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Przebieg ewaluacji:

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez

wizytatorów do spraw ewaluacji.  

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 12-09-2011 - 07-10-2011 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład

którego weszli Elżbieta Pałka, Elżbieta Pełka-Pryszcz.

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

Dyrektor szkoły Indywidualny wywiad

pogłębiony

nd nd

Nauczyciele Ankieta elektroniczna

(CAWI) "Szkoła, w której

pracuję"

Badanie na próbie pełnej 40

Wywiad grupowy

zogniskowany (FGI)

Nauczyciele zróżnicowani

pod względem stażu,

nauczanego przedmiotu i

pracy w zespołach

zadaniowych oraz pedagog

szkolny

1

Pracownicy

niepedagogiczni

Wywiad grupowy

zogniskowany (FGI)

Pracownicy inni niż

nauczyciele

1

Uczniowie Ankieta elektroniczna

(CAWI) "Moja szkoła"

Badanie na próbie pełnej

uczniów klas rok niższych

od najstarszych

132

Ankieta elektroniczna

(CAWI) "Mój dzień"

Badanie na próbie pełnej

uczniów najstarszych klas

134

Wywiad grupowy

zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele trzech

ostatnich roczników,

dobrani losowo

1

Rodzice Wywiad grupowy

zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele rady

rodziców i rad klasowych,

reprezentujący różne

roczniki

1

Ankieta audytoryjna (PAPI) Badanie na próbie pełnej

rodziców uczniów klas rok

niższych od najstarszych

94

Partnerzy szkoły,

przedstawiciele

samorządu lokalnego

Wywiad grupowy

zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu

lokalnego i instytucji

wskazanych przez

dyrektora jako partnerzy

1

Obserwacja lekcji Klasy trzecie i czwarte

(szkoły podstawowe), klasy

pierwsze (gimnazja i szkoły

ponadgimnazjalne)

nd

Obserwacja szkoły Na zewnątrz, przed i po

lekcjach, podczas przerw,

podczas zajęć

pozalekcyjnych

nd

Analiza dokumentów  
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Informacja o szkole

Nazwa placówki VIII Liceum Ogólnokształcące

Patron Zofia Nałkowska

Typ placówki Liceum ogólnokształcące

Miejscowość Lublin

Ulica Słowicza

Numer 5

Kod pocztowy 20-336

Urząd pocztowy Lublin

Telefon 817440623

Fax 817440623

Www

Regon 00020891800000

Publiczność Publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter Brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 470

Oddziały 18

Nauczyciele pełnozatrudnieni 39

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 14

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 7

Średnia liczba uczących się w oddziale 26.11

Liczba uczniów przypadających na jednego

pełnozatrudnionego nauczyciela

12.05

Województwo LUBELSKIE (06)

Powiat Powiat m. Lublin (63)

Gmina M. Lublin (01)

Typ gminy  

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz szkoły

            

Raport, do którego lektury Państwa zapraszamy, dotyczy ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze,

płynące z badań, informacje o tej placówce. Wszystkie zawarte w poniższym tekście dane i wnioski

znajdują potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań.

VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie to szkoła o długoletniej historii. Została założona przez Siostry

Kanoniczki w 1926 roku, jako przejaw troski o edukację społeczeństwa w wolnej ojczyźnie.

Od wielu lat szkoła realizuje innowacje pedagogiczne w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb

uczniów. W roku szkolnym 2011/2012: VIII LO w Lublinie realizuję „Edukację filmową, „Elementy pedagogiki

i psychologii”, „Grafikę komputerową”. Uczniowie uczestniczą w realizacji następujących projektów: „Uczeń online”,

„Dom pamięci: historia Arnsztajnów”, „Uczeń do potęgi”, „Express your knowledge”, „Informatyka +”.

Szkoła prowadzi szereg działań edukacyjnych, które kształtują jej uczniów jako świadomych odbiorców

i twórców kultury. Proces ten jest możliwy dzięki stałej współpracy placówki z instytucjami kulturalnymi działającymi

w mieście, do których należy zaliczyć: Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, Związek Literatów Polskich, Teatr im.

Juliusza Osterwy, Dom Kultury „Bronowice”, dziennikarzy, animatorów kultury, plastyków. Kontakt

z profesjonalistami pozwala młodzieży odkrywać jej własne możliwości i zachęca do rozwijania talentów.

Badana placówka dobrze wykorzystuje zasoby środowiska poprzez współpracę z wieloma instytucjami

i osobami. Podpisano umowy o współpracy z Medycznym Studium Zawodowym, Wyższą Szkołą Pedagogiki

i Administracji, Wydziałami: Chemii, Historii, Politologii, Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu im. Marii

Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto podejmuje wiele działań wspólnie z fundacjami i organizacjami, do których

należą: Fundacje: Rozwiń Skrzydła, KreAdukacja, Fuga Mundi i inne.

Szkoła jest instytucją uczącą się . Procesy edukacyjne są monitorowane, w sposób demokratyczny

dokonuje się modyfikacji działań, ale dopracowania wymaga sposób dokumentowania prowadzonych analiz

i wdrażania wniosków.

Uczniowie nabywają kompetencje potrzebne na współczesnym rynku pracy. Po to, by absolwent szkoły

dobrze znał języki obce wprowadzono nauczanie języków w grupach międzyoddziałowych, o różnych poziomach

zaawansowania. Młodzież ma do wyboru języki: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, łaciński.

W celu podniesienia kompetencji informatycznych uczniów wprowadzono autorski program informatyki połączony

z grafiką komputerową. We współpracy z nauczycielami akademickimi Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS

w Lublinie szkoła rozwija u uczniów kompetencje społeczne.

Jednym z przykładów na potwierdzenie tezy, że szkoła jest placówką przyjazną dla uczniów, jest wypowiedź

matki ucznia: „Mój syn był szczęśliwy, kiedy usłyszał od swojej nauczycielki: „jestem dumna z tego, że jesteś

w mojej klasie.” Uczniowie uzyskują profesjonalne wsparcie ze strony pedagogów i mają możliwość przeżywania

radości z własnych sukcesów osiąganych w różnych dziedzinach. Przykładami takich sukcesów są: I miejsce

w ogólnopolskiej grze giełdowej, liczne nagrody w konkursach literackich.

Uczniowie prezentują postawy społecznie oczekiwane, co  świadczy o skuteczności realizowanego w szkole

programu wychowawczego. Prowadzone od wielu lat wychowanie poprzez kontakt z kulturą i sztuką, odwoływanie

się do autorytetów, poznawanie historii, międzynarodowe kontakty młodzieży i nauczycieli ukształtowały

specyficzny „dobry klimat szkoły”. Ludzie, którzy w niej pracują i uczą się, okazują sobie szacunek, życzliwość

i wspierają się nawzajem.
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Efekty

Wymaganie:  Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu

maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Komentarz:

            

W szkole przeprowadzana jest analiza wyników egzaminów zewnętrznych. Mają one charakter

ilościowy i jakościowy. Wynikające z tych analiz wnioski są wdrażane i służą uzyskiwaniu lepszych efektów

kształcenia przez uczniów. Potwierdzeniem tej tezy są informacje przedstawione poniżej.

Dyrektor i nauczyciele podczas wywiadu i w ankietach stwierdzają, że w szkole przeprowadza się

zarówno analizy ilościowe jak i jakościowe wyników matur. Działania te mają charakter cykliczny i obejmują

analizowanie wyników zespołów klasowych, porównywanie tych wyników z wynikami innych klas w szkole.

Porównuje się też wyniki uzyskane przez szkołę z wynikami innych szkół w Lublinie, województwie lubelskim,

w rejonie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz wynikami ogólnopolskimi. Nauczyciele stwierdzają,

że szczegółowo analizują wyniki uzyskane przez poszczególnych uczniów. Analiz tych dokonują w ramach pracy

zespołów przedmiotowych. Szczególną uwagę zwracają na wyniki uczniów z dysfunkcjami. Wszyscy badani

nauczyciele (40 osób) stwierdzili, że znają wnioski z analizy wyników matur, z czego 36 osób stwierdziło,

że posiada pełne informacje, natomiast 4 osoby dysponują informacjami z zakresu, który ich bezpośrednio dotyczy.

W opinii dyrektora i nauczycieli w szkole wdrażane są wnioski z analizy wyników egzaminów

zewnętrznych. Dyrektor podał następujące wnioski, które szkoła wdrożyła w ubiegłym roku szkolnym:

1. Położyć większy nacisk na powtarzanie materiału dotyczącego lektur z języka polskiego.

2. Wprowadzić „trzecia próbną Maturę” z matematyki.

3. Godziny z art. 42a Karty Nauczyciela przeznaczyć na przygotowanie do matury.

4. Na każdym przedmiocie ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem.

5. Jako priorytetowe traktować przedmioty zdawane przez uczniów na maturze – tak organizować

zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, aby nie przepadały godziny tych zajęć.

Nauczyciele wymieniali sposoby wykorzystywania w swojej pracy wniosków wynikających z analizy wyników

egzaminów maturalnych. Najwięcej osób (28 z 40) stwierdziło, że służą one określeniu tych obszarów, które

sprawiają uczniom najwięcej kłopotów, są trudne i należy nad nimi pracować. 21 z 40 badanych osób wprowadza

skuteczniejsze metody i formy pracy z uczniami, a 20 osób wykorzystuje wnioski do indywidualizowania tej pracy.

18 osób modyfikuje swoje plany nauczania w oparciu o wnioski z analiz wyników matur, 14 osób organizuje

dodatkowe zajęcia, 13 nauczycieli wykorzystuje te wnioski do przekazania konkretnej informacji o postępach

uczniom i ich rodzicom. 5 spośród 40 ankietowanych nauczycieli wykorzystuje wnioski z analizy wyników matur

zewnętrznych do doskonalenia pracy zespołów przedmiotowych.

Analiza jest prowadzona w celu poprawy jakości pracy szkoły. Świadczą o tym wypowiedzi dyrektora

i nauczycieli, którzy zgodnie stwierdzają, że analiza wyników matur służy określeniu obszarów sprawiających

uczniom największe problemy i jakie umiejętności uczniów i nauczycieli należy doskonalić w dalszej pracy.

Dyrektor stwierdził ponadto, że analizy powodują też zmiany prowadzące do lepszych wyników, czego

przykładem jest uzyskanie wysokich wyników matur z języka angielskiego. W opinii nauczycieli analizy te służą

nauczycielom do oceny ich pracy a także pozwalają indywidualizować pracę z uczniami.

W szkole stosuje się jakościowe i ilościowe metody analizy. Z analizy zapisów w księdze protokołów

Rady Pedagogicznej i rozmowy z dyrektorem szkoły wynika, że analiza ilościowa dotyczy "zdawalności" z danego

przedmiotu i porównania jej z wynikami w Polsce, regionie, województwie. Porównywane są również średnie wyniki

uzyskiwane przez szkołę z wynikami innych szkół. Wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych są porównywane
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pomiędzy poszczególnymi klasami, są również zestawiane z wynikami klasyfikacji końcowej. Dyrektor w ankiecie

stwierdził, że jakościowo analizuje się wyniki poszczególnych uczniów. Po próbnych maturach szczególną troską

otoczeni zostają uczniowie, których wyniki są poniżej wymaganych 30%. Dla nich szkoła opracowuje i wdraża

programy naprawcze, a po maturze właściwej sprawdzana jest skuteczność podejmowanych działań. To,

co powiedział dyrektor znajduje potwierdzenie w protokółach Rady Pedagogicznej, z których wynika, że jakościowo

analizowana jest łatwość poszczególnych zadań i kompetencje uczniów.

Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Taka opinie wyrażają zgodnie

dyrektor, nauczyciele i partnerzy szkoły. Jako potwierdzenie tej tezy dyrektor wskazuje sukcesy uczniów objętych

nauczaniem indywidualnym. Wskaźnik zdawalności matur w tej grupie uczniów dla szkoły jest wyższy niż w Polsce

i wynosi 96% w 2010 roku. (w Polsce 91%)

Nauczyciele podczas wywiadu stwierdzili, że dodatkowe zajęcia z matematyki przyczyniły się do lepszych

wyników na maturze. Wprowadzenie obowiązku przeznaczania godzin z art. 42a Karty Nauczyciela na przedmioty

maturalne przyczynia się do wysokiego poziomu zdawalności matur. Do lepszych wyników ustnej matury z języka

polskiego przyczyniło się wprowadzenie obowiązku przygotowywania przez uczniów prezentacji na koniec I i II

klasy. Przeprowadzane przez szkołę „próbne matury” wewnętrzne pozwalają monitorować rozwój uczniów i ich

poziom przygotowania do egzaminów zewnętrznych. W opinii nauczycieli istnieje duża zbieżność wyników

próbnych matur wewnętrznych organizowanych w marcu w klasie trzeciej z wynikami matur majowych.

Zdaniem partnerów wyniki szkoły są coraz lepsze. Świadczą o tym sukcesy absolwentów szkoły którzy

studiują na wyższych uczelniach i maja ukierunkowane zainteresowania dzięki aktywnemu udziałowi w projektach

edukacyjnych realizowanych przez VIII LO. Udział uczniów i ich sukcesy w konkursach literackich, artystycznych,

ekonomicznych , sportowych świadczą o pozytywnych efektach kształcenia. Partnerzy stwierdzili, że w opinii

absolwentów szkoła staje się coraz lepsza. „ Szkoła jest kuźnią talentów – to zaprocentuje w przyszłości".

Powyższe informacje świadczą o wysokim poziomie spełniania przez szkołę wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Komentarz:

            Według nauczycieli uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z  obowiązującą

podstawą programową z 2002 roku. W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów z uwzględnieniem ich

indywidualnych możliwości rozwojowych. Efektem tych analiz są wnioski, które placówka wdraża. Poniżej

znajdują się argumenty potwierdzające średni stopień spełniania przez szkołę tego wymagania.

Różna jest ocena stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności. W ośmiostopniowej skali 4

i 5 stopień wybrało 8 nauczycieli spośród 40 ankietowanych, pozostali wybrali stopień co najmniej 6.

Partnerzy szkoły podczas wywiadu wymienili, jako najważniejsze nabywane przez uczniów umiejętności:

1. przyjmowania otwartej, tolerancyjnej postawy,

2. wyboru celów,

3. samooceny,

4. empatii,

5. świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta i regionu,

6. słuchania innych,

7. współpracy w grupie i odpowiedzialności za innych.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli wszyscy uczniowie szkoły (nawet osoby niepełnosprawne) przystępują

do matury i prawie wszyscy maturę zdają. Wskaźnik "zdawalności" matur w 2011 roku wyniósł 97% (2010-98%).

Wysoki jest też odsetek uczniów otrzymujących promocję, w latach 2010 i 2011 było to, odpowiednio 97% i 96%.

W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów. Zarówno dyrektor jak i nauczyciele wskazują, iż w szkole

działa system analizy osiągnięć uczniów. Elementami tego systemu są: diagnoza umiejętności dokonywana
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w klasie pierwszej, którą przeprowadzają nauczyciele poszczególnych przedmiotów. W przypadku języków obcych

wyniki testu diagnozującego mają wpływ na przyporządkowanie ucznia do grupy o odpowiednim dla niego

poziomie zaawansowania. Następnie, pod koniec każdego roku szkolnego nauczyciele przeprowadzają

sprawdziany obejmujące wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej przewidziane do realizacji

na dany rok szkolny i dokonują analizy ich wyników w celu zaplanowania pracy na następny rok szkolny. Oprócz

tego z przedmiotów obowiązkowych na maturze (j. polski, matematyka, j. angielski) przeprowadza się "próbne

matury ", których wyniki służą określaniu obszarów wymagających powtórzeń i dodatkowej pracy. Na koniec

dokonuje się szczegółowej analizy wyników matur i wnioski z tej analizy są podstawą do planowania pracy dla

poszczególnych nauczycieli. Spośród 40 ankietowanych nauczycieli 29 analizuje osiągnięcia wszystkich swoich

uczniów, 13/40 analizuje bieżące osiągnięcia uczniów i dokonuje modyfikacji metod i form pracy.

Opisane przez nauczycieli i dyrektora sposoby analizowania osiągnięć nie znajdują pełnego

odzwierciedlenia w dokumentacji szkolnej. W szkole znajdują się tabele klasyfikacyjne, uchwały rady

pedagogicznej podające liczby uczniów klasyfikowanych, promowanych i niepromowanych oraz tych, którym

wyznaczono egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe. Ponadto w szkole znajdują się analizy statystyczne wyników

matur, z których wnioski wyciągane są wspólnie podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej. Wnioski mają charakter

ogólny i nie wszystkie są zapisywane.

