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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 55

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

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

13

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

70

Ankieta elektroniczna
(CAWI) "Mój dzień"

Badanie na próbie pełnej
uczniów najstarszych klas

81

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele trzech
ostatnich roczników,
dobrani losowo

13

Rodzice Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele rady
rodziców i rad klasowych,
reprezentujący różne
roczniki

9

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

47

Partnerzy szkoły,
przedstawiciele
samorządu lokalnego

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez
dyrektora jako partnerzy

0

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 Technikum Usługowo - Gospodarcze

Patron

Typ placówki Technikum

Miejscowość Lublin

Ulica Spokojna

Numer 10

Kod pocztowy 20-074

Urząd pocztowy Lublin

Telefon 815324116

Fax

Www www.zsow@um.lublin.pl

Regon 43125480100011

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 461

Oddziały 19

Nauczyciele pełnozatrudnieni 0

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0

Średnia liczba uczących się w oddziale 24.26

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

                    Technikum Usługowo Gospodarcze w Zespole Szkół Odzieżowo- Włókienniczych w Lublinie kształci
w zawodach: technik informatyk (numer w klasyfikacji zawodów - 312[01]), technik usług fryzjerskich (514[02]) oraz
technik technologii odzieży (2122).
        Szkoła dobrze przygotowuje swoich absolwentów do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.
Uczniowie dobrze zdają egzaminy zawodowe uzyskując wyniki znacznie przekraczające średnią dla województwa
lubelskiego.
        Szkoła dobrze wykorzystuje potencjał swoich uczniów, a uzyskiwanie przez szkołę średnich wyników
egzaminów maturalnych i średnich wartości wskaźnika EWD świadczy o wysokiej efektywności pracy nauczycieli.
        W roku szkolnym 2010/2011 w uznaniu za jakość prowadzonego kształcenia w  obszarze
fryzjersko-kosmetycznym w ogólnopolskim konkursie Lidera Edukacji Zawodowej organizowanym przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, realizowanym w ramach projektu systemowego "Szkoła  zawodowa szkolą
pozytywnego wyboru" Technikum Usługowo - Gospodarcze uzyskało III miejsce.
        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.
        Szkoła stwarza uczniom możliwość rozwoju poprzez organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów. Są to między innymi: pracownia rękodzieła artystycznego, koła
- plastyczne, dziennikarskie, informatyczne, turystyczne, wizażu i stylizacji, szkoła modelek, aerobik, koła
przedmiotowe, zajęcia wyrównujące wiedzę, zajęcia sportowe.
        Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi Lublina umożliwiając uczniom korzystanie z zaplecza
dydaktycznego uczelni. We współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie realizowany jest projekt:
"Szkoła Kluczowych kompetencji" obejmujący kształcenie w zakresie matematyki, języka angielskiego, technologii
informacyjnej i podstaw przedsiębiorczości.
        System wychowawczy szkoły podlega ewaluacji i jest modyfikowany zgodnie z pojawiającymi się potrzebami,
a o jego efektywności świadczą: poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole i zachowania zgodne
z obowiązującymi normami.
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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, której celem jest
poprawa jakości pracy. W szkole stosuje się jakościowe i ilościowe metody analiz, a wdrażane wnioski
przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.Zebrane informacje pozwalają na stwierdzenie, że poziom
spełniania wymagania jest wysoki.

Z wypowiedzi dyrektora i nauczycieli wynika, ze w szkole prowadzona jest analiza wyników egzaminów
zewnętrznych, na które składają się egzaminy maturalne i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Respondenci powiedzieli, że analizowane są wyniki pojedynczych uczniów, zespołów klasowych, szkoły,
a w przypadku egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dokonuje się także analiz na poziomie danego
zawodu. Są trzy etapy analiz. Pierwszej dokonuje nauczyciel danego przedmiotu, który porównuje wyniki uczniów
i zespołów klasowych, w których naucza. Kolejnym etapem jest analiza w zespole przedmiotowym, gdzie formułuje
się wnioski. Ostatnim etapem jest prezentacja i omówienie wniosków na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Po
zaakceptowaniu przez członków Rady Pedagogicznej wnioski są wdrażane do pracy.    
        Wszyscy nauczyciele (55 osób) znają je i podejmują działania dla ich realizacji.
Na podstawie wypowiedzi dyrektora, nauczycieli oraz informacji znajdujących się w udostępnionych przez
dyrektora dokumentach wynika, że w szkole prowadzi się ilościowe i jakościowe metody analizy wyników
egzaminów zewnętrznych. Analizie ilościowej poddawane są następujące dane:

1. - ilość uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego i zawodowego (w poszczególnych latach dla
poszczególnych przedmiotów i zawodów),

2. - zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych latach,
3. - zdawalność egzaminu zawodowego (z podziałem na etapy-praktyczny i pisemny) w danym roku szkolnym

oraz w ostatnich 3 latach,
4. - zdawalność egzaminu w poszczególnych latach w porównaniu z wynikami OKE, województwo,
5. - średnie wyniki egzaminów z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (na poziomie zawodów

i klas).Wyniki egzaminów porównywane są z wynikami w poprzednich latach oraz wynikami dla województwa
opracowanymi prze OKE dla przedmiotów ogólnokształcących i dla danego zawodu. Ponadto procentowo
określa się średnią zdawalność egzaminów w odniesieniu do poszczególnych ich części,lat i zawodów.

Analiza jakościowa egzaminów maturalnych dotyczy porównania parametrów statystycznych na poziomie
klas i szkoły z wartościami dla kraju (modalna, mediana, maximum i minimum, średnia). Analizuje się łatwość
poszczególnych zadań w kontekście sprawdzanych nimi standardów egzaminacyjnych. Na tej podstawie określa
się te wiadomości i umiejętności, które wypadły najlepiej oraz te, które wypadły najsłabiej, a następnie określa się,
w jaki sposób należy pracować, aby uzyskać wzrost wyników w następnym roku. Średnią zdawalność egzaminów
w odniesieniu do poszczególnych lat i zawodów podaje się jako wskaźnik procentowy. Określa się także średni,
procentowy poziom uzyskany przez uczniów z egzaminu maturalnego i zawodowego w stosunku do OKE
i województwa. Opracowuje się wyniki porównując zdawalność między klasami w tym samym zawodzie. Ponadto
opracowaniu i porównaniu podlegają wyniki wykonania zadania, które wskazują na poziom łatwości dla każdego
ucznia, na tej podstawie można przeanalizować rozwiązywalność poszczególnych zadań i określić umiejętności
najsłabiej i najlepiej opanowane przez każdego indywidualnie Analizowane są przyczyny sukcesów i porażek,
co pozwala nauczycielom i szkole eliminować popełniane błędy.

Dyrektor i nauczyciele zgodnie stwierdzili, że analiza wyników egzaminów zewnętrznych służy poprawie
jakości pracy szkoły tj. podniesieniu efektów kształcenia i lepszemu planowaniu działań. Z wypowiedzi badanych
wynika, że realizacja wniosków następuje równolegle w różnych sferach działalności szkoły i dotyczy: 
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1. Planowania pracy na poziomie nauczycieli i szkoły (modyfikowanie planów pracy, organizacja zajęć
dodatkowych).

2. Doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela (szkolenie w zakresie stosowania aktywizujących form i metod
pracy i wykorzystania nowoczesnych środków audiowizualnych, szkolenie w zakresie motywowania
i wzmacniania ucznia, szkolenie w celu ujednolicenia sposobów pisania projektów, współpraca nauczycieli
w ramach zespołów przedmiotowych)).

3. Bezpośredniej pracy z uczniem (motywowanie do pracy i wzmacnianie, przekazywanie informacji
o postępach w nauce, częste powtarzanie treści podstawowych, częste sprawdzanie wiedzy i umiejętności,
organizowanie zajęć dodatkowych, indywidualizowanie pracy z uczniem odpowiednio do jego potrzeb
i możliwości, wdrażanie programu poprawy frekwencji poprzez podpisywanie kontraktów i prowadzenie
"zeszytów obecności ucznia", ćwiczenie umiejętności kluczowych, korelowanie treści pomiędzy różnymi
przedmiotami, praca z arkuszami egzaminacyjnymi).

Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Dyrektor i nauczyciele wymienili te,
których wdrożenie ich zdaniem najbardziej przyczyniło się do wzrostu efektów kształcenia. Należą do nich:

1.  Przeprowadzanie próbnych egzaminów maturalnych i zawodowych zgodnych ze standardami
egzaminacyjnymi.

2.  Praca z arkuszami maturalnymi i zapoznawanie uczniów ze standardami wymagań i sposobami oceniania
odpowiedzi.

3.  Stosowanie nowoczesnych form i metod pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
4.  Nawiązanie efektywnej współpracy z hurtowniami i zakładami pracy w celu zaprezentowania uczniom

nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań na rynku fryzjerskim, odzieżowym i informatycznym, umożliwienie
uczniom odbywania praktyk w nowoczesnych zakładach

5. Skuteczne realizowanie programu walki z absencja uczniów - podpisywanie kontraktów pomiędzy uczniami
i szkołą wpłynęło na poprawę frekwencji i wzrost wyników nauczania.

6.  Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy
7.  Stosowanie metod służących powtarzaniu i zapamiętywaniu wiadomości z podstawy programowej, praca

nad umiejętnościami kluczowymi
8.  Organizowanie zajęć dodatkowych dostosowanych do potrzeb i możliwości różnych grup uczniów,

w szczególności: aktywizowanie młodzieży do udziału w konkursach, organizowanie zajęć wyrównawczych
i powtórzeniowych.

Dyrektor i nauczyciele podali przykłady świadczące o wzroście efektów kształcenia. Analiza wyników
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w latach 2009 - 2011 wskazuje na wzrost średnich wyników
w 14 spośród 16 analizowanych umiejętności części pierwszej egzaminu, w części drugiej egzaminu wzrost
wystąpił w 2 z sześciu umiejętności. Porównanie średnich wyników wskaźnika zdawalności egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla województwa i Technikum Usług Gospodarczych w Lublinie wypada
zdecydowanie na korzyść szkoły, co pokazuje poniższe zestawienie:
 Uczniowie, którzy uzyskali sukces na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (%) w zawodach:
Technik usług fryzjerskich       lata    województwo   badana szkoła
                                            2010          67,2               75
                                            2011          73,6               93,6
Technik technologii odzieży
                                            2009           28,6              75
                                            2010           26,3              77
                                            2011           29,01            37,5

Z powyższego zestawienia wynika, że wdrażane wnioski przyczyniają się uzyskiwania efektów kształcenia
powyżej średniej dla województwa lubelskiego. Dostępne dokumenty wskazują, że w zawodzie technik informatyk
w porównaniu z rokiem 2010 w roku 2011 zdawalność w szkole wzrosła o 17%. Wzrost wyników widzimy także
porównując średnią ocen z projektów uczniowskich, które są częścią egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe: w 2010 roku wynosiła ona 2,6, natomiast w roku 2011 – 3,75.
Inne przykłady świadczące o skuteczności wdrażanych wniosków to:
- dodatkowe zajęcia i praca z arkuszem egzaminacyjnym z języka polskiego przyczyniły się do wzrostu
zdawalności z 42,85 w latach 2005-2010 do 93% w roku 2011:

 - uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach dodatkowych uzyskali bardzo dobre wyniki na egzaminie
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maturalnym z j. rosyjskiego- 67% był to wynik lepszy niż na egzaminie z 2009 roku,
 -wzrost maksymalnego wyniku z matematyki w porównaniu z 2010 rokiem z 80 do 86%,
 - wzrost liczby wysokich wyników z j. angielskiego: 2010 - 2 osoby ( 91 i 71%0, 2011 - 5 osób (84 - 93%).

Zdaniem partnerów szkoły wyniki egzaminów maturalnych uzyskiwane przez szkołę utrzymują się raczej na stałym,
średnim poziomie, natomiast wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe są wysokie.

Szkoła dokonuje systematycznych analiz wyników egzaminów zewnętrznych, a wdrażane w ich
wyniku wnioski są skuteczne i powodują poprawę efektów kształcenia.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Komentarz:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Poziom
kompetencji uczniów i osiągane przez nich wyniki podlegają analizom, które uwzględniają możliwości
rozwojowe uczących się. Wdrażane wnioski powodują wzrost efektów kształcenia.

Zdaniem nauczycieli uczniowie w dużym stopniu nabywają wiadomości i umiejętności opisane w podstawie
programowej. Zdaniem partnerów i przedstawicieli samorządu lokalnego szkoła kształci umiejętności potrzebne
na współczesnym rynku pracy. W zawodzie fryzjer głównym celem jest wyniesienie przez uczniów wiedzy
praktycznej i w tym zakresie szkoła wyposaża uczniów w bardzo dobre podstawy, co podkreślają również osoby
szkolące. Szkoła uczy przedsiębiorczości między innymi poprzez organizowanie we współpracy z Wyższą Szkołą
Ekonomii i Innowacji w Lublinie zajęć wyjazdowych i prowadzenie przedsiębiorstwa symulacyjnego (10 osób
z województwa). Nauczyciele języków obcych dbają o wysoki poziom nauczania. Szkoła zdaniem partnerów
kształci u uczniów kompetencje społeczne, wyposaża ich w wiedzę ogólną potrzebną do uczenia się na wyższym
poziomie, umożliwia rozwój każdemu uczniowi, który jest na to otwarty. Jej absolwenci są otwarci na kontakty
z różnymi grupami wiekowymi dzięki praktykom odbywanym w przedszkolu, Domu Pomocy Społecznej i Hospicjum
Dobrego Samarytanina. Uczniowie współpracują również z Centrum Krwiodawstwa w Lublinie, co uwrażliwia ich
na potrzeby innych ludzi, wzmacnia formy altruizmu, wzmacnia funkcję wychowawczą rodziny (co rok jest więcej
chętnych dawców szpiku i krwiodawców i młodzież robi to również po zakończeniu nauki w tej szkole). U młodych
ludzi taka działalność wzmacnia samoocenę w zakresie działań prospołecznych. Partnerzy uznali, że szkoła
wszechstronnie rozwija uczniów poprzez organizowanie wielu zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami uczniów,
wyjazdy, wyjścia do teatrów, umożliwianie uczniom udziału i osiągania sukcesów w konkursach, propagowanie idei
wolontariatu i działań charytatywnych.

Prowadzone przez szkołę analizy wyników nauczania obejmują również ocenę skuteczności wdrażanych
wniosków. Dokumentacja ta świadczy o stałym monitorowaniu przez każdego nauczyciela poziomu opanowania
przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.
Do szkoły przyjmowani są uczniowie, którzy na egzaminach gimnazjalnych osiągają niskie i średnie wyniki (w skali
staninowej), a ich głównym celem jest zdobycie zawodu. W szkole analizuje się indywidualny rozwój każdego
ucznia i prowadzi się intensywne działania mające na celu przedstawienie uczniom standardów egzaminacyjnych
i sposobów oceniania poprawności odpowiedzi, analizie podlegają najczęściej pojawiające się błędy w celu ich
eliminowania.
Szkoła uzyskuje średnie wskaźniki EWD zarówno z przedmiotów humanistycznych jak i matematyczno.
W zawodzie: technik usług fryzjerskich w 2011 roku wynik szkoły był o 20% wyższy niż w województwie lubelskim
i wynosił 93,6%, natomiast w zawodzie: technik technologii odzieży wynik szkoły wynoszący 37,5% był o przeszło
8% wyższy od średniego wyniku województwa lubelskiego.
Z powyższego porównania wynika, że uczniowie technikum uzyskują wyniki wyższe niż województwo.

