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zewnętrznej informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę/placówkę w zakresie wymagań:
1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
2. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu
ósmoklasisty egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań
zewnętrznych i wewnętrznych
Wyniki badania stanowią podstawę do podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości
organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki prowadzonych w szkole lub placówce oraz ich efektów.

Opis metodologii
Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-11-2018 - 30-11-2018 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Joanna Buczkowska, Katarzyna Dajczak, Dariusz Białomyzy.
Badaniem objęto:

●

94 uczniów - ankieta i wywiad grupowy,

●

115 rodziców - ankieta,

●

31 nauczycieli - ankieta i wywiad grupowy.

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi,
a także obserwacje lekcji i placówki. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport o realizacji przez
placówkę następujących wymagań:

●

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

●

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu
ósmoklasisty egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych
badań zewnętrznych i wewnętrznych
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Informacje o szkole/placówce

Patron

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Macieja
Rataja
Maciej Rataj

Typ placówki

Liceum ogólnokształcące

Miejscowość

Gościno

Ulica

IV Dywizji Wojska Polskiego

Numer

72

Kod pocztowy

78-120

Urząd pocztowy

Gościno

Telefon

(94) 3512133

Fax

(94) 3512133

Www

www.zsgoscino.pl

Regon

33140926000000

Publiczność

publiczna

Kategoria uczniów

Dzieci lub młodzież

Charakter

brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze

265

Oddziały

12

Nauczyciele pełnozatrudnieni

32.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

18.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

9.00

Średnia liczba uczących się w oddziale

22.08

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

8.28

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat

kołobrzeski

Gmina

Gościno

Typ gminy

obszar wiejski

Nazwa placówki

Liceum Ogólnokształcące wraz z Technikum Zawodowym tworzy Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie.
Jest to niewielka miejscowość oddalona ok. 20 km na południe od Kołobrzegu. Organem prowadzącym szkołę
jest Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu.
Zespół swoją działalność rozpoczynał od kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu rolnika.
Z czasem wprowadzano nowe kierunki kształcenia, a ostatnie lata pracy liceum to kształcenie ogólne o profilach
mundurowych – wojska, policji, straży granicznej i straży pożarnej.
W roku szkolnym 2018/2019 w zespole funkcjonuje 12 oddziałów – 9 klas liceum i 3 klasy technikum.
Łącznie uczy się w nich 265 uczniów (192 w liceum, 73 w technikum), w tym 173 mieszka w internacie.
Mieszkańcy

internatu

pochodzą

z powiatów

świnoujskiego,

świdwińskiego,

kamieńskiego,

gryfickiego,

goleniowskiego, drawskiego, wałeckiego, pyrzyckiego oraz z dużych miast Koszalina, Szczecina i Gdańska.
W szkole i w internacie pracuje łącznie 50 nauczycieli.
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Obraz pracy szkoły/placówki

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie mieści się w budynkach leżących poza główną częścią
miejscowości. Usytuowanie obiektów szkolnych tworzy swoisty szkolny kampus sprzyjający budowaniu poczucia
wspólnoty. Młodzież z odleglejszych miejscowości mieszka w internacie.
Uczniowie wybierając kierunki kształcenia oferowane przez szkołę (w liceum klasy o profilu: policyjnym,
wojskowym, straży granicznej), kierują się przede wszystkim zainteresowaniami, kontynuacją tradycji
rodzinnych oraz sugestią rodziców dotyczącą stabilizacji finansowej. W związku z mundurową specyfiką
kształcenia, szkoła współpracuje z licznymi jednostkami wojskowymi, straży pożarnej, policji, straży granicznej,
dzięki

czemu

w ciekawych

uczniowie
projektach

mają
m.

możliwość

in.

uczestniczenia

Pilotażowym

w atrakcyjnych

programie

MON

zajęciach

wspierania

szkół

mundurowych

oraz

ponadgimnazjalnych

prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych, europejskich projektach np. Erasmus,
Projektach MEN, takich jak Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i wielu innych. Szkoła oferuje uczniom
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych – sporty walki, koło strzeleckie, fotograficzne, wokalne, koło taneczne
i akrobatyka, koło PTTK, koło dziennikarskie – Średniak, koło krótkofalowców. W szkole aktywnie działa
wolontariat, który daje możliwość niesienia bezinteresownej pomocy innym - są m.in. WOŚP, Wigilijne dzieło,
Szlachetna paczka a także okazjonalne działania na rzecz potrzebujących wsparcia, np. na rzecz Hospicjum
w Kołobrzegu, Kliniki Onkologii w Szczecinie, czy schroniska dla zwierząt.