Analiza osiągnięć szkolnych uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów. Zarówno dyrektor jak

i nauczyciele podczas wywiadów jednoznacznie stwierdzili, że podczas analizy osiągnięć uczniów bierze się

pod uwagę możliwości rozwojowe ucznia i stosuje indywidualizację pracy. Zdaniem dyrektora szkoła pozyskuje

wiedzę o możliwościach rozwojowych uczniów z obserwacji, analiz, rozmów z uczniami oraz przeprowadzanych

ankiet. Nauczyciele dodają, że analizują i respektują zalecenia wydawane przez poradnie

psychologiczno-pedagogiczne. Zarówno dyrektor jak i nauczyciele powiedzieli, że dla uczniów z deficytami

organizowane są dodatkowe zajęcia, nauczanie indywidualne, ponadto nauczyciele dostosowują dla nich metody

i formy pracy. Szkoła stara się stworzyć możliwości rozwoju dla uczniów o szczególnych zdolnościach poprzez

organizowanie kół zainteresowań, konkursów, realizację projektów.

W szkole formułuje się wnioski z analizy osiągnięć uczących się. Podczas wywiadu nauczyciele podają

następujące przykłady takich wniosków:

1. Uczniowie posiadają wysoki poziom kompetencji z języka francuskiego.

2. Potrzebne są dodatkowe zajęcia z matematyki.

3. Należy pracować nad poprawą frekwencji.

4. Należy wdrożyć projekt: „W sieci Życzliwości”.

Większość uczniów klas drugich (83/132) oceniając łatwość zajęć organizowanych w szkole uznała, że nie

były zbyt trudne, ani zbyt łatwe, dość trudne były one dla 35 osób, a łatwe dla 14 uczniów. Wszyscy(135)

ankietowani uczniowie klas trzecich uznali, że zajęcia, w których uczestniczyli w dniu badania były dostosowane

do ich możliwości, z czego 10 badanych uznało, że tylko niektóre, pozostałych 125 tak oceniło większość zajęć.

Nauczyciele dostrzegają możliwość uzyskania lepszych wyników przez uczniów. W ich ocenie

uczniowie, z którymi pracują, w większości są zdyscyplinowani – tak uważa 35/40 ankietowanych osób.

Nauczyciele stwierdzili, że uczniowie w większości mają chęć do nauki, przejawiają własną inicjatywę, uzyskują

lepsze wyniki i są aktywni.

Zdaniem uczniów wyrażonym podczas wywiadu nauczyciele okazują im wiarę w możliwości,

różnymi sposobami motywują do dalszej pracy. Uczeń, który się rozwija jest przez nauczycieli

chwalony, otrzymuje dodatkowe zadania. W razie porażki nauczyciele mówią, co zrobić, aby było

lepiej. Uczniowie uzdolnieni są zachęcani do udziału w konkursach. Opinie uczniów potwierdzili

rodzice. Podczas wywiadu stwierdzili, że nie słyszeli o tym, aby jakiś nauczyciel powiedział uczniowi,

że nie wierzy w jego możliwości. W razie jakiegoś niepowodzenia uczniowie mogą zawsze poprawić

ocenę, otrzymują od nauczycieli informację dotyczącą sposobu takiej poprawy. Nauczyciele wykazują

wysoki takt pedagogiczny bardzo dbają o to, aby każdy uczeń szkoły czuł się dobrze . Zdaniem

rodziców nauczyciele rozmawiają z uczniami, pomagają im w kierowaniu ich rozwojem (pomoc

w przygotowaniu do udziału w różnego rodzaju konkursach, rozmowy o przyszłości zawodowej

uczniów). 98 % rodziców uczniów VIII LO w Lublinie uznaje, że nauczyciele wierzą w możliwości uczniów,

co w porównaniu z innymi tego typu placówkami badanymi w Polsce, gdzie wskaźnik ten wynosi 86% daje

pozytywny obraz szkoły.Odpowiadając na pytanie zawarte w ankiecie:, „Czy nauczyciele wierzą w możliwości

uczniów?” 43 spośród 94 ankietowanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”(46,7%). Jest to ponad dwukrotnie
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więcej niż w innych tego typu placówkach w kraju(22,5%).

W szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczących się. Jako przykłady wykorzystania takich

wniosków dyrektor i nauczyciele podają wprowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki. Dyrektor podaje również,

że w każdej klasie przeprowadzono zajęcia na temat sposobów uczenia się, a w klasach trzecich odbywają się

zajęcia, które pomagają uczniom opanować stres podczas publicznych wystąpień. Większość uczniów została

przebadana pod kątem predyspozycji zawodowych. Nauczyciele podczas wywiadu dodają, że po przeprowadzeniu

analizy osiągnięć stwierdzono, że należy kontynuować realizację projektów edukacyjnych: „Matematyka –

reaktywacja”, „Uczeń do potęgi”, Katyń – ocalić od zapomnienia”. Rozszerzono współpracę z uczelniami wyższymi:

Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dyrektor stwierdził w ankiecie, że wdrażanie wniosków przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia.

Jako przykład wdrożonego wniosku dyrektor podał wprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki, czego

efektem była poprawa wyników matur właściwych w stosunku do matur próbnych.

Nie przekłada się to jednak na wzrost wyników matur właściwych: w maju 2010 roku średni wynik

z matematyki podstawowej wynosił 62%, a w roku 2011 średni wynik na poziomie podstawowym wynosił 50%.

Nauczyciele matematyki uznali, że trudno jest porównywać te wyniki, ponieważ różny był stopień trudności tych

matur.

Jako drugi wniosek dyrektor podaje:"należy skuteczniej motywować ucznia", a jako efekt jego wdrożenia

poprawę wyników nauczania z niektórych przedmiotów.

Brakuje w szkole jednoznacznych dowodów potwierdzających wpływ wdrażanych wniosków na wzrost

efektów kształcenia.

Przedstawione powyżej argumenty potwierdzają średni stopień spełnienia wymagania.

Poziom spełniania wymagania: C

Wymaganie:  Uczniowie są aktywni

Komentarz:

            Uczniowie są zaangażowani w zajęcia organizowane przez szkołę. Chętnie uczestniczą w różnego

rodzaju zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła pomaga uczącym się w niej realizować zainicjowane przez nich

działania. Poniżej przytoczone argumenty świadczą o wysokim stopniu spełniania wymagania przez

badaną placówkę.

Nauczyciele oceniając poziom zaangażowania uczniów podczas zajęć stwierdzili, że są zaangażowani. 14

spośród 38 ankietowanych osób oceniło ten poziom zaangażowania jako średni, natomiast 24 osoby uznały,

że jest wysoki. Oznakami zaangażowania uczniów w zajęcia (według nauczycieli) jest zadawanie pytań, zgłaszanie

się do odpowiedzi, zgłaszanie własnych pomysłów, wyrażanie własnych poglądów w danej sprawie. Ponadto

w opinii nauczycieli uczniowie chętnie wykonują zadania o wyższym stopniu trudności, (dodatkowe) jakimi są

referaty, plakaty, prezentacje. Według badanych, dzięki aktywności uczniów efektywna jest praca w grupach.

Nauczyciele podczas wywiadu wskazali działania, które wykonują w celu aktywizowania uczniów. Za

najważniejsze uznali możliwość uczestnictwa młodzieży w realizowanych w szkole różnorodnych projektach

edukacyjnych, wyjazdy krajowe i zagraniczne. Nauczyciele ukończyli kurs dotyczący sposobów motywowania

uczniów i podczas swoich zajęć stosują ciekawe formy pracy, wprowadzają metody aktywizujące uczniów (burza

mózgów, ćwiczenia, praca w grupie). Starają się aktywizować różne ośrodki percepcji uczniów ilustrując zajęcia

dziełami malarstwa, muzyką, filmem, prezentacją multimedialną. Dla uczniów szczególnie zainteresowanych

nauczyciele przygotowują i umieszczają na szkolnej platformie edukacyjnej materiały dydaktyczne, ćwiczenia,

testy, dyktanda. Ta forma pracy cieszy się coraz większym zainteresowaniem uczniów.

Oceniając atrakcyjność zajęć szkolnych 67% uczniów stwierdziło, że są one w większości wciągające

i angażują do udziału w nich. W porównaniu z innymi przebadanymi placówkami tego typu szkoła wypada lepiej.

W innych tego typu placówkach odsetek ten wynosi 53%. Atrakcyjność zajęć i zaangażowanie w nie uczniów

zostały potwierdzone podczas obserwacji wybranych lekcji.
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88% ankietowanych rodziców stwierdziło, że uczniowie chętnie angażują się w w zajęcia szkolne. Jako

zaangażowanych w zajęcia szkolne postrzega uczniów 26/38 ankietowanych nauczycieli. Wśród działań, jakie

uczniowie podejmują w ramach zajęć pozalekcyjnych badani wymieniają: udział młodzieży w akcjach

charytatywnych, rozwijanie zainteresowań i przygotowanie do udziału w konkursach, uczestnictwo w wycieczkach

i wyjściach do teatru, kina itp., uczestnictwo w zajęciach sportowych, muzycznych, plastycznych, teatralnych.

Grupa uczniów aktywnie pracuje w  kole dziennikarskim, gdzie wydaje gazetkę szkolną, tworzy filmy. Młodzież

chętnie uczestniczy w akcjach charytatywnych i kampaniach społecznych np.: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,

„Pomoc dla Afryki”. Nauczyciele piszą również o aktywnym jej udziale w realizacji szkolnych projektów: „Uczeń

on-line”, ”Uczeń do potęgi”, ”Informatyka plus”, „Miłosz od nowa”.

Zdaniem uczniów, wśród których przeprowadzono ankietę większość zajęć jest interesujących

i wciągających, tak uważa 71% ankietowanych. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w porównaniu z innymi

badanymi placówkami tego typu w omawianej szkole aż 32% uczniów stwierdziło, że niemal wszystkie zajęcia

pozalekcyjne są wciągające i angażujące, zaś w grupie porównawczej odsetek tak twierdzących wynosi 17%.

Ankietowani rodzice w większości(61%) oceniają, że ich dzieci chętnie chodzą na zajęcia pozalekcyjne.

Uczący się podejmują inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Uczniowie

podczas wywiadu grupowego stwierdzili, że „rozwijać się, to dążyć do lepszych wyników w różnych dziedzinach",

a szkoła stwarza im takie możliwości poprzez wprowadzanie profili zgodnych z ich oczekiwaniami, organizowanie

dodatkowych zajęć dla tych, którzy tego potrzebują . Zdaniem uczniów w szkole można też rozwijać własne

zainteresowania poprzez udział w projektach (teatr, film, dziennikarstwo, historia, informatyka, matematyka,

plastyka).

Zdaniem uczniów, rodziców, nauczycieli i partnerów , w szkole dba się o rozwój duchowy młodego

człowieka, kształtowanie jego wrażliwości na ludzi i świat poprzez udział w akcjach charytatywnych, pracę

w wolontariacie, udział w kampaniach społecznych („Cały Lublin czyta dzieciom”, „Sprzątanie świata”), stałą

współpracę z Domem Dziecka w Lublinie, ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.

Uczniowie , nauczyciele rodzice i partnerzy szkoły wymieniają różnego rodzaju inicjatywy podejmowane

przez uczniów na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Są to: współpraca z Teatrem NN polegająca na pracy

z tekstem literackim, organizowanie przedstawień klasowych podczas corocznej ”Wiosny Teatralnej”, zgłaszanie

propozycji godzin wychowawczych, organizacja zajęć dodatkowych, proponowanie i organizowanie wycieczek

klasowych, zapraszanie do szkoły ciekawych ludzi, zgłaszanie propozycji udziału w akcjach charytatywnych

(zbieranie funduszy dla powodzian, dla dzieci w Afryce, Kazachstanie, zbiórka zabawek dla dzieci z domu dziecka,

zbiórki żywności dla osób potrzebujących).

Młodzież ocenia, że ma wpływ na to, co się dzieje w szkole, tak stwierdziło 82% badanych. Ankietowani

uczniowie uznali, że najwięcej do powiedzenia mają w zakresie organizacji zajęć, (terminy sprawdzianów,

powtarzanie wybranych partii materiału), wolontariat, projekty szkolne, zajęcia pozalekcyjne, konkursy, akademie

szkolne. Dyrektor podczas wywiadu dodał, że z inicjatywy uczniów szkoła zakupiła sprzęt do gry w tenisa

stołowego, wyposażyła toalety w lustra, zakupiła ławki na korytarze szkolne i dodatkowy sprzęt komputerowy

do biblioteki szkolnej.

Szkoła realizuje działania zainicjowane przez uczących się. Teza ta znajduje potwierdzenie

w odpowiedziach udzielonych w czasie wywiadów przez dyrektora, nauczycieli i uczniów. Wśród działań

zainicjowanych przez uczniów i realizowanych przez szkołę respondenci wymieniają: wolontariat, organizację

spektakli teatralnych, dodatkowych zajęć z chemii, matematyki, języka angielskiego, organizowanie maratonów

filmowych, które polegają na całonocnym oglądaniu klasyki filmowej, spotkania z ciekawymi ludźmi (kombatanci

wojenni żołnierze AK, więźniowie obozu na Majdanku, współcześni poeci Lubelszczyzny), prawybory do sejmu.

Potwierdzenie zrealizowanych działań znajdujemy w szkole w postaci informacji umieszczonych

na gazetkach ściennych. W gablotach znajduje się dokumentacja fotograficzna z komentarzami dotycząca

wyjazdów zagranicznych, wycieczek, występów teatralnych, udziału w konkursach, akcjach charytatywnych.

W kronice szkolnej odnajdujemy informacje dotyczące zorganizowanych imprez i przedsięwzięć.

Powyższe argumenty potwierdzają bardzo wysoki poziom spełniania wymagania przez placówkę.

Poziom spełniania wymagania: A
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Wymaganie:  Respektowane są normy społeczne

Komentarz:

            Uczniowie szkoły zachowują się zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi. Cechuje ich

wysoka kultura osobista, dojrzałość, życzliwość wobec innych, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka

i umiejętność niesienia pomocy. Poniżej znajdują się argumenty świadczące o bardzo wysokim poziomie

spełniania tego wymagania przez badaną placówkę.

Szkoła jest bezpieczna. Zdecydowana większość ankietowanych uczniów tj. 67% czuje się bezpiecznie

w szkole poza zwykłymi godzinami pracy. Spośród nieodpowiednich zachowań zaobserwowanych na terenie

szkoły w ciągu ostatniego roku najwięcej osób 60/132 wskazuje, że było świadkami, gdy ktoś obrażał osobę z ich

klasy. 115/132 ankietowanych uczniów stwierdziło, że w szkole nie ma miejsc, w których czuliby się

niebezpiecznie. Podczas lekcji w dniu badania 96,5% uczniów czuło się bezpiecznie.

Szkoła jest bezpieczna zarówno w opinii rodziców jak i pracowników niepedagogicznych i partnerów.

Zdaniem badanych respondentów w szkole nie obserwuje się zachowań typu bójki, przemoc, używanie

narkotyków. Pracownicy niepedagogiczni stwierdzili, że jest grupa uczniów palących papierosy, ale nie robią tego

w szkole. Szkoła dba o bezpieczeństwo młodzieży poprzez korzystanie z monitoringu wizyjnego. Bezpieczeństwo

poprawia też obecność przy wejściu do budynku ochroniarza, który dba o to, by nikt nieupoważniony nie wszedł

do szkoły. Zdaniem pracowników niepedagogicznych w szkole nie ma niebezpiecznych miejsc, a młodzież

wykazuje wysoką kulturę osobistą. Partnerzy szkoły podkreślają, że obserwują u młodzieży wspólną troskę o siebie

i swoich kolegów, współpracę i wzajemny szacunek.

Podczas obserwacji zajęć zauważono, że uczniowie czują się bezpiecznie, nauczyciele zadbali

o bezpieczeństwo uczniów poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków BHP, właściwą organizację zajęć,

wprowadzenie atmosfery sprzyjającej pracy. Uczniowie swobodnie wypowiadali się, zadawali pytania,

z szacunkiem odnosili się do wypowiedzi swoich koleżanek i kolegów. Nauczyciele stawiali uczniom jasne

wymagania, dostosowane do ich możliwości.

Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy. Zdecydowana większość ankietowanych uczniów (95 %)

stwierdziła, że zasady właściwego zachowania się w szkole są dla nich jasne. W stosunku do innych tego typu

badanych placówek na korzyść szkoły przemawia fakt, że 75% ankietowanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie

tak”, podczas gdy w porównywalnych placówkach było to 54% uczniów, 85,5% uczniów badanej szkoły stwierdziło,

że nauczyciele przestrzegają norm, które sami głoszą.

Wśród praw, które im przysługują młodzież podczas wywiadu wymienia prawo do: własnego zdania,

zgłaszania pomysłów, nie przygotowania się do zajęć , poprawiania ocen, nie rozumienia omawianego tematu

lekcji. Jako najważniejsze swoje obowiązki uczniowie wymieniają: systematyczną pracę, uczęszczanie na zajęcia,

przygotowanie do zajęć. Ich zdaniem o prawach i obowiązkach oraz o regulaminach obowiązujących

w pracowniach rozmawiają z nauczycielami wszystkich zajęć na początku roku szkolnego.

Partnerzy uznali, że najczęściej prezentowane przez uczniów tej szkoły zachowania to: tolerancyjność, chęć

współpracy z organizacjami pozarządowymi, życzliwość wobec innych ludzi, umiejętność współpracy ze szkołą jej

absolwentów, akceptacja ustalonych norm, aktywność i podejmowanie inicjatyw.

W szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń. Dyrektor szkoły w wywiadzie

stwierdził, że jest ona prowadzona poprzez obserwacje nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,

rozmowy z uczniami i ich rodzicami, rozmowy z nauczycielami uczącymi. Przeprowadzono analizę SWOT

dotyczącą zagrożeń, z której wynikła konieczność zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w drodze do domu po

skończonych zajęciach (uczniowie chodzą w grupach na przystanek autobusowy).

W dokumentacji szkoły znajdujemy potwierdzenie prowadzonych diagnoz w postaci przyjętych programów:

wychowawczego i profilaktyki. Protokoły posiedzeń rady pedagogicznej zawierają analizy prowadzone przez

pedagoga szkolnego.

Spośród ankietowanych rodziców 86% stwierdziło, że pozytywne zachowania ich dzieci są dostrzegane

przez nauczycieli, 88% uważa, że otrzymuje od szkoły informacje dotyczące zagrożeń. W szkole podejmuje się

działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań.

Zdaniem dyrektora i rodziców wyrażonymi podczas wywiadów szkoła podejmuje działania wzmacniające pożądane
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zachowania uczniów. Są to pochwały wobec klasy, na zebraniu z rodzicami, nagrody przyznawane na koniec roku

szkolnego, listy gratulacyjne dla rodziców. Rodzice podkreślają, że dla nich bardzo ważne są słowa pochwały

na temat ich dzieci, które słyszą od nauczyciel. Wzmacniają one poczucie własnej wartości u ich dzieci. Zdaniem

rodziców, jeżeli zdarza się zachowanie niewłaściwe, to nauczyciele reagują na nie: "zdecydowanie tak" stwierdza

47% badanych rodziców, podczas gdy w innych tego typu placówkach jest ich 33%. Ponadto 14% badanych

rodziców uważa, że nie ma w szkole niewłaściwych zachowań, podczas gdy w innych szkołach stwierdza tak

zaledwie 2,6% ankietowanych.

Wypowiedzi dyrektora i pracowników niepedagogicznych dotyczące sposobów reagowania na niewłaściwe

zachowania i wzmacnianie pozytywnych wskazują na to, że szkoła najwięcej uwagi poświęca na profilaktykę

i uprzedzanie możliwych negatywnych zjawisk. W szkole realizowane są programy: wychowawczy i profilaktyki,

które są skuteczne. Wychowawcy klas organizują spotkania rodziców z pracownikami Monaru w ramach działań:

”Świadomy rodzic - bezpieczne dziecko”, zajęcia z młodzieżą, na których uzyskują wiedzę o zgubnym wpływie

na organizm człowieka używek, sposobach skutecznego uczenia się, budowaniu poczucia własnej wartości,

asertywności, kreatywności. Zdaniem wymienionych wyżej respondentów w przypadku zaistnienia niewłaściwego

zachowania stosuje się przyjęte w statucie procedury: rozmowa z uczniem, rozmowa z rodzicami, podpisywanie

kontraktu pomiędzy szkołą, a uczniem i jego rodzicami. Zarówno dyrektor jak i pracownicy niepedagogiczni

podkreślili znaczenie w procesie wychowawczym etapu naprawienia wyrządzonej szkody (naprawienie

zniszczonego mienia, pomoc w utrzymaniu porządku w przypadku uczniów nie zmieniających obuwia).

Zarówno dyrektor jak i nauczyciele podczas wywiadów stwierdzili, że w szkole dokonuje się analizy

działań podejmowanych dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań. Nauczyciele

podali, że analizują wyniki ankiet, określają mocne i słabe strony szkoły. Ustalono jednolite procedury

postępowania w przypadku wystąpienia złych zachowań. W zespołach wychowawczych ustala się sposoby

postępowania wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze. Skuteczność prowadzonych działań jest

monitorowana przez wszystkich pracowników szkoły, a pojawiające się wnioski są omawiane na radach i  służą

modyfikacji działań. Dyrektor stwierdził, że w szkole wzmacnia się zachowania pożądane, gdyż przypadki złych

zachowań są sporadyczne. Nauczyciele dodali, że ujednolicono procedury dotyczące stosowania kar i nagród,

uszczegółowiono zapisy w statucie dotyczące zasad postępowania w przypadku zamiaru wydalenia ucznia ze

szkoły, szczegółowo opisano zasady oceniania szkolnego.

Partnerzy szkoły stwierdzili, że jej system wychowawczy jest spójny, a praca nad kształtowaniem

właściwych postaw, to systematycznie prowadzony proces. W szkole nikt nie jest dyskryminowany, uczniowie

z dysfunkcjami biorą udział w publicznych występach. Młodzież z szacunkiem traktuje ludzi niepełnosprawnych.

Niewidomy nauczyciel historii otrzymuje wsparcie ze strony uczniów. Młodzi ludzie uczą się w ten sposób

szlachetnych zachowań i dobrze pojętej tolerancji. Zdaniem partnerów nauczyciele są autorytetami dla swoich

uczniów.

 Podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy uczących się. Spośród

ankietowanych nauczycieli 33/40 stwierdziło, że podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia opinie

uczniów. Uwzględnione inicjatywy uczniów dotyczyły czasu trwania i tematyki wycieczek, tematyki godzin

wychowawczych (wprowadzono zajęcia o asertywności), sposobów oceniania, określania predyspozycji

zawodowych wychowanków, wyjść do kina, teatru, zajęć na uczelni. Uczniowie podczas wywiadu stwierdzili, że na

początku klasy pierwszej zapoznają się z dokumentami regulującymi zasady zachowania się w szkole i ustalają

reguły postępowania w klasie. Propozycje zmian mogą zgłaszać poprzez przedstawicieli Samorządu

Uczniowskiego, ale nie mieli takich potrzeb, ponieważ obowiązujące w szkole normy są przez wszystkich

akceptowane. Dyrektor dodał, że uczniowie zgłosili chęć włączenia się w kampanie społeczne dotyczące walki

z rakiem i uzależnień i otrzymali wsparcie ze strony nauczycieli.

Uczniowie prezentują zachowania zgodne z wymaganiami. Tezę tę potwierdzają podczas wywiadów

zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni szkoły. Nauczyciele uznali, że sukcesem szkoły jest to,

że jej uczniowie są życzliwi wobec innych, tolerancyjni, otwarci na sprawy innych ludzi, empatyczni, akceptujący

i doceniający osoby niepełnosprawne, szanujący historię. Według nich niepożądane zachowania zdarzają się

w szkole sporadycznie. Spotyka się agresję werbalną, korzystanie z telefonów komórkowych podczas zajęć.

Pracownicy niepedagogiczni powiedzieli, że w zachowaniu uczniów szkoły najbardziej podoba im się to, że są

wrażliwi na problemy innych ludzi, biorą udział w akcjach charytatywnych, pomagają pracownikom szkoły

w utrzymaniu porządku (grabią liście, pomagają odśnieżać, malują ogrodzenie), w szkole nie ma "rewii mody",

uczniowie ubierają się stosownie, są tolerancyjni i życzliwi wobec innych. Zdaniem badanych uczniom tej szkoły nie

wolno przeklinać, palić, stosować używek, ubierać się wyzywająco, a niewłaściwe zachowania zdarzają się bardzo
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rzadko. Zdarzają się pojedyncze przypadki palenia papierosów, głośnego zachowania. Dyrektor w ankiecie

wymienił kary, jakie zastosował wobec uczniów nierespektujących przyjętych norm. Zdarzyło się palenie

papierosów i wagary. Po rozmowach z uczniami i ich rodzicami uczniowie otrzymali upomnienia.

Podczas obserwowanych zajęć uczniowie zachowywali się zgodnie z przyjętymi normami, wykazywali się

umiejętnością pracy w grupie, zdolnością uważnego słuchania innych, swobodą wypowiadania się. Można było tez

zaobserwować, że wspierają się i uzupełniają w pracy, są wobec siebie życzliwi, grzeczni. W czasie obserwacji

placówki nie zauważono żadnych niewłaściwych zachowań. Na przerwach wszyscy zachowywali się spokojnie,

rozmawiali ze sobą, czytali książki, rozmawiali z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. Szkołę odwiedzali

również jej absolwenci, którzy rozmawiali z uczniami i pracownikami.

Postawy prezentowane przez uczniów potwierdzają bardzo wysoki poziom spełniania wymagania

przez szkołę.

Poziom spełniania wymagania: A
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Obszar: Procesy

Wymaganie:  Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

Komentarz:

            

Szkoła działa zgodnie z przyjęta koncepcją pracy, która jest znana pracownikom, uczniom i ich

rodzicom. Zgromadzone podczas badania informacje pozwalają stwierdzić, że szkoła realizuje swoją

koncepcję, której jednym z głównych założeń jest praca z pasją i umożliwianie młodzieży wszechstronnego

rozwoju, w tym kreatywności i twórczego myślenia. Te argumenty argumenty potwierdzą wysoki poziom

spełniania wymagania przez szkołę.

Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana pracownikom szkoły. Teza ta znajduje potwierdzenie

w zbieżności wypowiedzi nauczycieli, dyrektora i pracowników niepedagogicznych, których badani udzielili podczas

wywiadów. Najważniejsze założenia tej koncepcji, to:

1. wizja absolwenta: niezależny, krytyczny, samodzielny, z inicjatywą, mający wysoką kulturę osobistą

i wrażliwość, znający języki obce, umiejący pracować w grupie, umiejący posługiwać się technologią

informacyjną, radzący sobie w sytuacjach trudnych, dbający o zdrowie.

2. strategiczne warianty rozwoju szkoły to: doskonalenie i podnoszenie jakości pracy

dydaktyczno-wychowawczej, stworzenie szkoły bezpiecznej, promocja szkoły, współpraca ze społecznością

lokalną, przeciwdziałanie stresom.

Istniejąca w szkole koncepcja pracy została przyjęta przez radę pedagogiczną 30 sierpnia 2011 roku.

Wcześniej obowiązywał "Program Rozwoju Szkoły", który był przyjęty do realizacji 9 listopada 2004 roku.

Zdecydowana większość nauczycieli, 35/40 ankietowanych , stwierdziła, że rada przyjęła wspólnie wypracowaną

koncepcję pracy, 37/40 pedagogów czuje się jej współautorami 

Szkoła prowadzi działania realizujące przyjętą koncepcję pracy. W opinii dyrektora i nauczycieli

najważniejsze działania służą temu, by wyposażyć ucznia w potrzebne mu na dalszym etapie kształcenia

wiadomości i umiejętności i wspierać jego rozwój. Zdaniem dyrektora głównym staraniem wszystkich pracowników

jest ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej nakierowane na wszechstronny

rozwój ucznia. Działania stałe to: nauka i wychowanie, organizacja cyklicznych imprez takich jak :"Wiosna

teatralna", "Jesienne debiuty poetyckie", akcje charytatywne, uroczystości o charakterze historycznym

i patriotycznym (11 listopada, 3 Maja, święto patrona szkoły, rocznica zbrodni katyńskiej), ślubowanie klas

pierwszych. Nowe imprezy to: "Talenty Ósemki, wspomnienie o Janie Pawle II, realizowane we współpracy

z parafią św. Krzyża w Lublinie. Szkoła uczestniczy w projektach organizowanych przez miasto i w projektach

ogólnopolskich, czego przykładami są: "Lublin miastem poezji", "Kto czyta, żyje wielokrotnie", "Przywrócić pamięć",

"Cała Polska czyta dzieciom".

Koncepcja pracy szkoły jest analizowana. Potwierdzają tę tezę zarówno dyrektor jak i nauczyciele - 37/40

ankietowanych nauczycieli stwierdziło, że uczestniczyło w pracach nad jej analizą i modyfikacją. Dyrektor

stwierdził, że w analizie i modyfikacji koncepcji uczestniczyła cała Rada Pedagogiczna, rodzice i uczniowie.

Nauczyciele i dyrektor wymieniają następujące wnioski wynikające z analizy omawianego zagadnienia: zachęcić

młodzież do nauki w szkole poprzez wprowadzenie nowych profili nauczania, zacieśnić współpracę z organizacjami

pozarządowymi, uczelniami, gimnazjami, promować szkołę w środowisku. Dyrektor i nauczyciele podają zmiany,

jakich dokonano uwzględniając powyższe wnioski: wprowadzono nowe profile nauczania(edukacja filmowa,

dziennikarstwo, ratownictwo medyczne, edukacja teatralna), nawiązano współpracę z Wydziałem Chemii UMCS,

ze Studium Medycznym,z Wyższa Szkołą Pedagogiki i Administracji w Lublinie.

Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i akceptowana przez nich. Dyrektor

 14 / 37Raport z ewaluacji: VIII Liceum Ogólnokształcące



powiedział, że uczniowie szkoły są zapoznawani z sylwetką absolwenta i założeniami koncepcji, które są zawarte

w programie wychowawczym szkoły. Podczas wywiadu uczniowie wykazali się znajomością koncepcji szkoły

wymieniając tę sfery działalności, na które kładzie się szczególny nacisk, ich zdaniem są to: troska o atrakcyjność

profili nauczania, aktywny udział w życiu szkoły i środowiska, wychowanie patriotyczne, edukacja kulturalna,

przyjazny uczniowi klimat. Ponadto uczniowie powiedzieli, że podoba im się to, że w szkole jest duża tolerancja,

uczniowie poznają historię, tradycje, uczą się patriotyzmu, uczestniczą w akademiach.Duży nacisk kładzie się na 

kulturę osobistą. Szkołę wyróżnia oferta językowa: hiszpański, francuski, łacina, rosyjski, niemiecki. Nauczanie

języków odbywa się w grupach, do których uczniowie są kwalifikowani na podstawie poziomu zaawansowania.

W szkole jest bezpiecznie i panuje miła atmosfera. Nauczyciele starają się zapewnić uczniom wszechstronny

rozwój i pomagają im w osiąganiu dobrych wyników w nauce. Uczniom podoba się również usytuowanie szkoły,

wyniki osiągane na maturach, indywidualne podejście nauczycieli do uczniów. Ich zdaniem trochę przestarzałe są

meble w niektórych salach.

Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana rodzicom i akceptowana przez nich. Podczas

wywiadu rodzice potwierdzili wszystko, o czym mówili nauczyciele i uczniowie.Dodali, że młodzież uczy się tu

otwartości na świat, tolerancji, wrażliwości na potrzeby innych ludzi poznaje inne kultury i zwyczaje. Uczniowie tej

szkoły charakteryzują się wysoka kultura osobistą. W opinii rodziców szkoła jest bezpieczna,a główne założenia jej

pracy są dobre i odpowiadają ich aspiracjom.

Powyższe rozważania potwierdzają wysoki poziom spełniania wymagania przez szkołę. 

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie:  Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Komentarz:

            

Oferta edukacyjna szkoły jest spójna z obowiązującą podstawą programową. Jej wzbogacanie

wynika z zapotrzebowania uczniów i umożliwia rozwój ich zainteresowań. Szkoła realizuje innowacje

pedagogiczne, które kształcą kompetencje potrzebne na rynku pracy. Poniżej przedstawiono dowody

świadczące o bardzo wysokim poziomie spełniania wymagania przez szkołę.

W szkole obowiązuje podstawa programowa z 2002 roku ("stara podstawa"). Nauczyciele i dyrektor szkoły

stwierdzili, że programy edukacyjne zawierają wszystkie elementy podstawy programowej tj. cele edukacyjne,

treści nauczania, zadania szkoły, przewidywane osiągnięcia. Osiągnięcia uzyskiwane przez uczniów są

weryfikowane w porównaniu ze standardami egzaminacyjnymi określonymi przez CKE.

Na wszystkich obserwowanych zajęciach nauczyciele realizowali treści zawarte w podstawie programowej

specyficzne dla danego przedmiotu. Na każdej lekcji nauczyciele kształtowali umiejętności ponadprzedmiotowe:

pracy w grupie, korzystania z różnych źródeł informacji, wypowiadania się. Uczniowie wyjaśniali związki

i zależności pomiędzy różnymi elementami przyrody, analizowali schematy rządzące przyrodą, uczyli się

badawczego sposobu myślenia, wykonywali ćwiczenia z wykorzystaniem poznanej wiedzy.

Dyrektor stwierdził, że programy nauczania wychowania i profilaktyki zawierają całą obowiązującą podstawę

programową.

Oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów.Ankietowani uczniowie twierdzą, że w szkole chcą

przede wszystkim zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do dobrego zdania matury i radzenia sobie na studiach,

wykształcić umiejętność skutecznego uczenia się, posługiwania się językami obcymi i technologią informacyjną.

