Zgodnie z zapisami szkolnego systemu celem oceniania jest:
1. Stymulacja rozwoju ucznia.
2. Ukierunkowanie pracy na osiągnięcie przez ucznia maksymalnej niezależności i samodzielności.
3. Ukształtowanie u ucznia zachowań pożądanych społecznie oraz umiejętności korzystania z nich
przy zachowaniu prawa do swojej inności.
4. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym
zakresie.
5. Wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, rzetelnej oceny oraz motywowanie do dalszej pracy.
6. Dostarczenie rodzicom (opiekunom) bieżącej informacji o stopniu realizowania przez uczniów stawianych im
zadań, a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów edukacyjno-terapeutycznych.
7. Budowanie przez szkołę, przy współpracy rodziców (opiekunów) programów oddziaływań
edukacyjno-terapeutycznych adekwatnych do rozpoznawanych potrzeb i możliwości ucznia.
8. Formułowanie oceny opisowej.
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Zasady obowiązujące w szkolnym systemie oceniania:
1. Zasada otwartości:
Każdy aspekt oceniania jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych ocenianiem i otwarty na proces badania
i weryfikowania. Nauczyciele są zaangażowani w planowanie procesu oceniania, począwszy od planowania
i budowy narzędzi, a skończywszy na wnioskowaniu i planowaniu oddziaływań edukacyjno- wychowawczych.
2. Zasada jawności:
Dokumentacja postępów ucznia udostępniana jest uczniom i rodzicom (opiekunom) do wglądu na ich życzenie.
Rodzice (opiekunowie) i uczniowie znają sposoby i cel notowania postępów ucznia, a obszary aktywności
podlegające ocenie są im znane. Ocena postępów ucznia jest na życzenie rodziców i za ich zgodą omawiana
na zebraniach klasowych.
3. Zasada użyteczności:
Ocenianie wskazuje, co jest najważniejsze dla ucznia w procesie zaspokajania jego specyficznych potrzeb
edukacyjnych i na to głównie zwraca uwagę.
Wyznacza cel, do jakiego uczeń i nauczyciel we współpracy z jego rodziną zmierzają.
4. Zasada dokumentowania informacji o uczniu:
Dla stworzenia optymalnych warunków do wspomagania rozwoju ucznia informacje o nim powinny być
dostarczane z różnych źródeł.
Gromadzimy je przy wykorzystaniu ustalonych narzędzi w sposób ciągły, obejmujący cały czas pobytu ucznia
w szkole.
5. Zasada systematyczności:
Uczeń jest oceniany na bieżąco w zakresie różnych obszarów aktywności.
Nawet niewielkie postępy ucznia winny być wzmacniane pozytywnie, natomiast ich brak nie podlega
wartościowaniu negatywnemu.
6. Zasada wspomagania procesu ucznia i nauczania.
Oceniając należy bazować na rzetelnej diagnozie aktualnego poziomu funkcjonowania ucznia i na analizie
poczynionych przez niego „kroczków", pamiętając, że każdy uczeń wymaga własnego czasu a proces uczenia ma
charakter indywidualny. Wnioski wynikające z oceniania ucznia uwzględniać należy przy planowaniu przyszłych
oddziaływań edukacyjnych.

Monitorowanie osiągnięć uczniów 
W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów, jak zgodnie twierdzą dyrektor i nauczyciele w wywiadach,

a wnioski z monitoringu wykorzystuje do doskonalenia podejmowanych działań.
Dyrektor poinformował, że w procesie monitorowania osiągnięć uczniów nauczyciele wykorzystują System

diagnozy i monitorowania osiągnięć uczniów (procedura opracowana w szkole). Nauczyciele na bieżąco dokonują
obserwacji osiągnięć edukacyjnych uczniów, swoje spostrzeżenia umieszczają w arkuszach obserwacji lub w IPET.
Zespoły specjalistów dwa razy do roku dokonują podsumowania osiągnięć edukacyjnych uczniów - nauczyciele
opracowują oceny opisowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenę opisową zachowania.
Do monitorowania wykorzystywane są różne narzędzia np.: Inwentarz Gunzberga, Profil Psychoedukacyjny, Profil
Osiągnięć Ucznia, Inwentarz sprawności i umiejętności ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, Inwentarz
umiejętności matematycznych.
Nauczyciele gromadzą wytwory pracy uczniów, robią zdjęcia i filmy dokumentując opanowanie przez ucznia
umiejętności, sporządzają notatki lub zapisy obserwacji. Nauczyciele na bieżąco informują o szczególnych
osiągnięciach uczniów. Informacje te są eksponowane:
- tablica, na której umieszczane są dyplomy zdobyte przez uczniów, listy gratulacyjne itp.,
- na stronie internetowej zamieszczane są notatki, zdjęcia, dyplomy i wyróżnienia zdobyte przez uczniów,
- opis w gazetce szkolnej (opracowywanej w oparciu o alternatywne metody komunikacji),
- organizowane są apele, podczas których omawiane są osiągnięcia uczniów.

Osiągnięcia uczniów podlegają również monitorowaniu podczas sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
W ramach działań wynikających z nadzoru przeprowadzane są obserwacje zachowań, umiejętności i postaw
uczniów prezentowanych podczas zajęć, konkursów, zawodów, apeli, przeglądów.

Nauczyciele podczas wywiadu poinformowali, że System diagnozy i monitorowania osiągnięć ucznia został
opracowany w szkole w celu wdrożenia jednolitego sposobu diagnozy i monitorowania postępów ucznia
na kolejnych etapach edukacyjnych. Misją szkoły jest zaspokajanie specyficznych potrzeb uczniów poprzez
stwarzanie optymalnych warunków ich rozwoju. Aby ją realizować skutecznie niezbędne jest poznawanie
indywidualnych możliwości ucznia. Obserwując dynamikę zmian w rozwoju ucznia nauczyciele wyznaczają cele
kształcenia i modyfikują je tak, by jego rozwój był optymalny, co sprzyja podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Założenia Systemu:
1. Nauczyciele i wychowawcy posługują się jednolitym Systemem diagnozy, planowania i monitorowania osiągnięć
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ucznia.
2. W Systemie zawarte są zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
propozycje narzędzi diagnostycznych, zadania zespołu specjalistów oraz wzory formularzy.
3. System umożliwia monitorowanie osiągnięć ucznia w całym cyklu kształcenia i wychowania w szkole.
4. System jest prosty i czytelny a równocześnie zapewnia wysoką jakość i efektywność pracy edukacyjno –
terapeutycznej. Wszyscy uczniowie podlegają monitoringowi. Brane są pod uwagę:
- obserwacja zachowania w czasie aktywności dowolnej i kierowanej,
- wytwory pracy dzieci,
- analizowanie zachowań i funkcjonowania w różnych sferach,
 - nagrywanie zdjęć i filmów,
- prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy,
- obserwacja w IPET.

Monitorowane są wszystkie wymagania edukacyjne i sfery funkcjonowania dziecka m.in. komunikacja,
samoobsługa, uspołecznienie, umiejętności techniczne, plastyczne, muzyczne, matematyczne, ruchowe, funkcje
sensoryczne, emocjonalne. Wielospecjalistyczna diagnoza obejmuje:
- umiejętności samoobsługowe i dbałość o zdrowie,
- porozumiewanie się, naukę czytania i pisania,
- funkcjonowanie zmysłów (wzrok, słuch, zaburzenia sensoryczne),
- funkcje poznawcze (percepcja słuchowa i wzrokowa, spostrzeganie, pamięć, uwaga),
- elementarne umiejętności matematyczne,
- uspołecznienie/emocje,
- znajomość otoczenia i środowiska społeczno-kulturowego,
- znajomość przyrody,
- rozwój ruchowy (motoryka duża),
- umiejętności techniczne,
- aktywność własna, autonomia ucznia (zainteresowania i upodobania, umiejętność organizacji i formy spędzania
czasu wolnego, umiejętność podejmowania decyzji.

Na podstawie prowadzonego monitorowania osiągnięć uczniów formułowane są wnioski. Dyrektor
i nauczyciele podczas wywiadów podają przykłady takich wniosków:
- problemy uczniów z wyrażaniem własnych emocji, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi,
- potrzeba wzbogacenia bazy dydaktycznej ośrodka i jego oferty programowej,
- poszukiwanie metod pracy, które umożliwiłyby uczniom z niepełnosprawnością intelektualną rozwijanie ich
autonomii,
- potrzeba szczególnego wzmacniania pozytywnych zachowań i osiągnięć poszczególnych uczniów,
- trudności uczniów z komunikacją werbalną.
           Do wdrożonych wniosków dyrektor zalicza:
 - ewaluację i modyfikowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych,
- kwalifikowanie uczniów na zajęcia rewalidacyjne i różne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
- rekwalifikację uczniów lub wydłużenie etapu edukacyjnego,
 - wprowadzanie działań innowacyjnych TGA,
- organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z zakresu komunikacji AAC,
- rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych (kółko fotograficzne, karate, zajęcia z logo rytmiki, j. angielski),
- utworzenie galerii osiągnięć uczniów,
- opracowanie i wdrożenie programu „Moje emocje”,
- zakup tablic interaktywnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła”,
- utworzenie galerii „Jestem wyjątkowy”.

Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone

W opinii dyrektora i nauczycieli wyrażonej w wywiadach w szkole monitoruje się procesy edukacyjne.
Dyrektor twierdzi, iż monitoring procesów prowadzony jest wspólnie przez nauczycieli prowadzących poszczególne
zajęcia edukacyjne. Polega on na analizie i ocenie efektywności stosowanych metod i form pracy, ocenie trafności
doboru treści nauczania, efektywności dodatkowego wsparcia dla ucznia (pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
zajęcia rewalidacyjne), problemów wychowawczych, udziału uczniów w konkursach, przeglądach. Zespoły
nauczycielskie zadaniowe i przedmiotowe monitorują realizację planów pracy.
W monitorowanie procesów edukacyjnych zaangażowani są rodzice uczniów – nauczyciele pozyskują od nich
informację na temat poziomu funkcjonowania dziecka, zamian w jego zachowaniu, potrzeb edukacyjnych
i wychowawczych itp.

Monitoring procesów edukacyjnych prowadzony jest również w ramach sprawowanego nadzoru
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pedagogicznego. Podczas obserwacji monitorowana jest m. in. skuteczność wykorzystywanych w pracy z uczniami
metod pracy, dobór środków dydaktycznych oraz stopień opanowania przez uczniów zaplanowanych umiejętności
i wiadomości, ogólnie – jakość realizowanych zadań dydaktycznych i wychowawczych. W bieżącym roku szkolnym
na zajęciach obserwacji podlega system oceniania uczniów i wychowanków oraz praca zespołów specjalistów.
Kontroli natomiast podlega organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ocenianie wewnątrzszkolne.
Monitorowany jest także proces wdrażania komunikacji pozawerbalnej w pracy z uczniami.
          Nauczyciele podczas wywiadu poinformowali, że proces kształcenia uczniów monitoruje się poprzez:
- modyfikację IPET pod kątem procedur osiągania celów (jak uczyć),
- na zespołach specjalistów - dobieranie metod, form i celów do pracy,
- poprzez formułowanie ocen funkcjonowania dzieci (cząstkowych),
 - obserwacje w czasie aktywności dowolnej i kierowanie (określenie rodzaju trudności i przyczyny),
- coroczną diagnozę funkcjonalną – jak się dziecko uczy i przyswaja wiedzę,
- analizę zintegrowanych działań nauczycieli i rodziców,
- analizy efektywności działań wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych przez odpowiednie zespoły
zadaniowe i dyskusja na ten temat na zebraniach rady pedagogicznej,
- analizę realizacji koncepcji pracy szkoły prowadzona przez zespół nauczycieli i przedstawienie jej radzie
pedagogicznej,
- analizę pracy przedmiotowych zespołów nauczycieli.

