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Prezentowany
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sporządzono

na podstawie

zebranych

i przeanalizowanych

w procesie

ewaluacji

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 12-03-2019 - 15-03-2019 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Joanna Buczkowska, Katarzyna Dajczak, Dariusz Białomyzy. Badaniem objęto:

●

63 uczniów - ankieta i wywiad grupowy,

●

58 rodziców - ankieta,

●

16 nauczycieli - ankieta i wywiad grupowy.

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi,
a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport,
który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU

2/13

Informacje o szkole/placówce
Nazwa placówki
Patron

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU

Typ placówki

Liceum ogólnokształcące

Miejscowość

Szczecinek

Ulica

Stanisława Staszica

Numer

15

Kod pocztowy

78-400

Urząd pocztowy

Szczecinek

Telefon

943731089

Fax

943731089

Www

www.zsswiatki.pl

Regon

32070024400000

Publiczność

publiczna

Kategoria uczniów

Dzieci lub młodzież

Charakter

brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze

123

Oddziały

4

Nauczyciele pełnozatrudnieni

0.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

0.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

0.00

Średnia liczba uczących się w oddziale

30.75

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela
Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat

szczecinecki

Gmina

Szczecinek

Typ gminy

gmina miejska

V Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku.
Organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki. Liceum ogólnokształcące od 2009 roku kształci uczniów
w specjalności ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo. Kierunek został utworzony w porozumieniu z Komendą
Powiatową PSP w Szczecinku. W skład zespołu szkół wchodzi również Technikum Zawodowe kształcące
w zawodach:
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik agrobiznesu,
- technik ochrony środowiska,
- technik weterynarii.
W zespole pracuje 48 nauczycieli. Uczęszcza do niego 343 uczniów, w tym 73 do liceum. Szkoła posiada m.in.
pracownie polonistyczne, matematyczne, historyczną, chemiczną, biologiczną, informatyczną, do nauki języków
obcych, czytelnię, bibliotekę, salę gimnastyczną, salę fitness. Od września 2018 roku szkoła dysponuje
nowoczesnym stadionem lekkoatletycznym IV kategorii A.
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Obraz pracy szkoły/placówki

V Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku o specjalności ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo od 10 lat
istnienia rozwija się i dostosowuje kształcenie do potrzeb powszechnego systemu ratowniczego kraju. Kadra
dydaktyczna opracowała i wdrożyła innowacyjny program nauczania, który pozwala zrealizować zakres
szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników oraz szkolenia specjalistycznego przygotowującego
do udzielania pierwszej pomocy medycznej i ratownictwa technicznego. Zajęcia z ochrony przeciwpożarowej
i ratownictwa prowadzi profesjonalna kadra Państwowej Straży Pożarnej w oparciu o pożarniczy i ratowniczy
sprzęt najwyższej klasy. Uczniowie mogą uzyskać kwalifikacje Strażaków – Ratowników oraz Inspektorów
Ochrony

Przeciwpożarowej.

specjalistyczny

Kurs

Od

roku

Kwalifikowanej

szkolnego
Pierwszej

2018/2019

Pomocy

uczniowie

Przedmedycznej.

mogą

także

W ramach

odbyć

dodatkowy

nauczania

ochrony

przeciwpożarowej i ratownictwa szkoła współpracuje ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu, Wojewódzkim
Ośrodkiem Szkolenia PSP w Bornym Sulinowie, OSP z terenu powiatu szczecineckiego.
W szkole uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje w kołach przedmiotowych (teatralne,
wokalne, biologiczne, chemiczne, alternatywnych źródeł energii, kulinarne, sportowe). Placówka realizowała
szereg projektów unijnych i edukacyjnych m.in. : "Akademia Zdobywców Sukcesu" - "Wolontariat sportowy",
"Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu", "Najlepszy w zawodzie", " Dobry klimat dla zawodowców". Realizowane
projekty

wpłynęły

na rozwój

kompetencji

uczniów

w zakresie

informatyki,

języków

obcych

oraz

przedsiębiorczości.
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. Uczniowie doceniają otwartość
i wsparcie nauczycieli, ich pozytywne nastawienie. 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 powszechne