Ważne są też dla nich umiejętności: radzenia sobie w sytuacjach trudnych, panowania nad stresem,

funkcjonowania w grupie, współpracy i komunikacji międzyludzkiej. Zdaniem młodzieży ważna jest możliwość

pracy nad rozwojem sfery duchowej – uwrażliwianie na odbiór kultury, wzmacnianie morale, uczenie tolerancji

i otwartości, oparcie rozwoju na wartościach. Spośród badanych uczniów 86% stwierdza, że szkoła umożliwia im

uczenie się tych najważniejszych rzeczy. Wypowiedzi nauczycieli podczas wywiadu świadczą o ich dobrym

rozeznaniu potrzeb ucznia. Za najważniejsze działania szkoły z punktu widzenia potrzeb ucznia uznają oni

nauczanie języków obcych, indywidualną pracę z uczniem, organizację zajęć dodatkowych w celu lepszego
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przygotowania uczniów do matury, uczestnictwo w życiu kulturalnym, pracę w kołach zainteresowań. Zdanie

rodziców jest zbieżne ze zdaniem uczniów i nauczycieli, 96% ankietowanych rodziców uznało, że szkoła zaspokaja

potrzeby edukacyjne ich dzieci.

Oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Dyrektor,

nauczyciele i partnerzy szkoły wymieniają tu umiejętność autoprezentacji, znajomość języków obcych posługiwanie

się technologią informacyjną i komunikacyjną. Partnerzy szkoły wymieniają ponadto takie kompetencje jak:

odpowiedzialność, punktualność, zdolność analizowania, wnioskowania i dokonywania syntezy, kreatywność,

umiejętność pracy w zespole, umiejętność dokonywania wyborów, łatwość w kontaktowaniu się z ludźmi (również

z obcokrajowcami).

Nauczyciele i dyrektor stwierdzili, że realizacja podstawy programowej jest monitorowana przez zespoły

przedmiotowe i poszczególnych nauczycieli. Jako wnioski wynikające z tego monitoringu wprowadzono:

"organizację zajęć polegającą na przydzielaniu zastępstw tak, aby nie przepadały lekcje z zakresu przedmiotów

zdawanych na maturze, większą liczbę godzin matematyki w klasach pierwszych, zajęcia dodatkowe

z przedmiotów maturalnych". Aktualnie trwają przygotowania do wprowadzenia zmian związanych z wejściem od 1

września 2012 roku nowej podstawy programowej.

Dyrektor i nauczyciele zgodnie podają , iż w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów oferta

programowa szkoły została wzbogacona o innowacje pedagogiczne: grafika komputerowa, elementy pedagogiki

i psychologii, edukacja filmowa, ratownictwo medyczne, elementy historii sztuki, elementy dziennikarstwa i animacji

kultury. Nauczyciele dodają, że do współpracy z młodzieżą szkoła pozyskała pracowników naukowych UMCS-u,

aktora Teatru im. Juliusza Osterwy, specjalistów warsztatów terapii zajęciowej pracowników "Stowarzyszenia

Klanza" i "Fundacji Proesterno". Wprowadzono również nauczanie języków obcych w grupach międzyoddziałowych

i nauczanie łaciny w klasach humanistycznych.

Wśród ankietowanych uczniów 66% uważa, że szkoła pomaga im rozwijać ich zainteresowania, potwierdza

to 92% ankietowanych rodziców. Partnerzy szkoły podczas wywiadu stwierdzili, że szkoła wprowadziła nowe treści

nauczania, zajęcia interdyscyplinarne, dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki i chemii dla wszystkich chętnych.

 Dyrektor i nauczyciele zgodnie stwierdzają, że szkoła realizuje innowacje pedagogiczne. Są to autorskie

programy nauczycieli, które uwzględniają umiejętności interdyscyplinarne. Dyrektor stwierdził, że wprowadzono

naukę języka angielskiego dla wszystkich w grupach o podobnym stopniu zaawansowania. Drugi język obcy

prowadzony jest w grupach międzyoddziałowych zgodnie z wyborem ucznia. W ubiegłym roku wprowadzono nowe,

interesujące dla uczniów przedmioty: grafikę komputerową , edukację filmową i elementy pedagogiki i psychologii.

W bieżącym roku wprowadzone zostały: "elementy historii sztuki" , "elementy ratownictwa medycznego", "elementy

dziennikarstwa", "animacja kultury'. Szkoła realizuje programy: "Uczeń do potęgi" - dla uczniów

o zainteresowaniach przedmiotami ścisłymi, "Uczeń on-line" dla zainteresowanych językiem angielskim,"

Informatyka +"," Matematyka -reaktywacja", polsko-niemieckie projekty językowe obejmujące między innymi

wspólne wyjazdy polskiej i niemieckiej młodzieży.

Powyższe informacje potwierdzają bardzo wysoki poziom spełniania wymagania przez szkołę.

I

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

Komentarz:

            

Procesy edukacyjne przebiegające w badanej szkole są planowane i zorganizowane w sposób

sprzyjający uczeniu się. Ocenianie uczniów daje im wyczerpującą informację o postępach w nauce oraz

motywuje ich do dalszej pracy. W szkole monitoruje się zachowanie uczniów i ich postępy w nauce.

Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się.

Poniżej przedstawione argumenty świadczą o średnim poziomie spełniania wymagania przez badaną

szkołę.

Obowiązująca w szkole podstawa programowa nie zawiera zalecanych warunków i sposobów jej realizacji,

ale ankietowani nauczyciele podali sposoby realizacji treści określonych w przyjętych do realizacji programach

nauczania. Są to między innymi: zajęcia w grupach, prowadzenie doświadczeń, eksperymentów i obserwacji,

lekcje muzealne, wyjścia do kina i teatru, wykorzystanie zasobów internetu, upowszechnianie wiedzy o technikach

i sposobach skutecznego uczenia się.

Realizowane w szkole procesy edukacyjne są planowane. Dyrektor podczas wywiadu powiedział,

że planowanie procesów edukacyjnych rozpoczyna się od rozpoznania potrzeb edukacyjnych i analizy rynku

edukacyjnego. Następnie planuje się liczbę klas i rozszerzenia. Po szkoleniowej radzie pedagogicznej

opracowywane są programy innowacyjne i sporządzany jest arkusz organizacyjny szkoły. Wśród ankietowanych

nauczycieli 39/40 stwierdziło, że w szkole planuje się procesy edukacyjne. W planowaniu tych procesów

nauczyciele uwzględniają: potrzeby uczniów (38/40 osób), możliwości uczniów (37/40), czas potrzebny

na realizacje poszczególnych treści (32/40), organizację roku szkolnego (30/40). Wśród innych istotnych czynników

uwzględnianych w procesie planowania wymieniane są: wnioski z dotychczasowych działań, standardy

egzaminacyjne, aktualna oferta środowiska, tradycje środowiska i szkoły, aktualne wydarzenia w Polsce i na

świecie.

Organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się. Znajduje to potwierdzenie w wypowiedziach

ankietowanych nauczycieli: 39/40 uznało, że szkoła zapewnia im możliwość korzystania z potrzebnych podczas

zajęć pomocy dydaktycznych, 38/40 oceniło, że pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia sprzyjają

osiąganiu zamierzonych celów. Ocena organizacji zajęć przez uczniów potwierdza opinie nauczycieli: 76%

ankietowanej młodzieży stwierdza, że raz lub kilka razy w tygodniu czuje zmęczenie z powodu liczby zajęć

w szkole w ciągu jednego dnia, a 16% nie odczuwa takiego zmęczenia. Wyniki te są porównywalne z wynikami

ankiet w innych tego typu placówkach. Lepszą niż inne placówki ocenę szkoła uzyskała u uczniów pytanych

o organizację pracy w dniu ankietowania: 55% badanych nie odczuwało zmęczenia z powodu liczby zajęć podczas

gdy w porównywalnych placówkach wynik ten wynosił tylko 37%. Z analizy tygodniowego planu zajęć wynika,

że liczba godzin dla klas jest rozłożona równomiernie na poszczególne dni tygodnia, a rozłożenie przedmiotów

w planie dnia uwzględnia zasady higieny pracy i sprzyja uczeniu się. Zdaniem 88% ankietowanych rodziców

ułożenie planu lekcji sprzyja uczeniu się, a 10% uznało, że raczej nie. W porównywalnych placówkach 75%

badanych rodziców stwierdziło, że ułożenie planu sprzyja uczeniu się i aż 23% uznało, że nie sprzyja.

Sprzyjającą uczeniu się organizację pracy obserwowano podczas zajęć. Nauczyciele zachęcali uczniów

do wzajemnego uczenia się, umożliwiali im poprawę popełnionych błędów, zachęcali do wyrażania własnych opinii.

W najliczniejszej klasie było 25 uczniów, wszyscy byli zaangażowani w pracę, otrzymywali zadania, którym umieli

sprostać. Organizacja zajęć pozwalała na wymianę myśli w grupie, wzajemne uczenie się oraz na indywidualne

wypowiedzi. Jeżeli ktoś popełnił błąd to otrzymywał od nauczyciela informację o istocie błędu i czas na poprawną

odpowiedź. Atrakcyjność zadań i  możliwość uzyskania dobrej oceny motywowały uczniów do zaangażowania.

Nauczyciele wykorzystywali różnorodne formy pracy uczniów i sposoby przekazywania informacji

(nauczanie polisensoryczne).

Wymieniane przez nauczycieli stosowane metody można pogrupować na sprzyjające:

1. pracy zespołowej - projekt, drama, dyskusja, gry dydaktyczne, praca w grupach, burza mózgów,

śnieżna kula, wędrujące kartki,
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2. samodzielności i kreatywności uczniów - ćwiczenia, mapy mentalne, praca na platformie edukacyjnej,

praca z tekstem, debata, sąd,

3. rozwiązywaniu przez uczniów problemów - pokaz, doświadczenie, wycieczka, eksperyment, analiza

SWOT, drzewko decyzyjne, metaplan, warsztaty.

Ankietowani nauczyciele wykorzystują metodę projektu:15/40 kilka razy w roku, 18/40 raz w roku a 5/40

rzadziej niż raz w roku. Na wybór metody pracy z uczniami największy wpływ mają: potrzeby uczniów, treści i cele

zajęć, możliwości uczniów.

Ankietowani uczniowie stwierdzili, że nauczyciele na zajęciach często wykorzystują komputer, projektor,

internet, 46% badanych uznało, że na większości zajęć ma możliwość rozwiązywania problemów stawianych przez

nauczycieli, 49% zaś ma taką możliwość na niektórych zajęciach. W dniu przeprowadzania ankiety 79% badanych

uczniów pracowało w grupach, a 92% miało możliwość postawienia pytania i poszukania na nie odpowiedzi.

W dniu badania 75% ankietowanych uczniów odczuwało zaciekawienie lekcjami, podczas gdy w porównywalnych

przebadanych placówkach odsetek takich uczniów wynosił 57%. Swoją aktywność na zajęciach potwierdziło 75%

ankietowanych uczniów, 59% stwierdziło, że ktoś im pomógł w zastanowieniu się nad tym, czego się nauczyli

w tym dniu.

Na obserwowanych zajęciach nauczyciele stwarzali uczniom możliwości samodzielnego wykonania zadań,

stosowali zróżnicowane metody w celu aktywizacji uczniów, stwarzali możliwości pracy zespołowej, wykorzystywali

projektor multimedialny, komputer, rzutnik, film edukacyjny). Nauczyciele odwoływali się do doświadczeń uczniów

(lekcja historii, języka polskiego, języka angielskiego, biologii), zadania stawiane uczniom były dostosowane do ich

kompetencji. Nauczyciele stymulowali pracę uczniów przekazując komunikaty typu: jesteś na dobrej drodze,

dobrze myślisz, dobry początek. Zadawane prace domowe były adresowane do wszystkich uczniów i dla

zainteresowanych.

Uczniowie i nauczyciele maja łatwy dostęp do technologii informatyczno-komunikacyjnych. Szkoła posiada 2

pracownie komputerowe i centrum multimedialne, ponadto w każdej pracowni znajduje się komputer z dostępem

do internetu.

Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce, stwierdziło tak 37/40 ankietowanych

nauczycieli. Na tle innych tego typu placówek mniej osób (64%) zawsze udziela takiej informacji, w innych

placówkach było to 78% nauczycieli. Podawana przez nauczycieli informacja zwrotna podkreśla to, co było dobre,

jakie wystąpiły braki i jak należy pracować, aby ewentualnie poprawić ocenę. Zdanie nauczycieli potwierdziły

sytuacje obserwowane podczas zajęć. Nauczyciele podawali przyczyny, dla których odpowiedź była prawidłowa

lub nie, udzielali opisowych informacji zwrotnych po odpowiedziach uczniów, zadawali pytania naprowadzające

na właściwą odpowiedź, informowali o trafności odpowiedzi. Duża ilość dobrych odpowiedzi świadczyła o wysokim

poziomie zrozumienia przez uczniów omawianych zagadnień.

Uczniowie w 92% ( inne placówki 84%) uznali, że wiedzą, dlaczego otrzymuje taką, a nie inną ocenę, 60%

stwierdziło, że wystawiając ocenę nauczyciele odnoszą się do tego, co umieli wcześniej (porównywalnie z innymi

placówkami). Ocenianie uczniów motywuje ich do dalszej pracy. Zdaniem ankietowanych nauczycieli, uczniów

i rodziców uczniowie są zmotywowani do pracy po otrzymaniu informacji zwrotnej dotyczącej oceny.

Opisując swoje odczucia podczas oceniania najwięcej uczniów (90/132)wybrało odpowiedź "postanawiam,

że się poprawię", 49 jest zadowolonych, a 46 ma ochotę się uczyć. Podczas wywiadu uczniowie stwierdzili,

że nauczyciele oceniają w taki sposób, że motywuje to do pracy. Świadomość możliwości poprawienia oceny

i informacja zwrotna otrzymywana od nauczyciela w przypadku niesatysfakcjonującej ucznia oceny wyzwalają chęć

poprawy, potwierdza to 94% ankietowanych rodziców.

W szkole dba się o promocję osiągnięć uczniów, na korytarzach szkolnych wiszą dyplomy potwierdzające

osiągnięcia, eksponowane na gazetkach zdjęcia potwierdzają udział uczniów w różnego rodzaju

przedsięwzięciach.

Zdaniem dyrektora osiągnięcia uczniów są monitorowane przez wychowawców klas, którzy prowadzą

zeszyty obserwacji. Program "Librus", z którego korzysta szkoła, umożliwia gromadzenie danych o osiągnięciach

uczniów i łatwe korzystanie z tych informacji. Systematyczną analizę osiągnięć wszystkich uczniów prowadzi 37/40

ankietowanych nauczycieli. Według nauczycieli i dyrektora osiągnięcia uczniów są monitorowane przez

wychowawców, którzy prowadzą zeszyty. Ponadto dokumentuje się je w kronice szkoły i kronikach klasowych,

umieszcza się dane na stronie internetowej placówki, dokonuje się wpisów w dziennikach lekcyjnych.
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W opinii dyrektora i prawie wszystkich (39/40) nauczycieli biorących udział w badaniach

ankietowych procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane.Jeden nauczyciel nie udzielił

odpowiedzi. Zagadnienia wymienione przez badanych, które są monitorowane to: stopień opanowania podstawy

programowej, przygotowania do egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych, konkursów, sprawności językowe,

diagnoza wstępna z przedmiotów zdawanych na egzaminach maturalnych, opieka nad uczniami, działania

wychowawcze, losy absolwentów, frekwencja na zajęciach, program wychowawczy, profilaktyki, innowacje.

Badani nauczyciele nie wymienili sposobów, w jaki monitorują zagadnienia dotyczące procesów

edukacyjnych.

Zdaniem dyrektora wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane

w planowaniu procesów na następny rok. Przykładami decyzji dotyczącymi procesów edukacyjnych, które

wynikają z ich monitoringu są:

- zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na matematykę w kl I,

- zwiększenie liczby sprawdzianów typu maturalnego z matematyki,

- rozwijanie kompetencji językowych poprzez współpracę międzynarodową,

- uatrakcyjnienie zajęć poprzez współpracę z różnymi uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Przykłady wniosków podanych przez nauczycieli w trakcie wywiadu grupowego:

- organizacja zajęć dodatkowych,

- doskonalenie nauczycieli w zakresie potrzeb uczniów,

- miesięczny okres próbny dla uczniów.

Współpraca nauczycieli i uczniów dotyczy procesów edukacyjnych. Szkoła, w opinii dyrektora

uwzględnia w swoich działaniach propozycje i opinie uczniów, np. propozycje tematów lekcji języka angielskiego,

zorganizowania dodatkowych zajęć tenisa stołowego, zajęć tanecznych na lekcjach wychowania fizycznego.

Ponad połowa nauczycieli biorących udział w badaniach ankietowych bierze pod uwagę (10/40

na wszystkich zajęciach, 15/40 na większości zajęć) opinię uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć. Uwzględniane

pomysły dotyczą terminów testów, sprawdzianów, tematyki lekcji, zajęć pozalekcyjnych, metod pracy na lekcji,

sposobu oceniania, a także zakresu zadawania prac domowych.

Nauczyciele w wywiadzie grupowym dodali, że uwzględniają też inne sugestie uczniów: częściej pytają

przy tablicy, zmieniają terminy sprawdzianów, wspólnie rozwiązują trudne zadania (np. z matematyki).

