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Przebieg ewaluacji:

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

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

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

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

Badanie zostało zrealizowane w dniach 03-01-2012 - 31-01-2012 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Olga Gilewicz, Elżbieta Pałka.

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 32

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

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

0

Pracownicy
niepedagogiczni

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Pracownicy inni niż
nauczyciele

0

Uczniowie Ankieta elektroniczna
(CAWI) "Moja szkoła"

Badanie na próbie pełnej
uczniów klas rok niższych
od najstarszych

23

Ankieta elektroniczna
(CAWI) "Mój dzień"

Badanie na próbie pełnej
uczniów najstarszych klas

23

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele trzech
ostatnich roczników,
dobrani losowo

11

Rodzice Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele rady
rodziców i rad klasowych,
reprezentujący różne
roczniki

13

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

26

Partnerzy szkoły,
przedstawiciele
samorządu lokalnego

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez
dyrektora jako partnerzy

12

Obserwacja lekcji 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 placówce

Nazwa placówki Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12

Patron

Typ placówki Zasadnicza szkoła zawodowa

Miejscowość Lublin

Ulica Spokojna

Numer 10

Kod pocztowy 20-074

Urząd pocztowy Lublin

Telefon 815324116

Fax

Www www.zsow.lublin.pl

Regon 43125484700015

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 112

Oddziały 4

Nauczyciele pełnozatrudnieni 0

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0

Średnia liczba uczących się w oddziale 28

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

Województwo LUBELSKIE

Powiat Lublin

Gmina Lublin

Typ gminy gmina miejska

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz placówki

            
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12 w Lublinie w Zespole Szkół Odzieżowo- Włókienniczych kształci w zawodzie

fryzjer (nr w klasyfikacji zawodów - 514[01]). Szkoła od wielu lat jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej dla zawodów fryzjer i krawiec.

Szkoła dobrze przygotowuje swoich absolwentów do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy, a jej
uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe uzyskując wyniki znacznie przekraczające
średnią dla województwa lubelskiego. W ostatnich trzech latach szkolnych zauważalny jest wzrost wyników
uczniów z egzaminu zarówno w etapie pisemnym i jak i praktycznym. W roku szkolnym 2010/2011 odnotowano
100% zdawalność na etapie praktycznym.

W szkole przeprowadzane są szczegółowe analizy ilościowe i jakościowe wyników egzaminów zewnętrznych
oraz osiągnięć uczniów, a wdrażane wnioski wynikające z tych analiz przyczyniają się do poprawy wyników
w kolejnych latach.

Uczniowie szkoły chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, takich jak: koło rękodzieła, koło wizażu
i stylizacji, kółko plastyczne, koło PCK, aerobik, koło matematyczne, turystyczne, biorą udział w konkursach,
uczestniczą w spektaklach teatralnych, wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych, biorą udział
w przygotowaniu uroczystości szkolnych. Młodzież uczestniczy w zawodach sportowych, angażuje się w akcje
społeczne i charytatywne oraz wolontariat. 
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Efekty

Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Komentarz:

            
Wyniki egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły. W szkole stosuje się jakościowe

i ilościowe metody analizy osiągnięć uczniów, a wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy
efektywności pracy szkoły.

      W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 12 w Lublinie systematycznie
prowadzona jest analiza wyników próbnych egzaminów i wyników egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Dyrektor i nauczyciele wskazali w swoich wypowiedziach na potrzebę
analizy wyników egzaminów zewnętrznych. Zdaniem respondentów analiza prowadzona jest w celu poprawy
jakości pracy szkoły, sformułowania wniosków do dalszej pracy, podniesienia efektów kształcenia. Szkoła od wielu
lat jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE dla zawodów krawiec, fryzjer. Analiza wyników nauczania prowadzona
jest w sposób ilościowy i jakościowy, na poziomie pojedynczych uczniów oraz na poziomie poszczególnych klas,
zawodów, w porównaniu z danymi w skali województwa i kraju. Analiza przeprowadzana jest indywidualnie przez
nauczyciela, w zespołach klasowych, przedmiotowych, na zebraniach rady pedagogicznej, w komisji przedmiotów
zawodowych i komisji do spraw ewaluacji.

Ilościowo analizowana jest zdawalność egzaminów w poszczególnych zawodach dla etapu pisemnego i etapu
praktycznego, porównywane są wyniki z poszczególnych lat oraz wyniki dla województwa opracowane przez OKE
dla zawodu: moda, mediana, maksimum, minimum, odsetek sukcesów, łatwość zadań w odniesieniu do kraju,
opracowanie rozkładów wyników, porównanie wyników indywidualnych na poziomie szkoły. Analizowana jest
zdawalność: liczbowo i procentowo (w obu etapach egzaminu), liczba uczniów, którzy kończą szkołę zgłaszanych
do OKE, tych którzy faktycznie przystępują do egzaminu, liczba uczniów przystępujących do każdego etapu:
egzaminu teoretycznego i praktycznego, liczba uczniów, którzy zdali poszczególne części egzaminu i liczba
uczniów którzy otrzymali dyplom. Prowadzona jest analiza liczby uczniów przystępujących do egzaminów,
porównaniu podlegają ich wyniki w kolejnych edycjach egzaminów próbnych. Procentowo określane są : średnia
zdawalność egzaminów w odniesieniu do poszczególnych lat i zawodów z uwzględnieniem poziomu wiadomości
i umiejętności ujętych w standardach egzaminacyjnych. Analiza ilościowa prowadzona jest poprzez porównywane
wyników poszczególnych lat z wynikami dla województwa opracowanymi prze OKE dla przedmiotów
ogólnokształcących i dla zawodu.

Analizie jakościowej poddawana jest część pisemna i praktyczna egzaminu zawodowego. Z etapu egzaminu
pisemnego analizowane są wyniki średnie sprawdzianu wiadomości i umiejętności właściwe dla klasyfikacji
w danym zawodzie oraz średnie wyniki wiadomości i umiejętności związane z działalnością gospodarczą. Z etapu
praktycznego analizuje się wyniki z czterech części egzaminu: planowanie, organizowanie, wykonanie
i prezentacja w zakresie poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań
egzaminacyjnych. Opracowaniu i porównaniu podlegają wyniki wykonania zadania, które wskazują na poziom
łatwości wykonania przez każdego ucznia. Na tej podstawie analizowana jest rozwiązywalność poszczególnych
zadań i określane najsłabiej i najmocniej opanowane wiadomości i umiejętności. Do analizy wykorzystywane są
opracowania własne oraz dane uzyskane z OKE i CKE.

Wstępna analiza egzaminu zawodowego następuje na poziomie egzaminu próbnego przeprowadzanego
dwukrotnie w I i II semestrze. Szczegółowa analiza prowadzona jest dopiero po otrzymaniu wyników z OKE
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w październiku. Analiza ta ma na celu porównanie efektów w kolejnych latach oraz sposobu przygotowań uczniów
kolejnych roczników do uzyskania jak najlepszych wyników zdawalności. Na podstawie wyników egzaminów
próbnych, dla każdego ucznia i klasy analizowany jest wynik z uwzględnieniem najsłabiej opanowanych
umiejętności.
Podczas zebrania rady pedagogicznej przedstawiane są gotowe wnioski i analizy przygotowane i opracowane
przez nauczycieli i zespoły przedmiotowe dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Analizy
służą planowaniu działań naprawczych.