Dyrektor poinformował, że wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania pracy dydaktyczno -
wychowawczej i opiekuńczej szkoły, w planowaniu pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych, w planowaniu
nadzoru pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli i organizacji pracy szkoły. Jako przykłady
decyzji dotyczących procesów edukacyjnych, które wynikają z monitoringu tych procesów dyrektor i nauczyciele
w wywiadach podali:
- wydłużenie okresu nauki,
- modyfikowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych w zakresie wdrażanych metod pracy,
procedur osiągania celów itp.,
- kwalifikowanie dzieci na zajęcia specjalistycznie i rewalidacyjne (np. komunikacja AAC, SI, gimnastyka korekcyjna
itp.),
- organizowanie szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli m. in. na temat „Zachowania
trudne. Wykorzystanie Metody PBS w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną”,
- doskonalenie umiejętności wykorzystywania w pracy z uczniami metod komunikacji AAC (organizacja szkolenia
z metody MAKATON, PECS),
- systematyczne wzbogacanie zasobów dydaktycznych ośrodka o pomoce do komunikacji AAC,
- doposażenie wyposażenie pracowni integracji sensorycznej,
- wprowadzenie klasowych systemów oceniania w celu zwiększenia efektywności kształcenia,
- realizację innowacji pedagogicznych,
- ustalenie kierunków pracy wychowawczej i profilaktycznej (priorytetów),
-organizację klas dla dzieci z autyzmem, wykorzystanie metody terapii behawioralnej w pracy z uczniami
z autyzmem,
- opracowanie informatora dla rodziców w wersji elektronicznej,
- zakup dodatkowych komputerów, rzutników,
- zmianę czasu trwania zajęć rewalidacyjnych z uwagi na potrzeby uczniów i ich funkcjonowanie.

Współpraca nauczycieli i uczniów w zakresie doskonalenia procesów edukacyjnych.
Wszyscy ankietowani nauczyciele (35) twierdzą, że biorą pod uwagę opinie uczniów o tym, jak chcieliby się

uczyć. 23 badanych robi to na na większości zajęć. 6 nauczycieli bierze pod uwagę te opinie na wszystkich
zajęciach, 3 - na około połowie zajęć, 3 - na mniej niż połowie zajęć.
Nauczyciele poinformowali, że uwzględnione przez nich pomysły uczniów dotyczyły tematyki zajęć (31 wskazań),
sposobu prowadzenia zajęć (27 wskazań), programu aktywności pozalekcyjnych (23 wskazania), a także miejsca
prowadzonych zajęć, preferowanych aktywności, wyboru aktywności pozalekcyjnych, sposobu wykorzystania
materiałów dydaktycznych, zainteresowań uczniów i zmiany kolejności wykonywanych zadań.

Rodzice podczas wywiadu poinformowali, że nauczyciele w celu zmotywowania uczniów stosują różne formy
zajęć, mają wypracowany system motywacyjny, dbają o rozwój zainteresowań dzieci, stosują nowe pomoce
dydaktyczne - programy komputerowe, tablice, komunikatory. Nauczyciele realizują indywidualne programy,
dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Szkoła zapewnia uczniom poczucie sukcesu.

Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się. 
W szkole funkcjonuje Indywidualny System Motywowania każdego ucznia, który określa rodzaj i procedurę

stosowanego wzmocnienia. System ten jest konsultowany z rodzicami w celu osiągnięcia spójności działań (szkoła
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- dom).
Nauczyciele motywują swoich uczniów poprzez udzielanie pochwał, stwarzanie sytuacji umożliwiających

osiąganie sukcesu, prezentowanie osiągnięć i sukcesów w szkole i poza szkołą (wernisaż prac plastycznych
w Bibliotece Publicznej, na Poczcie Głównej, wydanie kalendarza z pracami plastycznymi uczniów), umożliwianie
udziału w konkursach i zawodach sportowych, organizowanie zajęć dodatkowych, stosowanie metody komunikacji
alternatywnej umożliwiającej uczniom niemówiącym udział we wszystkich aktywnościach, uatrakcyjnianie zajęć,
eliminowanie czynników utrudniających funkcjonowanie ucznia, umożliwianie uczniom dokonywania wyboru,
co zwiększa motywację i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań trudnych.

Do najczęściej wymienianych sposobów wspierania uczniów w uczeniu się wymienionych przez nauczycieli
można zaliczyć: rozpoznawanie potrzeb i możliwości rozwojowych, stwarzanie sytuacji dających możliwość
osiągania sukcesu, stwarzanie sytuacji dających możliwość dokonywania wyboru, decydowania, budowanie
atmosfery sprzyjającej uczeniu się, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, prawidłową organizację zajęć,
odpowiedni dobór metod pracy, specjalistycznych pomocy dydaktycznych, stosowanie komunikacji pozawerbalnej,
współpracę z rodzicami i innymi nauczycielami, indywidualną pracę z uczniem, organizowanie zajęć dodatkowych,
zajęć w ramach udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, opracowanie planszy komunikacyjnych,
wnioskowanie o zajęcia specjalistyczne i pomoc psychologiczno - pedagogiczną, stosowanie oceniania
kształtującego.

Rodzice uczestniczący w wywiadzie twierdzą, że w celu zachęcenia uczniów do nauki nauczyciele stosują
pochwały, organizują ciekawe zajęcia, rozwijają zainteresowania uczniów, prowadzą zajęcia różnymi metodami,
stosują rożne formy pracy, a także różne sposoby nagradzania. Dbają o ujednolicenie oddziaływań edukacyjno -
wychowawczych prowadzonych w szkole i w domu. Dbają o systematyczny kontakt z rodzicami. Rodzice
podkreślają, że nauczyciele nie ograniczają się do prowadzenia zajęć tylko w budynku szkoły. Starają się często
wychodzić z uczniami do środowiska, uczyć zachowania w różnych sytuacjach. W ich opinii szkoła zapewnia
uczniom poczucie sukcesu .
          Przedstawione argumenty uzasadniają bardzo wysoki poziom spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

Komentarz:

Procesy edukacyjne realizowane w Szkole Podstawowej nr 53 są efektem współdziałania
nauczycieli, którzy współpracują ze sobą w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych, wspierają się
w realizacji. Głos nauczycieli jest brany pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o wprowadzaniu
koniecznych zmian w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych, jednakże jest kilku nauczycieli,
którzy nie mają poczucia wpływu na podejmowane w szkole decyzje.
Poniższe argumenty uzasadniają wysoki poziom spełniania wymagania.

Współpraca nauczycieli przy tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych
Nauczyciele współdziałają przy tworzeniu procesów edukacyjnych. Analiza dokumentacji szkolnej potwierdza

wspólne planowanie przez nauczycieli procesów edukacyjnych. O współdziałaniu nauczycieli przy tworzeniu
procesów edukacyjnych świadczą też zapisy w protokołach posiedzeń zespołów specjalistów, a także zasady,
na których opiera się funkcjonujący w szkole "System diagnozy i monitorowania osiągnięć ucznia". Wszyscy
ankietowani nauczyciele twierdzą, że konsultują swoje plany zajęć edukacyjnych z innymi nauczycielami.

Nauczyciele współpracują również przy analizie procesów edukacyjnych. W opinii dyrektora analiza
procesów edukacyjnych polega na wspólnym planowaniu, realizowaniu i analizowaniu zadań przez zespoły
zadaniowe, przedmiotowe oraz zespoły specjalistów. Zespoły spotykają się zgodnie z opracowanymi
harmonogramami spotkań, a także w miarę potrzeb. Nauczyciele dokonują analizy, opracowują sprawozdania,
formułują wnioski i przedstawiają je na zebraniach rady pedagogicznej. Analiza procesów edukacyjnych
dokonywana jest również poprzez systematyczne sprawdzanie dokumentacji szkolnej, prowadzenie obserwacji
zajęć, a także omawianie szczegółowo wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Dyrektor na zebraniach
rady pedagogicznej zapoznaje nauczycieli ze wszystkimi wnioskami sformułowanymi na podstawie prowadzonej
analizy procesów edukacyjnych.

Wszyscy ankietowani nauczyciele (35) twierdzą, iż podejmują analizę procesów edukacyjnych zachodzących
w szkole wspólnie z innymi nauczycielami, np. w zespołach zadaniowych. Prawie wszyscy (34) twierdzą, że analizy
tego typu są prowadzone z innymi nauczycielami przy okazji nieformalnych spotkań i rozmów. Większość
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nauczycieli (26) samodzielnie przeprowadza analizę procesów, za które ponosi odpowiedzialność. W trakcie
wywiadu grupowego jako przykład analiz procesów edukacyjnych prowadzonych wspólnie nauczyciele podali
analizy diagnozy funkcjonalnej, zebrania zespołów specjalistów, strategie postępowania w przypadku zachowań
trudnych, analizy procesów edukacyjnych dokonywane przez członków zespołów przedmiotowych i zadaniowych,
analizy realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych, analizy działań zespołu do spraw koncepcji pracy
szkoły.

Wspieranie się nauczycieli w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych
W opinii dyrektora nauczyciele wspierają się wzajemnie w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych,

a także w rozwoju zawodowym. Jako przykłady wspierania się w pracy z uczniami dyrektor wskazuje:
- opracowywanie i modyfikację indywidualnych programów edukacyjno - wychowawczych,
- analizowanie osiągnięć uczniów,
- opracowywanie Strategii postępowania w sytuacji występowania u ucznia zachowań trudnych,
 - opracowanie zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej i monitorowanie jej udzielania,
- przygotowywanie wspólnie konkursów, apeli, imprez okolicznościowych,
-podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków na organizację zajęć dodatkowych,
imprez i wycieczek,
-wzajemną pomoc i wsparcie podczas wycieczek szkolnych,
 - wspólne rozwiązywanie problemów.

Dyrektor podkreśla także, że nauczyciele dzielą się wiedzą i doświadczeniem (szkolenia, warsztaty
metodyczne, zajęcia otwarte, superwizje, udostępnianie scenariuszy zajęć, spotkań z rodzicami, pomocy
dydaktycznych) oraz wspierają nauczycieli stażystów.

Wszyscy ankietowani nauczyciele (35) twierdzą, że wsparcie, jakie uzyskują od innych nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów jest wystarczające. Nauczyciele podają przykłady wsparcia uzyskiwanego od innych
nauczycieli w swojej pracy z uczniami: wybór metod pracy z uczniem, udzielanie rad, wspólne rozwiązywanie
problemów, pomoc w procesach decyzyjnych, ustalanie zasad postępowania terapeutycznego, pedagogicznego
i wychowawczego z uczniem, opracowanie strategii postępowania w sytuacji występowania zachowań trudnych,
dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, programami autorskimi, scenariuszami zajęć, spotkań z rodzicami, pomoc
w trakcie wycieczek, wyjść pozaszkolnych, wspólne przygotowywanie IPET, pomoc w organizacji uroczystości
szkolnych i klasowych, zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców, superwizje koleżeńskie itp. wsparcie psychologów
i pedagoga, udostępnianie w bibliotece pomocy opracowanych przez nauczycieli np. nagrania muzyczne wraz
z pomocami do zajęć: „Zagadki z muzycznej szufladki”, pomoce do zajęć AAC itp., zajęcia otwarte, dzielenie się
wiedzą i doświadczeniem podczas szkoleń i warsztatów, referaty, artykuły, scenariusze zajęć, pomoc
nauczycielom wychodzącym z klasą poza teren szkoły, pełnienie funkcji opiekuna stażu, konsultacje dla
nauczycieli pełnione przez członków wybranych zespołów np. zespołu ds. wdrażania i monitorowania
pozawerbalnych metod komunikacji, pomoc nauczycieli specjalistów w opracowywaniu programów terapii czy też
pomocy AAC.

Zmiany dotyczące procesów edukacyjnych
Dyrektor twierdzi, że w szkole wprowadza się zmiany dotyczące procesów edukacyjnych wspólnie

podejmując decyzje. W opinii dyrektora wysoki stopień złożoności i skomplikowania procesów edukacyjnych
i czynników je określających powoduje, że większość decyzji podejmowanych jest wspólnie przez radę
pedagogiczną. Efektem wspólnie podejmowanych decyzji jest to, że uczniowie osiągają pełniejszy, wszechstronny
rozwój. Do zmian dotyczących procesów edukacyjnych podjętych w szkole w wyniku wspólnie podjętych decyzji
dyrektor zalicza:
- modyfikację koncepcji pracy ośrodka,
- modyfikację indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
 - przydział godzin rewalidacji dla uczniów poszczególnych klas,
- opracowanie Szkolnego Programu Profilaktyki, Programu Wychowawczego, ustalenie priorytetów do pracy
na dany rok szkolny,
- aktualizację prawa wewnątrzszkolnego - opracowanie procedur, regulaminów,
- poszerzenie oferty kształcenia o zagadnienia z zakresu edukacji ekologicznej,
- realizację programów edukacyjnych, np. „A to Polska właśnie”, „Wędrówki po Europie”,
- realizację innowacji pedagogicznej,
- realizację projektu edukacyjnego w 2 klasach gimnazjum,
 - opracowanie klasowych systemów motywowania i oceniania.