Ponad połowa uczniów klas drugich, uczestnicząca w badaniach ankietowych potwierdziła, że nauczyciele

pytają ich o opinię na niektórych zajęciach, 30 ze 132 odpowiedziało, że na większości zajęć, 7 - na wszystkich

zajęciach. Nauczyciele nigdy nie pytają o opinie uczniów, w jaki sposób chcieliby się uczyć - tak odpowiedziało 23

ze 132 badanych. Wspólne ustalanie dni wolnych od zajęć, wybór miejsca wyjazdu na wycieczkę, ustalanie trasy,

wzbogacenie oferty sklepiku szkolnego o ciepłe potrawy, to wspólne zmiany, które wymienili uczniowie

uczestniczący w wywiadzie grupowym.

Zmiany, które uwzględniają opinie uczniów, wymienione przez rodziców podczas wywiadu: prowadzenie

zajęć w terenie, powtarzanie materiału, zajęcia dodatkowe, ustalanie terminów sprawdzianów, klasówek. Ponad

połowa badanych rodziców uważa, że nauczyciele często i bardzo często uwzględniają opinie uczniów dotyczące

tematyki zajęć lub sposobu prowadzenia zajęć, 36 z 94 uważa, że rzadko, 5 rodziców nie udzieliło odpowiedzi.

Zdaniem badanych rodziców są to propozycje tytułów filmów do obejrzenia, miejsca wyjść, wycieczek, tematów

i zadań na lekcjach języka francuskiego, możliwości wyboru ćwiczeń na lekcjach chemii, fizyki i wychowania

fizycznego.

Nauczyciele stosują zróżnicowanie metody wspierania i motywowania. Sposobami wspierania uczniów

w uczeniu się jest, zdaniem nauczycieli biorących udział w badaniach ankietowych: stosowanie pozytywnego

wzmocnienia, motywacji, aktywnych, atrakcyjnych form i metod pracy, organizowanie lekcji wychowawczych (o

tematyce psychologiczno - pedagogicznej, z udziałem absolwentów szkoły), zajęć dodatkowych dla uczniów

słabszych, zdolnych oraz chętnych do udziału w konkursach i olimpiadach, prowadzenie zajęć i konsultacji

indywidualnych.

Aby uczniowie chcieli się uczyć, według uczniów biorących udział w wywiadzie, nauczyciele: zachęcają

do udziału w projektach realizowanych wspólnie ze szkołą i organizacjami pozarządowymi, wolontariacie,

do współpracy z Teatrem NN, organizują lekcje w Muzeum na Majdanku, zapraszają do szkoły aktorów

na przedstawienia teatralne, spotkania z ludźmi różnych zawodów (lekarzami różnych specjalności, ratownikiem

medycznym, pracownikami radia, realizatorami dźwięku). Uczniowie podczas wywiadu wymienili sposoby, którymi

nauczyciele ich motywują. Są to pochwały, nagrody, możliwość wzięcia udziału w konkursach, zgodnie

z zainteresowaniami uczniów. Rodzice w czasie wywiadu dodali, że są informowani przez wychowawcę

o sukcesach i porażkach swoich dzieci. Wychowawca reaguje na nieobecność ucznia w szkole, informuje również

rodziców o zagrożeniu oceną negatywną na koniec roku szkolnego. Zdaniem rodziców uczestniczących
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w wywiadzie, aby uczniowie chcieli się uczyć, nauczyciele bardzo dobrze tłumaczą, przygotowują do studiów

i zachęcają do kontynuowania dalszej nauki, do poprawy, chwalą.

Informacja o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się. Zdaniem prawie połowy uczniów klas

drugich, nauczyciele bardzo często (16/132) i często (50/132) rozmawiają z nimi o postępach w nauce i dzięki temu

wiedzą, jak się uczyć. W opinii pozostałych badanych uczniów, takie rozmowy mają miejsce rzadko (55/132)

lub nigdy (11/132). Różnica pomiędzy analizowaną placówką, a jednostkami uwzględnionymi w porównaniu jest

istotna statystycznie.

Prawie trzy czwarte uczniów klas trzecich w dniu badania otrzymało od nauczyciela wskazówkę, która

pomogła im się uczyć. Pozostała grupa badanych takich wskazówek nie otrzymała. Różnica pomiędzy analizowaną

placówka, a jednostkami uwzględnionymi w porównaniu jest istotna statystycznie. W szkole rozmawia się o tym,

jak się uczyć i rozmowy te pomagają w nauce, tak wypowiedzieli się uczniowie podczas wywiadu grupowego. Nie

podali przykładów wskazówek, które otrzymują od nauczycieli. Większość (88/94) rodziców biorących udział

w badaniach ankietowych uważa, że informacja o wynikach dziecka uzyskana od nauczycieli pomaga mu się

uczyć. Większość (83/94) badanych jest zdania, że jego dziecko umie się uczyć. Przeciwnego zdania jest 11/94

rodziców.

Przedstawione powyżej argumenty potwierdzają średni stopień spełnienia badanego wymagania

przez szkołę.

Poziom spełniania wymagania: C

Wymaganie:  Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

Komentarz:

            

Z przeprowadzonego badania wynika, że procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli.

Nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych oraz wspomagają siebie

nawzajem w organizowaniu i realizacji tych procesów. Ponadto w wyniku wspólnych ustaleń miedzy

nauczycielami wprowadzane są zmiany dotyczące ich przebiegu. Poniżej zostaną wskazane argumenty

świadczące o wysokim stopniu spełnienia tego wymagania.

 Nauczyciele współdziałają przy tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych. Prawie wszyscy (39/40)

nauczyciele biorący udział w badaniach ankietowych konsultują swoje plany zajęć z innymi nauczycielami. Jeden

nauczyciel nie udzielił odpowiedzi. Analiza dokumentacji (zapisów w protokołach posiedzeń rady pedagogicznej)

potwierdziła planowanie pracy zespołów przedmiotowych.

Prawie wszyscy (38/40) nauczyciele biorący udział w badaniach ankietowych dokonują analizy procesów

edukacyjnych zachodzących w szkole wspólnie z innymi nauczycielami (np. w zespole zadaniowym), większość

(32/40) prowadzi równocześnie analizę procesów samodzielnie, za które ponoszą odpowiedzialność. Prawie

połowa badanych (19/40) prowadzi też analizy z innymi nauczycielami, przy okazji nieformalnych rozmów

i spotkań. Przykładami takich analiz, podanymi przez nauczycieli podczas wywiadu grupowego są: analiza

podręczników, programów, doskonalenie nauczycieli, analiza godzin, analiza stosowanych metod pracy. Sposoby

analizy wymienione przez dyrektora w badaniach ankietowych: analiza wyników klasyfikacji w każdym semestrze,

wyników sprawdzianów i próbnych matur, wyników matur, ocen klasyfikacyjnych, analiza przebiegu procesów

edukacyjnych poprzez hospitacje i dokumentację.

Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych.  Przykładami wzajemnego

wspierania się w pracy z uczniami, wymienionymi przez dyrektora podczas wywiadu i nauczycieli w badaniach

ankietowych i wywiadzie, jest wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i zdrowotnych

uczniów, prowadzenie i obserwacja lekcji koleżeńskich, organizowanie imprez, uroczystości, wyjść, wycieczek,

wspólna realizacja projektów. Badani nauczyciele dodali ponadto wymianę pomocy dydaktycznych, organizowanie

konsultacji indywidualnych. Większość (33/40)nauczycieli oceniło wsparcie, jakie otrzymuje od innych nauczycieli

jako wystarczające, 6 z 40 odpowiedziało przecząco, jeden nauczyciel nie udzielił odpowiedzi.
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Proces zmiany jest efektem wspólnych decyzji.  Z informacji uzyskanej podczas wywiadu z dyrektorem

wynika, że zmianami dotyczącymi procesów edukacyjnych, jakie zostały wprowadzone w szkole w wyniku wspólnie

podjętych decyzji jest rozszerzenie o 1 godzinę zajęć z matematyki, zmiana profili klas, podział na grupy

na zajęciach z języka obcego, w zależności od poziomu znajomości języka, opracowywanie planu realizacji zadań

programu wychowawczego na 3 lata ( w tym zapoznanie uczniów z zabytkami Lublina). Prawie wszyscy (36/40)

nauczyciele biorący udział w badaniach ankietowych uważają, że ich głos jest brany pod uwagę w trakcie

podejmowania decyzji o wprowadzeniu koniecznych zmian w realizacji procesów edukacyjnych. Przeciwnego

zdania jest 3 nauczycieli, jeden badany nauczyciel nie udzielił odpowiedzi. Nauczyciele mogą zgłaszać swoje

uwagi i opinie na radach pedagogicznych, podczas prac zespołów zadaniowych. Są to propozycje innowacji,

dodatkowych matur, planu lekcji, doboru zastępstw, sposobów monitoringu.

Przedstawione argumenty potwierdzają tezę, że nauczyciele współpracują przy tworzeniu i analizie

procesów edukacyjnych oraz wspierają się w ich organizacji i realizacji, dostrzegając zmiany, które są

efektem wspólnych decyzji.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie:  Kształtuje się postawy uczniów

Komentarz:

            

Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne, planowane i modyfikowane zgodnie

z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem. Zdaniem nauczycieli są procesem ciągłym, odbywającym się

w różnych formach, w którym na co dzień uczestniczą uczniowie. Są analizowane, a wnioski z tej analizy

wdrażane. 

Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne.  W opinii dyrektora i nauczycieli

uczestniczących w wywiadach, dbałość o spójność działań wychowawczych prowadzonych w szkole przejawia się

poprzez stosowanie jednolitego systemu nagród i kar, realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki

przez wszystkich nauczycieli. Nauczyciele dodali, że wymieniają między sobą uwagi, stosują jednolite procedury

reagowania na problemy wychowawcze, współpracują z pedagogiem, wychowawcą internatu, dążą do osiągnięcia

modelu absolwenta. Trudnością w prowadzeniu spójnych działań wychowawczych jest środowisko, z którego

wywodzą się uczniowie, nawyki uczniów wyniesione z gimnazjum, dysfunkcje rozwojowe dzieci. Większość

(105/132) uczniów klas drugich, uważa, że jest traktowana na równi z innymi uczniami, 27 ze 132 badanych jest

przeciwnego zdania. Różnica pomiędzy analizowaną placówką, a jednostkami uwzględnionymi w porównaniu jest

istotna statystycznie. Nauczyciele traktują sprawiedliwie uczniów, tak osadziło trzy czwarte badanych (97/132),

niesprawiedliwie 35 ze 132 badanych uczniów.

W opinii pracowników niepedagogicznych w szkole prowadzone są rozmowy i dyskusje na temat

zachowania uczniów. Rozmówcy są włączani do tych rozmów, podejmowane są wspólne działania

z wychowawcami, pracownikami i dyrekcją.

Większość (86/94) badanych rodziców akceptuje sposób, w jaki szkoła wychowuje uczniów, odpowiada to

potrzebom ich dzieci. przeciwnego zdania jest 7 z 94 badanych.

Większość (86/94) uważa, że nauczyciele traktują uczniów w "równy sposób". Przeciwnie odpowiedziało 18

z 94 badanych.

 Działania wychowawcze są adekwatne do potrzeb uczniów.   Zdaniem nauczycieli uczestniczących

w wywiadzie grupowym diagnoza wychowawczych potrzeb uczniów prowadzona jest poprzez rozmowy z uczniami,

rodzicami, anonimowe badania ankietowe, obserwacje zachowań uczniów na lekcji, analizę dokumentacji.

W wyniku diagnozy, w opinii rozmówców zostały określone potrzeby, między innymi potrzeba badań

specjalistycznych w poradni psychologiczno - pedagogicznej, wsparcia finansowego uczniów, organizowania zajęć

integracyjnych, zapoznania z technikami uczenia się.

Większość (120/132) uczniów klas drugich zadeklarowało, że postawy promowane przez szkołę są zgodne

z postawami, które oni uważają za ważne, 12 ze 132 badanych odpowiedziało przeciwnie. Różnica pomiędzy

analizowaną placówką, a jednostkami uwzględnionymi w porównaniu jest istotna statystycznie.
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 Uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw. 

Dyskusja na temat pożądanych postaw uczniów, miała miejsce według nauczycieli biorących udział w badaniach

ankietowych w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy. W opinii nauczycieli uczestniczących w wywiadzie grupowym

uczniowie biorą udział w działaniach kształtujących społecznie pożądane postawy (obywatelskie, patriotyczne,

pomocy słabszemu, niepełnosprawnemu).

Uczniowie klas drugich brali udział w rozmowach na temat odpowiedniego zachowania, 81 ze 132 w tym

semestrze, 24 ze 132 w poprzednim roku szkolnym lub dawniej, 16 ze 132 w poprzednim semestrze, 11 ze 132

nigdy nie brało udziału w takich rozmowach.

W innych zajęciach związanych z zachowaniem i relacjami z innymi ludźmi kilka miesięcy temu brała udział

jedna czwarta badanych, w ostatnim miesiącu lub około pół roku temu lub dawniej - prawie jedna czwarta. Nigdy

w takich zajęciach nie brało udziału 16 ze 132 badanych.

Uczniowie biorą udział w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole.   Prawie

wszyscy (38/40) nauczyciele uczestniczący w badaniach ankietowych zadeklarowali, że uczniowie biorą udział

w tworzeniu i zmianie działań wychowawczych. Przeciwnego zdania był tylko jeden nauczyciel, jeden nie udzielił

odpowiedzi.

Z informacji uzyskanej podczas wywiadu z nauczycielami wynika, że w szkole promowane są postawy, które

określone są szczegółowo w modelu absolwenta, zawartego w koncepcji pracy szkoły.

Ponad połowa badanych uczniów klas drugich uważa, że uczniowie mają wpływ na to, jakie postawy są

promowane w szkole, 23 ze 132 badanych zadeklarowała, ze ma duży wpływ, jedna czwarta (40/132) badanych

stwierdziła, że nie ma wpływu.

Uczniowie uczestniczą we współtworzeniu i modyfikowaniu działań wychowawczych  poprzez

dokonywanie analizy i oceny swoich zachowań, zgłaszanie propozycji tematów godzin wychowawczych,

uczestniczenie w akcjach na rzecz środowiska, wydawanie opinii na temat zachowań rówieśników, współtworzenie

regulaminu i statutu szkoły. Tworzą przedstawienia, części artystyczne uroczystości.

Od uczniów nauczyciele oczekują sumienności, odpowiedzialności, asertywności, tolerancji, pewności

siebie, kreatywności, kultury osobistej i odpowiedniego zachowania, umiejętności pracy w grupie, postaw

patriotycznych (na podstawie wywiadu z uczniami i rodzicami).

Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele uwzględniali inicjatywy zgłaszane przez uczniów, wspierali

i pomagali uczniom, którzy tego oczekiwali.

Zdaniem dyrektora uczniowie uczestniczą w tworzeniu i zmianie szkolnego systemu oddziaływań

wychowawczych.

Według dyrektora i nauczycieli uczestniczących w wywiadzie wnioski z analizy działań wychowawczych są

wdrażane. Rozmówcy wymienili różne wnioski, które ich zdaniem zostały wprowadzone w życie.

Wdrożone wnioski wymienione przez dyrektora:

- kontynuowanie działań oraz realizacja projektu „Katyń – ocalić od zapomnienia”,

- podejmowanie starań, aby wszyscy uczniowie mieli możliwość występów publicznych,

- organizowanie lekcji otwartych dla rodziców.

Przykłady wdrożonych wniosków wymienionych przez nauczycieli:

- organizowanie spotkań szkoleniowych i warsztatów dla nauczycieli,

- zacieśnianie współpracy z rodzicami.

Z przeprowadzonego badania wynika, że działania wychowawcze podejmowane w szkole są

adekwatne do potrzeb uczniów, którzy uczestniczą w ich planowaniu i modyfikowaniu. Uczniowie biorą

udział w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw. Wnioski z analizy

oddziaływań wychowawczych są wdrażane.  

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

Komentarz:

            

Dokonana analiza zebranych danych upoważnia do stwierdzenia, że w badanej placówce

prowadzone są działania diagnozujące możliwości uczniów oraz działania służące wyrównywaniu szans

edukacyjnych, a uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości. Prowadzone działania

zwiększające szanse edukacyjne uczniów uwzględniają indywidualizację procesu nauczania.

Przedstawione poniżej argumenty potwierdzają bardzo wysoki stopień spełnienia wymagania przez szkołę.

 Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów. Prawie wszyscy (38/40) nauczyciele biorący udział

w badaniach ankietowych zadeklarowali, że diagnozują możliwości edukacyjne swoich uczniów. W odniesieniu

do wszystkich uczniów 35 z 40 badanych, w odniesieniu do większości 3 z 40. Nie diagnozuje możliwości uczniów

jeden nauczyciel, również jeden nie udzielił odpowiedzi.

W opinii badanych z diagnozy wynika informacja o:

- poziomie opanowania wiedzy i umiejętności przez uczniów, stanie ich bieżącej wiedzy,

- konieczności zróżnicowania zespołu klasowego,

- modyfikacji metod pracy, planów dydaktycznych.