W części pisemnej (egzaminu zawodowego) omawia się zagadnienia sprawiające najwięcej trudności
(zagadnienia teoretyczne). W części praktycznej po wyodrębnieniu obszarów słabszych ustala się kierunki pracy
z uczniami (np. dodatkowe powtórki, wzmocnienie wybranych treści bezpośrednio na każdej lekcji; np. w roku
szkolnym 2011/12 na zajęciach praktycznych szczególny nacisk kładzie się na sposób prezentacji wykonanej pracy
- jest to ostatni punkt w egzaminie praktycznym, w którym uczniowie wypadają słabo i tracą punkty).
       Zdaniem nauczycieli i dyrektora prowadzone analizy przyczyniają się do:

ustalenia treści i obszarów sprawiających uczniom największe trudności,
ustalenia jakie są braki edukacyjne z niższego etapu edukacji, co pozwala lepiej przygotować uczniów
do egzaminów zewnętrznych, jak również do przyszłej pracy zawodowej,
planowania procesu dydaktycznego w klasach młodszych ze zwróceniem uwagi na: zakres wiedzy
i umiejętności w których pojawiają się trudności podczas egzaminu, motywowanie uczniów do samodzielnej
pracy i zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wzmacnianie wiary we własne siły,
rozwijanie zainteresowań i talentów, uświadomienie uczniom poziomu opanowania materiału,
modyfikowania planów dydaktycznych (np.: przeplatanie treści trudnych, łatwiejszymi, zwiększenie liczby
godzin na zagadnienia, które wychodzą najsłabiej),
organizowania zajęć dodatkowych i przydzieleniu godzin zajęć fakultatywnych na treści i umiejętności
najsłabiej wypadające,
modyfikowania planów nauczania, np.: zwiększeniu liczby godzin na obszary najsłabiej opanowane,
planowania samokształcenia przez nauczycieli, poszukiwania nowatorskich form pracy z uczniem,
przygotowania uczniów i absolwentów do oczekiwań pracodawców i rynku pracy oraz promocję szkoły
w środowisku.

      Wnioski z analizy są wdrażane i przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia
Nauczyciele i dyrektor szkoły wymienili przykłady działań i wykorzystania w pracy wniosków z analizy osiągnięć

uczniów i analizy wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które przyczyniają się do wzrostu
efektów kształceni:

organizowanie próbnych egzaminów zawodowych w I i II semestrze zarówno w części teoretycznej jak
i praktycznej,
pozyskiwanie materiałów egzaminacyjnych z poprzednich lat, tworzenie własnych opracowań
uwzględniających standardy egzaminacyjne,
zwrócenie uwagi na korelację przedmiotów zarówno przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, np.
czytanie ze zrozumieniem,
organizacja konkursów zawodowych (szkolnego i międzyszkolnego),
modyfikowanie programów nauczania: zmiana metod i form pracy z uczniem, dostosowanie stopnia trudności
realizowanego programu do egzaminu zawodowego i planów dydaktycznych, wykorzystanie aktywizujących
metod nauczania, wykorzystanie technologii komputerowej i sprzętu multimedialnego w tym tablic
interaktywnych i wizualizera,
dostosowanie planów nauczania do standardów egzaminacyjnych i pełnej realizacji podstawy programowej,
w realizacji zadań dydaktycznych i podczas analizy osiągnięć uczniów uwzględnianie opinii poradni
psychologiczno pedagogicznych, stosowanie różnych metod pracy z uczniem słabym i uczniem zdolnym,
organizowanie dodatkowych zajęć powtórzeniowych przygotowujących do egzaminów zawodowych,
omawianie z uczniami wyników wszystkich sprawdzianów ze szczególnym zwróceniem uwagi na zadania
trudne dla i przekazywanie informacji o wynikach egzaminów zewnętrznych i próbnych ze zwróceniem uwagi
na zagadnienia, które najsłabiej wypadły,
analiza frekwencji i wzmocnienie działań związanych z poprawą frekwencji,

 7 / 20Raport z ewaluacji: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12



stosowanie oceniania kształtującego,
wprowadzanie dodatkowych sprawdzianów z wiadomości i prac domowych, poświęcanie większej ilości
czasu na treści sprawiające najwięcej trudności,
dostosowanie wymagań do możliwości uczniów,
kształtowanie poczucia odpowiedzialności, systematyczności, dyscypliny i aktywności oraz aktywizowanie
do przełamywania własnych słabości,
zapoznanie z procedurami oceniania i ćwiczenie etapów egzaminu zawodowego od pierwszej klasy
(planowanie, organizowanie, wykonanie, a w szczególności prezentowanie wykonanego zadania),
wprowadzenie kart działań praktycznych,
stosowanie wzmocnień pozytywnych: pochwały, wyróżnienia na forum klasy,
zachęcanie uczniów do samodzielnego podejmowania prób rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
i korzystania ze stron internetowych CKE i OKE,
umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowych umiejętności poprzez organizowanie szkoleń,
kierowanie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, wspomagających
i rozwijających wiadomości i umiejętności zwiększające szanse edukacyjne,
zapoznanie uczniów z procedurami egzaminacyjnymi i sposobem sprawdzania prac oraz sposobami
oceniania i punktacją prac egzaminacyjnych (w celu zmotywowania uczniów do podejmowania większej ilości
prób przy rozwiązywaniu zadania),
nawiązanie kontaktów z zakładami pracy, hurtowniami i sklepami fryzjerskimi w celu zaprezentowania
uczniom nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań na rynku fryzjerskim i kosmetycznym oraz pozyskiwania
ciekawych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
lekcje otwarte, dzielenie się przez nauczycieli wiedzą i doświadczeniem,
umożliwienie uczniom praktycznego wykorzystania nabywanych umiejętności poprzez nawiązanie
współpracy z przedszkolem, domem pomocy dla osób starszych, gdzie uczniowie mają możliwość
wykonywania usług dla osób w różnym wieku.

Partnerzy szkoły uważają, że szkoła uzyskuje coraz lepsze wyniki, cieszy się też powodzeniem wśród uczniów
gimnazjów. Ich zdaniem do egzaminów zawodowych przystępuje duża grupa uczniów i zdecydowana większość te
egzaminy zdaje. W opinii partnerów kształcenie zawodowe w szkole prowadzone jest na wysokim poziomie, a jej
absolwenci bez problemu znajdują pracę lub zakładają własną działalność gospodarczą .

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z lat szkolnych 2008-2009, 2009-2010,
2010-2011 zawiera opis obszarów problemowych i najsłabiej opanowanych umiejętności, a także wyniki
indywidualne najlepszych wyników. W Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 12 w Lublinie do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie fryzjer przystępuje 100% absolwentów. Spośród uczniów,
którzy złożyli deklaracje na egzamin teoretyczny i praktyczny zdawalność jest bardzo wysoka. Z danych wynika,
że:
• w roku szkolnym 2008/09 na zdających 37 egzamin zdało 34 uczniów, co stanowi 83,7 %,
• w roku szkolnym 2009/10 na zdających 41 egzamin zdało 38 uczniów, co stanowi 92,7%,
• w roku szkolnym 2009/10 na zdających 33 egzamin zdało 32 uczniów, co stanowi 96,96% (w tym 100% uczniów
zdało w całości egzamin uzyskując dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, 100% uczniów z klas trzecich
zdało egzamin na etapie pisemnym).