Uczniowie wraz z nauczycielami

aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej. Biorą udział w uroczystościach państwowych, rocznicowych
związanych z Gościnem i Kołobrzegiem. Szkoła posiada bogate zaplecze dydaktyczne, m. in. bibliotekę
wyposażoną w aktualny księgozbiór tradycyjny i multimedialny, pracownie tematyczne np. językowe, lotniczą,
komputerową, siłownię, wyremontowaną salę gimnastyczną, tor przeszkód, kompleks sportowy Orlik.
W szkole panuje życzliwa atmosfera, uczniowie mają dobre relacje ze wszystkimi pracownikami szkoły.
Klimat wzajemnej życzliwości wpływa u uczniów na poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, wiary we własne siły.
W szkole kładzie się nacisk na kultywowanie postaw patriotycznych, szanowanie własnej tradycji oraz zasad
obowiązujących w służbach mundurowych takich jak: honor, odpowiedzialność i obowiązkowość.
Nauczyciele

organizując

procesy

edukacyjne

biorą

pod uwagę

potrzeby

uczniów,

które

określają

na podstawie prowadzonych badań wewnętrznych. W szkole systematycznie prowadzone są analizy wyników
egzaminów zewnętrznych, ewaluacji wewnętrznej i inne badania, które prowadzą do wdrożenia odpowiednich
działań, mających na celu podniesienie wyników dydaktycznych oraz niwelowanie zdiagnozowanych problemów
wychowawczych. Nauczyciele angażują się w pracę zespołową, wykonują zadania zawarte w planie pracy
na dany rok szkolny, dokonują ewaluacji swoich działań i przedstawiają wnioski do dalszej pracy. Współpracują
ze sobą między innymi podczas planowania pracy dydaktycznej i wychowawczej, organizowaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej czy doskonalenia zawodowego.
Relacje panujące podczas lekcji tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Nauczyciele przedstawiają uczniom
cele lekcji, zachęcają do pracy, przestrzegają zasad oceniania. Rzadziej przedstawiają młodzieży oczekiwania
oraz kryteria oceniania podczas poszczególnych lekcji. Należałoby zwrócić większą uwagę na stosowanie metod
pozwalających na zaciekawienie wszystkich uczniów realizowanymi zagadnieniami i rzeczywistą aktywizację
nauczania. Tworzenie sytuacji pozwalających uczniom na dokonanie samooceny swojej wiedzy i umiejętności
oraz podejmowanie decyzji dotyczących procesu uczenia się, mogłoby wpłynąć na ich motywację do nauki
i branie odpowiedzialności za własny rozwój.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Obszar badania: Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy
rozwojowi uczniów. I/1
Procesy edukacyjne w szkole w większości przypadków nie są dostosowane do potrzeb uczniów.
Większość uczniów twierdzi, że nauczyciele nie potrafią zainteresować tematem lekcji, a na połowie zajęć
zrozumiale tłumaczą zagadnienia. Uczniom podoba się: wykorzystanie tablic multimedialnych, aplikacji
interaktywnych, nauka słówek w formie zabawy, gdy nauczyciel mówi jak coś poprawić, zajęcia ze szkolenia
mundurowego, dodatkowe kursy. Nie podoba im się organizacja pracy w grupach, przepisywanie z podręcznika
czy praca na kartach bez tłumaczenia nauczyciela, brak dostosowania poziomu nauczania języka obcego
do ucznia.
Obserwacje zajęć wskazują, że uczniowie chętnie wykonują wskazane polecenia, zadania i ćwiczenia (7/10),
rzadko jednak biorą aktywny udział w lekcji (1/10). Nauczyciele podali, iż w szkole planuje się proces
edukacyjny zarówno w zakresie realizacji podstawy programowej i udzielanej pomocy pp, jak i oferty zajęć
pozalekcyjnych, biorąc pod uwagę niwelowanie trudności w nauce oraz przeciwdziałanie niskiej frekwencji.
Plany pracy opierają się na diagnozach wstępnych, które podlegają ewaluacji z uwzględnieniem form przekazu
i metod atrakcyjnych dla uczniów podczas zajęć.