Większość ankietowanych nauczycieli (29/35) uważa, że ich głos jest brany pod uwagę w trakcie
podejmowania decyzji o wprowadzaniu koniecznych zmian w realizacji procesów edukacyjnych. 1 nauczyciel jest
zdania , że raczej tak nie jest, a 5 uważa, że zdecydowanie nie. Nauczyciele w ankiecie uzasadnili to twierdzenie
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informując, że istnieje możliwość bieżącego zgłaszania uwag i wniosków na posiedzeniach rady pedagogicznej,
radach podsumowujących pracę, spotkaniach zespołów zadaniowych. W trakcie spotkania specjalistów brany jest
pod uwagę głos każdego nauczyciela pracującego z dzieckiem i wspólnie projektowane są zmiany. Nauczyciele
poinformowali o możliwości wnioskowania o przyznanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zajęć
rewalidacyjnych, ustalenie zasad postępowania z uczniem, dobór metod, form, strategii postępowania. Nauczyciele
twierdzący, że ich głos nie jest brany pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o wprowadzaniu koniecznych
zmian w realizacji procesów edukacyjnych nie uzasadnili swojego stanowiska.
          Przedstawione powyżej argumenty uzasadniają wysoki stopień spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Kształtuje się postawy uczniów

Komentarz:

Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów.
Nauczyciele analizują podejmowane działania, planują je i modyfikują zgodnie z potrzebami uczniów.
Uczniowie uczestniczą w organizowanych przez szkołę działaniach sprzyjających kształtowaniu
pożądanych społecznie postaw. 
          Poniższe argumenty uzasadniają bardzo wysoki poziom spełniania wymagania.

Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów
Dyrektor poinformował, iż w szkole prowadzi się diagnozę wychowawczych potrzeb uczniów w celu

określenia sposobu ich zaspakajania. Diagnozy dokonuje zespół do spraw programu wychowawczego oraz
zespoły specjalistów w odniesieniu do uczniów danego oddziału. Na spotkaniach zespołów specjalistów ustalane
są jednorodne działania wobec ucznia oraz wypracowywana jest się strategia postępowania w przypadku
występowania zachowań trudnych. Zespół do spraw programu wychowawczego dokonuje diagnozy sytuacji
wychowawczej na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród wychowawców klas, wywiadu i rozmowy z rodzicami,
pracownikami niepedagogicznymi oraz obserwacji zachowań uczniów podczas różnych sytuacji (przerw,
uroczystości szkolnych, zajęć pozalekcyjnych). Wyniki przedstawia na zebraniach rady pedagogicznej, proponując
równocześnie priorytetowe kierunki działań wychowawczych na dany rok szkolny oraz propozycje konkretnych
działań wychowawczych kształtujących społecznie pożądane postawy. Po przyjęciu do realizacji przez radę
pedagogiczną harmonogramu działań wychowawczych wychowawcy klas uwzględniają je w klasowych planach
wychowawczych, dostosowując do potrzeb i możliwości swoich uczniów. W celu wzmocnienia spójności
oddziaływań wychowawczych klasowe plany wychowawcze konsultowane są z rodzicami uczniów. W szkole
systematycznie współpracuje się również z pracownikami niepedagogicznymi, instytucjami wspomagającymi
rodziny uczniów - ośrodkami pomocy społecznej, zespołem kuratorów rodzinnych.

Wśród działań sprzyjających spójności oddziaływań wychowawczych dyrektor wymienił: wspólne systemy
oceniania i motywowania dla klasy i grupy wychowawczej, wspólną realizację Strategii działań w przypadku
wystąpienia zachowań trudnych, realizację klasowych planów wychowawczych przez wszystkich nauczycieli
i rodziców, działania propagujące postawy patriotyczne i religijne (np. obchody 3 Maja, 11 Listopada, Wigilia),
działania kształtujące postawy proekologiczne (Sprzątanie Świata, Posprzątaj Lublin na wiosnę , zbiórka
makulatury, realizacja Projektu „Czysty świat wokół nas”), działania kształtujące postawy społeczne („Góra
Grosza”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, zbieranie słodyczy i nakrętek dla dzieci z Lubelskiego Hospicjum im.
Małego Księcia), działania o charakterze profilaktycznym – rozwijanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
kształtowanie umiejętności wyrażania emocji oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych (wdrażanie strategii
postępowania w sytuacji wystąpienia zachowań trudnych, realizacja programu „Moje emocje”, prowadzenie zajęć
wg. metody Kolorowych Kół), rozwijanie umiejętności unikania zagrożeń, budowanie poczucia własnej wartości
oraz rozwijanie postaw zdrowotnych - realizacja projektów „Zdrowo się odżywiam”, działania związane
z kształtowaniem umiejętności społecznych – realizacja zagadnień wychowawczych dotyczących Kodeksu ucznia,
organizacja spotkań wychowawczych pod hasłem „Magiczne słowa”, realizacja projektu ,,Byliśmy, zrobiliśmy dla
innych”, organizacja wycieczek, udział w konkursach, przeglądach artystycznych, zawodach sportowych.

Zdaniem nauczycieli biorących udział w wywiadzie spójności działań wychowawczych podejmowanych
w szkole sprzyja:
- analiza podejmowanych działań wychowawczych, planowanie tych działań, rozmowy z rodzicami i obserwacje
uczniów,
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- wyznaczanie priorytetowych celów Programu wychowawczego, określanie propozycji działań, które będą
realizowane w szkole,
- opracowywanie planów pracy wychowawczej dla klasy, z którymi zapoznawani są rodzice, a następnie włączani
do współdziałania.
Spójności działań wychowawczych na poziomie danej klasy zdaniem nauczycieli sprzyja:
- określenie poziomu umiejętności społecznych uczniów, dotyczących emocji, relacji,
- ustalenie systemu motywowania uczniów do celowej aktywności i nagradzania w ustalony sposób za właściwe

zachowania,
- zapoznawanie z systemem rodziców i zachęcanie do podobnego postępowania w domu,
-ustalenie sposobu realizacji zagadnień wychowawczych (IPET- zakres zintegrowanych działań nauczycieli
i specjalistów),
 - opracowanie strategii na zebraniach specjalistów w przypadku występowania zachowań trudnych,
- stosowanie podobnego systemu motywowania podczas zajęć w szkole, świetlicy i internacie.

Spośród 24 ankietowanych rodziców 23 jest zdania, że sposób, w jaki szkoła wychowuje uczniów odpowiada
potrzebom ich dziecka. Wszyscy rodzice uważają, że nauczyciele traktują ich dziecko sprawiedliwie.

Podejmowane w szkole działania wychowawcze są adekwatne do potrzeb uczniów. Diagnozę
wychowawczych potrzeb uczniów nauczyciele przeprowadzają w oparciu o obserwacje, wyniki
wielospecjalistycznej diagnozy poziomu funkcjonowania ucznia, analizę orzeczeń, analizę skuteczności strategii
postępowania, ankiety dla nauczycieli i rodziców, analizę potrzeb zespołów klasowych. W wyniku prowadzonej
diagnozy stwierdzono np. potrzebę kształtowania relacji społecznych, potrzebę rozumienia własnych emocji
i wyrażania ich (przekazywania otoczeniu), potrzebę doświadczania sukcesu, potrzebę bezpieczeństwa
w środowisku, potrzebę bliskości, relacji z innymi ludźmi (uczniowie są zbyt ufni, należy uczyć ich zależności, kto
jest bliski, a kto obcy, jak zachowywać się wobec obcych), potrzebę sprawstwa- ja coś mogę, ja coś potrafię,
potrzebę autonomii – moje zdanie jest brane pod uwagę, mogę decydować, umiem wybierać , potrzebę
komunikacji, wyrażania własnych potrzeb.

W celu zaspokojenia tych potrzeb w szkole realizuje się działania w kierunku ćwiczenia umiejętności
wyrażania i rozumienia emocji, realizuje się zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dokonuje
się modyfikacji IPET, działań wychowawczych i profilaktycznych. Wprowadzono odpowiedni system motywowania.
Organizuje się wyjścia do teatru, kina, filharmonii. Realizowany jest też program Kolorowych Kół – uczenie
właściwych relacji z obcymi, komu można zaufać, w jakich relacjach pozostawać z ludźmi.

Udział uczniów w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw 
Nauczyciele twierdzą, że uczniowie biorą udział w działaniach kształtujących społecznie pożądane postawy,

np. w konkursie Dobry kolega, Dzień życzliwości, Dobry dyżurny. Uczestniczą w działaniach realizowanych
w ramach programu wychowawczego i programu profilaktyki, w imprezach okolicznościowych, imprezach
zewnątrzszkolnych, zawodach sportowych, prezentacjach artystycznych. Angażują się w zbiórkę makulatury,
elektrośmieci, plastikowych zakrętek. Podporządkowują się Kodeksowi ucznia i klasowemu systemowi
motywowania
Podczas obserwacji zajęć w trakcie ewaluacji można było zauważyć, że nauczyciele kształtują pożądane
społecznie postawy poprzez swój sposób zachowania i budowanie relacji z uczniami.

Udział uczniów w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole
Specyfika szkoły powoduje, że udział uczniów w planowaniu i modyfikacji działań wychowawczych w szkole

jest ograniczony. Ma charakter pośredni. Na podstawie obserwacji zachowań uczniów nauczyciele wiedzą,
co uczniowie lubią i w czym się dobrze czują. Zgłaszają uwagi, w jakich uroczystościach chcą uczestniczyć.
Modyfikowany jest także Kodeks ucznia, by był zrozumiały dla uczniów.

Większość ankietowanych nauczycieli twierdzi, iż uczniowie uczestniczą w tworzeniu i zmianie szkolnego
systemu oddziaływań wychowawczych na przykład poprzez udział w tworzeniu Kodeksu ucznia, wyrażając swoje
zainteresowania, potrzeby. Poprzez zaangażowanie w preferowane przez nich formy aktywności wskazują kierunki
działań wychowawczych. Uczniowie inspirują nauczycieli do tworzenia takiego systemu oddziaływań
wychowawczych, który umożliwi ich dalszy rozwój.

Wnioski z analizy działań wychowawczych
Dyrektor i nauczyciele w wywiadach poinformowali, że w szkole prowadzi się analizy działań

wychowawczych i na ich podstawie formułuje wnioski. Analiza sytuacji wychowawczej w szkole jest dokonywana
pod koniec każdego roku szkolnego. W minionym roku szkolnym w wyniku tej analizy stwierdzono, że:
- należy dokonać zmiany zapisów Kodeksu ucznia, aby stał się bardziej zrozumiały dla uczniów,
- konieczne jest rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji, rozwijanie kompetencji społecznych uczniów,
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- należy kontynuować działania ogólnoszkolne, które wymagają zaangażowania uczniów w ich organizację.
Działania wychowawcze są w razie potrzeby modyfikowane. Na skutek prowadzonej analizy działań

wychowawczych dokonano zmian w Kodeksie ucznia - opracowanie i wdrożenie Kodeksu ucznia gimnazjum oraz
Zasad zachowania dla ucznia szkoły podstawowej. Organizowane są zajęcia w środowisku lokalnym: wyjścia
do teatru, kina, sklepów. Zrealizowano projekt „Byliśmy, zrobiliśmy dla innych” oraz spotkania warsztatowe, np. „W
czym mogę Ci pomóc?”, „Magiczne słowa”. Przeprowadzono imprezy wychowawcze dotyczące zasad zachowania
w szkole, praw ucznia. Uczniowie realizowali apel z okazji np. Świąt Wielkanocnych, Dnia osób z zespołem Downa.
          Powyższe argumenty uzasadniają bardzo wysoki poziom spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Komentarz:

Nauczyciele znają możliwości i potrzeby swoich uczniów, podejmują starania, by zapewnić im
osiągnięcie sukcesu edukacyjnego. W szkole przeprowadza się wielospecjalistyczną diagnozę poziomu
funkcjonowania ucznia w celu rozpoznania i określenia jego umiejętności, potrzeb, mocnych i słabych
stron. Prowadzone są liczne działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające
indywidualizację podejmowanych wobec nich działań. Na podkreślenie zasługuje fakt zaangażowania
nauczycieli w działania mające na celu kształcenie u uczniów umiejętności porozumiewania się
z otoczeniem w najpełniejszy sposób (werbalnie lub pozawerbalnie), samodzielności w zakresie
zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych oraz zaradności w życiu codziennym (adekwatnie
do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności).
          Poniższe argumenty uzasadniają bardzo wysoki poziom spełniania wymagania.