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.
Podejmowane przez szkołę działania wychowawcze, wpływające na budzenie motywacji i kształtowanie
poczucia

własnej

wartości

uczniów,

wspierają

procesy

edukacyjne

i zwiększają

szanse

na tworzenie

optymalnych warunków rozwoju młodzieży.
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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 nie są powszechnie dostosowane do potrzeb uczniów.
Większość uczniów twierdzi, że mimo że nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia, to nie potrafią
zainteresować młodzieży tematem lekcji. Uczniom podoba się: że zawsze mogą zadawać pytania, kiedy czegoś
nie wiedzą, mogą liczyć na pomoc nauczycieli, zajęcia profilowane, dodatkowe kursy, przyjazną atmosferę. Nie
podoba im się między innymi narzucanie przez nauczycieli własnego szablonu postępowania przy rozwiązywaniu
zadań, prowadzenie zajęć w formie wykładów, zbyt szybkie tempo pracy na niektórych lekcjach.
Nauczyciele podali, iż w szkole planuje się proces edukacyjny zarówno w zakresie realizacji podstawy
programowej, jak i udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, biorąc pod uwagę niwelowanie trudności
w nauce. Plany pracy opierają na diagnozach wstępnych, podlegają stałej ewaluacji, uwzględniają dostosowanie
form przekazu i metod atrakcyjnych dla uczniów podczas lekcji.
Obserwacje zajęć wskazują, że uczniowie chętnie wykonują wskazane przez nauczyciela polecenia i zadania,
nie zawsze jednak biorą aktywny udział w lekcji.

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, do spraw ewaluacji wewnętrznej, działań w ramach Rady Edukacyjnej, poprawy
frekwencji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz inne. Wybór zespołów do pracy wynika z potrzeb szkoły
i jej działań na wielu płaszczyznach. W pracę zespołów angażuje się większość nauczycieli. 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. Działania oparte są na planowaniu pracy
dydaktycznej, wychowawczej, doborze podręczników, wyborze odpowiednich metod pracy, form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 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.
Współpraca nauczycieli dotyczy najczęściej wspólnego organizowania i prowadzenia działań typu wycieczki,
konkursy, imprezy; wymiany informacji o uczniach i zespołach klasowych; wymiany doświadczeń, konsultacji
i doradztwa; dzielenia się wiedzą zdobytą na szkoleniach; opracowywania planów pracy i testów; przygotowania
i wymiany materiałów i pomocy dydaktycznych; upowszechniania przykładów dobrych praktyk.

W celu

rozwiązywania najistotniejszych problemów występujących w szkole (niska frekwencja, niezadawalające wyniki
nauczania i zdawalności matur) nauczyciele współpracują poprzez rozmowy, 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, skuteczne rozwiązywanie konfliktów klasowych, wzrost
świadomości rodziców na temat uzależnień oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.

Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych
dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. I/4
Organizacja procesów edukacyjnych nie zawsze umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin
wiedzy i jej wykorzystanie podczas lekcji.
Uczniowie twierdzą, że nauczyciele najczęściej nawiązują do aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie,
rzadziej do tego, czego uczą się na innych przedmiotach czy związków między tym, czego się uczą, a życiem
codziennym.
Obserwacje

zajęć

wskazują,

że na

zajęciach

uczniowie

najczęściej

mają

możliwość

odwołania

się

do wcześniejszej wiedzy przedmiotowej, w mniejszym stopniu do doświadczeń pozaszkolnych oraz do wydarzeń
w Polsce i na świecie.
W opinii nauczycieli 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. Według nauczycieli dzięki wykorzystaniu wiedzy z różnych dziedzin uczeń ma możliwość dostrzec
sens uczenia się, zwiększa się jego świadomość potrzeby posiadania wiedzy z różnych dziedzin w celu
dostrzeżenia 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 na większości zajęć nie wystąpiły sytuacje, w których uczniowie prezentowaliby
swoje opinie i inicjatywy. Nauczyciele nie zawsze dają uczniom możliwości wyboru sposobu pracy na lekcji,
a jeśli to robią, dotyczy to: tempa i form pracy.
Zdaniem uczniów nauczyciele na połowie i na mniej niż połowie zajęć zachęcają ich do wyrażania opinii o tym,
jak

będą

się

uczyć

na lekcji.