Obszar badania: Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w
planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. I/2
Nauczyciele powszechnie współpracują ze sobą, podejmując różnorodne działania.
Z informacji udzielonej przez dyrektora i nauczycieli wynika, że w szkole działają zespoły przedmiotowe,
zespół wychowawczy, ewaluacji wewnętrznej, ds. programu profilaktyczno-wychowawczego, Komisji do Spraw
Frekwencji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szkolnego systemu doradztwa zawodowego, Szkolnej Rady
Edukacyjnej, ds. opracowania Statutu Szkoły, ds. bezpieczeństwa, ds. promocji szkoły, ds. wolontariatu. Wybór
zespołów do pracy wynika z potrzeb szkoły i jej działań na wielu płaszczyznach.
W pracę zespołów angażuje się większość bądź wszyscy nauczyciele. W zależności od charakteru zespołu
nauczyciele wykonują zadania zawarte w planie pracy na dany rok szkolny, dokonują ewaluacji swoich działań
i przedstawiają wnioski do dalszej pracy. W ramach wymiany doświadczeń prowadzą zajęcia otwarte. Działania
oparte są na planowaniu pracy dydaktycznej, wychowawczej, doborze podręczników, wyborze odpowiednich
metod pracy, form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualizacji nauczania, planowania zajęć
dodatkowych, badań, konkursów i wycieczek. Praca w zespołach potwierdzona jest dokumentacją.
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Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy. I/3
Nauczyciele pomagając sobie nawzajem, skutecznie rozwiązują problemy i najczęściej korzystają
z pomocy innych nauczycieli, między innymi w sytuacjach: wymiany doświadczeń, konsultacji i doradztwa;
dzielenia się wiedzą zdobytą na szkoleniach; wspólnego organizowania i prowadzenia działań typu wycieczki,
konkursy, imprezy; wymiany informacji o uczniach i zespołach klasowych; opracowywania planów pracy;
przygotowania i wymiany materiałów i pomocy dydaktycznych.
W celu

rozwiązywania

najistotniejszych

problemów

występujących

w szkole

(niska

frekwencja,

niezadawalające wyniki nauczania i zdawalność matur) nauczyciele współpracują poprzez rozmowy i dyskusje,
pracę w zespołach przedmiotowych, zadaniowych i wychowawczych, uczestnictwo w radach pedagogicznych.
Efekty współpracy to:

●

podniesienie wyników w nauce i poprawa frekwencji poszczególnych uczniów,

●

skuteczniejsze rozwiązywanie problemów,

●

zespołowe planowanie pracy i właściwy podział zadań,

●

pogłębienie wiedzy o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

●

włączenie całej społeczności szkolnej w działania szkolnego pedagoga i biblioteki,

●

wzrost świadomości rodziców na temat uzależnień oraz wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych
dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. I/4
Organizacja procesów edukacyjnych sporadycznie umożliwia uczniom powiązanie różnych
dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie podczas lekcji.
Uczniowie twierdzą, że na połowie i mniejszej liczbie zajęć nauczyciele nawiązują do tego, czego uczą się
na innych przedmiotach, do aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie oraz wskazują związek między tym,
czego się uczą, a życiem codziennym. Obserwacje zajęć wskazują, że na zajęciach uczniowie najczęściej mają
możliwość odwołania się do wcześniejszej wiedzy przedmiotowej (10/10), w mniejszym stopniu do doświadczeń
pozaszkolnych (3/10), wiedzy z innych przedmiotów (2/10) i do wydarzeń w Polsce i na świecie (1/10).
W opinii nauczycieli, podczas lekcji i na zajęciach pozalekcyjnych, dbają oni o działania międzyprzedmiotowe,
nawiązują do wydarzeń światowych, krajowych, środowiskowych i szkolnych. Uczniowie uczestniczą w różnych
konkursach, wydarzeniach kulturalnych, akcjach profilaktycznych, imprezach środowiskowych o charakterze
państwowym, patriotycznym i religijnym. Dzięki wykorzystaniu wiedzy z różnych dziedzin uczeń ma możliwość
dostrzeżenia sensu uczenia się i zrozumienia złożoności kultury, świata, faktów.
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Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia
się. I/5
Uczniowie mają niewielki wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się.
Obserwacje zajęć wskazują, że nauczyciele czasami wyrażają akceptację opinii i inicjatyw uczniów podczas
lekcji (4/10) oraz wykorzystują je do pracy na zajęciach (3/10), jeśli tylko uczniowie zgłaszają swoje inicjatywy
(w przypadku 3/10 obserwowanych zajęć nie wystąpiły sytuacje, w których uczniowie prezentowaliby swoje
opinie i inicjatywy). Nauczyciele w większości przypadków (6/10) nie dają uczniom możliwości wyboru sposobu
pracy, a jeśli to robią dotyczy to głównie: tempa pracy (4/10), wykorzystywanych materiałów i treści (2/10)
i form pracy (1/10).
Zdaniem uczniów nauczyciele na żadnej lekcji lub na mniej niż połowie zajęć zachęcają ich do wyrażania
opinii, o tym, jak będą się uczyć na lekcji. Podają również, że nauczyciele najczęściej uzgadniają z nimi terminy
klasówek i sprawdzianów, rzadziej lub wcale możliwość wyboru zadań wykonywanych na lekcji czy w domu.
Uczniowie twierdzą, że zgłaszają najczęściej propozycje dotyczące tego, co się dzieje na lekcjach, organizacji
zajęć pozalekcyjnych oraz organizacji imprez i uroczystości.