W porównaniu wyników kolejnych lat szkolnych można zauważyć wyraźny wzrost zdawalności egzaminów
zawodowych. W części I i II etapu pisemnego (wiadomości teoretyczne) wyniki zdawalności są na następujących
poziomach:
• 2009 r.: 88% i 56%,
• 2010 r.: 73% i 66%,
• 2011 r.: 80% i 56%.
W części II obejmującej umiejętności właściwe dla kwalifikacji zawodowych średnie wyniki, to w:
• 2009 r.: 87%,
• 2010 r.: 86%,
• 2011 r.: 88%.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 12 w Lublinie wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe poddawane są analizie jakościowej i ilościowej. W wyniku analizy nauczyciele formułują wnioski
i wdrażają je w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Podejmowane działania przyczyniają się
do osiągania przez uczniów wysokich wyników. Partnerzy szkoły, w tym przedstawiciele zakładów
fryzjerskich i kosmetycznych wysoko oceniają poziom przygotowania zawodowego absolwentów szkoły.
      Powyższe dane upoważniają do ustalenia wysokiego poziomu spełniania wymagania.
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Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Komentarz:

            
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. W szkole

formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez
uczniów lepszych wyników w nauce. Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników
edukacyjnych.

Nauczyciele w skali 8 stopniowej ocenili opanowania przez uczniów w poprzednim roku szkolnym wiadomości
i umiejętności opisanych w podstawie programowej (gdzie 1 oznacza niewielki a 8 duży stopień). Warto zwrócić
uwagę, że najczęściej wybieranymi odpowiedziami (15 na 26 ankietowanych) była wartość wskazująca na duży
poziom opanowania wiadomości i umiejętności przez uczniów (7 i 8), najrzadziej wskazywano wartości 3-4 (2 z 26
ankietowanych).

Partnerzy uczestniczący w wywiadzie uznali, że wśród szczególnie istotnych umiejętności nabywanych przez
uczniów w szkole należy wymienić:

przygotowanie do współczesnego rynku pracy,
wiedzę praktyczną i umiejętności zawodowe w zawodzie fryzjer,
przedsiębiorczość, m.in. poprzez zajęcia wyjazdowe i prowadzenie przedsiębiorstwa symulacyjnego
kompetencje społeczne (otwartość na kontakty z różnymi grupami wiekowymi: przedszkole, dom pomocy
społecznej, wspieranie akcji społecznych, charytatywnych i udział w akcjach np. z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa w Lublinie, czy pracy na rzecz Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie),
wszechstronny rozwój uczniów (zajęcia pozalekcyjne – wyjazdy, wyjścia do teatrów, konkursy, propagowanie
idei wolontariatu i działań charytatywnych).

Zdaniem partnerów szkoła uwrażliwia swoich uczniów na potrzeby innych, wzmacnia formy altruizmu i funkcję
wychowawczą rodziny. Respondenci poinformowali, że każdego roku jest więcej chętnych dawców szpiku
i krwiodawców, a uczniowie uczestniczą w tych akcjach także po zakończeniu nauki w szkole (uczniowie są
gruntownie przebadani).

Analiza dokumentacji wykazała, że w szkole w kolejnych dwóch latach był następujący odsetek niepromowanych
uczniów:
• 2009-2010: 7 osób, czyli 5,04%,
• 2010-2011: 2 osoby, czyli 2,04%.

Z dokumentacji szkolnej wynika, że nauczyciele formułują wnioski, których realizacja przyczynia się do wzrostu
efektów kształcenia. Wnioski zawierają opis opanowania przez uczniów umiejętności, dotyczą stosowania
słownictwa zawodowego, rozwijania kompetencji uczniów w odniesieniu do standardów egzaminacyjnych,
planowania pracy dydaktycznej zarówno na zajęciach praktycznych, jak i podstaw przedsiębiorczości oraz
planowania i realizacji bieżących zadań dydaktycznych, np.:

ćwiczenia umiejętności, w których wykazano spadek wyników,
cyt. „przygotować przykładowe plany działania wykorzystując opracowania prac egzaminacyjnych",
każde zajęcia praktyczne rozpoczynać pisaniem planów działania,
stopniować samodzielność pisania planów działania nowego działu/zabiegu (analiza planu sporządzonego
przez nauczyciela, samodzielne pisanie planu przez ucznia w oparciu o posiadane notatki i z pomocą
nauczyciela, samodzielne sporządzenie planu bez pomocy nauczyciela i notatek),
wprowadzić zapisywanie planów działania na druku „plan działania”.

W szkole prowadzone są „Karty działań praktycznych ucznia”, w których sami zainteresowani mają możliwość
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oceny poziomu trudności zadań w poszczególnych tematach, opisania wykonywanych działań obowiązkowych
i dodatkowych, ocenić poziom opanowania umiejętności. Na koniec roku szkolnego nauczyciele składają
oświadczenia o realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym (2010/2011) ze wskazaniem treści
zaplanowanych do realizacji w kolejnym roku szkolnym. Nauczyciele wykazując niezrealizowane treści podają
przyczynę ich niezrealizowania (np. zmniejszenia/zwiększenia liczby godzin w innych działach/blokach
tematycznych), informują, w jaki sposób treści te zostaną zrealizowane w kolejnym roku szkolnym (np.:
powtórzenie działu, przeprowadzenie sprawdzianu, realizacja danych treści w ramach innych działów
tematycznych, propozycje zwiększenia liczby godzin np. z matematyki). Oświadczenia zawierają także planowane
sposoby motywowania uczniów, cele zakładane do zrealizowania w kolejnym roku szkolnym (np. kształcenie
umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi, zintensyfikowanie ćwiczeń z działu „rozumienie tekstu
czytanego”) i wskazania do dalszej pracy.

W szkole osiągnięcia uczniów są analizowane. Analiza uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów,
a nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów. 

Dyrektor, nauczyciele (30/32 ankietowanych) i analiza dokumentacji potwierdzają fakt analizowania w szkole
osiągnięć uczniów. Nauczyciele i dyrektor uważają, że analizując osiągnięcia szkolne uczniów uwzględnia się ich
możliwości rozwojowe. Nauczyciele poinformowali, że określają możliwości rozwojowe uczniów i analizują opinie
z poradni psychologiczno pedagogicznych. Na podstawie analizy wyników egzaminów gimnazjalnych i poprzez
monitoring rozwoju ucznia określają na początku roku szkolnego możliwości uczniów i formułują wnioski na temat
indywidualnych możliwości ucznia. Przeprowadzane są testy sprawnościowe, nauczyciele wybierają sposób
sprawdzania wiedzy uwzględniający indywidualne możliwości uczniów, a przy ocenie biorą pod uwagę postępy
uczniów.
Analiza osiągnięć uczniów prowadzona jest poprzez:

monitorowanie wyników nauczania, opracowanie zestawień i analizę semestralną wyników nauczania
(porównywanie zestawień ilościowych, jakościowych między klasami na tym samym poziomie).
kontrolę rytmiczności oceniania (zapisy w dziennikach),
opracowanie wyników testów na „wejściu” i na „wyjściu” w klasach pierwszych; pozyskane dane porównuje
się z danymi dostępnymi z panelu rekrutacji uczniów,
wyniki ilościowe, jakościowe testów, kartkówek i sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, porównują wyniki
wszystkich testów semestralnych,
pomiar dydaktyczny, analizę prac pisemnych i prac domowych oraz wypowiedzi ustnych,
obserwacje pracy na lekcji,
porównawcze ocen i frekwencji z semestru I z wynikami osiągniętymi przez uczniów w II semestrze,
sprawozdania zespołów przedmiotowych (zawierające następujące informacje: rodzaj przeprowadzonych
i zorganizowanych konkursów, umiejętności kształcone u uczniów, formy doskonalenia nauczycieli, wnioski
i rekomendacje do pracy na kolejny semestr),
zestawienia problemów dla każdego ucznia, określenie przyczyn i sporządzanie planu działań,
sprawozdania z wdrażania wniosków po analizie wyników, karty indywidualnej pracy nauczycieli, karty
wdrażania wniosków,
opis umiejętności uczniów, w tym w odniesieniu do standardów egzaminacyjnych np. organizowania
stanowiska pracy i planowania pracy,
zestawienie porównawcze zdawalności egzaminów zawodowych próbnych i zewnętrznych w roku szkolnym.