Nauczyciele, dyrektor i przedstawione przez dyrektora dokumenty dostarczają informacji świadczących o tym,
ze w szkole analizuje się osiągnięcia uczniów na poziomie indywidualnego ucznia, klasy, zawodu, przedmiotu. Na
początku nauki w technikum z każdego przedmiotu, który jest zdawany na egzaminach maturalnych dokonuje się
„diagnozy na wejściu”. Wyniki tych diagnoz dostarczają informacji wykorzystywanych przy planowaniu pracy.
Nauczyciele określają obszarów wymagających szczególnie intensywnej pracy( n. p. z matematyki: procenty,
ułamki), na tej podstawie nauczyciele planują swoją pracę. Nauczyciel języka polskiego podobną diagnozę
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przeprowadził na początku roku szkolnego w klasie maturalnej i określił umiejętności wymagające ćwiczenia. Na
podstawie diagnoz dla każdego przedmiotu opracowano wnioski do pracy. Wnioski te są wdrażane do pracy przez
nauczycieli,

W szkole sporządza się zestawienie wyników nauczania z każdy semestr: analiza ilościowa dotycząca ilości
ocen niedostatecznych (liczbowo i procentowo, porównanie klas pod względem średniej ocen, frekwencji, każda
klasa jest omówiona szczegółowo z każdego przedmiotu, zestawienie najlepszych uczniów). Wychowawcy klas
na zebranie klasyfikacyjne przygotowują zestawienia dotyczące wyników klasy oraz uwagi dotyczące problemów
występujących w klasie. Na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego szkoła dokonuje analizy potencjału
przyjętych uczniów( od 2009 roku), po przejściu całego cyklu kształcenia będzie możliwe dokonanie oceny rozwoju
ucznia. Zbiorowe zestawienie wyników jest przedstawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej. Ponadto
przeprowadza się próbne egzaminy maturalne w klasie czwartej w I i II semestrze (ustne tylko w II semestrze)
i próbne egzaminy zawodowe w klasie czwartej technikum. Wychowawcy dokonują także analiz dotyczących
zachowania uczniów i skuteczności realizowanych działań wychowawczych. Po każdym semestrze zespoły
przedmiotowe ( przedmiotów humanistycznych, ogólnokształcących , zawodowych i wychowawczy) składają
sprawozdania, które zawierają następujące informacje: jakie konkursy przeprowadzono, jakie umiejętności były
u uczniów kształcone, jak doskonalili się nauczyciele oraz wnioski i rekomendacje do pracy na kolejny semestr.
Wszyscy (55) badani nauczyciele stwierdzili, że analizują osiągnięcia uczniów, z tego 53 robi to w stosunku
do każdego ucznia. Nauczyciele powiedzieli ponadto, ze analizują wyniki sprawdzianów i innych prac pisemnych
uczniów i klas, czytelnictwo, frekwencję, rozwój fizyczny uczniów, przyczyny niepowodzeń, rozwój umiejętności
zawodowych. Dyrektor uzupełnił, że po każdym semestrze nauczyciele wypełniają „kartę realizacji podstawy
programowej”, która zawiera zestawienie informacji dotyczących poziomu opanowania przez uczniów kompetencji
określonych w podstawie programowej.

Dyrektor i nauczyciele zgodnie stwierdzili, ze analizując osiągnięcia szkolne uczniów uwzględniają ich
możliwości rozwojowe. W dokumentacji szkoły również odnajdujemy analizy, które świadczą o uwzględnianiu
indywidualnych możliwości każdego ucznia ( diagnozy i analiza skuteczności stosowanych działań
wychowawczych, diagnoza i postępy indywidualne uczniów z języka polskiego, analiza udziału uczniów
w konkursach). Szkoła diagnozuje możliwości rozwojowe każdego ucznia na początku nauki w klasie pierwszej,
a następnie rozwój ucznia jest monitorowany w kolejnych latach i zakończony analizą wyników egzaminów
zewnętrznych. Celem wszystkich tych działań jest stworzenie optymalnych możliwości rozwoju dla każdego ucznia.
Zdaniem nauczycieli konkursy są organizowane w taki sposób, aby jak największa liczba uczniów mogła w nich
uczestniczyć z powodzeniem (konkurs matematyczny, plastyczny, poetycki, konkursy fryzjerskie, makijażu
i stylizacji paznokci, recytatorskie, fotograficzne, filmowe i inne).

Dyrektor powiedział, że w celu pozyskania informacji o indywidualnych możliwościach ucznia analizowana jest
dokumentacja dotycząca opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Nauczyciele
szczegółowo omawiają poszczególne „przypadki” w zespołach wychowawczych oraz na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej. Dużo informacji nauczyciele uzyskują od samych uczniów poprzez rozmowy w trakcie realizacji
godzin wychowawczych. Nauczyciele zawodu zbierają informacje poprzez bezpośrednią obserwację ucznia
podczas pracy (organizacja, zaangażowanie, motywacja, chęci, zainteresowanie zawodem, poprawność
korzystania z urządzeń, radzenie sobie ze stresem, komunikacja, itp.). Na zajęciach wychowania fizycznego
analizowane są zwolnienia lekarskie. Ponadto analizowana jest również dokumentacja medyczna przez
pielęgniarkę szkolną, która konsultuje się z wychowawcą i informuje o stanie zdrowia ucznia (w indywidualnych
przypadkach). Informacje zwrotne od pracodawców przyjmujących uczniów na praktyki również dostarczają wiedzy
o ich predyspozycjach młodzieży. Przeprowadzana obserwacja na zajęciach praktycznych, szczególnie
w pierwszych, klasach służy ocenie trafności wyboru kształcenia w zawodzie.

Oceniając poziom łatwości zajęć 78/151 badanych uczniów stwierdziło, ze są one łatwe, natomiast 72/151
uznało je za trudne. Wszyscy badani uczniowie (70) ocenili, że lekcje, w których uczestniczyli były dostosowane
do ich możliwości.

Zdaniem uczniów i ich rodziców (39/47 badanych) nauczyciele wierzą w uczniów i wyrażają to poprzez
powierzanie im zadań takich jak udział w akademiach, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, udział przedstawiciela
uczniów w Młodzieżowej Radzie Miasta. Uczniowie uznali, że dzięki temu uczą się odpowiedzialności,
samodzielności, otwartości i przełamywania obaw i strachu. Po lekcjach uczniowie mogą dodatkowo uczyć się,
gdyż nauczyciele poświęcają im swój wolny czas i potrafią ich zmotywować, aby uwierzyli sami w to, że są w stanie
zrobić coś więcej, niż dotychczas, dużo wymagają, ale zdaniem uczniów, świadczy to o tym, że zależy im na ich
przyszłości i chcą, żeby nauczyli się jak najwięcej. Uczniowie powiedzieli, że kiedy sami nie wierzą w swoje
możliwości, to nauczyciele okazują im wsparcie i wiarę w to, że są w stanie pokonać trudności. "Gdy brałam udział
w konkursie fryzjerskim: "Jestem muzyką”, w którym zajęłam pierwsze miejsce, to moja nauczycielka wspierała
mnie i dzięki niej osiągnęłam sukces. „Nasi wychowawcy motywują nas jako klasę maturalną, żebyśmy dobrze
zakończyli edukację i przystąpili do egzaminów zawodowych i maturalnych. "Moja wychowawczyni bardziej we
mnie wierzyła niż ja sama i dzięki niej otrzymałam stypendium Prezesa Rady ministrów" - to niektóre wypowiedzi
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uczniów. Uczniowie stwierdzili, ze nauczyciele zawsze stwarzają im możliwości poprawy, nawet w soboty
i niedziele przyjeżdżają na zajęcia dodatkowe z uczniami (uczniowie dojeżdżający nie mogą korzystać z takich
zajęć w dzień powszedni ze względy na godziny odjazdów do domu). Zdaniem rodziców nauczyciele tak organizują
pracę w szkole, aby każdy uczeń mógł osiągnąć swój indywidualny sukces. Ponadto stwierdzają, że szkoła wspiera
ich w działaniach wychowawczych. W opinii prawie wszystkich badanych nauczycieli uczniowie są w większości
zdyscyplinowani (55/55), maja ochotę do nauki i uzyskują lepsze wyniki (54/55), przejawiają własna inicjatywę
(52/55) i są aktywni (53/55).
        Dyrektor i nauczyciele podali, że w szkole zostały wdrożone następujące wnioski z analizy osiągnięć uczniów:

1. W szkole dokonuje się modyfikacji rozkładów materiałów nauczania, dostosowuje się treści zadań
do poziomu ucznia.

2. Dokonano zmiany terminu praktyk zawodowych (przesunięto termin jednej klasy na I semestr).
3.  Zwiększono ilość ćwiczeń praktycznych.
4. Nawiązano współpracę z Domem Pomocy Społecznej i przedszkolem, aby umożliwić uczniom doskonalenie

umiejętności pracy z klientem w różnym wieku.
5. Uczniowie ze 100% frekwencją na zajęciach praktycznych zostali nagrodzeni dyplomami i  nagrodami

rzeczowymi, a także mieli możliwość obserwowania konkursu fryzjerskiego międzyszkolnego.
6. Organizuje się 2 razy w roku egzaminy próbne maturalne i zawodowe.
7. Systematycznie oceniane są osiągnięcia uczniów, co zwiększa ich motywacje do pracy.
8. Zwiększono ilość ćwiczeń z dłuższych i krótszych form użytkowych na językach obcych. 8. 9.Nauczyciele

doskonalą swoje umiejętności.
9. Na zajęciach fakultatywnych uczniowie rozwiązują zadania z arkusza egzaminacyjnego.

10. Organizuje się różnorodne konkursy (np. konkurs matematyczny obejmujący zadania zgodne ze standardami
egzaminacyjnymi).

11. W celu podnoszenia jakości wykonywanych przez uczniów usług w szkole działa usługowy punkt fryzjerski.

Dyrektor uznał, że wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów przekładają się na wzrost efektów kształcenia.
Jako przykłady efektywnie wdrożonych wniosków dyrektor szkoły podaje:

1. Przeprowadzanie próbnych egzaminów ustnych z języków obcych, czego efektem jest bardzo wysoka
zdawalność egzaminu w cz. ustnej z j. obcych( 2011r.- przystąpiło 46 uczniów, zdało 44 (96%), w tym z j.
angielskiego przystąpiło 5 uczniów i wszyscy zdali, z j. rosyjskiego przystąpiło 6 uczniów, zdało 4.

2. Prowadzenie zajęć dodatkowych z przedmiotów zawodowych pod kątem przygotowania do egzaminów
zawodowych przyczyniło się do uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników egzaminów zawodowych
(powyżej średniego wyniku OKE w roku 2011 ) i poprawę wyników nauczania ( w I semestrze średnia ocen
z przedmiotów zawodowych wynosiła 3,16 a w II semestrze 3,45.

3. Praca z arkuszami maturalnymi pozwala pracowitym uczniom osiągać bardzo wysokie wyniki z egzaminów
maturalnych n. p. 7 i 8 stanin z matematyki w 2011 oraz 6 osób z wynikami w grupie wysokich staninów
z języka polskiego (nikt z nich nie miał tak wysokich wyników na egzaminie gimnazjalnym), 40% wyników w 8
staninie z języka rosyjskiego.

Powyższe przykłady świadczą o celowości dokonywanych analiz osiągnięć uczniów i efektywności
wdrażanych wniosków, co pozwala uznać, że poziom spełniania wymagania jest wysoki.

.
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Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Uczniowie są aktywni

Komentarz:

            

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole, są samodzielni w podejmowaniu
różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.

        Uczniowie są zaangażowani w zajęcia i zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę.
Uczniowie wyrazili swoją opinię o zajęciach lekcyjnych i poinformowali, że:

duża część zajęć (choć nie wszystkie) jest wciągająca i angażuje: zdaniem 42/81 uczniów klas IV i 31/70
uczniów klas III,
niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko: zdaniem 31 uczniów klas IV i 37 uczniów klas
III,
wszystkie lub niemal wszystkie zajęcia bardzo angażują, tylko nieliczne są nudne zdaniem 7 uczniów klas IV.

Zdaniem uczniów zajęcia pozalekcyjne:

niektóre są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko – zdaniem 27/81 uczniów klas IV i 23/70 uczniów klas
III,
sporo zajęć (choć nie wszystkie) jest interesujących, wciągających – zdaniem 22 uczniów klas IV i 15
uczniów klas III,
niemal wszystkie zajęcia bardzo angażują, tylko nieliczne są nudne – zdaniem 11 uczniów klas IV i 19
uczniów klas III,
zajęcia w ogóle nie są interesujące, wciągające – zdaniem 10 uczniów klas IV i 3 uczniów klas III,
wszystkie zajęcia są bardzo wciągające i angażują – zdaniem 8 uczniów klas IV i 9 uczniów klas III.

Zdaniem większości (36/47) rodziców uczniowie angażują się w zajęcia szkolne, 20/47 rodziców
poinformowało, że ich dziecko nie chodzi na zajęcia pozalekcyjne w szkole, a w opinii 19/47 chodzi na nie raczej
chętnie.

Obserwacja zajęć lekcyjnych wykazała, że podczas dwóch lekcji mała grupa uczniów angażowała się
w zajęcia, większość uczniów angażowało się podczas kolejnych dwóch zajęć, na jednych zajęciach
zaangażowana była cała klasa i podczas jednych była to duża grupa (około połowy) uczniów. Aktywność uczniów
miała związek z działaniami nauczyciela:

kontrolowanie zaangażowania uczniów,
zachęcanie do wykonywania zadań,
korzystanie z programu multimedialnego,
przygotowanie atrakcyjnych pomocy,
tłumaczenie i ilustrowanie teorii działaniami, odnoszenie się do praktyki życia codziennego i wiedzy ogólnej,
nagradzanie za aktywność,
zachęcanie do poszukiwania informacji,
zadawanie pytań,
wydawanie poleceń,
organizowanie pracy w grupach.

Nauczyciele ocenili w skali 8-stopniowej stopień zaangażowania uczniów podczas swoich zajęć i zajęć
pozalekcyjnych (1 oznacza brak zaangażowania, 8 zdecydowane zaangażowanie). Większość (35/55) oceniło
zaangażowanie uczniów podczas zajęć lekcyjnych w przedziale 5-6, 18 nauczycieli wskazało przedział 7-8.
Najczęściej wybieraną odpowiedzią (35/55) była wartość 6, żaden nauczyciel nie wskazał wartości 1-4.
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Zdecydowana większość oceniła zaangażowanie uczniów w zajęcia pozalekcyjne w przedziale 5-6, najczęściej
wybieraną odpowiedzią (31/55) była wartość 6.
       Zdaniem nauczycieli uczniowie angażują się podczas zajęć lekcyjnych poprzez:

włączanie się do dyskusji,
odpowiedzi na zadawane pytania i zadawanie pytań,
pracę indywidualną i w grupach,
samodzielne przygotowanie prac (plakaty, referaty, witryny szkolne, prezentacje tematyczne), wyszukiwanie
nowych informacji i nowości, przygotowywanie ciekawostek, inscenizacji, zgłaszanie pomysłów,
zgłaszanie się i udział w konkursach (np.: „Nasz Patron” – prezentacja multimedialna, konkursie
„Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy” organizowanego przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie, konkursach organizowanych przez Narodowy Bank Polski, pięknego czytania prozy
Reymonta (fragment pt.: „Jarmark na św. Kordulę"), konkurs krasomówczy "Mój ulubiony mit", konkurs
recytatorski „Mówimy Mickiewiczem", konkurs Szyfrogram Reymontowski zorganizowany w ramach
przedsięwzięć na Święto Patrona, „Piosenki i poezji obcojęzycznej”, „Żyjmy dłużej”, „Człowiek chemicznym
laboratorium”, „Matematyka na wesoło”, „Mistrz liczenia”, „Ćwiczę przed maturą z matematyki” ),
wykonywanie prac dla chętnych,
proponowanie metod pracy na lekcji, czy stopień trudności rozwiązywanych zadań, otwarte wyrażanie opinii
na temat przedmiotu, lekcji, form pracy czy realizowanego tematu,
udział w ćwiczeniach z wykorzystaniem metod aktywizujących,
pomoc w wykonywaniu ćwiczeń uczniom słabszym,
poszukiwanie nowatorskich rozwiązań technicznych,
uczestnictwo w wycieczkach przedmiotowych,
udział w dodatkowych ponadprogramowych projektach np. Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej,
przygotowanie i prezentowanie wystaw swoich prac,
przygotowywanie wystroju świątecznego pracowni,
inicjatywy przynoszenia własnych pomocy dydaktycznych (katalogów, płyt CD).