Obszar badania:

Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich

oczekiwania. I/6
Większość uczniów zna stawiane przed nimi cele uczenia się, jednak nie zna formułowanych
wobec nich oczekiwań.
Większość ankietowanych uczniów twierdzi, że zna cele lekcji i posiada wiedzę, po co się uczy. Jednak danego
dnia nie zawsze wiedzieli, czego mieli się nauczyć i nie mają przekonania, że nauczyli się tego, co powinni.
Uczniowie na większości obserwowanych zajęć (8/10) poznali cele lekcji przedstawienie przez nauczyciela
lub poprzez stworzone przez niego warunki do ich odkrycia.
Na większości lekcji (6/10) uczniowie nie poznali wymagań i kryteriów lekcji.

Obszar badania: Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia,
grupy i oddziału. I/7
Stosowane metody nauczania nie zawsze uwzględniają zróżnicowane potrzeby uczniów.
Większość uczniów twierdzi, że pracują na lekcjach w sposób, który zachęca ich do uczenia się na połowie
lub mniej zajęć.

Obserwacje zajęć wskazują, że nauczyciele najczęściej stosują pogadankę, objaśnienie,

instruktaż, pracę z podręcznikiem i materiałami źródłowymi oraz ćwiczenia przedmiotowe, przy wykorzystaniu
pracy indywidualnej ucznia, rzadziej pracy w parach czy w grupach, co potwierdzają nauczyciele. Wskazują
ponadto, iż często korzystają z wykładu i burzy mózgów, a czasami z dyskusji i filmów. Dobór metod wynika
przede wszystkim ze specyfiki przedmiotu, treści lekcji, indywidualnych preferencji, możliwości uczniów
i wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne oraz chęci zwiększenia zaangażowania uczniów na lekcji
i niwelowania ewentualnych różnic w wiedzy.
Efekty wykorzystania metod aktywizujących to: ciekawszy proces edukacyjny; pobudzenie aktywności
uczniów; umiejętność współpracy w zespole, samooceny, prowadzenia dyskusji i wystąpień publicznych oraz
poczucie odpowiedzialności uczniów za powierzone zadania.
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Obszar badania: Sposób informowania ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie
pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój. I/8
Informacja zwrotna nie zawsze ma powszechny charakter, ale wraz z ocenianiem jest
użyteczna dla uczniów.
Obserwacje zajęć pokazują, iż większość nauczycieli udziela uczniom informacji zwrotnej dot. wykonanego
działania, nie zawsze jednak wskazując jego elementy prawidłowe i do poprawy.
Większość uczniów twierdzi, że nauczyciele udzielają im informacji o postępach w nauce na połowie
lub mniejszej liczbie zajęć. Według nich nauczyciele przekazując informację zwrotną wymieniają dobre elementy
pracy

i wskazują

co wymaga

doskonalenia.