Na koniec roku szkolnego nauczyciele wypełniają karty realizacji podstawy programowej - jest to zestawienie
informacji na temat poziomu opanowania wiedzy i umiejętności oraz zgodności realizacji planu nauczania
z podstawą programową.
Analizie poddawane są:

frekwencja (np. miesięczne porównywanie frekwencji i absencji na zajęciach warsztatowych),
osiągnięcia poznawcze np. umiejętność czytania, pisania i liczenia, pamięciowe,
osiągnięcia motywujące: udział w konkursach, akcjach społecznych i charytatywnych, czytelnictwo, udział
w zawodach sportowych, wycieczki,
osiągnięcia psychoruchowe: sprawność manualna, wykonywanie ćwiczeń ruchowych,
sprawy wychowawcze (rozpatrywane indywidualnie przez wychowawców i pedagoga, oraz na zebraniach
zespołów wychowawczych),
oceny z prowadzenia zeszytów przedmiotowych, wykonywanych ćwiczeń, oceny semestralne
i końcoworoczne,
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bieżące ocenianie i postępy uczniów, rytmiczność oceniania z przedmiotów zawodowych
i ogólnokształcących,
poziom opanowania wiedzy i umiejętności po zakończeniu realizowania określonego działu, pod koniec
semestru,
poziom uzyskanych efektów wychowawczych,
poziom i postęp sprawności fizycznej, stopień opanowania i postępu umiejętności ruchowych i wiadomości,
aktywność i systematyczność,
czytelnictwo, zainteresowania czytelnicze uczniów,
dokumentacja uczniowska (zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia, prace domowe),
praca wychowawcy i sposobu przekazywania informacji dotyczących osiągnięć uczniów rodzicom,
osiągnięcia i zachowania uczniów (określono indywidualne problemy i monitorowano zmiany, a na koniec
roku szkolnego przeanalizowano efekty podjętych działań).

Ponadto wychowawcy przeprowadzają ankietę środowiskową, rozmawiają na zebraniach z rodzicami
(wywiady), analizowana jest dokumentacja dotycząca opinii poradni psychologiczno – pedagogicznych. Wiele
informacji o możliwościach uczniów pozyskiwanych jest poprzez rozmowy z uczniami w trakcie realizacji godzin
do dyspozycji wychowawcy, bezpośrednią obserwację ucznia podczas pracy (organizacja, zaangażowanie,
motywacja, chęci, zainteresowanie zawodem, poprawność korzystania z urządzeń, radzenie sobie ze stresem,
komunikacja, itp.). Nauczyciele wychowania fizycznego analizują zwolnienia lekarskie, a pielęgniarka szkolna
dokumentację medyczną.

Nauczyciele w skali 8 stopniowej (gdzie 1 oznacza niski poziom, a 8 spełnianie danej umiejętności)
scharakteryzowali swoich uczniów biorąc pod uwagę zdyscyplinowanie, chęć do nauki, uzyskiwanie lepszych
wyników, przejawianie własnej inicjatywy, zaangażowanie i aktywność. Warto zwrócić uwagę, najczęściej
wybieraną odpowiedzią jest środkowa wartość 5-6:
• zdyscyplinowanie uczniów - 15/32 nauczycieli,
• chęć do nauki - 27/32,
• uzyskiwanie lepszych wyników przejawianie własnej inicjatywy, zaangażowanie i aktywność – 23/32.
Skrajne wartości 1-2 nie były przez nauczycieli wybierane, a na wartość 4 wskazała jedna osoba w kategorii
przejawianie własnej inicjatywy i zaangażowanie/aktywność.

Rodzice uczniów uważają, że nauczyciele wierzą w możliwości ich dzieci: 17/26 rodziców wybrało odpowiedź:
"raczej tak", a 8/26: "zdecydowanie tak". Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice uważają, ze nauczyciele okazują
uczniom swoją wiarę w ich możliwości: pochwały kierowane do uczniów i do rodziców, możliwość poprawiania
ocen (np. na dodatkowych zajęciach), motywowanie do pracy, pozytywne uwagi w dzienniku, dodatkowe prace,
nauczyciele chwalą nas do wychowawców, organizację dodatkowych zajęć. Rodzice uważają ponadto,
że nauczyciele wspomagają ich dzieci poprzez możliwość uzupełnienia wiedzy na zajęciach dodatkowych (nawet
w soboty), konsultacje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i rodzicami, proponowanie udziału
w konkursach/zawodach i wspomaganie w przygotowaniu się do nich, dawanie uczniom tzw. „drugiej szansy”.

W szkole formułowane są wnioski z analizy osiągnięć uczących się, a ich wdrażanie przyczynia się
do wzrostu efektów kształcenia.
      Nauczyciele analizując osiągnięcia uczniów sformułowali następujące wnioski, cyt.:

„dwukrotnie przeprowadzić próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
organizacja zajęć wyrównawczych przed egzaminami przekłada się na lepsze wyniki na egzaminach
końcowych, uczniowie korzystający z zajęć dodatkowych/wyrównawcze uzyskują lepsze wyniki
na egzaminach,
uczniowie nie potrafią uczyć się samodzielnie, planować czasu, organizować przestrzeni do pracy i korzystać
z nowoczesnych technik uczenia się i zapamiętywania,
zwiększona ilość ćwiczeń wpływa na wysokie wyniki w części otwartej egzaminu,
tak organizować zajęcia, aby uczniowie formułowali plany działania na zajęciach praktycznych,
wykonywać ćwiczenia i dokonywać ustnych prezentacji zadań projektu,
wdrażać uczniów do czytania ze zrozumieniem,
wdrażać uczniów do kontaktu z klientem,
nagradzać uczniów za frekwencję (100%)”.

Uczniowie klas III (17/23 ankietowanych) uważają, że zajęcia lekcyjne w dniu ankietowania dostosowane były
do ich możliwości. Uczniowie klas II i III ocenili w skali 8 stopniowej poziom trudności zajęć, w których uczestniczyli
(1 oznacza bardzo łatwe zadania, 8 bardzo trudne) – z daniem uczniów zadania były łatwe. Wśród uczniów klas II
żaden nie wskazał najwyższego poziomu trudności zadań, w klasach III jeden uczeń wskazał na poziom trudności
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– 8. Warto zwrócić uwagę, że najczęściej wybieraną odpowiedzią wśród uczniów klas II był przedziały 3-4 : 13
uczniów i 5-6: 8 uczniów. W klasie III najczęściej wskazywano wartość 1-4 (16/23 uczniów).