Zdaniem partnerów szkoły uczniowie badanej szkoły wywodzą się z rodzin średnio i mało zamożnych.

W większości z dzielnic, które stanowią "sypialnię" miasta (domków jednorodzinnych, bloków, Starego Kośminka

i Bronowic).

Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. Ponad połowa (75/132) uczniów

klas trzecich myśląc o swoich wynikach pracy w szkole uważa, że wszystko jest w porządku, 42 ze 132 odczuwa

niezadowolenie, że nie mogło zrobić więcej, 12 ze 132 odczuwa radość, 3 ze 132 nie obchodzi ich, ta kwestia.

W opinii dyrektora zdarzają się sytuacje, które sprawiają, że jakiś uczeń nie osiąga sukcesu. Decydującymi

czynnikami są uwarunkowania zdrowotne, poważne choroby, dysfunkcje rozwojowe, eurosieroctwo, bezrobocie

(dotyczące czasami obojga rodziców), alkoholizm w rodzinie, niepełne rodziny, dzieci z domu dziecka, wioski

dziecięcej, a także funkcjonujące w rodzinach zastępczych, bieda.

W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów. Zdaniem rodziców

uczestniczących w wywiadzie grupowym badana szkoła podejmuje starania umożliwiające wszystkim uczniom

odniesienie sukcesu na miarę ich możliwości. Przykładami takich działań, w opinii rozmówców jest prowadzenie

nauczania indywidualnego, udział uczniów w konkursach i olimpiadach, w tym sportowych i uzyskiwanie przez nich

wielu dyplomów, nagród, wyróżnień.

W opinii dyrektora dla ograniczenia wpływu czynników środowiskowych szkoła organizuje rozmowy,

spotkania, warsztaty z pedagogiem (psychoterapeutą), zajęcia wyrównawcze z przedmiotów sprawiających

uczniom trudności. Uczniowie otrzymują stypendia socjalne.

Wśród działań zwiększających szanse edukacyjne uczniów, które prowadzi szkoła dyrektor wymienił:

organizację rozmów, spotkań, warsztatów, angażowanie uczniów do udziału w projektach, kołach zainteresowań,

pracę indywidualną. W działaniach tych zdaniem dyrektora uczestniczy 10 - 15 % uczniów.

Obecnie z terapii pedagogicznej korzysta jeden uczeń ( na 463), zajęcia rewalidacyjne prowadzone są dla

dwóch uczniów posiadających opinię.

Większość (79/94) badanych rodziców uczniów klasy drugiej uważa, że szkoła podejmuje starania, aby

dziecko miało poczucie sukcesu w nauce, na miarę jego możliwości.

Przykładami działań wymienionymi przez badanych rodziców jest: udzielanie pochwał, nagród na forum

klasy, dobre i sprawiedliwe ocenianie, przygotowywanie przez nauczycieli pomocy dydaktycznych, organizowanie

wyjazdów zagranicznych, zajęć na uczelniach (pokazy z fizyki i chemii).

W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. W opinii

dyrektora sposobami motywowania uczniów do pełnego wykorzystywania swoich możliwości są: dobre słowo,

oferta programowa szkoły, organizowanie kół zainteresowań w zależności od propozycji uczniów, którzy są

chwaleni, oceną ze sprawowania, zapraszani do konkursów, przekazywane są listy dla rodziców, nagrody,

dyplomy, wspólne przygotowanie uroczystości.

Ponad połowa uczniów biorąca udział w badaniach ankietowych zadeklarowała, że nauczyciele pomagają
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im się uczyć, gdy mają trudności w nauce. Pozostali badani są przeciwnego zdania.

Większości (112/132) badanym uczniom klas drugich nauczyciele mówią, że mogą się nauczyć nawet

trudnych rzeczy.

Ponad trzy czwarte (103/132) czuje, że nauczyciele w nich wierzą. Pozostali (29/132) uczniowie

odpowiedzieli przeciwnie. Różnica pomiędzy analizowana placówka, a jednostkami uwzględnionymi w porównaniu

jest istotna statystycznie.

Nauczyciele podczas wywiadu grupowego wymienili indywidualna pracę z uczniem, przygotowywanie

do konkursów, różnicowanie zadań na lekcjach wychowania fizycznego, jako sposoby indywidualizowania procesu

edukacji.

Podczas 6 obserwowanych lekcji prawie wszyscy (5/6) nauczyciele motywowali uczniów do angażowania

się, wszyscy potrafili dobrać sposób motywowania odpowiednio do potrzeb poszczególnych uczniów.

Ponad połowa (50/94) rodziców biorących udział w badaniach ankietowych ma poczucie, że dziecko

w szkole traktowane jest indywidualnie, 38 z 94 nie ma takiego poczucia, 6 z 94 badanych nie udzieliło odpowiedzi.

 Z przeprowadzonego badania wynika, że nauczyciele znają możliwości swoich uczniów, prowadzą

systematyczne i dodatkowe działania zwiększające szanse edukacyjne, uwzględniając indywidualne

potrzeby uczniów. Uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości.

Poziom spełniania wymagania: A
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Obszar: Środowisko

Wymaganie:  Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Komentarz:

            

Szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska i w oparciu o nie prowadzi działania, które

mają na celu zaspokajanie tych potrzeb. Systematycznie współpracuje z wieloma instytucjami, które

wspierają jej działalność edukacyjną i wychowawczą, podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska. Inicjatywy

szkoły i prowadzona współpraca satysfakcjonuje wszystkich respondentów. W działaniach szkoły

uwzględniane są możliwości i potrzeby środowiska. Przedstawione poniżej argumenty świadczą o bardzo

wysokim poziomie spełniania wymagania. 

 Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz lokalnego i szerszego środowiska.  W opinii dyrektora

współpracuje z Miejskim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Międzynarodowym Stowarzyszeniem "Aiesec",

Uniwersytetami: Jagiellońskim (Międzynarodowa Letnia Szkoła dla Nauczycieli), Wrocławskim (w zakresie

wspólnej realizacji programu "Matematyka - reaktywacja"), Wyższą Szkołą Informatyki.

Partnerzy szkoły w wywiadzie dodali, że placówka współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi

i wspólnie prowadzi działania na rzecz lokalnego środowiska i osób niepełnosprawnych. Uczniowie uczestniczą

w organizowanym przez tutejszą parafię Biegu Papieskim, współpracują z sąsiadującym Zespołem Szkół

Budowlanych.

Osoby, organizacje i lokalne instytucje mogą korzystać z sali gimnastycznej oraz zasobów ludzkich

(uczniowie, nauczyciele). 

 Szkoła współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku. Szkoły lub inne placówki

edukacyjne, rodzice, biblioteki, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, fundacje, organizacje pozarządowe,

ośrodek kultury, parafia, placówka ochrony zdrowia, ośrodek pomocy społecznej, lokalny samorząd, świetlica

socjoterapeutyczna, policja, to instytucje, z którymi zdaniem dyrektora i nauczycieli biorących udział w badaniach

ankietowych szkoła dotychczas współpracowała. Ponadto placówka współpracuje z pracownikami Wydziału

Pedagogiki i Psychologii, Wydziału Chemii UMCS w Lublinie, sądem, kuratorem sądowym, mediami (lubelskim

radiem), Centrum Wolontariatu, Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym, Centrum Edukacji Obywatelskiej,

Ośrodkiem Kultury Francuskiej, Kinem „Bajka”, Teatrem im. J. Osterwy, Muzeum im. J. Czechowicza i Związkiem

Literatów Polskich. Inicjatywą było posadzenie Dębu Pamięci, współpraca z Domem Dziecka, którego dyrektorem

jest absolwent szkoły (młodzież przekazuje dary, pomaga w odrabianiu lekcji), Teatrem NN – Brama Grodzka,

Stowarzyszeniem Panorama Kultur.

Przedstawiciele partnerów szkoły uczestniczący w wywiadzie dodali inicjatywy realizowane wspólnie

z Fundacją Działań Edukacyjnych „Lublin w sieci życzliwości”, Ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN; lokalne

dziedzictwo, w tym dziedzictwo, żydowskie, Holokaust, Fundacją Fuga Mundi debiuty poetyckie, wolontariat,

Związkiem Literatów Polskich – konkursy literackie Jesienne Debiuty, Liceum nr XIX – Centrum Kultury – udział

młodzieży i nauczycieli w projektach, konkursach (młodzież od 3 lat bierze udział w konkursie poezji i prozy

patriotycznej), seminariach, lekcjach teatralnych, przeglądzie poezji śpiewanej. Z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo

od 11 lat realizowany jest projekt wolontariacki „Mikołaj o tobie nie zapomni” (organizowane są paczki i zabawa dla

dzieci), z Fundacją „Rozwiń skrzydła” Gra miejska historyczna, Przystankiem Kultura, przedstawienia, Fundacją

Praesterno – Ośrodkiem Profilaktyki Środowiskowej, wsparcie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów

z młodzieżą. Organizowane spotkania młodzieżowych grup wsparcia i pomoc rodzicom w wychowywaniu młodych

ludzi, pomagają w lepszym opanowaniu zasad współżycia między ludźmi. Współpraca z pracownikami Wydziału

Pedagogiki i Psychologii UMCS zaowocowała utworzeniem klasy o profilu psychologiczno – pedagogicznym,

organizowane są praktyki studenckie, prowadzone były badania naukowe. Rozmówcy ocenili współpracę szkoły

z instytucjami i organizacjami, które reprezentują jako satysfakcjonującą i wystarczającą, a nawet przerastającą

potrzeby.

 Szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska. Współpracuje z Domem Dziecka, z fundacjami,

organizowała dla społeczności lokalnej spotkanie z lekarzem „Mam haka na raka”, spotkanie na temat narkomanii.

Młodzież uczestniczyła w organizowanym przez tutejszą parafię „Biegu Papieskim”.

Kilka projektów realizowanych jest wspólnie z uczelniami.
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  Szkoła prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska. Z

informacji uzyskanych podczas wywiadów od dyrektora, nauczycieli, rodziców i partnerów szkoły oraz analizy

dokumentów wynika, że szkoła uwzględniając analizę potrzeb i możliwości lokalnego środowiska realizuje projekty,

w tym we współpracy z Muzeum na Majdanku, Muzeum na Zamku Lubelskim.

 Szkoła korzysta z zasobów środowiska w procesie nauczania. Zdaniem dyrektora i rodziców

uczestniczących w wywiadzie szkoła korzysta ze świetlicy środowiskowej, prowadzone są lekcje w Muzeum

na Majdanku, na Zamku Lubelskim oraz w Skansenie.

Badani nauczyciele, co potwierdził również dyrektor organizowali w tym lub ubiegłym roku szkolnym imprezy

środowiskowe, wyjazdy, wycieczki szkolne, prowadzili lekcje i realizowali projekty edukacyjne we współpracy

z podmiotami środowiska lokalnego, organizowali konkursy we współpracy z inną szkołą.

Kluczowymi działaniami były: "Jesienne debiuty poetyckie" organizowane wspólnie z Fundacją "Fuga

Mundi", praca w wolontariacie, pomoc organizowana dla Hospicjum "Małego Księcia" w Lublinie, przygotowanie

filmu "Dom Arsztajnów", współpraca z Muzeum na Majdanku.

Współpraca szkoły z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój uczniów.

Najważniejszymi korzyściami dla uczniów wynikającymi ze współpracy z podmiotami działającymi

w środowisku w opinii dyrektora jest ich rozwój, mają oni możliwość poznania teatru, miasta.

Uczniowie podczas wywiadu wymienili interesujące spotkania, działania, które organizuje szkoła:

wolontariat, współpraca z Teatrem NN, udział w Festiwalu Nauki, lekcje historii na Majdanku, przedstawienia

aktorów z Warszawy, Krakowa na temat II wojny światowej, spotkanie z więźniarką Auschwitz, realizacja projektu

rodziny Arsztajnów (wspólnie z Teatrem NN, nagrano piosenkę, wiersz, wykłady teatralne, uczniowie przygotowali

swój własny film). Uczniowie biorą udział w  realizacji projektów międzynarodowych (we współpracy z uczniami

z Izraela odbyło się spotkanie na Majdanku, z Wietnamczykami - doskonalenie języka angielskiego, poznanie ich

tańców narodowych).

W opinii rozmówców szkoła daje nam możliwości spotkania z ludźmi różnych zawodów (lekarze różnych

specjalizacji, ratownikiem medycznym, warsztaty radiowe, realizatorzy dźwięku). 

 Powyższe argumenty potwierdzają spełnienie tego wymagania w stopniu bardzo wysokim.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie:  Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

Komentarz:

            

Ze zgromadzonych podczas badania danych wynika, że szkoła systematycznie współpracuje

z absolwentami i wykorzystuje informacje o ich losach w procesie nauczania, jako przykłady

do doskonalenia efektów nauczania i wychowania. Szkoła zdaniem rozmówców bardzo dobrze

przygotowuje do dalszej edukacji oraz funkcjonowania na rynku pracy.

Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów w procesie nauczania i wychowania. Prawie

trzy czwarte (28/40) nauczycieli biorących udział w badaniach ankietowych często wykorzystuje informacje

o losach absolwentów do doskonalenia procesu nauczania lub wychowania, prawie jedna trzecia (9/40) od czasu

do czasu, dwóch nauczycieli sporadycznie, jeden nauczyciel nie udzielił odpowiedzi. Różnica pomiędzy

analizowaną placówką, a jednostkami uwzględnionymi w porównaniu jest istotna statystycznie. Ponad połowa

(70/132) badanych uczniów klas drugich zadeklarowała, że nauczyciele opowiadają im o losach absolwentów

od czasu do czasu, jednej czwartej - regularnie, 22 ze 132 sporadycznie. Dwóch uczniów odpowiedziało,

że nauczyciele nigdy nie opowiadali. Różnica pomiędzy analizowaną placówką, a jednostkami uwzględnionymi

w porównaniu jest istotna statystycznie.

Szkoła współpracuje z absolwentami. Zdaniem dyrektora szkoła często podejmuje współpracę

z absolwentami, która polega na tym, że absolwenci odbywają staże, praktyki studenckie w badanej placówce,

prowadzą badania naukowe. Absolwent szkoły prowadzi stronę internetową, uczniowie występują i pomagają

podczas uroczystości szkolnych, współpracują w ramach sąsiadujących instytucji (dyrektorem pobliskiego domu

dziecka jest absolwent szkoły). Podobne przykłady wymienili nauczyciele w badaniach ankietowych. Ponad połowa
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(23/40) nauczycieli biorących udział w badaniach ankietowych podejmuje współpracę z absolwentami od czasu

do czasu, ponad jedna czwarta (13/40) prowadzi współpracę regularnie, 2 nauczycieli sporadycznie, jeden

nauczyciel nie prowadzi, jeden nie udzielił odpowiedzi. Różnica pomiędzy analizowaną placówką, a jednostkami

uwzględnionymi w porównaniu jest istotna statystycznie.

Szkoła przygotowuje do dalszej edukacji. Większość (31/40) nauczycieli, ponad połowa uczniów (77/132)

uczniów oraz ponad jedna trzecia (35/94) rodziców biorących udział w badaniach ankietowych uważa, że aby

zapewnić sobie możliwość dalszej nauki i aby dostać się do wybranej szkoły uczniowie nie potrzebują korepetycji.

Odmiennego zdania jest prawie jedna trzecia (8/40) nauczycieli, 55 ze 132 uczniów i ponad połowa (56/94)

rodziców. Uzyskane różnice pomiędzy badaną placówką, a jednostkami uwzględnionymi w badaniu są nieistotne

statystycznie. Prawie wszyscy uczniowie klas drugich mają poczucie, że kończąc badaną szkołę będzie dobrze

przygotowana do dalszej nauki. Odmiennego zdania jest 9 ze 132 badanych. Różnica pomiędzy analizowaną

placówką, a jednostkami uwzględnionymi w porównaniu jest istotna statystycznie.

Szkoła przygotowuje do funkcjonowania na rynku pracy. Z informacji uzyskanej od dyrektora

i nauczycieli podczas wywiadów wynika, że w tym lub poprzednim roku szkolnym szkoła prowadziła działania

kształcące umiejętność: autoprezentacji, posługiwania się językiem obcym, korzystania z technologii informacyjnej

i komunikacyjnej, radzenia sobie ze stresem, opracowania CV.

Większość badanych uczniów klas drugich (zaznaczając punty od 5 do 8 na 8 stopniowej skali), jest

samodzielna, aktywna, lubi naukę, kontakt z innymi ludźmi, sama podejmuje działania oraz uważa siebie za

dobrego ucznia.

Większość (80/94) badanych rodziców ma poczucie, że uczniowie tej szkoły są dobrze przygotowani

do funkcjonowania w dalszym życiu, przeciwnego zdania jest 9 z 94 rodziców, 5 nie udzieliło odpowiedzi. Partnerzy

szkoły uważają, że oferta szkoły jest dostosowana do potrzeb obecnego rynku pracy.