Większość

nauczycieli

stosuje

krótki,

ustny

komentarz

do rozwiązywanego zadania każdego z uczniów na lekcji. Według uczniów nie zawsze nauczyciele informują ich,
co będą brali pod uwagę, oceniając zadania, ale większość przestrzega ustalonych w szkole zasad oceniania,
co potwierdzają

ich

rodzice.

Ocenianie

nauczycieli

powoduje,

że uczniowie

wiedzą,

co mają

poprawić

i postanawiają poprawę. Informacja od nauczyciela o postępach w nauce, szczególnie w postaci ustnego
komentarza nauczyciela czy ocena ustna/pisemna według skali stosowanej w szkole, daje uczniom wiedzę jak
mają pracować, aby nadrobić zaległości i w jaki sposób się uczyć, co potwierdzają rodzice.

Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w
trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się. I/9
Nauczyciele skutecznie, ale nie zawsze powszechnie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się,
motywując uczniów do aktywnego uczenia się i wspierając ich w trudnych sytuacjach.
Większość uczniów deklaruje, że nie boi się popełniać błędów i powiedzieć na lekcji, że czegoś nie rozumie,
różnie jednak oceniając nauczycieli pod kątem chwalenia ich.
Obserwacje zajęć wskazują, że w większości przypadków nauczyciele motywują uczniów i budują dobrą
atmosferę pracy, przez co uczniowie bez obaw udzielają odpowiedz i prezentują wyniki własnej pracy, rzadko
jednak zadając pytania. Zdaniem uczniów większość nauczycieli traktuje wszystkich uczniów jednakowo,
ale w ich szkole występuje zjawisko wyśmiewania uczniów przez innych uczniów i incydentalnie przez
nauczycieli.
Większość rodziców, twierdzi, że nauczyciele wierzą w możliwości uczniów i częściej chwalą niż krytykują ich
dzieci. Stwierdzają również, że nauczyciele dbają o dobre relacje pomiędzy uczniami i szanują ich dzieci. Dobrą
atmosferę w szkole potwierdzają pracownicy niepedagogiczni.
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Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. I/10
Rozwijanie u uczniów umiejętności uczenia się nie ma powszechnego charakteru, a sytuacje
umożliwiające wzajemne uczenie się na lekcjach zdarzają się rzadko.
Uczniowie twierdzą, że nauczyciele nie mówią im, jak znajdować ważne informacje i je zapamiętać oraz robić
przydatne notatki. Nie pomagają im również zastanowić się, czego się nauczyli danego dnia oraz na większości
lekcji nie dają im wskazówek, jak znaleźć sposób na to, żeby najlepiej się nauczyć. Uczniowie mają poczucie,
że nauczyciele rzadko z nimi rozmawiają, jak się uczyć. Jest grupa nauczycieli zachęcająca uczniów do nauki
i wspomagająca ich, lecz większość stosuje tylko wykład na lekcji, nie dając żadnych dodatkowych wskazówek.
Obserwacje lekcji wskazują, że na większości zajęć nauczyciele dają uczniom wskazówki jak zapamiętywać
i powtarzać ważne informacje, lecz nie na wszystkich lekcjach nauczyciele stwarzają możliwość wszystkim
uczniom, aby mogli się uczyć od siebie nawzajem.
Uczniowie twierdzą, że nauczyciele rzadko proszą, by wzajemnie oceniali swoje prace, okazjonalnie wykonują
wspólne zadania wymyślone przez siebie lub innych, jednak pomagają sobie w nauce i czasem pracują
w grupach lub parach.
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Wymaganie:
Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
egzaminu

ósmoklasisty

egzaminu

maturalnego,

egzaminu

potwierdzającego

kwalifikacje

w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Obszar badania: W szkole lub placówce analizuje się wyniki egzaminów, wyniki ewaluacji
zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych, odpowiednich do
potrzeb szkoły lub placówki. VIII/1
W szkole prowadzone są badania zewnętrzne i wewnętrzne oraz analizowane ich wyniki, zgodnie
z określonymi potrzebami placówki.
Zdiagnozowane

w ewaluacji

wewnętrznej

główne

potrzeby

szkoły

dotyczyły

przede

wszystkim

niezadowalającego zaangażowanie uczniów w obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz wyników nauczania.
W zakresie poprawy jakości pracy szkoły prowadzone były:

●

badania NIK dotyczące nauczania matematyki w szkole;

●

monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole,

●

badania wewnętrzne dotyczące efektywności procesu edukacyjnego, w tym zaangażowania uczniów
podczas zajęć.