Sukcesy edukacyjne a  możliwości uczniów
Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. Dyrektor twierdzi, że każdy uczeń

z niepełnosprawnością intelektualną ma swój potencjał rozwojowy, swoje tempo i rytm rozwoju zgodnie z którym
się rozwija, poznaje świat i osiąga sukcesy, a rolą nauczyciela jest stworzenie takich warunków, by każdy uczeń
mógł swój potencjał maksymalnie wykorzystać.
Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów, ponieważ w szkole przeprowadzana jest wielospecjalistyczna
diagnoza poziomu funkcjonowania ucznia w celu rozpoznania i określenia jego umiejętności, potrzeb, mocnych
i słabych stron. Zebrane informacje służą do określenia celów i wyznaczenia kierunków oddziaływań
podejmowanych w stosunku do poszczególnych uczniów.
Dyrektor poinformował, że niektórzy uczniowie prezentują trudne zachowania, które mają wpływ na przyswajanie
wiedzy i umiejętności zgodnie z ich potencjałem rozwojowym. Czynnikami utrudniającymi rozwój uczniów są też
czynniki środowiskowe (np. trudna sytuacja ekonomiczna lub życiowa rodziny).

Nauczyciele podczas wywiadu poinformowali, że w szkole zdarzają się sytuacje, że uczniowie nie osiągają
sukcesów na miarę swoich możliwości. Dotyczy to szczególnie dzieci z autyzmem, których rozwój przebiega
bardzo nieharmonijnie. Potrzebują one długiego czasu adaptacji do zmieniających się warunków ze względu
na dużą potrzebę stałości, przewidywalności oraz często nasilenie zaburzeń sensorycznych. W przypadku
niektórych uczniów brak sukcesu na miarę możliwości wiąże się często ze stanem zdrowia (np. nasilenie objawów
neurologicznych, zaburzeń psychicznych).

Działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów 
Wszyscy uczniowie posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkole prowadzone są

działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów.
Do działań tych dyrektor zalicza:
- realizację indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych w pracy z uczniami,
- organizację zajęć dodatkowych dla uczniów (np. realizacja projektu „Świat bliżej mnie, ja bliżej świata” –
dodatkowe zajęcia specjalistyczne współfinansowanego ze środków EFS - doradztwo edukacyjne, dogoterapia,
muzykoterapia, terapia SI i polisensoryczna),
- organizację dodatkowych zajęć finansowanych ze środków pozyskanych z MOPR i ROPS - zajęcia na basenie,
dogoterapia, hipoterapia, zajęcia dla dzieci z autyzmem, np. ”Uczymy się żyć razem” – trening umiejętności
społecznych dla osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, zajęcia z edukacji ekologicznej, imprezy
edukacyjne i integracyjne, np. Jarmark polski, Sobota Familijna, Dzień Sportu,
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- wykorzystywanie różnorodnych metod pracy m.in. metody Montessori, integracji sensorycznej, terapia ręki,
komunikacji AAC, W. Sherborne, hipoterapia, trening umiejętności społecznych, metoda A. Tomatissa,
biblioterapia, logorytmika, metody Affolter, M.CH. Knill, Dobrego Startu, edukacji matematycznej Gruszczyk-
Kolczyńskiej, arteterapii,
- realizację procesu kształcenia w dobrze wyposażonych klasopracowniach i pracowniach specjalistycznych (w
bieżącym roku zakupiono 2 tablice interaktywne, komunikatory, komputery, drukarki),
- organizację wycieczek szkolnych, poznawanie miast i regionów Polski (w latach 2011 -2012 odbyło się 40
wycieczek, w 2013- 5),
-organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej (m.in. zajęcia terapeutyczne z psychologiem i pedagogiem
szkolnym, zajęcia specjalistyczne: SI, komunikacja pozawerbalna, logorytmika),

- organizację zajęć rozwijających zainteresowania: kółko plastyczne, muzyczne, ceramiczne, fotograficzne,
sportowe, zespół instrumentalny „Dzwoneczki”, Teatrzyk Ołowiany Żołnierzyk, Integracyjna Grupa Teatralna, Koło
Działań Twórczych, Terapia muzyką i ruchem, zajęcia karate,
- organizację zajęć rewalidacyjnych (logopedycznych, komunikacji AAC, korekcyjno-kompensacyjnych, terapii
ruchem, muzykoterapii, gimnastyki korekcyjnej, SI),
- przyznawanie stypendiów szkolnych i sportowych,
- współorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
- organizowanie dowozu uczniów na zajęcia szkolne, opiekę w świetlicy i internacie,
- posiłki w stołówce,
- opieka pielęgniarki.

Dyrektor twierdzi, że szkoła podejmuje działania dla ograniczenia wpływu negatywnych czynników
środowiskowych na rozwój ucznia. Do działań tych zalicza między innymi:
- realizację strategii postępowania w przypadku wystąpienia zachowań trudnych u ucznia,
- organizację szkoleń i wymiany doświadczeń nauczycieli w zakresie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi
u uczniów,
- korzystanie z pomocy specjalistów - organizacja spotkania dla rodziców i nauczycieli z lekarzem psychiatrą,
- organizację spotkań dla rodziców mających na celu wskazanie właściwych postaw, podnoszenie umiejętności
wychowawczych rodziców,
 - współpracę z ośrodkami pomocy społecznej,
- udzielanie uczniowi dodatkowego wsparcia w formie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nauczyciele podkreślają, że wszyscy uczniowie w szkole objęci są terapią. Jej zakres i formy są planowane
przez zespół specjalistów. W szkole organizuje się zajęcia umożliwiające rozwijanie samodzielności, samorzutnej
aktywności, sprzyjające podejmowaniu decyzji przez uczniów. Tworzy się warunki służące zdobywaniu przez
uczniów umiejętności technicznych ułatwiających funkcjonowanie w życiu. Szkoła realizuje innowację
pedagogiczną The Gateway Award (program zadań opracowanych w celu stymulowania osobistego rozwoju
uczniów niepełnosprawnych) oraz umożliwia swoim uczniom udział w Olimpiadach Specjalnych.

Prawie wszyscy ankietowani rodzice (23/24) uważają, że w szkole podejmuje się starania, by ich dzieci miały
poczucie sukcesu w nauce na miarę swoich możliwości . Do działań szkoły dających dziecku poczucie sukcesu
na miarę swoich możliwości zaliczają między innymi: nagrody, pochwały, wyróżnienia, dyplomy, udział w zawodach
sportowych (gdzie uczniowie osiągają sukcesy), udział w przedstawieniach, realizację IPET, dostosowywanie
wymagań do możliwości, wyznaczanie obowiązków w klasie. W opinii rodziców biorących udział w wywiadzie
grupowym szkoła w celu umożliwienia każdemu uczniowi odniesienia sukcesu w nauce na miarę swoich
możliwości bardzo indywidualnie traktuje każdego ucznia, odkrywa jego predyspozycje i możliwości. Umożliwia
uczniom rozwijanie zainteresowań, udział w organizacji przedstawień, w zawodach sportowych. Rodzie twierdzą,
że nauczyciele bardzo dokładnie diagnozują dzieci, a w swojej pracy bazują na mocnych stronach ucznia, starając
się jednocześnie rozwijać wszystkie sfery. Nauczyciele starają się ściśle współpracować z rodzicami.

Partnerzy szkoły także uważają, że w szkole podejmuje się starania w celu umożliwienia wszystkim uczniom
odniesienie sukcesu szkolnego na miarę ich możliwości. Szczególnie podkreślają wszelkie działania podejmowane
w celu usamodzielniania uczniów. Poinformowali, że w miejscach, w których mieszkają uczniowie pojawiają
się problemy społeczne. Często są to problemy finansowe. Szkoła udziela
rodzicom wsparcia.

Działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji 
W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. Dyrektor twierdzi,

że uczniowie są w szkole motywowani do pełnego wykorzystania swoich możliwości. Mają szansę osiągnięcia
sukcesu dzięki dostosowaniu wymagań do możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym. Wymagania formułowane są na górnej granicy możliwości uczniów, co powoduje,
że zadania nie są za łatwe, ale jednocześnie możliwe do wykonania. Poczucie sukcesu buduje w uczniach wiarę
we własne możliwości i motywuje do podejmowania kolejnych aktywności. Wśród innych sposobów motywowania
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uczniów do pełnego wykorzystania swoich możliwości dyrektor wymienia:
- nawiązywanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z uczniem, tworzenie klimatu, w którym uczeń czuje się
bezpiecznie,
- promocję wyróżniających się zachowań i osiągnięć uczniów (tablica, dyplomy, apele, listy pochwalne, strona
www, wybór prac plastycznych na wystawy),
- prowadzenie galerii „Jestem wyjątkowy”,
- klasowe systemy oceniania, nagrody, pochwały, wzmocnienia,
- wykorzystywanie aktywizujących metod pracy, korzystanie z nowoczesnych, atrakcyjnych dla uczniów środków
dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu.
          W trakcie wywiadu nauczyciele poinformowali, że proces edukacji indywidualizowany jest poprzez:
 - opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych,
- stosowanie odrębnych procedur osiągania celów,
- organizowanie zajęć rewalidacyjnych adekwatnych do istniejących potrzeb,
- organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
- dostosowywanie zadań do wieku i możliwości uczniów,
- dostosowanie metod i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów i rodzajów niepełnosprawności.
          Nauczyciele poinformowali ponadto, że w swojej pracy stosują zasady ortodydaktyki:
- zasadę życzliwej pomocy,
- zasadę kształtowania pozytywnej atmosfery pracy,
 - zasadę aktywności w nauce,
 - zasadę dominacji wychowania,
- zasadę indywidualizacji,
 - zasadę treści kształcących (dostosowanie treści kształcących do typu psychicznego dziecka).

Prawie wszyscy ankietowani rodzice (23/24) mają poczucie, że w szkole ich dziecko jest traktowane
indywidualnie, a uczniowie podczas wywiadu poinformowali, że nauczyciele chwalą ich, uśmiechają się, dają
nagrody, a w razie potrzeby pomagają.

Na wszystkich obserwowanych podczas ewaluacji zajęciach można było stwierdzić, że nauczyciele mają
indywidualne podejście do każdego ucznia. Dobierają zadania i sposób motywowania odpowiednio do potrzeb
poszczególnych uczniów.
          Przedstawione argumenty uzasadniają bardzo wysoki poziom spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A
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Obszar: Środowisko

Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Komentarz:

            
Szkoła stwarza uczniom możliwości podejmowania wielu aktywności i uczestnictwa w życiu

społecznym. Różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska oraz efektywna współpraca z instytucjami
i organizacjami wpływa korzystnie na rozwój uczniów. Szkoła aktywnie wspiera rodziców w wychowaniu
dzieci, organizuje wypoczynek letni nie tylko dla uczniów, ale także dla ich rodziców, organizuje grupy
wsparcia i szkolenia.

Ponadto należy podkreślić, że nauczyciele Ośrodka dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami
z zakresu metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną z nauczycielami z ogólnodostępnych
lubelskich szkół, przedszkoli i poradni. W ostatnich latach nauczyciele Ośrodka zorganizowali
i przeprowadzili wiele różnorodnych spotkań metodycznych, warsztatów, szkoleń, konsultacji itp.
          Przedstawione poniżej argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełniania wymagania.