Przedstawione powyżej argumenty potwierdzają bardzo wysoki poziom spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie:  Promowana jest wartość edukacji

Komentarz:

            

 Analiza zebranego materiału badawczego wykazała, że szkoła promuje wartość edukacji poprzez

prezentowanie i upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej szkoły oraz podejmowanych działaniach

i przedsięwzięciach. Szkoła informuje środowisko o celowości i skuteczności swoich działań. Rodzice

i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o jakość uczenia i relacje ze

środowiskiem.  

Szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i jej osiągnięć. 

Szkoła informuje o swojej ofercie i działaniach na tablicach ogłoszeń, wydając okazjonalnie gazetkę, folder z ofertą

edukacyjną i informacyjną oraz posiada stronę internetową (informacje uzyskane na podstawie wypowiedzi

dyrektora i analizy dokumentów). Jak wynika z badania ankietowego dla dyrektora ostatnio (więcej niż miesiąc,

do dwóch miesięcy temu) szkoła upowszechniła informacje o swojej ofercie i działaniach w „Tygodniku

Bronowickim”, w lokalnych mediach (telewizji).

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia szkoły i jej uczniów. Partnerzy

szkoły uczestniczący w wywiadzie informowani są przez szkołę o osiągnięciach uczniów i absolwentów szkoły, ich

udziale w konkursach (plastycznych, literackich, organizowanym przez PKO). W opinii rozmówców uzyskiwane

informacje na temat osiągnięć szkoły są wystarczające, nie brakuje informacji na ten temat. Szkoła informuje

rodziców o sukcesach uczniów w konkursach, na olimpiadach przedmiotowych, w zawodach, imprezach

sportowych, udziału szkoły w akcji społecznej i zrealizowanych projektów, przyznanie uczniom stypendium. Tylko

dwie trzecie badanych rodziców oceniło te informacje, 28 z 94 jako bardzo dobre i dobre, 11 z 94 pozytywnie, 7

z 94 jako zadowalające. 
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 Szkoła informuje o celowości i skuteczności swoich działań. Partnerzy szkoły oraz większość

badanych nauczycieli zadeklarowała, że szkoła informuje rodziców jakie są cele edukacyjne i wychowawcze, które

realizują, jakie działania się sprawdzają za względu na ich wartość edukacyjną, wychowawczą oraz jakie cele

ogólne chce realizować szkoła. Trzy czwarte (61/94) rodziców jest informowana o celach edukacyjnych działań,

które realizują nauczyciele, ponad połowa (49/94) badanych o celach, które chce zrealizować szkoła i o celach

wychowawczych, prawie połowa o działaniach szkoły, które sprawdzają się ze względu na wartość i edukacyjną

i wychowawczą.

 Szkoła prowadzi działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe

życie. Z informacji uzyskanej podczas wywiadu z dyrektorem wynika, że szkoła w tym lub poprzednim roku

szkolnym zorganizowała spotkanie profilaktyczne dla mieszkańców dzielnicy z lekarzem „Mam haka na raka”,

udostępnia mieszkańcom i absolwentom boisko szkolne, pomieszczenia na lokal wyborczy. Partnerzy szkoły

w swojej wypowiedzi dodali, że szkoła organizuje spotkania, prelekcje dla rodziców z przedstawicielem Monaru np.

„Bezpieczne dziecko”. W analizowanych dokumentach opisane są działania: wolontariatu, potwierdzające

prowadzenie rozszerzonych zajęć z nauki języków obcych, współpracę z organizacjami pozarządowymi promujące

wartość uczenia się. Istotnym źródłem informacji o tych działaniach jest strona internetowa szkoły. Działania

informacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, realizacja projektów edukacyjnych oraz szkolenia, kursy, warsztaty to

działania wymienione przez rodziców w badaniach ankietowych, które szkoła prowadziła w tym i poprzednim roku

szkolnym. 

 Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o jakość uczenia

się. W opinii rodziców i partnerów szkoły uczestniczących w wywiadach oraz prawie wszystkich (87/94) rodziców

biorących udział w badaniach ankietowych, szkoła dba o jakość uczenia się, posiada wysoki poziom nauczania,

o czym świadczy zdawalność egzaminów maturalnych. 

Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o relacje

z lokalnym środowiskiem. Zdaniem partnerów szkoły oraz prawie wszystkich rodziców biorących udział

w badaniach ankietowych (87/94), nauczycielom i innym pracownikom szkoły zależy na współpracy ze

środowiskiem. Różnica pomiędzy analizowaną placówką, a jednostkami uwzględnionymi w porównaniu jest istotna

statystycznie.

Przedstawiona powyżej analiza wyników oraz argumenty potwierdzają wysoki stopień spełnienia

wymagania. 

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie:  Rodzice są partnerami szkoły

Komentarz:

            

 Dokonana analiza zebranych informacji upoważnia do stwierdzenia, że szkoła współpracuje

z rodzicami w różnych obszarach i rodzice w tę współpracę się angażują. Pozyskuje i wykorzystuje opinie

rodziców na temat swojej pracy. Wiele działań podejmowanych w szkole ma na celu wspieranie rodziców

w wychowaniu i edukacji dzieci. Część rodziców ma możliwość włączania się w różne działania szkoły

i współdecydowania. Wskazane poniżej argumenty świadczą o średnim poziomie spełniania wymagania

przez szkołę.

 Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania. Według dyrektora,

nauczycieli i rodziców biorących udział w badaniach ankietowych, rodzice dzielą się swoimi opiniami na temat

pracy szkoły i procesu nauczania podczas zebrań z rodzicami (86/94 badanych rodziców), indywidualnych rozmów

w ramach i poza wyznaczonymi godzinami spotkań dla rodziców, przy okazji uroczystości i imprez szkolnych

(ślubowanie I klas, Wigilia organizowana w Skansenie). Dodatkową formą kontaktu, którą wymienili nauczyciele są

rozmowy telefoniczne lub listy. Większość (86/94) badanych rodziców uważa, że nauczyciele poświęcają

odpowiednią ilość czasu na kontakty z rodzicami, 6 z 94 rodziców jest przeciwnego zdania, 2 rodziców nie udzieliło
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odpowiedzi. Szkoła tworzy możliwości do dzielenia się przez rodziców opiniami na temat funkcjonowania szkoły –

tak uważa trzy czwarte (68/94) badanych rodziców. Przeciwnego zdania jest 21 z 94 badanych.

Jak wynika z obserwacji, na terenie placówki nie ma informacji na tablicach informacyjnych dotyczących

tematyki zebrań z rodzicami, terminów indywidualnych spotkań z nauczycielami.

Jest wywieszona informacja o godzinach konsultacji z dyrektorem.

 Opinie pozyskane od rodziców mają wpływ na działania szkoły. Zdaniem dyrektora, prawie wszystkich

(38/40) nauczycieli i większości (70/94) rodziców biorących udział w badaniach ankietowych, opinie rodziców są

brane pod uwagę przy planowaniu działań szkoły. Jeden nauczyciel i 19 z 94 rodziców jest przeciwnego zdania.

Przykładami działań, na które wpływ miały opinie rodziców może być podział na grupy w klasach drugich,

utworzenie grupy międzyoddziałowej na zajęciach języka angielskiego. Przykładami działań, według nauczycieli

i rodziców uczestniczących w wywiadach grupowych są propozycje zajęć dodatkowych (języków obcych, religii,

wychowania do życia w rodzinie, zatrudnienie ochrony, założenie monitoringu wizyjnego, ustalenie dni wolnych

od zajęć, terminów i miejsc organizowanych wycieczek, kwestie finansowe.

 Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci zdaniem dyrektora, poprzez organizowanie prelekcji,

pogadanek dla rodziców uczniów klas pierwszych dotyczących zagrożeń, narkotyków, spotkań, rozmów

indywidualnych z pedagogiem, wychowawcami na tematy rodzinne (problem ucznia bezdomnego, konfliktu ucznia

z rodzicami). Wsparcia, według dyrektora wymaga spora grupa rodziców i uczniów i taką pomoc ze strony szkoły

otrzymuje.

Nauczyciele uczestniczący w badaniach ankietowych zadeklarowali, że wspierają rodziców w wychowaniu

dzieci poprzez: służenie radą i wsparciem w sytuacjach problemowych, doradzanie i wskazywanie miejsc,

w których mogą znaleźć wsparcie, poznanie sytuacji życiowej wychowanków i ich rodzin, utrzymywanie stałego

kontaktu z rodzicami. Nauczyciele dodali ponadto, że prowadzą systematyczne spotkania z uczniami, rozmowy

indywidualne.

Analiza dokumentacji szkolnej wykazała, że szkoła posiada dokumenty (statut, księga protokołów posiedzeń

rady pedagogicznej) opisujące różne formy wsparcia rodziców w wychowaniu: pomoc pedagoga, poradni

psychologiczno – pedagogicznej, poradnictwo wychowawcze, pomoc socjalną. W szkole w widocznym miejscu

wywieszone są informacje dla rodziców o godzinach dyżuru pedagoga i dyrekcji szkoły. W widocznych miejscach

nie ma informacji skierowanych do rodziców na temat wychowania, np. o problemach wychowawczych. W opinii

badanych rodziców szkoła w ramach wsparcia wychowawczego oferuje: współpracę wychowawców i nauczycieli

z rodzicami, pomoc specjalisty pedagoga, psychologa, pośredniczy w uzyskaniu pomocy z poradni psychologiczno

– pedagogicznej, opiekę socjalną oraz umożliwia dostęp do tych form wsparcia. Rzeczywiście pomocne, w opinii

badanych rodziców są: pomoc pedagoga, rady i wsparcie uzyskane od nauczycieli, wychowawców w sytuacjach

problemowych, doradztwo w ramach indywidualnych lub grupowych spotkań z nauczycielem lub wychowawcą,

pomoc poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 Rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci. Prawie wszyscy (39/40) nauczyciele biorący udział

w badaniach ankietowych są zdania, że rodzice są w wystarczającym stopniu informowani o sukcesach

i trudnościach ich dzieci. Jeden nauczyciel nie udzielił odpowiedzi.

W opinii rodziców uczestniczących w wywiadzie informacje na temat rozwoju dzieci, które otrzymują są

przydatne, następuje wymiana informacji, zaistniały problem jest analizowany.

Większość (84/94) badanych rodziców uczniów klas drugich uważa, że jest wystarczająco poinformowana

przez szkołę na temat sukcesów swoich dzieci, przeciwnego zdania jest 7 z 94 rodziców. Trzech badanych nie

udzieliło odpowiedzi. Różnica pomiędzy badaną placówką, a jednostkami uwzględnionymi w porównaniu jest

nieistotna statystycznie. Prawie wszyscy badani rodzice zadeklarowali, że są wystarczająco poinformowani przez

szkołę na temat trudności jakie w szkole ma ich dziecko. Przeciwnego zdania było 4 z 94 rodziców, jeden badany

nie udzielił odpowiedzi. Różnica pomiędzy analizowaną placówką, a jednostkami uwzględnionymi w porównaniu

jest istotna statystycznie.

 Rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę. Nauczyciele i rodzice w wywiadach

stwierdzili, że w tym lub poprzednim roku szkolnym rodzice uczestniczyli w imprezach, wycieczkach i lekcjach

otwartych organizowanych przez szkołę, otrzymywali listy gratulacyjne, uczestniczyli aktywnie w remontach

i zakupach sprzętu. Ponad to rodzice dodali, że uczestniczyli w Wiośnie Teatralnej, przedstawieniu w języku

angielskim dzieł Szekspira, Kabaretonie podczas balu studniówkowego. Ponad połowa rodziców uczniów klas

drugich nie wymieniła działań szkoły, w której brała udział. Pozostali badani zadeklarowali, że uczestniczyli

w zebraniach (ogólnych, klasowych), wycieczkach, spotkaniach na temat zagrożeń i uzależnień, rozmowach

indywidualnych z wychowawcami lub pedagogiem, w uroczystości rozpoczęcia lub zakończenia roku szkolnego. 
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 Rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły. Według dyrektora rodzice

finansują działania szkoły (partycypują w zakupach materiałów biurowych, książek do biblioteki, materiału

dentystycznego do zabiegów stomatologicznych), dofinansowują nagrody książkowe dla uczniów, pomoce

naukowe, pomagają w remontach. Opiniują wprowadzane programy innowacyjne, pracę nauczycieli ubiegających

się o wyższy stopień awansu zawodowego. Dyrektor nie podał przykładu decyzji, na które rodzice mieli największy

wpływ. Prawie wszyscy nauczyciele (jeden nauczyciel nie udzielił odpowiedzi) w badaniach ankietowych

potwierdzili, że rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły. Przykłady, które podali

badani, to: organizacja zajęć języków obcych i zajęć nieobowiązkowych, wycieczek, imprez szkolnych, zatrudnienie

pracownika ochrony, przyznawanie nagród, ustalanie i opiniowanie dni wolnych od nauki, programu

wychowawczego, koncepcji pracy szkoły, ustalanie składki na Komitet Rodzicielski. Rodzice w wywiadzie

stwierdzili, że opiniowali pracę nauczycieli, w związku z ustalaniem oceny dorobku zawodowego nauczycieli

stażystów, ustalali terminy i organizację wycieczek (w tym do Francji). Analiza dokumentacji szkolnej potwierdza

wpływ rodziców na decyzje dotyczące kwestii dydaktycznych (organizacji zajęć obowiązkowych i dodatkowych),

wychowawczych (strój ucznia), kwestii organizacyjnych (dni wolne od zajęć). W badaniach ankietowych prawie trzy

czwarte (65 z 94) badanych rodziców nie potwierdziło faktu współuczestniczenia w tym lub ubiegłym roku szkolnym

w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły i nie podało przykładów takich decyzji, 21 z 94 rodziców

potwierdziło ten fakt, wymieniając między innymi decyzje w sprawie wyboru przedmiotu, ustalanie dni wolnych,

organizacji imprez, wycieczek szkolnych. 

 Przeprowadzona analiza uzyskanych danych potwierdza spełnianie przez szkołę tego wymagania

na poziomie średnim.

Poziom spełniania wymagania: C
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Obszar: Zarządzanie

Wymaganie:  Funkcjonuje współpraca w zespołach 

Komentarz:

            

Z przeprowadzonego badania wynika, że nauczyciele angażują się w prace różnych zespołów, które

pracują zgodnie z zapisami statutowymi, wspólnie planują działania podejmowane w szkole, rozwiązują

problemy i doskonalą metody i formy współpracy. Przedstawione poniżej argumenty potwierdzają

spełnianie tego wymagania przez szkołę w stopniu wysokim.   

Analiza zgromadzonego materiału badawczego pozwala na stwierdzenie, że nauczyciele pracują

zespołowo i i analizują efekty swojej pracy. Potwierdzeniem są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych

wśród nauczycieli, którzy zadeklarowali, że są zaangażowani w pracę zespołów: zespołu wychowawczego

i profilaktycznego (29/40 uczestniczących w badaniach ankietowych), programowego zajmującego się pracą

nad treściami nauczania (28/40), metodycznego, który rozwija metody pracy z uczniem (24/40), organizującego

imprezy dla uczniów, rodziców lub nauczycieli ((23/40), do spraw ewaluacji (20/40), szkoleniowego (15/40),

do spraw współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły (13/40) lub innych (nauczycieli przedmiotów

humanistycznych, przyrodniczych, języków obcych, promocji szkoły, kultywowania tradycji). Wszyscy nauczyciele

biorący udział w badaniach ankietowych zadeklarowali, że w pracę zespołów angażują wszyscy nauczyciele

(22/40) lub większość (17/40). Zdaniem dyrektora większość nauczycieli angażuje się w pracę zespołów szkolnych

w wysokim stopniu.  

Kolejnym argumentem potwierdzającym spełnianie tego wymagania jest deklaracja dyrektora oraz

większości (35/40) nauczycieli uczestniczących w badaniach ankietowych, że zespoły, w których

uczestniczą dokonują analizy efektów swojej pracy, stosując regularnie procedury ewaluacyjne, 2 z 40

badanych odpowiedziało, że dokonuje spontanicznej refleksji nad efektami po zakończeniu pracy lub jakiegoś

etapu, również 2 z 40 badanych nauczycieli stwierdziło, że oceny i refleksje dotyczące efektów pracy pojawiają się

spontanicznie w sytuacjach błędów i trudności. Sposoby analizy efektów pracy zespołów, jakie wymienili

nauczyciele podczas wywiadu grupowego, to: analiza sukcesów uczniów, planowanie dalszej pracy,

opracowywanie sprawozdań. Dyrektor oraz prawie wszyscy nauczyciele biorący udział w badaniach ankietowych

zadeklarowali, że wspólnie planują zdecydowaną większość (28/40) lub większość(9/40) działań w szkole opierając

się na analizie efektów pracy zespołów. Dwóch nauczycieli odpowiedziało, że robi to indywidualnie. Różnica

pomiędzy analizowana placówką, a jednostkami uwzględnionymi w porównaniu jest istotna statystycznie. Prawie

wszyscy badani stwierdzili, że na analizie efektów pracy zespołów opiera się całość (19/40) lub większość (20/40)

planowania. Jeden nauczyciel nie udzielił odpowiedzi. Przykładami planowania pracy zespołu opartego na analizie

efektów tej pracy jest według badanych:

- zwiększenie liczby organizowanych konkursów przedmiotowych,

- opracowywanie i modyfikacja programów (edukacyjnych, wychowawczych, poprawy frekwencji, promocji

szkoły),

- dostosowywanie metod nauczania.  