Analiza dostępnych dokumentów wykazała, że nauczyciele po przeprowadzeniu analizy osiągnięć uczniów
formułują wnioski dotyczące planowania pracy dydaktycznej, dostosowania form pracy, motywowania uczniów,
a nauczyciele i dyrektor wymienili przykłady wdrożenia wniosków z analizy osiągnięć uczniów:

modyfikowanie planów dydaktycznych,
przeprowadzanie dwa razy w roku próbnych egzaminów zawodowych,
systematyczne ocenianie osiągnięć uczniów ze stosowaniem pełnej skali ocen,
nawiązanie współpracy z domem dziecka, przedszkolem i domem seniora w celu umożliwienia uczniom
doskonalenia umiejętności pracy z klientem w różnym wieku,
dostosowywanie treści zadań do poziomu ucznia, zwiększenie ilości ćwiczeń praktycznych,
nagradzanie uczniów ze 100% frekwencją na zajęciach praktycznych dyplomami, nagrodami rzeczowymi
i możliwością obserwowania międzyszkolnego konkursu fryzjerskiego,
zwiększenie ilości ćwiczeń z dłuższych i krótszych form użytkowych na językach obcych,
motywowanie uczniów do różnorodnej aktywności,
doskonalenie umiejętności przez nauczycieli,
rozwiązywanie zadań z arkusza egzaminacyjnego podczas zajęć dodatkowych,
zorganizowanie konkursu matematycznego obejmującego zadania zgodne ze standardami egzaminacyjnymi
(uczniowie, którzy brali udział w konkursie matematycznym uzyskali lepsze wyniki na egzaminach próbnych,
nauczyciele dobierali zadania, aby ćwiczyć umiejętność liczenia pamięciowego),
realizowanie projektu: „Jak się uczyć, aby się nauczyć” - wszystkie osoby biorące udział w tym projekcie
zdały egzamin zawodowy.

Zdaniem dyrektora wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów zdecydowanie przekładają się na wzrost
efektów kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej, a świadczą o tym przykłady efektów uzyskanych
z wdrożenia wniosków. Wnioski: przeprowadzać egzaminy próbne w I i II semestrze (dotyczy zarówno części
praktycznej i teoretycznej), wzmocnić motywację ucznia do nauki (program „Jak się uczyć, aby się nauczyć”)
przyczyniły się do bardzo wysokiej zdawalności. W klasie 3fz zdało 95 % absolwentów, w klasie 3rz uczniowie zdali
w 100% (wszyscy zdali zarówno część teoretyczną i praktyczną i w 100% uzyskali dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe). Duża część uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kontynuuje naukę w technikum
uzupełniającym. W roku szkolnym 2010/2011 w szkole zasadniczej średnia ocen za I semestr wynosiła 2,84, a na
koniec roku szkolnego 3,40 (z przedmiotów zawodowych).

W prowadzonej przez szkołę „Statystyce zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”
wykazano wyższe od średniej wojewódzkiej wyniki uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. Analiza ta zawiera
porównanie wyników szkoły i województwa, porównanie etapu pisemnego, praktycznego, odsetka uczniów
otrzymujących dyplom. W latach szkolnych 2008-2011odsetek uczniów, którzy otrzymali dyplom jest wyższy
od średniej wojewódzkiej. W roku szkolnym 2008/2009 zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe wynosiła 91,2%, w roku szkolnym 2009/2010 – 92,7%, a w roku szkolnym 2010/2011 – 96,96%.
   W poszczególnych etapach egzaminu zdawalność kształtowała się następująco:

etap pisemny cz. I: w roku szkolnym 2010/2011 ( w stosunku do lat szkolnych 2008/20109 i 2009/2010)
wzrost średniego wyniku dla 14 spośród 18 badanych umiejętności,

etap pisemny cz. II: wzrost średniego wyniku dla 2 spośród 6 badanych umiejętności w roku szkolnym
2010/2011 w stosunku do roku szkolnego 2009/2010,
etap praktyczny: wzrost zdawalności z 92,9% w roku szkolnym 2009/2010 do 100% w roku szkolnym
2010/2011, wzrost średniego wyniku dla umiejętności nr 4 „prezentowanie” do 89% w roku szkolnym
2010/2011, utrzymanie na podobnym poziomie umiejętności nr 1 „planowanie”, wzrost średniego wyniku
procentowego w kolejnych latach szkolnych: 2008/2009 – 87%, 2009/2010 – 86%, 2010/2011 – 88%.

Prowadzone analizy osiągnięć uczniów, wdrażanie wniosków z tych analiz ma wpływ na wzrost
efektów kształcenia w szkole. Nauczyciele korzystają z różnych form analizy osiągnięć uczniów, poddają
analizie umiejętności, wiedzę oraz indywidualne postępy uczniów i formułują wnioski do dalszej pracy.
Wszystkie dostępne źródła potwierdziły fakt wdrażania oraz monitorowania wdrażania wniosków
z opracowanych analiz, a także wzrost efektywności kształcenia zawodowego w szkole.
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        Powyższych informacje upoważniają do ustalenia wysokiego poziomu spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Uczniowie są aktywni

Komentarz:

            
Szkoła stwarza uczniom warunki do aktywności i zgłaszania inicjatyw dotyczących własnego rozwoju

i rozwoju szkoły. Uczniowie wykorzystują te możliwości. W szkole realizuje się działania zainicjowane przez
uczniów, które służą kształtowaniu odpowiedzialności i wzmacniają samoocenę uczących się.

Zdaniem wszystkich (32) badanych nauczycieli uczniowie są zaangażowani podczas lekcji. Świadczą o tym:
wykonywanie poleceń, przygotowywanie ćwiczeń, prezentacji multimedialnych, realizowanie poleceń nauczycieli,
zadawanie pytań. Zdaniem nauczycieli uczniowie zgłaszają się do odpowiedzi, chętnie pracują w grupach,
samodzielnie przygotowują wystrój sal i wystawy swoich prac. Nauczyciele starają się aktywizować uczniów
poprzez dostosowywanie zadań do ich możliwości, wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu i pomocy
dydaktycznych. Zadają uczniom dodatkowe prace, za które mogą oni uzyskać wysokie oceny. Nauczyciele starają
się uatrakcyjniać zajęcia poprzez wykorzystanie potencjału uczelni, z którymi szkoła współpracuje (zajęcia z fizyki,
chemii, historii). W szkole działa usługowy punkt fryzjerski i dobrze wyposażone pracownie, w których uczniowie
rozwijają swoje umiejętności zawodowe. Wszyscy (26) ankietowanych rodziców oceniło, ze ich dzieci chętnie
angażują się w zajęcia organizowane przez szkołę.

Spośród 46 ankietowanych uczniów 42 uznało, że lekcje są wciągające i angażujące.Zdecydowana większość
(30/32 badanych) nauczycieli stwierdziła, że uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych: koło
rękodzieła artystycznego, koło wizażu i stylizacji, kółko plastyczne, koło PCK, aerobik, koło matematyczne,
turystyczne. Młodzież sprawdza swoje kompetencje w konkursach, uczestniczy w spektaklach teatralnych,
wycieczkach i innych imprezach klasowych i szkolnych (rajdy Doliną Ciemięgi, wyjazdy integracyjne) , uczestniczy
w przygotowaniach uroczystości szkolnych. Uczniowie wykonują dekoracje sal lekcyjnych, przygotowują wystawy
swoich prac, uczestniczą w zajęciach wyrównujących wiedzę. Młodzież bierze udział w zawodach sportowych,
wolontariusze w akcjach:" Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę", "Góra Grosza", "Nakręć się na pomaganie".
Uczniowie wykonują i sprzedają kartki i ozdoby świąteczne:
bożonarodzeniowe i wielkanocne n. p. na zajęciach rękodzieła
artystycznego, w celu przeznaczenia funduszy pochodzących z ich sprzedaży na
pomoc potrzebującym. Występują z pocztem sztandarowym reprezentując szkołę na uroczystościach
o charakterze miejskim. Chętni uczniowie mogą uczestniczyć w szkoleniach, podczas których nabywają
dodatkowych umiejętności zawodowych. Większość (35/46) ankietowanych uczniów uznała, że zajęcia
pozalekcyjne są interesujące. Wśród badanych rodziców 11/26 powiedziało, że ich dzieci nie chodzą na zajęcia
pozalekcyjne (uczniowie dojeżdżają ), zaś 14/26 oceniło, że dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach
pozalekcyjnych.