Szkoła współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku
Szkoła aktywnie współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku. Dyrektor i nauczyciele w

wywiadzie podają, że szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym i podejmuje inicjatywy na jego rzecz.
Centralną wartością, której realizacji ma służyć proces edukacyjny, jest wszechstronny i pełny rozwój każdego
ucznia w szkole.W tym celu Ośrodek stale poszukuje zasobów pozwalających pełniej wspierać wysiłki zmierzające
do zapewnienia optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju indywidualnego wszystkich uczniów. Wysoki
stopień złożoności i skomplikowania procesów edukacyjnych i czynników je określających powoduje, że Ośrodek
współpracuje z różnymi instytucjami, organizacjami.

Współpraca z Miastem Lublin w zakresie finansowania działań ośrodka, poprawy bazy lokalowej, organizacji
dowozu uczniów na zajęcia szkolne. W latach 2010 – 2012 przeprowadzony został kapitalny remont budynku
ośrodka, jak również dobudowana została sala rehabilitacyjna i kuchnia wraz z zapleczem. W znacznym
stopniu wymienione zostało wyposażenie sal lekcyjnych i internackich. Program „Radosna Szkoła”,
finansowany przez Urząd Miasta, w ramach którego sfinansowany został zakup wyposażenia kącika zabaw
dla uczniów klasy I. Realizacja programów finansowego wsparcia dla uczniów - wypłata zasiłków szkolnych
i stypendiów szkolnych.
Współpraca z PFRON w zakresie likwidacji barier architektonicznych. Dzięki środkom pozyskanym z PFRON
dobudowany został szacht windowy i zainstalowana została winda oraz przeprowadzony został remont
łazienek. Ze środków PEFRON zakupiono również samochód do przewozu osób z niepełnosprawnością oraz
wyposażenie pracowni gospodarstwa domowego, logopedycznej, komunikacji AAC, SI, Doświadczania
Świata, wyposażenie internatu, świetlicy szkolnej, pokoju cichej nauki. W przypadku rodziców pomoc
w staraniach o pozyskiwanie dofinansowania do zakupu samochodów do przewozu niepełnosprawnych,
dostosowania mieszkań, zakupu komputerów, pomocy do komunikacji itp.
Współpraca ze placówkami oświatowymi: Zespołem Szkół nr 9, Przedszkolem Specjalne nr 11, Zespołem
Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli w zakresie organizowania oddziaływań wychowawczych integrujących
społeczności szkolne. Wszystkie działania są wspólnie planowane, organizowane i realizowane. W ramach
tych działań odbywają się wycieczki, zajęcia integracyjne, przestawienia teatralne, imprezy, ogniska.
Współpraca ze szkołami specjalnymi:

- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble – udział w konkursach
plastycznych, wspólne imprezy i ogniska, spotkania z absolwentami, wyjazdy uczniów i rodziców kończących
Gimnazjum w celu poznania placówki.
- ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie – udział w konkursach
plastycznych, spotkania z absolwentami, udział uczniów, rodziców, nauczycieli w dniach otwartych, pomoc
w adaptacji absolwentom gimnazjum – spotkania nauczycieli, wychowawców i psychologów
- ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Kozicach Dolnych oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno
– Wychowawczym w Krasnymstawie –Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek, konkursy plastyczne, wymiana
doświadczeń zawodowych.
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Współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin w zakresie realizacji działań
proekologicznych: uczestnictwo w akcjach: ”Sprzątanie świata”, ”Posprzątajmy Lublin na wiosnę”, ”Hurra
Makulatura”.
Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - realizacja
projektu „Czysty świat wokół nas – prowadzenie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej”. W ramach projektu
odbyły się zajęcia edukacyjne o tematyce ekologicznej, happeningi, przedstawienia, apele i wycieczki
krajoznawcze.
Współpraca z nauczycielami placówek kształcenia specjalnego w zakresie wspólnego doskonalenie metod
pracy z uczniem o specjalnych problemach edukacyjnych. W b.r. szkolnym odbyły się m.in. następujące
szkolenia, w których uczestniczyli nauczycie z lubelskich szkół: „Zachowania trudne. Sekwencje sensoryczne
- komu i kiedy są one potrzebne”, „Systemy motywacyjne stosowne w przy z uczniami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych”, „Zastosowanie literatury dziecięcej do rozwoju intelektualnego dzieci
z upośledzeniem umysłowym”, „Wykorzystanie multimediów w procesie kształcenia”, „Muzyka w terapii osób
z upośledzeniem umysłowym”, „Rozwijanie aktywności komunikacyjnej i poznawczej w oparciu o historyjkę
obrazkową”, „Uczę się ubierać”, „Metoda M. Montessori w edukacji uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną”.
Współpraca z Olimpiadami Specjalnymi w zakresie organizowania treningów i zawodów sportowych
w różnych dyscyplinach sportowych. Uprawiania sportów indywidualnych i zespołowych dostosowanych
do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną daje sposobność demonstrowania
odwagi, doświadczania radości i dumy z własnych sportowych osiągnięć. Uczestnictwo naszych uczniów
w ruchu Olimpiad Specjalnych to również szansa na nowe przyjaźnie i możliwość pełniejszego włączenia się
w życie społeczności lokalnej.
Współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie pozyskiwania środków na realizacje różnorodnych
projektów i przedsięwzięć:

       • Stowarzyszenie „Jesteśmy wśród Was”
- ze środków ROPS: organizacja półkolonii, wycieczek krajoznawczych, zajęć terapeutycznych: dogoterapii,

hipoterapii, zajęć na basenie, imprez kulturalno – rekreacyjnych: „Dzień Europy – poznanie kultury państw Unii
Europejskiej”, wigilia szkolna

- ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich: pozyskanie środków finansowych na realizację projektu
„Chcę mówić. Porozmawiaj ze mną”– model pracy z dzieckiem niemówiącym i jego rodziną. W ramach projektu:
organizacja zajęć dodatkowych z zakresu komunikacji AAC dla uczniów oraz warsztatów dla ich rodziców, wyjazdy
warsztatowe w okresie wakacyjnym dla uczniów i rodziców, konferencja poświęcana tematyce AAC.

• Fundacja Orange – prezenty mikołajkowe dla dzieci z w internatu, program „Telefon do Mamy”, festyn
sportowy „Dzień Dziecka wokół EURO2012”.

• Fundacja Pro Artis – wyjazdy integracyjne wychowanków na warsztaty artystyczne do Zakopanego,
prezentacje dorobku artystycznego uczniów na Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Warszawie.
       • Fundacja Fuga Mundi - współorganizacja warsztatów rehabilitacyjnych dla naszych uczniów
       • Fundacja „Rosa” – „Wyposażenie sali doświadczania świata” r. 2012/2013

Współpraca z Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Lublinie w zakresie realizacji treści
programowych z zakresu wychowania komunikacyjnego.
Współpraca z psychologiem Komendy Miejskiej Policji – pogadanki na temat zagrożeń – ludzie, zwierzęta,
najbliższe otoczenie i w codzienne sytuacje w ramach cyklu spotkań „Pomagam i proszę o pomoc” (2012 r.),
„Zachowanie się w nietypowych sytuacjach” (2013 r.)
Współpraca z uczelniami wyższymi UMCS, KUL, Wyższą Szkołą Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego
Pola, Uniwersytetem Medyczny w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu w zakresie
organizowania praktyk studenckich oraz obozów naukowych. Dodatkowo studenci wspierają nauczycieli
w prowadzeniu zajęć w formie wolontariatu.
Współpraca z Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem Świętego Jakuba Większego Apostoła – I Komunia
Święta, Bierzmowanie, Spotkania Opłatkowe, Spotkania Wielkanocne, spowiedź święta.
Współpraca z Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia – w ramach tej współpracy uczniowie ośrodka uczą
się wrażliwości na potrzeby innych. Od kilku lat uczestniczą w zbiórce baterii i plastykowych nakrętek oraz
organizują zbiórkę słodyczy na rzecz podopiecznych hospicjum. Lubelskie Hospicjum dla dzieci im. Małego
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Księcia prowadzi leczenie stomatologiczne dla uczniów Ośrodka.
Współpraca ze Społeczną Szkołą Muzyczną I Stopnia im. H. Wieniawskiego w Bełżycach –wspólne
organizowanie „Spotkań z muzyką”- „Muzyczna podróż po Europie”
Współpraca z ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych - przybliżanie uczniom tradycji ludowych – warsztaty
„Ozdoby choinkowe”
Współpraca z Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego – od kilku lat uczniowie ośrodka mogą prezentować
swoje prace w budynku biblioteki (ostatnie wystawy: Baśnie, bajki i legendy – 2010 r., Dzieci różnych stron
świata - 2011 r., Cztery pory roku - 2012 r.)
Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – współpraca dotyczy wydawania opinii na temat
sprawowanej opieki przez rodziny zastępcze, organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla uczniów.
Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dofinansowania kosztów wyżywienia, pomocy
materialnej dla uczniów, a także współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wspierania rodzin
w prawidłowym zaspakajaniu potrzeb uczniów i ich rodzin.
Realizacja projektów ze środków MOPR: „Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną – „Jarmark polski”, „Aktywna rehabilitacja uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
z wykorzystaniem hipoterapii i hydromasażu”, Integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina
„Sport i zabawa – nasza wspólna sprawa”
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie wydawania orzeczeń oraz diagnozowania
uczniów.
Współpraca z Fundacją „Lubelska Straż Ochrony Zwierząt”- pogadanki, zbiórka karmy dla zwierząt.
Współpraca z Europejskim Forum Studentów AEGEE-Lublin – wsparcie w organizacji ósmej edycji
charytatywnego projektu „Student Mikołajem”
Współpraca z Agencją Rynku Rolnego w Lublinie – program „Szklanka Mleka”, program „Owoce w szkole”.
Współpraca z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Krakowie – realizacja Brytyjskiego
Programu „The Gateway Award”, który ma na celu wszechstronny rozwój wychowanków z dysfunkcją
intelektualną (2012 r.)
Współpraca z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie – organizacja prac społecznie użytecznych w Ośrodku.
Współpraca z Lubelskim Oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Montessori – współpraca nauczycieli
w zakresie wymiany doświadczeń zawodowych.

Wszyscy nauczyciele w ankiecie ocenili współpracę szkoły z podmiotami zewnętrznymi jako
satysfakcjonującą.

Szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska 
Wśród potrzeb środowiska dyrektor i nauczyciele w wywiadzie wymieniają wiedzę dotycząca

niepełnosprawności, wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych (w zakresie materialnym, formalnym,
emocjonalny, wychowawczym), potrzebę wspierania nauczycieli z innych placówek w zakresie organizacji, form
i metod kształcenia. Dyrektor podaje także organizację praktyk i obozów naukowych dla studentów, zaspokajanie
potrzeb środowiska w zakresie potrzeb rekreacyjno - sportowych (z placu zabaw dla dzieci korzystają okoliczni
mieszkańcy).

Rodzice w wywiadzie stwierdzają, że szkoła prowadzi działania charytatywne, wspomaga hospicjum,
schronisko dla zwierząt, udostępnia plac zabaw dla innych dzieci, współpracuje z innymi szkołami, stwarzając
warunki do integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi.

Partnerzy w wywiadzie podają, że szkoła zna potrzeby społeczności lokalnej, o czym świadczy organizowanie
wsparcia dla rodziców (grupy wsparcia), spotkań z psychologami, lekarzami, współpraca z kuratorami sądowymi.
Organizowane są spotkania integracyjne dzieci i rodziców i nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych, do szkoły
zapraszani są też rodzice dzieci z przedszkola. Partnerzy podkreślili, że nauczyciele prowadzą szkolenia w innych
placówkach, jeden z nauczycieli napisał książkę na temat zespołu Aspergera.