W opinii nauczycieli uczniowie angażują się w zajęcia pozalekcyjne poprzez:

wykonywanie dekoracji i gazetek, przygotowywanie i eksponowanie materiałów informacyjnych
o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych,
uczestniczenie w kołach zainteresowań (koło plastyczne, koło Caritas, koło kronikarsko-dziennikarskie, koło
informatyczne, pracownia rękodzieła artystycznego, szkoła modelek , aerobik , kółko wizażu i stylizacji),
udział w zawodach sportowych, konkursach szkolnych,
angażowanie się w przygotowanie różnych imprez i uroczystości szkolnych,
uczestniczenie w różnego rodzaju wycieczkach, wyjściach i akcjach charytatywnych (np. „Pomóż dzieciom
przetrwać zimę" , zbiórka darów dla zwierząt ze schroniska, Góra Grosza, Nakręć się na pomaganie, akcjach
Caritas Archidiecezji Lubelskiej, akcja oddawania krwi, sprzątanie świata, „Mikołaj o Tobie nie zapomni”,
„Polacy Rodakom”, kwesty na rzecz Hospicjum Dobrego Samarytanina i Hospicjum Małego Księcia),
promocję szkoły: happening „Reymont wita wiosnę”, udział w targach edukacyjnych, organizowanie dni
otwartych szkoły, wyjścia z nauczycielami do gimnazjów,
przygotowanie zabaw i prowadzenie otrzęsin klas pierwszych,
administrowanie stroną internetową szkoły i prowadzenie kroniki szkoły,
pomoc w pracach bibliotecznych,
mobilizowanie innych uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
udział w projekcie unijnym "Twój start w przyszłość" 2009-2010, "Szkoła kluczowych kompetencji"
2010-2013, "Lider Edukacji Zawodowej" 2010-2011, zajęciach „Szkoły dla modelek”, wakacyjnych obozach
dydaktycznych,
wolontariat na rzecz Hospicjum Dobrego Samarytanina, domów dziecka, domów pomocy społecznej,
organizację studniówek szkolnych,
organizowanie klasowych spotkań wigilijnych i wielkanocnych,
udział w uroczystościach organizowanych w szkole i poza szkołą, wyjścia pocztu sztandarowego
na uroczystości państwowe, patriotyczne i kościelne.

   W celu aktywizowania uczniów nauczyciele:
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wykorzystują pomoce multimedialne, filmy, technologie informacyjną i komputerową,
prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących,
organizują konkursy przedmiotowe i lekcje otwarte ze wszystkich przedmiotów,
oceniają wszelką aktywność uczniów,
zadają dodatkowe prace domowe,
realizują własne programy,
zachęcają i wspierają młodzież w organizowaniu akademii, konkursów i akcjach społecznych
i charytatywnych,
organizują wycieczki,
wychodzą z uczniami na zajęcia do zakładów pracy, hurtowni i organizują wyjścia do muzeów, do kina,
na salon maturzystów, uczelnie wyższe,
włączają uczniów do przygotowywania imprez i promocji szkoły,
organizują koła zainteresowań i szkolenia dla uczniów,
organizują konkursy dostosowane do możliwości uczniów (multimedialne, fotograficzne, plastyczne,
matematyka na wesoło, konkurs wiedzy fizycznej),
realizują od trzech lat program: szkoła kluczowych kompetencji (matematyka, WOS, informatyka, podstawy
przedsiębiorczości).

Uczniowie podejmują inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły, a szkoła realizuje
działania zainicjowane przez nich. 

Uczniowie klas III uważają, że mają wpływ na to, co się dzieje w szkole (56/70 ankietowanych), zdania
uczniów klas IV są podzielone: 45 uczniów twierdzi, że mają wpływ na działania w szkole, a 36 wpływu tego nie
ma. Zdaniem uczniów mają oni wpływ na organizację zajęć, zakres omawianego materiału, stosunek nauczycieli
do uczniów, wyposażenie. W opinii uczniów rozwijać się to poszerzać swoje horyzonty, spełniać marzenia, być
świadomym i konsekwentnym w dążeniu do celu, odnaleźć talent i rozwijać go, rozwijać się i doskonalić
zawodowo. Uczniowie uznali, że mają w szkole możliwość wpływania na to, w jaki sposób się rozwijają poprzez
uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, konkursach, klubie europejskim, możliwość wybierania tematyki i formy
zajęć i tych zajęć, w których chcą uczestniczyć, proponowanie i współorganizowanie różnych form własnej
aktywności w szkole (np.: mecz, dzień sportu), współuczestnictwo w opracowaniu kalendarza imprez/uroczystości
szkolnych. Uczniowie mają także możliwość wypowiadania się na forum szkoły w istotnych dla nich kwestiach (np.
zwrócenie uwagi kolegom na kulturę zachowania się w szkole), a zgłaszają także swoje pomysły działań w szkole
(np.: udział w akcjach społecznych, tematyka i cel wycieczek i wyjść, organizacja zajęć dodatkowych
z matematyki).

W opiniach nauczycieli, dyrektora i młodzieży, uczniowie podejmują działania wpływające na własny rozwój
i rozwój szkoły, a szkoła realizuje działania i pomysły zgłaszane przez nich. Przykładami działań uczniów
nakierowanych na rozwój szkoły są zadaniem respondentów:

promowanie szkoły w gimnazjach, na „Targach edukacyjnych”, „Targach Pracy”, „Salonie Maturzysty”,
współpraca z radiem Lublin, udział w happeningu „Reymont wita wiosnę”,
praca w Młodzieżowej Radzie Miasta i Samorządzie Szkoły (z inicjatywy uczennicy wymienione okna w sali
gimnastycznej - uczennica jest członkiem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin),
reprezentowanie szkoły na uroczystościach o charakterze patriotyczno – religijnym (np.: Dzień Odzyskania
Niepodległości, Uchwalenie Konstytucji 3 – Maja, Pielgrzymka na Jasną Górę),
współtworzenie koncepcji pracy szkoły,
redagowanie kroniki szkolnej i strony internetowej szkoły,
organizowanie uroczystości szkolnych, klasowych spotkań wigilijnych i wielkanocnych,
udział w XV Zlocie Szkół Reymontowskich w Tuszynie i w VI Ogólnopolskim Konkursie „ Mówimy
Reymontem”,
udział zespołów klasowych w warsztatach plastycznych „Piękny Człowiek” – „Jan Paweł II inspiruje
do świętości”,
kiermasz używanych podręczników szkolnych,
opracowanie zasad w „Kodeksie etycznym ucznia”,
wyjścia do Przedszkoli, Domów Opieki Społecznej,
opracowywanie krótkiego poradnika "Jak założyć własny gabinet fryzjersko -kosmetyczny - 8 porad ucznia
ZSOW” - poradnik ma być w styczniu zamieszczony na stronie internetowej szkoły,
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   Podejmowane przez uczniów działania związane z własnym rozwojem, to:

udział w projekcie "Savoir vivre",
udział w konkursach zawodowych, szkolnych (np. recytatorskich, plastycznych, językowych, sportowych,
fryzjerskich, matematycznych, historycznych, o Lublinie i Lubelszczyźnie, o Unii Europejskiej, fryzjerskich,
kosmetycznych, bibliotecznych), projekcje unijnym „Szkoła Kluczowych Kompetencji”,
wyjścia do kina, na rajdy lub wycieczki integracyjne,
udział w akcjach społecznych i charytatywnych, akcja oddawania krwi, biorą w niej udział zarówno uczniowie
jak i nauczyciele (2009 r.- 28; 2010 r.- 38; 2011 r. – 39 osób),
udział w projekcie unijnym „Szkoła kluczowych kompetencji” (współpraca z Wyższą Szkołą Ekonomii
i Innowacji w Lublinie),
uczestnictwo w szkoleniach zawodowych przeprowadzanych przez szkoleniowców z różnych firm fryzjersko-
kosmetycznych.
samodzielne wyszukiwanie przez uczniów zakładów, w których odbywają praktyki zawodowe,
spotkania z przedstawicielami firmy kosmetycznej,
zajęcia z języka rosyjskiego, chociaż w klasie nie ma tego języka (wniosek ucznia).