Dyrektor, nauczyciele i rodzice uznali, ze uczniowie podejmują inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju
i rozwoju szkoły. Badani wymienili inicjatywy zgłoszone przez uczniów:

przygotowanie do egzaminów zewnętrznych i uczestnictwo w zajęciach dodatkowych,
organizacja szkoleń zawodowych- wniosek o organizację szkolenia w zakresie piercingu,
zgłaszanie chęci uczestnictwa w konkursach (z powodu dużej liczby chętnych zorganizowano eliminacje
szkolne),
organizacja szkolenia dotyczącego stylizacji paznokci (17 osób uzyskało certyfikaty),
zgłaszanie tematów na zajęcia realizowane w ramach godzin wychowawczych,
tematyka zajęć dodatkowych,
zorganizowanie akcji charytatywnych, w których bierze udział cała szkoła
propozycje imprez klasowych i szkolnych (rajdy Doliną Ciemięgi, wyjścia do teatru, wyjazdy integracyjne.
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Nauczyciele powiedzieli, że pomagają uczniom planować rozwój, organizują spotkania z przedstawicielami
uczelni, organizują spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem , Na godzinach wychowawczych realizowane
są zajęcia poświęcone planowaniu własnego rozwoju. Szkoła organizuje praktyki zawodowe według programu
autorskiego. Zdaniem uczniów w szkole są możliwości wpływania na to, w jaki sposób się rozwijają. Połowa (11/23)
respondentów uznaje, że ma wpływ na to, co dzieje się na lekcjach. Ich zdaniem największy wpływ uczniów
dotyczy organizacji zajęć i stosunku nauczycieli do uczniów, natomiast praktycznie nie mają oni wpływu
na wyposażenie.

Z informacji uzyskanych od uczniów, nauczycieli i dyrektora wynika, że szkoła realizuje działania zainicjowane
przez uczących się. Badani podają:

organizacje wyjść i imprez klasowych (do kina, teatru, na wystawy, konkursy, do hurtowni, na spotkania
z ciekawymi ludźmi),
promowanie szkoły podczas targów edukacyjnych i na uroczystościach miejskich,
organizacja imprez klasowych i szkolnych (jasełka, otrzęsiny klas pierwszych, wigilia klasowa, happening
z okazji Pierwszego Dnia Wiosny). Nauczyciele i uczniowie dodali, że w szkole z inicjatywy uczniów
realizowane są:
dekoracje sal lekcyjnych,
wystawy prac,
zmiany w systemie oceniania zachowania "(Kodeks Etyczny Ucznia Zespołu Szkół Odzieżowo -
Włókienniczych w Lublinie").   

Obserwując placówkę zauważono, ze w gablotach znajdują się wystawy prac uczniów. W salach znajdują się
prace uczniów: plakaty oraz wykonane przez uczących się pomoce dydaktyczne.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 w Zespole Szkół odzieżowo - Włókienniczych
w Lublinie aktywnie uczestniczą w lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych i podczas praktyk zawodowych.
Szkoła realizuje inicjatywy uczących się, które maja wpływ na ich rozwój i rozwój placówki.   
 Powyższe informacje świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania przez szkołę.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Respektowane są normy społeczne

Komentarz:

Uczniowie czują się w szkole lub placówce bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich
oczekuje. Szkoła diagnozuje zagrożenia i dostosowuje do nich działania wychowawcze. Sprawdzana jest
skuteczność podejmowanych działań i na tej podstawie dokonuje się ich modyfikacji. Szkoła wprowadza
modyfikacje wynikające z inicjatywy uczących się.

Uczniowie (22/23) stwierdzili, że w szkole zarówno podczas lekcji jak i na przerwach czują się bezpiecznie.
Bezpiecznie czuja się także na terenie szkoły poza zwykłymi godzinami jej pracy. Z nieprzyjemnych zdarzeń, jakie
miały miejsce w ciągu ostatniego roku uczniowie podają, że byli obrażani (4/23) i byli świadkami, jak ktoś obrażał
osobę z ich klasy (8/23), 16/23 badanych uważa, że w szkole nie ma miejsc niebezpiecznych.

Zdaniem pracowników niepedagogicznych, partnerów i przedstawicieli samorządu oraz rodziców w szkole jest
bezpiecznie ponieważ obiekt jest monitorowany, podczas przerw dyżurują nauczyciele, a pracownik ochrony
czuwa, aby nikt nieupoważniony nie przebywał na terenie szkoły. Ich zdaniem do bezpieczeństwa uczniów
przyczynia się również realizowany przez szkołę program wychowawczy, oraz ustalone procedury reagowania
w sytuacjach kryzysowych. Według rodziców i przedstawicieli samorządu w szkole bardzo szybko reaguje się
na zachowania niewłaściwe, a nauczyciele w sposób kompetentny i skuteczny pomagają uczniom rozładowywać
sytuacje konfliktowe. Uczniowie maja do nich zaufanie i zgłaszają im swoje problemy.
Zdaniem rodziców i pracowników niepedagogicznych niewłaściwe zachowania zdarzają się sporadycznie, można
tu wymienić: brak obuwia na zmianę, niecierpliwość podczas oczekiwania na ubranie z szatni (ubrania są
wydawane przez pracownika, który opiekuje się szatnią i kiedy uczniowie kończą zajęcia, to w szatni tłoczno
i panuje atmosfera zdenerwowania). Zdarza się, że ktoś użyje wulgarnego słowa, ale na zwróconą mu uwagę
reaguje właściwie.
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Podczas obserwowanych zajęć zaplanowane i realizowane procesy były dobrze zorganizowane i na większości
zajęć sprzyjały uczeniu się. Lekcje były prowadzone w sposób interesujący, z wykorzystaniem wielu pomocy
dydaktycznych (program cyfrowy na matematyce, urządzenia i sprzęty fryzjerskie podczas zajęć praktycznych,
fantomy na lekcji PO, zestawy zadań na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości, mapy i teksty źródłowe na historii.
Uczniowie otrzymywali jasne wykłady, jasno sformułowane polecenia i zadania, co sprzyjało ich aktywności.
Zajęcia prowadzono zgodnie z wymogami bhp.

Uczniowie(43/46) stwierdzili, że obowiązujące w szkole normy są dla nich jasne, chociaż nie zawsze ich
przestrzegają. Jako swoje prawa wymieniają: zgłaszanie uwag, poprawianie ocen,uzyskiwanie pomocy
od pedagoga lub innych nauczycieli, wyrażanie swoich myśli i poglądów we wszystkich sprawach szkolnych,
uzyskiwanie informacji o swoich postępach w nauce.

Uczniowie podają, że ich obowiązki to: chodzenie do szkoły aktywne uczestnictwo w zajęciach, przebywanie
w budynku szkoły podczas trwania zajęć, zmiana obuwia, okazywanie szacunku innym, szanowanie mienia szkoły.
Nie wolno korzystać z telefonów podczas zajęć, stosować używek, śmiecić w szkole, jeść i pić podczas zajęć,
używać wulgarnych słów.