Ponadto, w związku z określonymi potrzebami, nauczyciele prowadzili badania skuteczności prowadzonych
działań wychowawczych oraz zewnętrznego postrzegania szkoły.

Obszar badania: Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie
których nauczyciele planują i podejmują działania służące jakości procesów edukacyjnych.
VIII/2
Działania podejmowane przez szkołę wynikają z wniosków i rekomendacji po analizie wyników
egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji i innych badań wewnętrznych.
Wyniki przeprowadzonych badań są analizowane w zespołach przedmiotowych i zadaniowych a wypracowane
wnioski przedstawiane na radzie pedagogicznej. Na podstawie wniosków formułowane są rekomendacje
do dalszej pracy. Główne, wskazane przez dyrektora i nauczycieli dotyczą niwelowania braków wiedzy
i umiejętności uczniów oraz indywidualizacji i dostosowania metod pracy - ze szczególnym uwzględnieniem
metod aktywizujących oraz monitorowania frekwencji uczniów (ze względu na wzrost absencji na zajęciach
przed i po dniach wolnych).
Podjęte w tych obszarach działania są skuteczne, wzrosła frekwencja uczniów na zajęciach, większy odsetek
uczniów przystępuje do egzaminu maturalnego a nauczyciele coraz częściej wprowadzają metody i formy pracy,
które mogą uatrakcyjnić i ułatwić uczniom proces edukacyjny.
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Obszar badania: Działania podejmowane na podstawie wniosków i rekomendacji z egzaminów
zewnętrznych oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę lub
placówkę monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb modyfikowane. VIII/3
Działania podejmowane na podstawie wniosków i rekomendacji z egzaminów zewnętrznych oraz
wniosków

z badań

i ewaluacji

wewnętrznej

są

na bieżąco

monitorowane,

a w razie

potrzeb

modyfikowane.
Monitorowanie realizowanych działań prowadzone jest poprzez systematyczny nadzór prowadzony przez
dyrektora w zakresie pracy powołanych zespołów, obserwację zajęć

oraz kontrolę dzienników, zwłaszcza

analizę frekwencji podczas zajęć, a także analizy wyników egzaminu zewnętrznego, klasyfikacji półrocznej
i rocznej. Prowadzone badanie wyników nauczania oraz systematyczne ocenianie bieżące pozwala na analizę
przyrostu

wiedzy

zmodyfikowania

-

i umiejętności
obejmują

uczniów.

one działania

W wyniku
dążące

tych

działań

do poprawy

określono

frekwencji,

obszary

motywacji

wymagające
uczniów

i ich

zaangażowania w naukę, zintensyfikowania działań na rzecz podniesienia świadomości uczniów względem wagi
ponadobowiązkowych zajęć, stanowiących bezpośrednie przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz kontrolę
częstotliwości wycieczek szkolnych i wyjść klasowych.

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Macieja Rataja

11/13

Wnioski

1. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele uwzględniają wnioski z systematycznie prowadzonych analiz
wyników egzaminów zewnętrznych, ewaluacji wewnętrznej i własnych badań. Wdrażane na tej podstawie
działania

są

monitorowane,

a w razie

potrzeby

modyfikowane,

co przyczynia

się

również

do poprawy

efektywności podejmowanych działań oraz sukcesów edukacyjnych uczniów.
2. Wzajemna pomoc i współpraca nauczycieli skutkuje podejmowaniem przez nich różnorodnych działań w celu
rozwiązywania pojawiających się problemów, głównie wychowawczych.
3. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele, jednak brak sformułowanych wobec nich oczekiwań przekłada się
na ich niewielki wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się podczas zajęć.
4. Stosowane metody nauczania nie zawsze uwzględniające zróżnicowane potrzeby uczniów i powiązanie
różnych dziedzin wiedzy oraz rzadko tworzone sytuacje umożliwiające wzajemne uczenie się na lekcjach
powodują, że współpraca uczniów w uczeniu się nie ma powszechnego charakteru.
5. Tworzona w szkole pozytywna atmosfera oraz przestrzeganie ustalonych w szkole zasad oceniania,
przekładają się na użyteczne wykorzystanie pozyskanych informacji przez uczniów w procesie uczenia się
i planowania własnego rozwoju.
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