W szkole znajdują się (obserwacja) wystawy prac plastycznych uczniów, informacje o akcjach społecznych
organizowanych w szkole, gazetki szkolne są autorstwa uczniów, jedna z sal lekcyjnych jest dekorowana (obrazy
na ścianie) przez uczennicę. Jest to jej autorski pomysł i wykonanie.

W opinii rodziców pomysły uczniów są uwzględniane przez nauczycieli, a dotyczą propozycji dotyczących form
zajęć, wyjść do zakładów pracy, organizacji szkoleń i kursów dodatkowych, wycieczek i imprez/uroczystości
szkolnych, akcji społecznych i charytatywnych, spotkań integracyjnych dla klas.

Partnerzy uczestniczący w wywiadzie znają uczniowskie inicjatywy związane z uczeniem się i rozwojem,
a należą do nich: udział w pokazach (np. fryzjerskich), organizacja i prowadzenie uroczystości szkolnych,
organizacja i prowadzenie pokazów fryzjersko - odzieżowych na terenie szkoły, zajęcia na terenie zakładów pracy,
udział w akcjach charytatywnych i społecznych, tematyka zajęć prowadzonych przez pracowników poradni
psychologiczno pedagogicznej, organizacja „Dnia modnego przedszkolaka” i „dnia białej bluzki” w szkole.

Podejmowane przez szkołę działania mają wpływ na aktywność i zaangażowanie uczniów
w podejmowanie inicjatyw na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Uczniowie technikum uczestniczą
w wielu akcjach społecznych i charytatywnych, podejmują także inicjatywy związane z modyfikowaniem
oddziaływań wychowawczych w szkole. Analiza powyższych informacji upoważnia do ustalenia wysokiego
poziomu spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Respektowane są normy społeczne

Komentarz:
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Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. W szkole
analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz
wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb,
uwzględniając inicjatywy uczniów.

           Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie.

Zdecydowana większość uczniów klas czwartych w dniu ankietowania czuła się w szkole (77/81) i podczas
przerw (79/81) bezpiecznie. Uczniowie klas trzecich wyrazili opinię, że na terenie szkoły poza zwykłymi godzinami
jej pracy czują się bezpiecznie (48/70 ). Uczniowie poinformowali także w ciągu ostatniego roku szkolnego zdarzyło
się w szkole, że ktoś obrażał osobę z ich klasy, ktoś ich obrażał/ wymyślał. Respondenci wskazali także, że mało
bezpiecznie czują się w szatni (21/70), toaletach (12/70), a 39/70 uczniów uznało, że w szkole nie ma miejsc,
w których czują się mało bezpiecznie.
W opiniach rodziców, partnerów szkoły oraz pracowników niepedagogicznych bezpieczeństwo w szkole zapewnia
zainstalowany monitoring i zatrudnienie ochroniarza. Zdaniem rodziców ich dzieci czują się w szkole bezpiecznie
ponieważ podczas przerw dyżurują nauczyciele, a w celu wyeliminowania palenia papierosów zamontowano
czujniki dymu. Jedyne złe zachowania uczniów, to zdaniem rodziców palenie papierosów i wagary.

Partnerzy szkoły uważają, że uczniowie utożsamiają się ze szkołą. W szkole jest bezpieczniej w porównaniu
z poprzednimi latami ponieważ nie ma możliwości wchodzenia do szkoły przez osoby z zewnątrz, a pracownicy
bardzo szybko reagują na przejawy niewłaściwych zachowań. Nauczyciele dają młodzieży przykład własną
postawą. W opinii respondentów za bezpieczeństwo odpowiada również realizowany program wychowawczy
i program profilaktyki.

Pracownicy niepedagogiczni uznali, że w szkole dba się o bezpieczeństwo poprzez zapewnienie właściwych
warunków do nauki (oświetlone, czyste sale, ciepła i zimna woda, duża przestrzeń, opieka medyczna na terenie
szkoły). Dbałość o uczniów przejawia się w pełnieniu dyżurów przez nauczycieli i innych pracowników.

W szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i podejmowane są działania wychowawcze
mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań.

   Zdaniem dyrektora diagnoza zachowań uczniów prowadzona jest poprzez:

obserwację uczniów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, uroczystościach szkolnych, sportowych,
pozaszkolnych państwowych, zawodach i konkursach, czasie przerw przez nauczycieli, pracowników
niepedagogicznych, pracowników ochrony,
rozmowy podczas zebrań zespołów wychowawczych, przedmiotowych, rady pedagogicznej, z pedagogiem
szkolnym, dyrektorem,
analizę dokumentacji: dziennik, dziennik wychowawcy (w celu usprawnienia komunikacji w bieżącym roku
szkolnym wprowadzono nowy dokument, jakim jest dziennik wychowawcy),
analizę wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej,
wywiadówki z rodzicami,
współpracę z poradnią psychologiczno pedagogiczną i instytucjami takimi jak: MOPS, MOPR, Policja,
Kuratorzy Sądowi, Domy Dziecka, Wioski SOS, rodziny zastępcze,
ankiety diagnostyczne („Oczekiwania rodziców wobec szkoły”- co roku w I klasach, „Badanie warunków
środowiskowych ucznia” – co roku w klasach I, „Bezpieczeństwo w szkole” – co roku w wybranych klasach,
„Relacje uczeń- nauczyciel”, „Nauczyciel- rodzice”, „Uczeń – uczeń”, „Uzależnienia”- dla uczniów, rodziców,
nauczycieli) oraz wywiady,
monitorowanie uczniów sprawiających problemy wychowawcze (zeszyty frekwencji),
kontrakty z uczniami,
monitorowanie miejsc „wrażliwych” w szkole,
realizację projektu „odpowiedzialność karna nieletnich”,
zajęcia integracyjne w klasach,
analizę zapisów uwag w dziennikach klasowych,
analizę wypadków w szkole
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Zdecydowana większość rodziców (40/47 ankietowanych) uważa, że pozytywne zachowania ich dziecka są
dostrzegane przez nauczycieli, a oni sami otrzymują informacje na temat zagrożeń występujących w szkole (38/47
ankietowanych rodziców).

W dokumentacji szkolnej dokumentacja pedagoga szkolnego) znajdują się ankiety, których celem było
określenie zagrożeń:

badanie warunków środowiskowych (statusu rodziny, problemów ucznia),
„ Bezpieczeństwo w szkole”,
„Oczekiwania rodziców względem szkoły”,
 na temat używek, uzależnień.

Z analizy ankiet wynika, że największym problemem wśród młodzieży jest uzależnienie od nikotyny
i spożywanie alkoholu. Każda ankieta jest szczegółowo opisana i przeanalizowana, zawiera wnioski do pracy.
Wnioski przedstawiane były na zebraniach rady pedagogicznej i znajdują się w „Raporcie z ewaluacji
wewnętrznej”.