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy. Trzy czwarte nauczycieli biorących udział w badaniach

ankietowych bardzo często (6/40) lub często (24/40) korzysta z pomocy innych nauczycieli

w rozwiązywaniu problemów, które napotyka w szkole, rzadko 7 z 40 badanych. Trzech nauczycieli nie

udzieliło odpowiedzi. Prawie wszyscy (37/40) badani nauczyciele zadeklarowali, że w rozwiązywaniu

pojawiających się w pracy problemów pomagają zespoły. Jeden nauczyciel jest przeciwnego zdania, jeden

nie udzielił odpowiedzi. 

Przykładami problemów, które zostały rozwiązane przy pomocy zespołów, jakie wymienili nauczyciele

biorący udział w wywiadzie grupowym była praca z uczniem z zespołem Aspergera, z uczniem

francuskojęzycznym, niskie wyniki egzaminów i testów uczniów. Najczęściej problemy według rozmówców

rozwiązywane są podczas dyskusji, rozmów i negocjacji. 

Nauczyciele biorący udział w badaniach ankietowych uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego
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dotyczących metod i form współpracy, takich jak: szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne, biorą udział w projektach,

wizytach studyjnych, obserwują współpracujące zespoły oraz innych szkoleniach dotyczących form i metod pracy

z uczniami. Prawie wszyscy (38/40) badani stwierdzili, że uczestnictwo w tych szkoleniach jest przydatne

w praktyce. Dwóch nauczycieli nie udzieliło odpowiedzi. Na podstawie analizy wypowiedzi pracowników

niepedagogicznych podczas wywiadu grupowego oraz wypowiedzi nauczycieli podczas spotkania

podsumowującego wyniki ewaluacji zewnętrznej można stwierdzić, że rozmówcy uczestniczą w spotkaniach

integracyjnych (wyjazdach organizowanych dwa razy w roku, uroczystościach z okazji świąt). Analiza dokumentacji

szkolnej (zapisów protokołów posiedzeń rady pedagogicznej) oraz dyrektor potwierdza organizowanie

wewnętrznych szkoleń w zakresie doskonalenia form i metod współpracy dla nauczycieli. Odbywa się to podczas

prac zespołów przedmiotowych.

Przedstawione wyniki analizy zebranego materiału badawczego oraz wymienione argumenty

potwierdzają wysoki stopień spełniania tego wymagania przez szkołę.   

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie:  Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Komentarz:

            

  Analiza uzyskanych podczas badania danych upoważnia do stwierdzenia, że dyrektor szkoły

angażuje nauczycieli do udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej, która prowadzona jest z udziałem

nauczycieli. Wnioski z nadzoru pedagogicznego częściowo są wykorzystywane do planowania pracy

szkoły, nie służą wprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu szkoły i nie są wykorzystywane do jej rozwoju.

poniżej przedstawione zostaną argumenty potwierdzające spełnianie przez szkołę badanego wymagania

na poziomie podstawowym.

Dyrektor szkoły angażuje nauczycieli do udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej poprzez przekazanie

na radzie szkoleniowej informacji z zakresu nowego nadzoru pedagogicznego, powołanie (w sierpniu 2011 roku)

zespołu do spraw ewaluacji, ustalenie procedury przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej, wybór obszarów

do badania. Dla 30 z 40 nauczycieli biorących udział w badaniach ankietowych ewaluacja jest niezbędna

i wykonują ją dla poprawienia jakości własnej pracy. Ponad połowa (22/40) badanych stwierdziła, że zwykle

większość nauczycieli uczestniczy w ewaluacji wewnętrznej i jest to zwyczaj panujący w szkole. Dwóch nauczycieli

dyrektor przekonał do udziału w badaniach wewnętrznych, dwóch otrzymało polecenie. Prawie wszyscy (37/40)

nauczyciele angażują się w prace nad ewaluacją wewnętrzną, dwóch nauczycieli nie udzieliło odpowiedzi, jeden

nauczyciel uważa, że praca w zespołach go niezbyt angażuje.

Zdaniem badanych nauczycieli, ich zaangażowanie w ewaluację wewnętrzną polega na:

- opracowywaniu pytań badawczych, ankiet,

- przeprowadzaniu badań wewnętrznych (dotyczących programu profilaktyki, wewnątrzszkolnych zasad

oceniania, próbnych egzaminów maturalnych, frekwencji uczniów, promocji szkoły)

- analizie wyników badań.

W opinii dyrektora wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego wprowadzane są do planu pracy

szkoły. Na podstawie wniosków ustalane są priorytetowe działania w planie na kolejny rok szkolny, powstają plany

naprawcze np. plan naprawy frekwencji, wnioski z analizy losów absolwentów służą ukierunkowaniu działań

wychowawców w celu uświadomienia uczniom możliwości studiowania na uczelniach państwowych. Wnioski

z nadzoru pedagogicznego wymienione przez nauczycieli podczas wywiadu grupowego, które w ich opinii zostały

uwzględnione w planie pracy szkoły:

- rozłączne zajęcia wychowania fizycznego w klasach 3,

- frekwencja uczniów,

- liczba sprawdzianów,

- komisja do badania rytmiczności wystawiania ocen,

- włączenie rodziców do pracy szkoły,

- stosowanie nagród,

Wnioski z analizy dotyczącej wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, na koniec roku szkolnego 2009/10, dotyczą
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wniosków z kontroli:

1. przestrzegać terminów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz procedur określonych w WSO,

2. wypełniać starannie dokumentację pedagogiczną papierową i elektroniczną,

3. punktualnie zaczynać i kończyć lekcje,

4. uważnie pełnić dyżury na korytarzu,

5. odpowiedzialnie przyjmować i przeprowadzać zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. Wnioski z nadzoru

pedagogicznego ustalone na zakończenie roku szkolnym 2010/11:

- wszyscy nauczyciele muszą przestrzegać zapisów rozporządzenia o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu,

- starannie wypełniać dokumentację pedagogiczną papierową i elektroniczną,

- wykorzystywać czas na lekcji na pracę z uczniami,

- uważnie pełnić dyżury na korytarzu,

- odpowiedzialnie przyjmować i przeprowadzać zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,

- ilość szkoleń nauczycieli powinna się przekładać na atrakcyjność zajęć lekcyjnych i godzin wychowawczych,

a w dalszej kolejności na atrakcyjność oferty szkoły,

- konieczne są rozmowy z uczniami o stroju, stosownym do sytuacji, zachowaniu, kulturze, sensie uczenia się,

aspiracjach edukacyjnych, wpływie frekwencji na wyniki w nauce,

- zacieśnianie kontaktów z rodzicami,

- szkolenie dla wychowawców i nauczycieli na temat kontaktów z rodzicami (wykorzystywać do tego Librusa),

- poprawić funkcjonowanie zespołów nauczycielskich.

Podczas badania nie było możliwe porównanie, czy w planowaniu wykorzystano wnioski z wewnętrznego nadzoru

pedagogicznego, gdyż nie przedstawiono takiego dokumentu.

Prawie wszyscy (36/40) nauczyciele biorący udział w badaniach ankietowych potwierdzili swoje uczestnictwo

w pracach zespołu prowadzącego wewnętrzną ewaluacje pracy szkoły. Dwóch nauczycieli nie udzieliło odpowiedzi.

W opinii dyrektora i prawie wszystkich badanych nauczycieli do przygotowania planu ewaluacji wewnętrznej

powoływany jest zespół, jeden nauczyciel odpowiedział, że taki dokument przygotowuje dyrektor. Dwóch

nauczycieli nie udzieliło odpowiedzi. Analiza dokumentów (zapisów protokołów posiedzeń rady pedagogicznej)

wykazała, że powołany został zespół do mierzenia jakości pracy szkoły w dniu 30 sierpnia 2011. Najważniejsze

zmiany w funkcjonowaniu szkoły wprowadzone na podstawie wyników wewnętrznego nadzoru pedagogicznego

wymienione podczas wywiadu przez dyrektora:

- zdawalność matur w dwóch ostatnich latach: 2008/09 - 100%, 96,8 – 2009/10, 2010/11 - 96,9),

- w nadzorze pedagogicznym nadrzędnym celem jest realizacja założeń koncepcji,

- szkoła jest przyjazna dla ucznia stąd szkoła przyjmuje również dzieci niepełnosprawne i te działania są stale

doskonalone,

- wprowadzenie innowacji pedagogicznych,

- współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Nauczyciele uczestniczący w badaniach ankietowych stwierdzili, że wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego

(ewaluacji wewnętrznej) są w pełni uwzględniane i są podstawą dla wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu

szkoły.

Nauczyciele nie wymienili najważniejszych zmian w funkcjonowaniu szkoły, wymienili wnioski z nadzoru

pedagogicznego:

"-zwiększenie oferty o nowe projekty,

- motywowanie nauczycieli, ucznia,

- ujednolicony zapis nieobecności frekwencji, kryteria z zachowania,

- zagrożenie samobójstwami, analiza planu wychowawczego, wzmacnianie ucznia,

- zmiany w statucie,

- realizacja programu naprawy frekwencji,

- analiza udziału nauczycieli w szkoleniach."

Nauczyciele dodali, że szkoła ma plan (harmonogram działań) na każdy rok szkolny. Nie odpowiedzieli na pytanie:

W jaki sposób zmiany wpływają na rozwój szkoły.

 Z przeprowadzonego badania wynika, że w szkole podejmowane są próby prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, powołany

został zespół, ustalane są wnioski z przeprowadzonych kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego. Brak jednak dowodów na to, aby

wnioski z nadzoru były wykorzystywane do planowania pracy szkoły, służyły wprowadzaniu zmian i rozwojowi placówki.

Poziom spełniania wymagania: D
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Wymaganie:  Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Komentarz:

            

 Warunki lokalowe i wyposażenie szkoły są dobre i sprzyjają realizowaniu podstawy programowej,

przyjętych w szkole programów nauczania i innowacji. Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające

warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poszerzania oferty zajęć. Partnerzy szkoły, rodzice oraz

lokalny samorząd wspomagają szkołę w tych działaniach.

 Warunki lokalowe szkoły są wystarczające do realizowania podstawy programowej

i przyjętych w szkole programów nauczania. Dyrektor, ponad połowa nauczycieli i trzy czwarte badanych

rodziców ocenia warunki lokalowe szkoły jako wystarczające, 9 z 40 badanych nauczycieli i 24 z 94 rodziców

uważa, że występują nieliczne braki, jeden nauczyciel i rodzic odpowiedzieli, że występują znaczące braki. Trzech

nauczycieli i trzech rodziców nie udzieliło odpowiedzi. Nauczyciele, rodzice oraz partnerzy szkoły oceniają warunki

lokalowe szkoły jako dobre. W opinii nauczycieli warunki pozwalają im realizować podstawę programową. 

 W szkole znajduje się wyposażenie wystarczające do realizowania podstawy programowej

i przyjętych w szkole programów nauczania. Według dyrektora, większości uczniów oraz ponad połowy

badanych nauczycieli wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne jest wystarczające do realizacji podstawy

programowej i przyjętych w szkole programów. Występują nieliczne braki, tak ocenia wyposażenie 13 z 40

nauczycieli. Ponad 10 % (17/132) uczniów klasy drugiej uważa, że wyposażenie jest niewystarczające. Rodzice

w wywiadzie ocenili wyposażenie szkoły w pomoce jako wystarczające i dobre. Obserwacja 6 zajęć potwierdziła

opinię rodziców. Wyposażenie sal umożliwiało realizację celów, nauczyciele na lekcjach wykorzystywali sprzęt

multimedialny (rzutnik, komputer).

Szkoła otrzymała od partnerów książki, od Uniwersytetu Wrocławskiego komputer, z Giełdy Papierów

Wartościowych - aparat fotograficzny, od organizatora konkursu na logo szkoły - wyposażenie pracowni

geograficznej. 

Zdaniem partnerów szkoły placówka planuje budowę boiska. Analiza dokumentów wykazała, że plan

polepszenia warunków lokalowych jest częścią planu finansowego szkoły. Dyrektor potwierdził fakt posiadania

planu. Zmiany, które nastąpiły lub nastąpią w wyniku realizacji planu, wymienione przez dyrektora to: utworzenie

siłowni w sali nr 5, odnowienie parkietów w salach zajęć. Szkoła pozyskuje środki finansowe z wynajmu sal dla

Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Szkoły Tańca Towarzyskiego, z działającego w placówce sklepiku.

 W szkole podejmuje się działania mające na celu wzbogacenie warunków lokalowych

i wyposażenia dydaktycznego. W szkole działa wiele bezpłatnych kół zainteresowań, które tradycjami sięgają

jeszcze liceum czteroletniego. W ramach pracy tych kół prowadzona jest edukacja regionalna obejmująca zajęcia

zakresu geografii, historii i sztuki Lublina. Uczniowie odbywają wycieczki do Warszawy (lekcje w sejmie,

uczestniczą w przedstawieniach teatralnych w różnych teatrach warszawskich). Klasy ekologiczne odbywają

wycieczki do parków krajobrazowych i narodowych, obserwują pracę oczyszczalni, cementowni, uczestniczą

w segregowaniu śmieci- kampanii reklamowej. Klasy dziennikarskie odwiedzają różne redakcje (TVN, Polsat,

telewizję lubelską, byli widownią u Szymona Majewskiego, odwiedzili redakcje czasopism: Zwierciadło, Dziennik

Wschodni, Kurier Lubelski, Radio Lublin, Radio R . Rodzice aktywnie uczestniczą w prowadzonych w szkole

remontach.

Przedstawione powyżej argumenty potwierdzają wysoki poziom spełniania badanego wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wnioski z ewaluacji:

Wnioski:

1. Prowadzone przez szkołę sposoby analizowania wyników egzaminów maturalnych i wdrażane wnioski,

które z nich wynikają przyczyniają się do utrzymania wysokiego wskaźnika zdawalności matur.

2. W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, ale  nie ma

jednolitego sposobu dokumentowania wyników tych analiz.

3. Placówka umożliwia uczniom rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie

różnorodnych zajęć pozalekcyjnych i realizację projektów edukacyjnych zgodnych z zainteresowaniami

młodzieży.

4. Szkołę wyróżniają pozytywne postawy prezentowane przez uczniów, co jest potwierdzeniem i efektem

skutecznych i systematycznych działań związanych z realizowanym programem wychowawczym.

5. Realizowana przez szkołę koncepcja pracy jest akceptowana przez młodzież i rodziców, a jej realizacja

sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów.

6. Doskonaleniu nauczycieli sprzyja wzajemne wspomaganie się w organizacji i realizacji procesów

edukacyjnych oraz praca w zespołach przedmiotowych.

7. Systematyczna współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami działającymi w lokalnym i szerszym

środowisku wpływa korzystnie na rozwój i kształtowanie pożądanych społecznie postaw uczniów, w tym

pomocy osobom słabszym i niepełnosprawnym.

8. W opinii większości rodziców, partnerów szkoła dba o jakość uczenia się, prowadzi działania promujące

wartość uczenia się przez całe życie.

9. Dzięki upowszechnianiu przez szkołę informacji o działaniach i osiągnięciach (założenie i prowadzenie

strony internetowej szkoły, publikowanie artykułów w prasie lokalnej, występy uczniów i nauczycieli

w telewizji), a także podejmowaniu licznych przedsięwzięć o charakterze integracyjnym partnerzy

postrzegają szkołę, jako dbającą o jakość kształcenia i budującą bardzo dobre relacje.

10. Szkoła prowadzi systematyczną i aktywną współpracę ze swoimi absolwentami (udział

w uroczystościach szkolnych, odbywanie praktyk pedagogicznych, prowadzenie strony internetowej

szkoły), ciągle pozyskując informacje o losach absolwentów.

11. Prawie wszyscy nauczyciele są zaangażowani w planowanie i realizację ewaluacji wewnętrznej,

ustalone w jej wyniku wnioski nie są w pełni wykorzystywane do planowania pracy szkoły, nie służą

do wprowadzania zmian i nie są wykorzystywane do jej rozwoju.

12. Warunki lokalowe szkoły pozwalają na realizację podstawy programowej, przyjętych programów

i innowacji. Wyposażenie szkoły sprzyja efektywnej realizacji procesów edukacyjnych. Szkoła podejmuje

starania wzbogacające bazę i wyposażenie .
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania

Obszar: Efekty  

Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu

gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

B

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności C

Uczniowie są aktywni A

Respektowane są normy społeczne A

Obszar: Procesy  

Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy B

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy

programowej

B

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany C

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania

nauczycieli

B

Kształtuje się postawy uczniów C

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 B

Rodzice są partnerami szkoły C

Obszar: Zarządzanie  

Funkcjonuje współpraca w zespołach B

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny D

Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki

lokalowe i wyposażenie

B
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