Szkoła prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska
Dyrektor i nauczyciele w wywiadzie wymieniają wiele działań mających na celu zaspokojenie potrzeb

lokalnego środowiska. W zakresie działań mających na celu zmianę wizerunku - organizowanie działań
edukacyjnych mających na celu promowanie osiągnięć, możliwości i talentów dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach tych działań zorganizowano m.in. wystawę prac plastycznych
uczniów w Wojewódzkiej Bibliotece im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz wydano kalendarz na rok 2013
ilustrowany pracami dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

W roku szkolnym 2012/2013 w Teatrze im. H.Ch. Andersena realizowany był projekt „Różni ale tacy sami…”
skierowany do lubelskich przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Projekt rozpoczął się
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przedstawieniem „Czerwony Kapturek” w wykonaniu uczniów Ośrodka i przedszkolaków z Przedszkola nr 11. Po
przedstawieniu odbyła się lekcja wychowawcza w formie happeningu na temat praw dzieci.
Systematyczna współpraca ze Szkołą Podstawową nr 47 - organizacja wspólnych imprez, uroczystości, zajęć
edukacyjnych, praca w ramach Integracyjnej Grupy Teatralnej – wspólne próby oraz występy, wymiana
doświadczeń zawodowych nauczycieli.
W zakresie potrzeb naukowo-badawczych - organizowanie na terenie ośrodka praktyk zawodowych i obozów
naukowych dla studentów wyższych uczelni (UMCS, KUL). Na terenie ośrodka od kilku lat odbywa się obóz
naukowy we współpracy z Wydziałem Psychologii i Pedagogiki UMCS. Rodzice uczniów i nauczyciel biorą też
udział w badaniach ankietowych dla celów naukowych (prace magisterskie i doktorskie).
W zakresie potrzeb dotyczących zatrudnienia - zapewnienie miejsc pracy dla osób skierowanych przez Urząd
Pracy do prac interwencyjnych.
W zakresie potrzeb rekreacyjno-sportowych - udostępnianie terenów rekreacyjnych ośrodka na potrzeby dzieci
i młodzieży z najbliższej okolicy.
W zakresie wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych - organizacja świetlicy i dowozu uczniów do szkoły, jak
również organizacja wypoczynku letniego, także dla rodziców, grupa wsparcia i szkolenia dla rodziców,
organizowanie dni bezpłatnych diagnoz logopedycznych
W zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki i pracy – modernizacja i rozbudowa Ośrodka (2010-2013).

Ponadto należy podkreślić, że nauczyciele Ośrodka dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z zakresu
metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną z nauczycielami z ogólnodostępnych lubelskich szkół,
przedszkoli i poradni. W ostatnich latach nauczyciele Ośrodka zorganizowali i poprowadzili wiele różnorodnych
spotkań metodycznych, warsztatów, szkoleń, konsultacji itp. Przykładowa tematyka spotkań prowadzonych przez
nauczycieli ośrodka, w których uczestniczyli nauczyciele z innych placówek:
- Prezentacja metody doskonalącej motorykę i wpływającej na wyobraźnię ucznia – „ciasto terapia”. Film
instruktażowy z serii Tradycja –terapia-rozwój”.
- „Wspieranie rozwoju ucznia. Specyfika prowadzania zajęć rewalidacyjnych. Główne założenia i cele zajęć
kompensacyjno-korekcyjnych”
- „Inspirująca rola ilustracji w rozwijaniu funkcji poznawczych dziecka z upośledzeniem umysłowym”
- „Ruch –wzrok-słuch, jako podstawa uczenia się.”
- Super wizja - fragment zajęć wstępnych z funkcjonowania w środowisku. Sposób wykorzystania historyjek
społecznych w rozwijaniu umiejętności praktycznych.
- Zastosowanie elementów sekwencyjno- symultanicznej metody nauki czytania wg prof. Jagody Cieszyńskiej.
- Wokół ucznia z Zespołem Downa. Specyfika pracy z uczniami z Zespołem Downa.
- Prezentacja nagranych zajęć z uczniem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
- Sposoby komunikowania się z uczniem głęboko niepełnosprawnym intelektualnie.
- Terapia behawioralna w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami.
- Super wizje zajęć:
1. Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci z autyzmem w klasie I.
2. Jakie urządzenia techniczne ułatwiają nam pracę w domu? - zajęcia z funkcjonowania w środowisku z uczniem
w gimnazjum.
- Zajęcia otwarte z rewalidacji indywidualnej: Rozwijanie percepcji wzrokowej w aspektach spostrzegania figury
i tła, stałości spostrzegania, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Warsztaty dla nauczycieli.
- Prezentacja niedyrektywnej terapii zabawowej. Rozwijanie poczucia decydowania o sobie poprzez zastosowanie
NTZ. Inne metody niedyrektywne. Obserwacja nagrania zajęć z uczniem.
- Prezentacja metody usprawniającej małą motorykę -terapia ręki. Obserwacja nagrania zajęć z uczniem.

Nauczyciele z innych placówek mogą otrzymać fachowe wsparcie w interesującym ich zakresie podczas
spotkań metodycznych oraz indywidualnych konsultacji.

Nauczyciele wychowania fizycznego Ośrodka podejmują starania o zmianę postaw społecznych wobec osób
niepełnosprawnych. Realizacja programu „Dołącz do nas” ma na celu dostarczenie wiedzy dotyczącej
niepełnosprawności oraz ukazanie potencjału osób niepełnosprawnych, promowanie ich możliwości i zdolności
w środowisku lokalnym. W ramach programu zostały przygotowane wystawy fotograficzne prezentujące uczniów
w różnych stylizacjach i zorganizowanie wernisaże w szkołach ogólnodostępnych. Dodatkowo odbywały się
warsztaty dla uczniów z tych szkół pod hasłem: Realizacja programu Olimpiad Specjalnych „Dołącz do nas”.
Spotkania warsztatowe odbyły się w następujących placówkach: Zespół Szkół nr 9, Gimnazjum nr 9, Szkoła
Podstawowa nr 52, Zespół Szkół nr 7, Studium Medyczne.

Szkoła korzysta z zasobów środowiska w procesie nauczania
Dyrektor w wywiadzie i nauczyciele w ankiecie podają, że szkoła podejmowała działania dydaktyczne,

wychowawcze lub organizacyjne we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego. Były to: organizacja zajęć
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pozalekcyjnych (25 wskazań); organizacja wyjazdów i wycieczek szkolnych (23); zakup sprzętu dla szkoły (11);
imprezy środowiskowe (24); projekty edukacyjne (11); organizacja pomocy socjalnej dla uczniów (8).

Ponadto nauczyciele podają: udział psychologa z poradni w zespole specjalistów, występy zorganizowane
we współpracy z Przedszkolem Specjalnym (występy w domu kultury, w teatrze Andersena), organizowanie
I Komunii Świętej.

Dyrektor podaje w wywiadzie, że szkoła korzysta z obiektów użyteczności publicznej (kina, teatry, bank,
dworzec, biblioteka, dom kultury, szkoły, przedszkola, placówki handlowe i usługowe), wykorzystuje także potencjał
ludzki i współpracuje z funkcjonariuszami Policji, Straży Pożarnej, Straży Ochrony Zwierząt, studentami,
pracownikami uczelni wyższych, rodzicami uczniów, pracownikami szkół i przedszkoli. Korzysta też z zasobów
finansowych współpracujących z nią instytucji.
         Do działań kluczowych, zdaniem dyrektora, należy:
- Realizacja treści programowych z zakresu wychowania komunikacyjnego – impreza plenerowa „ Bezpieczni
na drodze” z udziałem funkcjonariuszy Policji Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Lublinie.
- Realizacja działań profilaktycznych – projekt „Pomagam i proszę o pomoc” z udziałem funkcjonariuszy Komendy
Miejskiej Policji w Lublinie
- Spotkanie z przedstawicielami Fundacji „Lubelska Straż Ochrony Zwierząt”, podczas którego kształtowane były
prawidłowe zachowania w kontaktach ze zwierzętami
- Poznanie zawodu strażaka - wycieczki dydaktyczne do Staży Pożarnej
- Przybliżanie uczniom tradycji regionalnych - „ Ozdoby choinkowe” - warsztaty prowadzane przez gości ze
Stowarzyszenia Twórców Ludowych
- Prowadzenie zajęć wychowawczych przez rodziców naszych uczniów
- Organizacja i przeprowadzenie karnawałowej zabawy integracyjnej dla uczniów Ośrodka i Zespołu Szkół nr 9 -
oprawa muzyczna imprezy w wykonaniu rodzica ucznia Ośrodka
- Organizacja wycieczek do miejsc użyteczności publicznej: teatru, kina, restauracji, kawiarni, sklepów, na pocztę,
dworzec kolejowy, urzędów
- Organizacja współpracy ze szkołami ogólnodostępnymi (Szkoła Podstawowa nr 47, Zespół Szkół Rolniczych
w Pszczelej Woli) oraz przedszkolami (Przedszkole nr 11) w zakresie działań integracyjnych
- Organizacja zajęć dodatkowych wspierających rozwój ucznia z niepełnosprawnością intelektualną (dogoterapia,
SI, terapia polisensoryczna, muzykoterapia, doradztwo edukacyjne, wycieczki krajoznawcze, trening umiejętności
społecznych, hipoterapia, zajęcia na basenie, imprezy szkolne np. Jarmark polski, imprezy z cyklu Wędrówki po
Europie, imprezy i zajęcia o tematyce ekologicznej, imprezy integracyjne, imprezy sportowe).

Rodzice w wywiadzie jako przykłady wsparcia, jakie otrzymują dzieci od środowiska podają: Hospicjum im.
Małego Księcia – usługi stomatologiczne; Fuga Mundi – wyjazdy szkoleniowe; Misericordia – turnusy
rehabilitacyjne dla dzieci. Busy MPK dowożą dzieci do szkoły, gminy zapewniają dojazd, PFRON – dofinansowanie
do sprzętu, place zabaw z projektów unijnych, Biblioteka H. Łopacińskiego – wystawy prac plastycznych,
współpraca z innymi szkołami, z uczelniami, ze studentami, współpraca z Teatrem H.H. Andersena – warsztaty
teatralne zakończone występem dzieci. Ksiądz dba o stronę duchową (wspólna jest I Komunia Św. dzieci
z Ośrodka z dziećmi z parafii), specjaliści przeprowadzają wykłady dla rodziców, strażacy pokazują sprzęt,
policjanci prowadzą pogadanki o bezpieczeństwie na drogach, Jak podkreślają rodzice, na początku września
wypełniane są ankiety na temat potrzeb dzieci.

Partnerzy w wywiadzie wskazują, że wszystkie instytucje wspierają szkołę w jej działaniach. Uczniowie biorą
udział w uroczystościach miejskich, organizowane są wystawy w szkole w trakcie spotkań integracyjnych.

Współpraca szkoły z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój uczniów
W opinii dyrektora i nauczycieli, wyrażonej w wywiadzie, współpraca szkoły z podmiotami działającymi

w środowisku wpływa na rozwój uczniów. Korzyści dla uczniów to:
- zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju dla naszych uczniów: uczniowie mogą uczyć się w dobrze
wyposażonych klasopracowniach i pracowniach specjalistycznych,
- w budynku zlikwidowane zostały bariery architektoniczne,
- uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, wychowawczych
i terapeutycznych, dzięki którym mają możliwość kształtowania i utrwalania umiejętności niezbędnych
do funkcjonowania w codziennym życiu, rozwijania zdolności i zainteresowań
- nabywają kompetencje społeczne, doświadczają relacji społecznych, przygotowują się do pełnienia różnych ról
społecznych
- uczestniczą w życiu kulturalnym miasta, jako odbiorcy i twórcy kultury,
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- poznają otoczenie, instytucje użyteczności publicznej, z których będą w przyszłości korzysta.
        Nauczyciele podają ponadto dofinansowywanie do posiłków, turnusów, sprzętu rehabilitacyjnego.

Uczniowie w wywiadzie stwierdzają, że szkoła organizowała spotkania z policjantem, strażakiem, muzykami,
piłkarzami Motoru Lublin, organizowała wycieczki do Pacanowa, do Warszawy, na Zieloną Szkołę, do teatru,
do ZOO.

Przedstawione powyżej argumenty wskazują na bardzo wysoki poziom spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

Komentarz:

            
Szkoła przygotowuje uczniów do dalszej edukacji i do funkcjonowania w dalszym życiu, rozwija takie

zachowania autonomiczne uczniów jak: samodzielność, zaradność życiową, komunikowanie się
z otoczeniem, umiejętność radzenia sobie z sytuacjami nowymi i trudnymi, kierowanie swoim
zachowaniem, umiejętność podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za własne zachowania
i działania, umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego, itp. Dzieci wdrażane są w działania związane
z samoobsługą, zdobywają umiejętności pomagające w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Szkoła rozwija
zainteresowania dzieci. 
          Przedstawione poniżej argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełniania wymagania.

Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów w procesie nauczania i wychowania
Jak twierdzą wszyscy ankietowani nauczyciele szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów

w procesie nauczania i wychowania. Nauczyciele w wywiadzie podają, że obserwują funkcjonowanie
wychowanków w nowych środowiskach. Nauczyciele wprowadzają do indywidualnych programów zagadnienia,
które przyszłym absolwentom pozwolą lepiej radzić sobie w nowej placówce, zwracają uwagi na zagadnienia
dotyczące samodzielności i zaradności, zagadnienia dotyczące autonomii. Wspierają rodziców w zakresie radzenia
sobie z dorosłością niepełnosprawnych dzieci.

Szkoła współpracuje z absolwentami
Dyrektor w wywiadzie i nauczyciele w ankiecie podają, że szkoła podejmuje współpracę z absolwentami.

Naturalną kontynuacją nauki absolwentów Szkoły Podstawowej jest nauka w Gimnazjum. W opinii dyrektora
i nauczycieli Ośrodek stale monitoruje losy absolwentów, po ukończeniu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
poprzez systematyczną współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi, warsztatami terapii zajęciowej, świetlicami
środowiskowymi. Głównym celem współpracy jest pomoc absolwentom w adaptacji do nowych warunków, jak
również pozyskanie informacji na temat ich funkcjonowania na kolejnych etapach edukacji, problemów, z jakimi się
spotykają. Inne formy współpracy to: zapraszanie absolwentów na imprezy i uroczystości szkolne (Andrzejki,
Sobota Familijna), organizowanie wspólnych wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, udzielanie pomocy absolwentom
mającym problemy życiowe (pomoc rzeczowa – wyposażenie mieszkania w niezbędny sprzęt i meble, przekazanie
ubrań oraz pomoc w zakresie załatwiania formalności w urzędach), organizacja spotkań z absolwentami i ich
rodzicami. Jak podają nauczyciele w ankiecie, odwiedzają swoich absolwentów w placówkach, w których obecnie
przebywają, w domach rodzinnych z okazji urodzin, mają z nimi kontakt telefoniczny.

Szkoła przygotowuje do dalszej edukacji
Szkoła przygotowuje do funkcjonowania w dalszym życiu. Jak podają nauczyciele w wywiadzie, edukacja

uczniów ma otworzyć im drzwi do samodzielności, a przez to do integracji z innymi ludźmi oraz otaczającym ich
światem. Służą temu:
- wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą,
- tworzenie sytuacji społecznych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia
ról społecznych,
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- uczenie zasad współżycia społecznego, umiejętności rozwiązywania sytuacji społecznych,
- stwarzanie warunków poznawania otoczenia bliższego i dalszego,
- umożliwienie dziecku udziału w różnych wydarzenia społecznych i kulturalnych,
- tworzenie warunków zdobywania umiejętności technicznych, ułatwiających funkcjonowanie w życiu.

Szkoła przygotowuje do funkcjonowania na rynku pracy
W opinii rodziców, dyrektora, nauczycieli, wyrażonej w wywiadzie, szkoła prowadzi działania przygotowujące

uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. Jednym z podstawowych kierunków pracy nad przygotowaniem
uczniów do funkcjonowania w życiu dorosłym jest stymulowanie rozwoju umiejętności autonomicznych. Jest to
proces długotrwały, trwający od początku edukacji dziecka. W pierwszym okresie (szkoła podstawowa) praca
polega na rozwijaniu zachowań autonomicznych uczniów takich jak: samodzielność, zaradność życiowa,
komunikowanie się z otoczeniem, umiejętność radzenia sobie z sytuacjami nowymi i trudnymi, kierowanie swoim
zachowaniem, umiejętność podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za własne zachowania i działania,
umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego, itp. Wszystkie sprawności, jakie nabywa uczeń
z niepełnosprawnością intelektualną, powinny umożliwić im autentyczne i satysfakcjonujące życie w przyszłości.
- prowadzenie zajęć praktycznych w Zielonym Centrum w ramach innowacji pedagogicznej The Gateway Award
„Otwarta Droga” – wykonywanie prostych prac ogrodniczych, nauka współpracy i współdziałania;
- aktywne uczestnictwo w wykonywaniu czynności związanych z pracą na terenie szkoły i poza nią: sprzątanie
korytarzy i sal szkolnych, mycie samochodu, nakrywanie do stołu w stołówce, grabienie liści, odśnieżanie,
przygotowanie dla rodziców kawy z ekspresu;
- wyjazdy do zakładów pracy, np. wyjazd do magazynu "Groszek", pakowanie zakupów klientów w hipermarkecie
"Carrefour".

W ramach zajęć plastycznych i muzycznych uczniowie mają możliwość wyrażania siebie oraz tworzenia
przedmiotów o walorach estetycznych.     

Szkoła uczy uczniów samodzielności, odwagi twórczej, cierpliwości, rozwija umiejętność doprowadzania
pracy do końca.

Rodzice podkreślają ogromny wkład pracy nauczycieli nie tylko we wdrażanie dzieci w działania związane
z samoobsługą, funkcjonowaniem w społeczeństwie (wyjścia do kina, do sklepu, na pocztę, przejście ulicą,
skasowanie biletu w autobusie, zajęcia kulinarne, zachowanie w grupie), ale także rozwój zainteresowań dzieci –
teatrzyk, zespół wokalny, zajęcia sportowe. Jak zauważają rodzice, w szkole stosowane są nowoczesne pomoce
dydaktyczne, programy komputerowe, tablice interaktywne, komunikatory.

Przedstawione powyżej argumenty wskazują na bardzo wysoki poziom spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji

Komentarz:
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Szkoła prowadzi działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe życie,

w tym celu realizuje szereg inicjatyw edukacyjnych dla dorosłych. Organizuje turnusy rehabilitacyjno -
szkoleniowe, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców, m.in. z zakresu alternatywnych form
komunikacji (Makaton, PEX), spotkania ze specjalistami – dietetykiem, psychiatrą, kuratorem sądowym.

Nauczyciele Ośrodka przeprowadzają szkolenia dla nauczycieli z innych placówek w zakresie pracy
z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Wysoka jakość podejmowanych i realizowanych działań wpływa na postrzeganie szkoły
w środowisku jako placówki, która wyposaża dzieci w umiejętności potrzebne do funkcjonowania
w społeczeństwie, stwarzającej możliwości rozwoju dzieci i dbającej o dobro uczniów.
               Przedstawione poniżej argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełniania wymagania.

Szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i jej osiągnięć
Dyrektor w wywiadzie, jako źródła informacji o szkole, podaje stronę internetową, przygotowywanie

informatorów, ulotek, folderów, wydawanie gazetki szkolnej, zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń,
organizowanie Dni Otwartych, prezentowanie oferty w placówkach oświatowych, poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, współpracę z mediami, m.in. reportaż o nauczycielu Ośrodka w Internetowej
Telewizji Lublin na temat jego pasji i zainteresowań oraz pracy z uczniami (kwiecień 2013 r.). Jako inne przykłady
dyrektor podaje:
- Informacje na temat osiągnięć sportowych ucznia kl. V Szkoły Podstawowej nr 53 Artura Kosiora podczas
Zimowych Igrzysk Olimpiad Sportowych w Korei Południowej w 2013 r. – Biuletyn Informacyjny Osób
Niepełnosprawnych Niepełnosprawni.Lublin.pl (luty 2013 r., kwiecień 2013 r.)
- Dziennik Wschodni – (luty 2013 r.)
- Kurier Lubelski (luty 2013 r.)
- TVP Lublin (luty 2013 r.)
- Internetowa Telewizja Lublin (luty 2013 r.)
- Informacja o obchodach Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa w Specjalnym Ośrodku Szkolno -
Wychowawczym nr 2 – Kurier Lubelski, Internetowa Telewizja Lublin, Radio Lublin (marzec 2013 r.)
- Informacja o realizacji projektu „Różni, ale tacy sami” – TVP Lublin, Radio Lublin, Dziennik Wschodni (maj 2013r.)
- Apel do mieszkańców miasta Lublina o pomoc w pozyskaniu fundusz na pracownię Integracji sensorycznej –
Dziennik Wschodni, Internetowa Telewizja Lublin (marzec 2013 r.)

Informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia Ośrodka zamieszczane są na stronie internetowej
Samorządu Miasta Lublin.
Wszystkie informacje są również zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka.
           Analiza udostępnionych dokumentów wskazuje na udział szkoły w podanych działaniach.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia szkoły i jej uczniów, są informowani
o celowości i skuteczności podejmowanych przez szkołę działań 

Przedstawiciele środowiska lokalnego twierdzą w wywiadzie, że są o nich informowani i potrzeby ich w tym
zakresie są zaspokojone. Podkreślili, że informacje o osiągnięciach uczniów zamieszczane są na stronie www.
oraz przekazywane w lokalnych mediach.

Rodzice, którzy odpowiedzieli w ankiecie na pytanie, twierdzą, że są informowani na temat osiągnięć szkoły.
Uważają, że poinformowani są o sukcesach uczniów w zawodach i imprezach sportowych, sukcesach
w konkursach, udziale przedstawicieli szkoły w ważnych wydarzeniach i uroczystościach, przyznawaniu nagród
i wyróżnień nauczycielom i innym pracownikom szkoły, zrealizowaniu przez szkołę projektu lub udziale w akcji
społecznej.

Wszyscy rodzice informacje na temat osiągnięć szkoły uznali za wystarczające. Jak wynika z ankiety
nauczyciele informują rodziców, jaki jest cel edukacyjny i wychowawczy realizowanych działań oraz jakie cele chce
realizować szkoła. Ankietowani rodzice stwierdzają, że otrzymują tego typu informacje.

Szkoła prowadzi działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe życie
Dyrektor i partnerzy w wywiadzie podają, że szkoła prowadzi szereg działań edukacyjnych dla dorosłych.

Organizuje:
- turnusy rehabilitacyjno - szkoleniowe dla rodziców,
- szkolenia, konsultacje i warsztaty dla rodziców, nauczycieli Ośrodka, szkół ogólnodostępnych i specjalnych
- szkolenia dla rodziców z zakresu alternatywnych form komunikacji (Makaton, PEX)
- spotkania ze specjalistami – dietetyk, psychiatra, kurator sądowy
- akcje charytatywne („Góra Grosza”, „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, zbiórki słodyczy
i nakrętek na rzecz Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia)
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Szkoła bierze udział w akcjach społecznych – zbiórka makulatury, elektrośmieci, głosowanie internetowe
na rzecz uczniów - Fundacja Rosa.

Nauczyciele Ośrodka przeprowadzają szkolenia dla nauczycieli z innych placówek w zakresie pracy
z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, m.in. prezentują metody i formy pracy.

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o jakość uczenia się i o
relacje z lokalnym środowiskiem

W opinii partnerów i rodziców szkoła dba o jakość uczenia się. Partnerzy podkreślają przygotowanie przez
szkołę dzieci do radzenia sobie w sytuacjach życiowych oraz do dalszego etapu edukacyjnego.

Rodzice w wywiadzie stwierdzają, że o jakości kształcenia świadczy fakt, że dzieci zdobywają umiejętności
potrzebne im do funkcjonowania w życiu. Podkreślają, że w tym celu nauczyciele podejmują szereg działań,
organizują wyjścia do kina, do sklepu, na pocztę, przejście ulicą, skasowanie biletu w autobusie, zajęcia kulinarne,
zachowanie w grupie, dbają o rozwój zainteresowań dzieci (teatrzyk, zespół wokalny, zajęcia sportowe).

W opinii wszystkich ankietowanych rodziców i przedstawicieli lokalnego środowiska szkoła dba o relacje
ze środowiskiem lokalnym.

Przedstawione powyżej argumenty wskazują na bardzo wysoki poziom spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły

Komentarz:

Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Informuje ich o rozwoju
dzieci, a także udziela szerokiego wsparcia rodzicom wychowaniu oraz pomaga im w trudnych sytuacjach.
Rodzice angażują się w działania organizowane przez szkołę, biorą też udział w podejmowaniu decyzji
dotyczących życia szkoły.
          Przedstawione poniżej argumenty uzasadniają wysoki poziom spełniania wymagania.