Partnerzy szkoły powiedzieli, że jej uczniowie prezentują wysoką kulturę osobistą, łatwo nawiązują kontakt
z klientami, a szkoła realizując swoje działania wspiera wychowawczo rodziców. Podczas przerw na korytarzach
szkolnych obserwowani uczniowie zachowywali się zgodnie z obowiązującymi normami.
Z informacji pozyskanych od dyrektora i zawartych w udostępnionych przez niego dokumentach wynika,
że w szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów.
Diagnoza zagrożeń, ma następujące formy:

 - wieloaspektowej obserwacji uczniów na zajęciach lekcyjnych, podczas przerw, uroczystości szkolnych,
pobytu uczniów poza lekcjami,
 - monitorowania zachowań uczniów sprawiających problemy wychowawcze (zeszyty frekwencji kontrakty),
- monitorowania miejsc „wrażliwych”,
- opracowania wyników ankiet diagnostycznych (ankiety na temat stosowania używek, sytuacji rodzinnej
uczniów, bezpieczeństwa w szkole, oczekiwań rodziców wobec szkoły),
 -pozyskiwanie informacji podczas spotkań młodzieży z pedagogiem szkolnym, policją, pracownikami poradni
PP i innymi osobami,

 - obserwacja i pozyskiwanie informacji podczas zajęć integracyjnych w klasach,
 - analiza zapisów uwag w dziennikach.

Z przeprowadzonych przez nauczycieli badań wynika, że największymi problemami wśród młodzieży są
palenie papierosów i spożywanie alkoholu.Niektórzy uczniowie mają trudną sytuację rodzinną. W klasach, których
uczniowie sprawiali najwięcej problemów wychowawczych przeprowadzono szczegółowe analizy wychowawcze
każdego ucznia, oceniono zagrożenia, opracowano plan działań i na koniec roku oceniono skuteczność tych
działań. Analizy te znajdują się w dokumentacji szkoły.

Zdaniem dyrektora wobec zdiagnozowanych zagrożeń podejmuje się działania dla ich niwelowania.
Opracowano i wdrożono program „Bezpieczna szkoła”, nawiązano współpracę z policją , i wspólnie realizowany
jest cykl zajęć „Odpowiedzialność karna nieletnich” . Nauczyciele omawiają zasady bezpieczeństwa w drodze
do szkoły (jak reagować na zagrożenia). W szkole realizowany jest program: „Stop agresji”, w ramach którego
odbywają się zajęcia z komunikacji interpersonalnej (w związku z konfliktami, jakie zdarzają się pomiędzy młodymi
ludźmi).

W szkole funkcjonuje system kar stosowanych w przypadku łamania norm społecznych: rozmowy
dyscyplinujące z uczniem, rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi i kuratorami, nagany wychowawcy
i dyrektor szkoły. W przypadku dużej absencji prowadzone są rozmowy dyscyplinujące, jeżeli nie ma pozytywnego
skutku to udzielane są kolejno: nagana wychowawcy, nagana dyrektora szkoły, następnie spisywany jest kontrakt
i zakładany "zeszyt obecności".
Rodzice nie słyszeli, aby dzieci były narażone na niewłaściwe zachowania ze strony innych, ale jeżeli coś złego się
dzieje, to ich zdaniem nauczyciele szybko i profesjonalnie reagują i takie sytuacje są rozwiązywane (23/26
badanych).

Dla wzmacniania pozytywnych zachowań szkoła zdaniem dyrektora i nauczycieli stosuje wielorakie sposoby,
do których należy zaliczyć:
- realizowane programy ( program wychowawczy, program profilaktyki),
- nagradzanie uczniów za aktywność, reprezentowanie szkoły, pracowitość, osiągnięcia dydaktyczne i inne,
- organizowanie możliwości dobrego zagospodarowania czasu wolnego,
- pielęgnowanie szkolnego ceremoniału,
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- umieszczanie informacji o osiągnięciach szkoły na stronie internetowej,
- udzielanie pochwał na forum klasy, szkoły , wobec rodziców.
Rodzice powiedzieli, że nauczyciele chwalą pozytywne zachowania uczniów.
Pracownicy niepedagogiczni powiedzieli, że uczeń jest przez pracowników traktowany poważnie i życzliwie.
Pracownicy starają się rozmawiać z młodzieżą, niektóre uwagi przekazują w formie żartu, wtedy są łatwiej
przyjmowane i pomiędzy rozmawiającymi nawiązuje się porozumienie. W szkole realizowane są programy
i projekty dotyczące zachowania.
W dokumentach szkoły znajdujemy informacje o zrealizowanych działaniach profilaktycznych i wychowawczych
wymienianych przez jej pracowników i dyrekcję. W programach wychowawczym i profilaktyki dokonano podziału
realizowanych treści i poruszanej tematyki stosownie do wieku (chyba, że uczniowie zaproponują inny, interesujący
ich temat). Zespół wychowawczy opracował plan pracy, którego główne cele na rok 2011/2012 to: kształtowanie
atmosfery sprzyjającej lepszemu poznaniu ucznia i jego potrzeb na terenie klasy i szkoły, oraz podnoszenie wiedzy
pedagogicznej psychologicznej nauczycieli, do tych celów dostosowano zadania, sposoby realizacji, oraz terminy
realizacji i osoby odpowiedzialne. Podczas pobytu w szkole nie zaobserwowano agresywnych zachowań uczniów.