Podają

również,

że nauczyciele

uzgadniają

z nimi

terminy

klasówek

i sprawdzianów, rzadziej lub wcale możliwość wyboru zadań wykonywanych na lekcji czy w domu. Uczniowie
twierdzą, że jeśli zgłaszają swoje propozycje nauczycielom, dotyczą one najczęściej organizacji zajęć
pozalekcyjnych oraz imprez i uroczystości, rzadziej tego, co się dzieje na lekcjach oraz obowiązujących zasad
i norm zachowania.

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 poznali cele lekcji przedstawienie przez nauczyciela lub poprzez
stworzone przez niego warunki do ich odkrycia. Na większości lekcji 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.
Połowa uczniów twierdzi, że pracuje na lekcjach w sposób, który zachęca ich do uczenia się. Obserwacje zajęć
wskazują, że nauczyciele najczęściej stosują pracę z podręcznikiem i materiałami źródłowymi, pogadankę, opis,
objaśnienie oraz ćwiczenia przedmiotowe, przy wykorzystaniu pracy indywidualnej ucznia i w parach, rzadziej
pracy w grupach, co także potwierdzają nauczyciele. Wskazują ponadto, iż często korzystają z wykładu,
dyskusji, pokazu, burzy mózgów, instruktażu, filmów i gier dydaktycznych, a czasami z debat i metody
sytuacyjnej. Dobór metod wynika przede wszystkim ze specyfiki przedmiotu, treści lekcji, indywidualnych
preferencji, możliwości uczniów i wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne.
Zdaniem nauczycieli efekty wykorzystania metod aktywizujących to: ciekawszy proces edukacyjny,
pobudzenie aktywności i kreatywności uczniów, umiejętność współpracy w zespole, samooceny, prowadzenia
dyskusji i wystąpień publicznych oraz samodzielność i poczucie odpowiedzialności uczniów za powierzone
zadania.

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU

7/13

Obszar badania: Sposób informowania ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie
pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój. I/8
Ocenianie jest użyteczne dla uczniów, jednak udzielanie informacji zwrotnej nie zawsze ma
charakter powszechny.
Obserwacje zajęć wskazują, że nauczyciele nie zawsze udzielają uczniom informacji zwrotnej dot. wykonanego
działania. Uczniowie twierdzą, że nie zawsze nauczyciele udzielają im informacji o postępach w nauce. Według
nich nauczyciele mówią im, jak wypełniają wymagania na stopnie szkolne, wymieniają i doceniają dobre
elementy

pracy

oraz

wskazują,

jak

poprawić

pracę.

Nauczyciele

stosują

krótki,

ustny

komentarz

do rozwiązywanego zadania każdego z uczniów na lekcji i podsumowującą informację kierowaną do części
uczniów, którzy tego potrzebują. 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 o słabych i mocnych stronach, 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 tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Motywują uczniów do uczenia się
i wspierają ich w trudnych sytuacjach.
Większość uczniów deklaruje, że nie boi się popełniać błędów i powiedzieć na lekcji, że czegoś nie rozumie.
Twierdzą jednocześnie, że w większości przypadków nauczyciele chwalą ich i przekazują im dobre komunikaty.
Większość rodziców twierdzi, że nauczyciele wierzą w możliwości uczniów i częściej chwalą niż krytykują ich
dzieci. Obserwacje zajęć wskazują, że w większości przypadków nauczyciele motywują uczniów i budują dobrą
atmosferę pracy, przez co uczniowie bez obaw udzielają odpowiedzi i prezentują wyniki własnej pracy, rzadko
jednak zadając pytania.
Zdaniem uczniów większość nauczycieli traktuje wszystkich uczniów jednakowo, ale w ich szkole występują
przypadki wyśmiewania uczniów przez innych uczniów i incydentalnie przez nauczycieli. Większość rodziców,
twierdzi, 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.
Obserwacje lekcji wskazują, że nauczyciele nie zawsze dają uczniom wskazówki jak znajdować, zapamiętywać
i powtarzać ważne informacje. Uczniowie twierdzą, że nauczyciele nie mówią im, jak znaleźć 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 nie daje żadnych dodatkowych
wskazówek.
Obserwacje lekcji wskazują, że 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, rzadko wykonują wspólne zadania wymyślone przez siebie lub innych uczniów
i pracują w grupach czy parach, jednak pomagają sobie w nauce.
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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
Prowadzone w szkole badania zewnętrzne i wewnętrzne są zgodnie z określonymi potrzebami
placówki.
Zdiagnozowane

w ewaluacji

wewnętrznej

główne

potrzeby

szkoły

dotyczyły

przede

wszystkim

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

●

badania NIK dotyczące nauczania matematyki w szkole;

●

monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach;

●

badanie potencjału uczniów, w tym ustalenie mocnych i słabych stron w zakresie nauczania
przedmiotów egzaminacyjnych;

●

badania wewnętrzne dotyczące wyników nauczania (na każdym etapie).