Wpływ opinii pozyskanych od rodziców na działania szkoły 
Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania. Większość rodziców uważa,

że w szkole tworzone są możliwości do dzielenia się przez rodziców opiniami na temat jej funkcjonowania,
a wszyscy ankietowani rodzice twierdzą, że nauczyciele poświęcają odpowiednią ilość czasu na kontakty z nimi.
Rodzice wyrażają swoje opinie na temat pracy szkoły i procesu nauczania podczas zebrań, indywidualnej
rozmowy, w ankietach, w rozmowach telefonicznych, podczas indywidualnych konsultacji, spotkań grupy wsparcia
dla rodziców, spotkań poza szkołą, a także poprzez stronę internetową szkoły (forum dla rodziców), zeszyty
kontaktów z rodzicami. Informacje od rodziców zbierane są również w czasie rekrutacji do szkoły i podczas badań
ewaluacyjnych.

Opinie pozyskane od rodziców mają wpływ na działania szkoły, są brane pod uwagę przy planowaniu jej
działań, jak twierdzą dyrektor w czasie wywiadu, większość nauczycieli w ankietach, a także wszyscy ankietowani
rodzice. Rodzice mieli na przykład wpływ na wybór imienia ośrodka, wybór wychowawcy klasy, organizację zajęć
dodatkowych (dogoterapia, basen), organizację turnusów rehabilitacyjnych i półkolonii, organizację dowozu dzieci
do szkoły, a także na tematykę szkoleń i spotkań organizowanych dla rodziców, organizację imprez
okolicznościowych oraz modyfikację IPET.

Informowanie rodziców o rozwoju ich dzieci
Rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci, co potwierdzają wyniki ankiet prowadzonych wśród rodziców

i nauczycieli. Wszyscy ankietowani nauczyciele twierdzą, że rodzice są w wystarczającym stopniu informowani
przez nich o sukcesach i o trudnościach dzieci. Podobnego zdania jest większość badanych rodziców. 1 z 24
badanych rodziców twierdzi, że zdecydowanie tak nie jest. W wywiadzie rodzice stwierdzają, że informacje, które
otrzymują w szkole na temat swoich dzieci są bardzo pomocne w wychowaniu i chętnie korzystają z doświadczenia
pedagogów.

Wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci udzielane przez szkołę
Szkoła posiada w swojej ofercie szeroką gamę form wspierania rodziców w wychowaniu, co znajduje
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potwierdzenie w wynikach ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i nauczycieli, wypowiedziach dyrektora oraz
obserwacji placówki i analizie dokumentacji.

Dyrektor wśród działań szkoły wspierających rodziców wymienia możliwość skorzystania z pomocy
pedagoga szkolnego oraz z warsztatów psychologicznych doskonalących umiejętności wychowawcze. W razie
potrzeby rodzice są kierowani do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W szkole istnieje prewencyjna grupa
wsparcia. Szkoła prowadzi profilaktykę zachowań ryzykownych, organizuje szkolenia dla rodziców, pomaga im
w pozyskaniu środków finansowych z instytucji pomocowych np. PFRON na zakup komputerów i specjalistycznego
oprogramowania, samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, likwidację barier architektonicznych
w mieszkaniu, zakup wyposażenia, organizuje doradztwo prawne, pomoc w pisaniu wniosków, w staraniach
o poprawę warunków życiowych lub mieszkaniowych. W opinii dyrektora kluczowe znaczenie ma pomoc pedagoga
i psychologa: doradztwo w sytuacjach trudnych wychowawczo, pomoc w sprawie orzecznictwa, w sprawie
uzyskania renty socjalnej, w kompletowaniu dokumentów przy ubieganiu się o stypendium szkolne,
w kompletowaniu dokumentów i pisaniu wniosków do PFRON. W bieżącym roku pedagog odbył ponad 50
konsultacji z rodzicami, a psycholog - ponad 70. Istotne znaczenie w opinii dyrektora odgrywa też grupa wsparcia,
której celem jest wspomaganie funkcjonowania rodziców poprzez stymulowanie rozwoju osobistego i nabywanie
nowych umiejętności personalnych. Uczestnicy udzielają sobie wsparcia poprzez wymianę doświadczeń, dzielenie
się wiedzą, współdziałanie. Rozwijają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących, analizują
trudności wychowawcze i wypracowują sposoby ich rozwiązywania, poszerzają wiedzę na temat funkcjonowania
społecznego, rodzinnego, indywidualnego osób doświadczających problematyki upośledzenia umysłowego.
Kluczowe znaczenie ma organizacja warsztatów i szkoleń dla rodziców. W 2012 r. zostały zorganizowane
i poprowadzone spotkania o następującej tematyce: Nauka czytania i pisania metodą J. Cieszyńskiej, Zachowania
trudne, Jak sobie radzić z zachowaniami trudnymi, Spędzanie czasu wolnego, Dojrzewanie i rozwój
samodzielności dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Procedura ubezwłasnowolnienia, Zaburzenia sensoryczne w funkcjonowaniu dziecka autystycznego,
O dojrzewaniu i seksualności, Uczyć czytać czy uczyć umiejętności praktycznych - dylematy rodziców
i pedagogów. W 2013 r. zostały zorganizowane spotkania o następującej tematyce: Jedzenie a odżywianie, Rola
efektywnego komunikowania się w rozwoju dziecka, Prawa dziecka, Integracja sensoryczna a trudności w uczeniu
się, Ubezwłasnowolnienie a prawa dziecka, Metoda kolorowych kół.
Duże znaczenie ma organizacja w szkole świetlicy (obejmuje opieką 98 uczniów) i internatu (25 wychowanków),
a także dowóz uczniów na zajęcia szkolne.

Większość ankietowanych nauczycieli twierdzi, że wspiera rodziców w wychowaniu dzieci poprzez
utrzymywanie stałego kontaktu z nimi, poznawanie sytuacji życiowej wychowanków i ich rodzin, udzielanie rad
i wsparcia w sytuacjach problemowych, wskazywanie, gdzie rodzice mogą szukać wsparcia poza szkoła,
prowadzenie indywidualnych lub grupowych spotkań z rodzicami, szkoleń i spotkań ze specjalistami, a także
opracowanie strategii postępowania w sytuacjach trudnych.
          W opinii ankietowanych rodziców (24) szkoła oferuje różne formy wsparcia rodziców w wychowaniu:
udzielanie rad i wsparcia przez nauczycieli (wychowawców) w sytuacjach problemowych - 24 wskazania,
pomoc pedagoga lub psychologa szkolnego - 23 wskazania,
doradztwo w ramach indywidualnych lub grupowych spotkań z nauczycielem (wychowawcą) - 18 wskazań,
prewencyjna grupa wsparcia – 12 wskazań,
pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 9 wskazań,
prowadzenie warsztatów psychologicznych doskonalących umiejętności wychowawcze - 8 wskazań,
opieka socjalna - 5 wskazań.
Jeden z badanych rodziców wskazał na istotną rolę prowadzonych przez szkołę zajęć plastycznych dla dzieci
i rodziców.

Udział rodziców w działaniach organizowanych przez szkołę
Rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę, jak twierdzą nauczyciele biorący udział

w wywiadzie grupowym i badani rodzice, którzy poinformowali, że biorą udział w zebraniach, szkoleniach, lekcjach
otwartych, spotkaniach integracyjnych, uroczystościach szkolnych, we wspólnej inscenizacji przedstawień,
w warsztatach prowadzonych przez psychologa szkolnego, spotkaniach ze specjalistami, a także w projekcie
"Chcę mówić. Porozmawiaj ze mną". Nauczyciele podkreślają aktywny udział rodziców w zajęciach otwartych
i zajęciach warsztatowych.

Udział rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły 
Rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły, jak twierdzi dyrektor, nauczyciele

i rodzice biorący udział w wywiadzie grupowym.
Dyrektor twierdzi, iż rodzice lub ciała przedstawicielskie rodziców (Rada Rodziców, Rady Klasowe) mają duży
wpływ na decyzje dotyczące ważnych dla szkoły kwestii:
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- dydaktycznych (IPET, zajęcia dodatkowe),
- organizacyjnych (plan finansowy, koncepcja pracy, awans zawodowy, wydawanie zgody na udział w wycieczkach
lub zawodach, innowacje pedagogiczne, zakup pomocy do zajęć ),
- wychowawczych (Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, Klasowe Plany Wychowawcze).
Do decyzji, na które rodzice mieli największy wpływ dyrektor zalicza: wybór wychowawcy klasy oraz nauczycieli
prowadzących zajęcia rewalidacyjne, wydłużenie etapu edukacyjnego, organizację turnusów rehabilitacyjnych,
półkolonii i wycieczek szkolnych, organizację świetlicy i dowozu, organizację dodatkowych zajęć wspierających
rozwój uczniów, współudział w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
zapewnienie dodatkowego wsparcia dla nauczyciela i uczniów w czasie zajęć szkolnych i świetlicowych
(zatrudnienie pomocy nauczyciela , wolontariat).

Wszyscy ankietowani nauczyciele twierdzą, że rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących
życia szkoły. Jako przykłady podają organizację dowozu dzieci do szkoły, organizację półkolonii i turnusów
rehabilitacyjnych w szkole w okresie wakacji, wybór imienia szkoły i logo.

Ponad połowa ankietowanych rodziców (14/24) potwierdziła swój udział w podejmowaniu decyzji
dotyczących życia szkoły w tym lub poprzednim roku szkolnym. Jako przykłady decyzji, w których mieli swój udział
podali organizację zajęć dodatkowych, rewalidacyjnych, wyjazdów, imprez szkolnych, spotkań ze specjalistami,
spotkań integracyjnych, spotkań z dyrektorem szkoły, a także wyboru patrona szkoły.
          Przedstawione powyżej argumenty uzasadniają wysoki poziom wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wnioski z ewaluacji:

1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która stosownie do potrzeb
systematycznie ulega modyfikacji.

2. Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów,
odpowiada ich potrzebom i spełnia oczekiwania rodziców.

3. Wysoka jakość podejmowanych i realizowanych działań wpływa na postrzeganie szkoły w środowisku
jako placówki, która wyposaża uczniów w umiejętności potrzebne do funkcjonowania w społeczeństwie,
stwarzającej możliwości rozwoju i dbającej o dobro uczniów.

4. Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe służące rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują
zróżnicowane metody wspierania i motywowania uczniów zgodnie z ich potrzebami.

5. Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i systematycznie
doskonalone, służą realizacji przyjętej koncepcji pracy.

6. Nauczyciele angażują się w pracę zespołów funkcjonujących w szkole. Wspólnie planują podejmowane
działania, rozwiązują problemy oraz doskonalą metody i formy pracy służące wspieraniu rozwoju uczniów.
Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z nauczycielami innych szkół, prowadząc szkolenia, udzielając
im konsultacji i porad.

7. Nauczyciele wspierają się w realizacji procesów edukacyjnych, wspólnie podejmują decyzje
o wprowadzaniu koniecznych zmian.

8. Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów. Rodzice
podkreślają duże zaangażowanie nauczycieli we wspieraniu ich w wychowaniu oraz w ustalaniu wspólnej
płaszczyzny oddziaływań.

9. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy, informuje ich o rozwoju dzieci,
a także udziela szerokiego wsparcia w wychowaniu, a także pomaga rodzicom w trudnych sytuacjach.

10. Rodzice angażują się w działania organizowane przez szkołę, biorą też udział w podejmowaniu decyzji
dotyczących życia szkoły.

11. Szkoła stwarza uczniom możliwość uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi
z innymi jego członkami. W opinii nauczycieli „edukacja ma otworzyć uczniom drzwi do samodzielności,
a przez to do integracji z innymi ludźmi oraz otaczającym ich światem”.

12. Różnorodne inicjatywy szkoły na rzecz środowiska oraz efektywna współpraca z instytucjami
i organizacjami wpływają korzystnie na rozwój uczniów.
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Procesy  
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy A
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy
programowej

A

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

B

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

A

Obszar: Środowisko  
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz
wzajemnego rozwoju

A

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów A
Promowana jest wartość edukacji A
Rodzice są partnerami szkoły B
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