W celu wzmacniania pożądanych zachowań uczniów i wobec zdiagnozowanych zagrożeń, zdaniem dyrektora
w szkole podejmowane różnorodne działania:

nauczyciele na godzinach do dyspozycji wychowawcy realizują tematykę zgodną z programem
profilaktycznym i wychowawczym,
w roku szkolnym 2010/11 zorganizowano projekt „Savoire Vivre w szkole”; celem projektu było podniesienie
kultury zachowania uczniów w szkole.
w roku szkolny 2011/12 kontynuowany jest projekt dotyczący etycznych zachowań (młodzież wypracowała
wspólnie kodeks etyczny uczniów Zespół Szkół Odzieżowo - Włókienniczych).
organizowane są apele informacyjne dla uczniów podczas, których omawiane są pozytywne reakcje
i postawy uczniów, ale również przedstawiane informacje o niepoprawnych zachowaniach,
uczniowie otrzymują nagrody, dyplomy i wyróżnienia za udział w konkursach, pracę społeczną,
rodzicom wręczane są listy gratulacyjne,
podczas godzin do dyspozycji wychowawcy wskazywane są pozytywne wzorce i autorytety osób godnych
do naśladowania (rozmowy z zaproszonymi gośćmi, np. podróżnicy, politycy, radni, osoby duchowne,
absolwenci),
nauczyciele motywują uczniów do udziału w konkursach,
informacje o osiągnięciach uczniów zamieszczane są na stronie internetowej szkoły i w środkach masowego
przekazu,
opracowano i wdrożono program „Bezpieczna szkoła”,
nawiązano współpracę z policją (pogadanki, program „Odpowiedzialność karna nieletnich”),
odbywają się spotkania z pracownikami straży miejskiej dla rodziców i uczniów: bezpieczna droga do domu
i szkoły (jak reagować na zagrożenia), bezpieczne wakacje i ferie,
w kl. I realizowany jest program „Stop agresji” i prowadzone zajęcia „komunikacja interpersonalna” (w
związku z konfliktami między uczniami),
rozmowy dyscyplinujące z uczniem, rodzicami, opiekunami prawnymi i kuratorami (nagany wychowawcy,
dyrektora szkoły),
wprowadzone zostały kontrakty i zeszyty obecności.

Zdaniem większości rodziców (37/47 ankietowanych) nauczyciele szybko reagują na niewłaściwe i ryzykowne
zachowania uczniów (np. sięganie po używki). Rodzice uczniów obecni podczas wywiadu poinformowali, że nie
słyszeli o złych zachowaniach w szkole. Rodzice uważają (43/47 ankietowanych), że pozytywne zachowania ich
dzieci są chwalone przez nauczycieli. Respondenci poinformowali (wywiad), że dostają informacje o zachowaniu
dzieci podczas zebrań, uczniowie są chwaleni, nagradzani na forum klasy, otrzymują dyplomy i stypendia, dostają
pozytywne oceny za aktywność. W szkole eksponowane są prace uczniów, dyrektor podczas zebrań informuje
o sukcesach szkoły, przedstawia uczniów, którzy zdobyli nagrody, a rodzice na koniec roku szkolnego otrzymują
listy pochwalne.

Pracownicy niepedagogiczni uważają, że aby eliminować niewłaściwe zachowania uczniów uwagi i sugestie
dotyczące zachowań młodzieży przekazywane są w formie żartobliwej, życzliwej rozmowy – w takich sytuacjach
nawiązują porozumienie z uczniami i są wysłuchani. Poinformowali także, że w szkole realizowane są programy
i projekty dotyczące zachowania: Program „Savoir Vivre”, „Odpowiedzialność karna nieletnich” (realizowany we
współpracy z policją), W klasach pierwszych organizowane są spotkania integracyjne, odbywają się zajęcia
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z psychologiem i pedagogiem.
Z analizy dokumentacji wynika, że nauczyciele zrealizowali na godzinach do dyspozycji wychowawcy

działania profilaktyczne i wychowawcze wymienione przez dyrektora i pracowników niepedagogicznych. Ponadto
odbywały się zajęcia dotyczące prawa szkolnego, integrujące zespół klasowy i realizowana była tematyka
dotycząca umiejętności radzenia sobie ze stresem, krytycznego odbioru treści prezentowanych w mediach,
zdrowia i bezpieczeństwa, problemów wynikających ze stosowania używek, rozmowy na temat „Rodzicielstwo –
radość czy kłopot”. W programach wychowawczym i profilaktyki dokonano podziału realizowanych treści
i poruszanej tematyki stosownie do wieku uczniów, a 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, podnoszenie wiedzy pedagogicznej psychologicznej nauczycieli.

W szkole prowadzi się analizę podejmowanych działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz
wzmacnianie pożądanych zachowań. W razie potrzeby działania te są modyfikowane, a podczas
modyfikacji uwzględnia się inicjatywy uczniów. 

   Szkoła, jak poinformował dyrektor, podejmuje szereg działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa w szkole:

na terenie szkoły przebywa pracownik ochrony, który dba o bezpieczeństwo uczniów,
w celu eliminowania zagrożeń został rozbudowany monitoring z 8 kamer do 14, a kamery rozmieszczone
zostały na każdym piętrze tak, by możliwe było prowadzenie obserwacji całego korytarza lub miejsc
„wybranych”,
w toaletach na wniosek samych uczniów zainstalowano czujniki dymu,
szkoła została odpowiednio oznakowana, a uczniowie zostali poinformowani o zasadach bezpieczeństwa
podczas przebywania w szkole i poza nią,

na początku roku szkolnego uczniowie są zapoznawani z regulaminami warsztatowym i BHP,
w pracowniach informatycznych i w pozostałych pracowniach szkolnych regulaminy te są wywieszone.

Działania te analizowane są w następujący sposób:

cyklicznie prowadzone są apele, na których porusza się tematykę bezpieczeństwa uczniów, zasady higieny
uczniów podczas pobytu w szkole,
wychowawcy klas przygotowują sprawozdania semestralne z podejmowanych działań wychowawczych
i efektów,
podczas spotkań zespołu wychowawczego nauczyciel wspólnie zastanawiają się nad celami i efektami,
prowadzona jest analiza jakościowa i ilościowa ocen zachowania,
prowadzone są badania dotyczące poczucia bezpieczeństwa uczniów i frekwencji na zajęciach.

W wyniku analizy tych badań wprowadzane są modyfikacje programu wychowawczego i profilaktycznego.
Analiza działań prezentowana jest na zebraniu rady pedagogicznej, gdzie jest poddawana dyskusji, a następnie
formułowane są wnioski do pracy. Wnioski te następnie są uwzględniane w planach pracy dydaktyczno
wychowawczej na kolejny semestr lub rok szkolny.

Nauczyciele poinformowali, że dokonują analizy działań, podejmowanych dla eliminowania zagrożeń
i wzmacniania właściwych zachowań

analiza przypadków zachowań niewłaściwych, skuteczności zajęć integracyjnych,
sprawdzanie efektów podpisanych kontraktów i prowadzenia zeszytów frekwencji, skuteczności i kar
i nagród,
obserwacje uczniów w różnych sytuacjach i rozmowy z uczniami w celu oceny skuteczności podejmowanych
działań wychowawczych,
wymiana doświadczeń i omawianie skuteczności stosowanych środków wychowawczych,
analiza dokumentów.

Jak poinformowali dyrektor i nauczyciele w szkole zaistniała potrzeba modyfikacji działań służących
eliminowaniu zagrożeń oraz wzmacnianiu pozytywnych zachowań:
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wdrażany jest program „Savoire Vivre w szkole”,
powstaje kodeks etyczny ucznia,
modyfikacji uległy zadania programu wychowawczego dotyczące odpowiedzialności i postaw wobec rodziny
(wczesne przypadki macierzyństwa), lekcje poglądowe i profilaktyczne o odpowiedzialności rodzicielskiej,
rozwoju fizycznym człowieka,
wprowadzono i ujednolicono procedury zwolnień z zajęć lekcyjnych, zwolnień z zajęć wychowania
fizycznego,
rozbudowano monitoring wizyjny, opracowano procedury wykorzystania zapisu monitoringu, które zostały
zapisane w Statucie Szkoły i programie Wychowawczym i Profilaktyki,
wprowadzono zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas lekcji,
prowadzone są przez pedagoga szkolnego lekcje poglądowe lub zaproszonego pracownika poradni lekcje
poglądowe dotyczące przemocy, agresji i konfliktów
zmieniono regulamin oceniania zachowania,
zainstalowano czujniki dymu,
zacieśniana jest współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Zdaniem partnerów szkoła prowadzi działania służące eliminowaniu zagrożeń oraz wzmacnianiu pozytywnych
zachowań:

wzmacnianie funkcji wychowawczej rodziny, a czasem przejmowanie tych funkcji,
systematyczne działania prospołeczne,
ścisła współpraca miedzy szkoła a rodzicami/opiekunami młodzieży, systematyczne spotkania i zebrania,
comiesięczne spotkania rodziców i uczniów w klasie, w której był problem wagarów (kontrakty z osobami
wagarującymi, kontrola zewnętrzna),
wzmacnianie u ucznia poczucia własnej wartości,
powstaje w szkole kodeks etyczny,
zmieniany jest system kar i nagród,
szkoła kieruje do rodziców listy pochwalne,
uczniowie są chwaleni,
promowanie i organizowanie na terenie szkoły konkursów, zapewnienie atrakcyjnych nagród.