Ponadto, w związku z określonymi potrzebami, nauczyciele prowadzili badania skuteczności prowadzonych
działań wychowawczych oraz osiągnięć uczniów.

Obszar badania: Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie
których nauczyciele planują i podejmują działania służące jakości procesów edukacyjnych.
VIII/2
Wnioski i rekomendacje wynikające z analiz egzaminów maturalnych oraz badań wewnętrznych
są użyteczne i służą podnoszeniu jakości procesów edukacyjnych i wychowawczych.
Wyniki prowadzonych badań są analizowane i przedstawiane radzie pedagogicznej. Na podstawie
wyciągniętych wniosków formułowane są rekomendacje do dalszej pracy. Główne, wskazane przez dyrektora
i nauczycieli dotyczą:

●

prowadzenia badań wewnętrznych w postaci badania wyników nauczania oraz prowadzenia próbnych
matur ze względu na niezadowalające wyniki egzaminu maturalnego;
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●

badania efektywności procesów edukacyjnych (w tym przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów
w kontekście standardów wymagań maturalnych);

●

monitorowania frekwencji uczniów na zajęciach ze względu na bezpośrednie przełożenie na wyniki
egzaminów zewnętrznych.

Podjęte w tych obszarach działania są skuteczne: regularnie prowadzony monitoring frekwencji wpłynął
na systematyczny udział uczniów w zajęciach, uległ zmniejszeniu odsetek uczniów niepromowanych, a ponadto
większy procent uczniów przystępuje z sukcesem do egzaminu maturalnego (wzrost wskaźnika zdawalności).

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 realizowane na podstawie wniosków i rekomendacji z egzaminów zewnętrznych oraz
wniosków z badań i ewaluacji wewnętrznej są systematycznie monitorowane, a w razie potrzeb
modyfikowane.
Monitorowanie realizowanych działań prowadzone jest poprzez systematyczny nadzór prowadzony przez
dyrektora w zakresie pracy powołanych zespołów, zwłaszcza komisji frekwencji, obserwację zajęć oraz kontrolę
dzienników, a także analizę wyników nauczania w klasach oraz klasyfikacji półrocznej i rocznej. Skuteczność
działań wdrażanych na podstawie wyników analiz egzaminu zewnętrznego oraz ewaluacji sprawdzana jest
również poprzez ciągły monitoring postępów uczniów w nauce (systematyczne ocenianie).

W wyniku tych

działań określono obszary wymagające zmodyfikowania:

●

modyfikację rozkładów nauczania oraz przedmiotowych zasad oceniania;

●

działania dążące do poprawy frekwencji i zaangażowania uczniów w naukę (m.in. wprowadzenia
aktywnych metod nauczania i nowoczesnej edukacji matematycznej);

●

ciągłe dokształcanie nauczycieli oraz ściślejszą współpracę z rodzicami.

Jako działania zakończone sukcesem wskazano program naprawczy, który zaowocował wyższą zdawalnością
końcoworoczną.
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Wnioski

1. Prowadzone analizy badań wewnętrznych i egzaminów zewnętrznych i formułowane na ich podstawie wnioski
i rekomendacje są wykorzystywane do planowania i podejmowania działań służących poprawie jakości procesów
edukacyjnych.
2. Wzajemna pomoc i współpraca nauczycieli skutkuje podejmowaniem przez nich różnorodnych działań w celu
rozwiązywania pojawiających się problemów.
3. Nauczyciele analizują osiągnięcia uczniów, jednak podejmowane na tej podstawie działania nie przekładają
się na powszechną aktywizację nauczania i wzajemne uczenie się uczniów.
4. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele, jednak brak sformułowanych wobec nich oczekiwań i kryteriów
osiągania celów nie sprzyja przekazywaniu informacji zwrotnej i samoocenie uczniów.
5. Tworzona w szkole pozytywna atmosfera oraz przestrzeganie ustalonych w szkole zasad oceniania, tworzą
podstawy do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów.
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