Dyrektor i nauczyciele stwierdzili, ze w szkole dokonuje się analiz skuteczności działań wychowawczych
podejmowanych dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania zachowań właściwych . W celu eliminowania zagrożeń
został rozbudowany monitoring z 8 kamer do 14. Kamery rozmieszczone zostały na każdym piętrze tak by
prowadzenie obserwacji było możliwe dla całego korytarza lub miejsc „wybranych”. W toaletach na wniosek
samych uczniów zainstalowano czujniki dymu. Cyklicznie w szkole prowadzone są apele, na których porusza się
tematykę bezpieczeństwa, zasad higieny, przestrzegania obowiązujących norm. Szkoła została odpowiednio
oznakowana, a uczniowie zostali poinformowani o zasadach bezpieczeństwa podczas przebywania w budynku i i
poza nim. Na początku roku szkolnego uczniowie są zapoznawani z regulaminami obowiązującymi w pracowniach
i potwierdzają ich znajomość poprzez zapisy w zeszytach i dokumentacji szkolnej. Regulaminy te znajdują się
w salach lekcyjnych. Wychowawcy klas przygotowują sprawozdania semestralne z podejmowanych działań
wychowawczych i oceniają ich efektywność. Podczas spotkań zespołu wychowawczego nauczyciele wspólnie
zastanawiają się nad wnioskami do dalszej pracy. Analiza działań prezentowana jest na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej, gdzie jest dyskutowana i w oparciu o nią zatwierdzane są wnioski do pracy, które wdraża się
na kolejny rok lub semestr. Dokonywana jest analiza ilościowa i jakościowa ocen zachowania. W szkole
przeprowadzane są badania dotycząca poczucia bezpieczeństwa uczniów, frekwencji na zajęciach. W wyniku
analizy tych badań wprowadzane są modyfikacje programu wychowawczego i profilaktycznego.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli w szkole modyfikuje się działania wychowawcze w zależności od bieżących
potrzeb (nowy rocznik szkolny, opinie, pojawiające się nowe zagrożenia). W szkole prowadzone są obserwacje,
które dały podstawę do analizy zachowań uczniów. Tak powstał projekt „Savoir - vivre w szkole” , który służy
eliminowaniu zagrożeń i wzmacnianiu właściwych zachowań uczniów. Było to działanie które pokazało młodym
ludziom jak zachowują się wobec siebie, nauczycieli i pracowników szkoły oraz nauczycielom i pracownikom szkoły
jak uczeń postrzega ich zachowanie wobec siebie. Zarówno nauczyciele i uczniowie dokonali oceny swoich
postaw. Kolejnym elementem realizacji programu jest opracowanie "Kodeks Etycznego Ucznia" (realizowany
w obecnym roku szkolnym). W programie wychowawczym zostały zmodyfikowane treści dotyczące
odpowiedzialności i postawy wobec rodziny (wczesne przypadki macierzyństwa), lekcje poglądowe i profilaktyczne
o odpowiedzialności rodzicielskiej, rozwoju fizycznym człowieka. W wyniku analizy zagrożeń i zachowań uczniów
wprowadzono i ujednolicono procedury zwolnień z zajęć lekcyjnych, zwolnień z zajęć wychowania fizycznego,
a także rozbudowano monitoring wizyjny. Opracowano procedury wykorzystania zapisu monitoringu, które zostały
zapisane w Statucie Szkoły i programach: Wychowawczym i Profilaktyki. W związku z nasilającym się zjawiskiem
użytkowania telefonów komórkowych wprowadzono zakaz korzystania z tych urządzeń na lekcjach, jak również
poinformowano uczniów i rodziców na zebraniu, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie
lub kradzież telefonu. Potwierdzeniem są stosowne zapisy w Statucie szkoły. W związku z pojawiającymi się
zagrożeniami (przemoc, agresja, konflikty) prowadzone są lekcje poglądowe przez pedagoga szkolnego
lub zaproszonego pracownika poradni PP. W szkole został powołany zespól ds. opracowania i wdrożenia strategii
działań ewaluacyjnych, który analizuje wyniki badań i opracowuje wnioski.

Uczniowie i nauczyciele podali przykłady inicjatyw młodzieży dotyczących zachowania w szkole: zmiana ilości
godzin usprawiedliwionych i ich wpływu na ocenę zachowania, opracowanie "Kodeksu Etycznego Ucznia", zmiana
zapisów dotyczących praw i obowiązków ucznia, zmiana systemu kar i nagród obowiązujący w szkole. Nauczyciele
powiedzieli, ze w swojej pracy wychowawczej uwzględniają opinie i sugestie uczniów (29/32 badanych):

- wprowadzono tematykę godzin wychowawczych dotyczącą rodzicielstwa, wczesnego macierzyństwa
i chorób przenoszonych drogą płciową,
 - prowadzono spotkania o tematyce narkomanii i dopalaczy,
 - ustalono nowe kryteria ocen zachowania i procedur postępowania z uczniami mającymi dużą ilość godzin

 16 / 20Raport z ewaluacji: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12



nieusprawiedliwionych,
 - wprowadzono program "Savoir –vivre",
 - opracowano Kodeks Etyczny Ucznia.

Nauczyciele uznali, że sukcesem szkoły w kształtowaniu wymaganych zachowań jest poprawa kultury
osobistej uczniów. Zdaniem pedagogów szkoła ma dobrą opinię w środowisku, uczniowie nie są agresywni, udało
się pobudzić ich wrażliwość społeczną. Uczniowie prezentują lepsze zachowania, wyższą kulturę osobistą, są
bardziej otwarci, mają większe poczucie własnej wartości, stosownie się ubierają, wykazują chęć przejęcia
odpowiedzialności za szkołę, mają zaufanie do nauczycieli. Sukcesem jest to, że uczniowie sami wypracowali
obowiązujące w szkole zasady zachowania, oraz system kar i nagród. Realizacja cyklu zajęć poświęconych
odpowiedzialności karnej nieletnich przyczyniła się do wyeliminowania zachowań takich jak: kradzieże, bójki,
wymuszenia.

Niewłaściwe zachowania zdarzają się w szkole. Dyrektor powiedział, że w poprzednim roku szkolnym
wymierzył kary statutowe za wagarowanie, palenie papierosów na terenie szkoły, lekceważący stosunek
do pracowników szkoły i obowiązków ucznia. Miały one formę pisemnego powiadomienia rodziców. Za niewłaściwe
zachowania uczniowie otrzymali też naganne oceny zachowania.
Pracownicy niepedagogiczni powiedzieli, że od uczniów oczekuje się tego, aby dobrze się uczyli, aby chodzili
na zajęcia, dobrze reprezentowali szkołę, aby nauczyli się zawodu, by okazywali szacunek sobie nawzajem
i starszym, żeby byli kulturalni i grzeczni. W zachowaniu uczniów podoba im się to, że biorą udział w akademiach
prezentując wysoki poziom artystyczny, są grzeczni (używają zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam,
dziękuję), aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych na rzecz osób i instytucji ( dla chorych dzieci, dla
Hospicjum Małego Księcia, odwiedzają Dom Pomocy Społecznej - raz w miesiącu strzygą pensjonariuszy,
rozmawiają z nimi oraz przedszkole - zabiegi pielęgnacyjne: czesanie, strzyżenie), uczestniczą w zajęciach
pozalekcyjnych.

Powyższe informacje świadczą o tym, że w szkole istnieje sprawny system wychowawczy, którego
skuteczność jest analizowana, a wynikające z tych analiz wnioski służą modyfikowaniu działań
wychowawczych. W planowaniu działań uwzględniane są inicjatywy uczących się.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wnioski z ewaluacji:

Nauczyciele planowo i systematycznie prowadzą jakościowe i ilościowe analizy wyników nauczania
i egzaminów zewnętrznych, formułują i wdrażają wnioski, których realizacja służy poprawie jakości
pracy szkoły.

Nauczyciele korzystają z różnych form analizy osiągnięć uczniów, poddają analizie umiejętności,
wiedzę oraz indywidualne postępy uczniów.

Wypracowane i wdrażane wnioski wpływają na wyniki nauczania, w tym zdawalność uczniów
na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a tym samym na wzrost efektów
kształcenia.

W latach szkolnych 2008-2011odsetek uczniów, którzy otrzymali dyplom jest wyższy od średniej
wojewódzkiej. W roku szkolnym 2010/2011 zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe wynosiła 96,96%, a na etapie praktycznym 100%.

Sposób prowadzenia zajęć przez nauczycieli pozytywnie wpływa na aktywność uczniów i oraz
umożliwia im nabywanie kompetencji potrzebnych na współczesnym rynku pracy.

Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań i uzupełnianie wiedzy poprzez szeroką gamę
zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i społeczności lokalnej. Są organizatorami imprez
szkolnych i klasowych, biorą udział w akcjach charytatywnych i społecznych, współpracują
przedszkolem i instytucjami opiekującymi się ludźmi w podeszłym wieku, co świadczy o ich
wrażliwości i dużych kompetencjach społecznych.
Szkoła stale doskonali obowiązujący system wychowawczy, analizuje skuteczność podejmowanych

działań i dokonuje ich modyfikacji uwzględniając inicjatywy uczniów, co pozytywnie wpływa
na jakość stosowanych rozwiązań.

Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, a u nauczycieli znajdują pomoc w rozwiązywaniu
problemów i wsparcie w trudnych sytuacjach.
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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 B
Uczniowie są aktywni B
Respektowane są normy społeczne B
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