Większość nauczycieli (47/55 ankietowanych) uważa, że podejmowane przez nich działania wychowawcze
uwzględniają inicjatywy i/lub opinie uczniów. Uczniowie, nauczyciele i dyrektor zgodnie twierdza, że podczas
modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy i pomysły uczniów:

każda klasa przyjmuje swój kodeks etyczny, który określa zasady kultury osobistej i zasady zachowania,
tworzony jest kodeks etyczny dla szkoły,
zmiany w katalogu kar i nagród,
realizacja programu „Savoir vivre w szkole”,
propozycje udziału w akcjach społecznych.

Dyrektor ponadto wymienił wprowadzenie do na godziny wychowawcze tematyki dotyczącej rodzicielstwa,
wczesnego macierzyństwa i chorób przenoszonych droga płciową, narkomanii i dopalaczy oraz organizację zajęć
integracyjnych w klasach pierwszych.

   

   Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy i prezentują zachowania zgodne z wymaganiami.

Uczniowie klas III i IV uważają, że zasady właściwego zachowania się w szkole są dla nich jasne (nawet jeśli
nie zawsze ich przestrzegają): 78/81 uczniów klas IV i 62/70 uczniów klas III.
47 z 70 ankietowanych uczniów klas III uważa, że nauczyciele przestrzegają zasad, które sami głoszą.
Przeciwnego zdania jest 22 z 70 ankietowanych uczniów klas IV.

Uczniowie wymienili przykłady swoich praw (zgłaszanie uwag i wyrażanie opinii, poznanie uzasadnienia oceny,
poprawy oceny, uzyskanie pomocy pedagoga, swoboda wyrażania myśli, prawo do informacji), obowiązków
(nauka, uczęszczanie do szkoły, punktualność, przygotowanie do lekcji, prowadzenie zeszytów, szanowanie innych
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i siebie, szanowanie mienia szkoły) i zakazów (opuszczanie budynku w trakcie lekcji, zakaz palenia papierosów,
picia alkoholu i stosowania używek na terenie szkoły, zakaz korzystania z telefonów podczas lekcji i słuchania
muzyki na zajęciach praktycznych, niegrzecznego zwracania się do nauczycieli i używania wulgaryzmów)
obowiązujących w szkole.
       Nauczyciele uznali, że osiągnięciem szkoły w kształtowaniu wymaganych w szkole zachowań jest fakt, że:

szkoła ma dobrą opinię w środowisku,
uczniowie nie są agresywni,mają zaufanie do nauczycieli, są bardziej otwarci, mają większe poczucie
własnej wartości i chcą przejąć odpowiedzialność za szkołę,
udało się pobudzić wrażliwość społeczną uczniów,
obserwowane są lepsze zachowania uczniów i wyższa kultura osobista, uczniowie stosownie ubierają się,
uzyskują dobre wyniki w konkursach,
uczniowie opracowali obowiązujące w szkole zasady zachowania, oraz system kar i nagród, realizują
program „Savoir vivre w szkole”,
wyeliminowane zostały zachowania takich, jak: kradzieże, bójki, wymuszenia, zachowania agresywne.

Dyrektor poinformował, że tym i poprzednim roku szkolnym zostały wymierzone uczniom przez kary statutowe:
za nieprzestrzeganie prawa szkolnego (ucieczki z lekcji, palenie papierosów na terenie szkoły, liczne
nieusprawiedliwione nieobecności, lekceważący stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły czy obowiązków
szkolnych, agresywne zachowanie wobec innych uczniów, wulgarny sposób wyrażania się.

Zdaniem pracowników niepedagogicznych w szkole od uczniów oczekuje się tego aby się uczyli, okazywali
szacunek sobie nawzajem i starszym, kultury osobistej. Respondentom w zachowaniach uczniów podoba się fakt
zaangażowania w akademie i uroczystości (prezentują wysoki poziom artystyczny), kultura osobista (używanie
zwrotów grzecznościowych), aktywne uczestniczenie w akcjach charytatywnych na rzecz osób i instytucji. Uczniom
nie wolno opuszczać zajęć, wychodzić ze szkoły w czasie trwania zajęć, niszczyć mienia i uczniowie stosują się
do tych zakazów i nie przejawiają zachowań niewłaściwych.

Podczas przerw miedzy lekcjami uczniowie zachowują się spokojnie, rozmawiają, spacerują po korytarzach
szkolnych, gromadzą się w małych grupach i prowadzą rozmowy. Obserwacja wykazała, że niewłaściwe
zachowania uczniów zdarzają się sporadycznie (np.: brak obuwia na zmianę, niecierpliwość podczas oczekiwania
na ubranie z szatni), a pracownicy szkoły reagowali zwróceniem uwagi. Uczniowie reagowali przeproszeniem
i korygowaniem swojego zachowania. W trakcie obserwowanych lekcji nauczyciele stwarzali uczniom atmosferę
sprzyjającą nauce, życzliwości i zaufania. Podczas lekcji uczniowie są spokojni, wykonują zadania i polecenia,
sporządzają notatki w zeszytach. Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
nagradzają aktywność, stwarzają atmosferę współpracy i życzliwości.

W szkole analizuje się zachowania uczniów, zagrożenia oraz skuteczność działań wychowawczych,
co przyczynia się do wzmacniania pożądanych zachowań uczniów i prezentowania przez nich pożądanych
społecznie postaw oraz do ograniczenia występowania zachowań niepożądanych. Podejmowanie zadania
wychowawcze i profilaktyczne mają wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa w szkole. Uczniowie inicjują
zmiany w programie wychowawczym, czynnie uczestniczą w opracowaniu i wdrożeniu Szkolnego Kodeksu
Etycznego Ucznia.
       Analiza danych upoważnia do ustalenia wysokiego poziomu spełniania wymagania.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wnioski z ewaluacji:

1. W szkole istnieje system analizowania wyników egzaminów maturalnych i potwierdzających
kwalifikacje zawodowe, a wdrażane wnioski wynikające z tych analiz powodują wzrost efektów
kształcenia, co świadczy o ich trafności.

2. Szkoła dba o indywidualny rozwój każdego ucznia uwzględniając jego możliwości, o czym świadczą
szczegółowe diagnozy potencjału uczniów i analizy skuteczności podejmowanych działań.

3. Szkoła wzmacnia w uczniach poczucie własnej wartości poprzez stymulowanie do podejmowania
aktywności w zakresie samokształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych oraz wyrażanie wiary
w możliwości uczniów.

4. Zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów i stwarzają możliwość
rozwoju w różnych dziedzinach (plastyka, rękodzieło artystyczne, wiedza przedmiotowa, języki obce,
turystyka).

5. W szkole prowadzi się systematyczną analizę podejmowanych działań mających na celu
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań.

6. W opinii wszystkich respondentów w szkole jest bezpiecznie, a uczniowie prezentują zachowania
zgodne z ogólnie przyjętymi normami i oczekiwaniami.

7.  Uczniowie podejmują wiele różnorodnych i wartościowych działań dotyczących ich własnego
rozwoju oraz na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

8. Szkoła kształtuje społecznie pożądane postawy uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć
i wspólne podejmowanie przez dyrektora, nauczycieli i personel niepedagogiczny działania
profilaktyczno - wychowawcze.

9. Uczniowie są aktywni, zgłaszają pomysły, angażują się w różnorodne działania na rzecz własnego
rozwoju i rozwoju szkoły, są inicjatorami zmian wielu działań i akcji charytatywnych, które wpływają
na podniesienie jakości kształcenia i wychowania.
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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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