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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej

wymagań państwa.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te

wymagania na pięciu poziomach:

● Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 21-10-2013 - 08-11-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Aldona Kania, Monika Pawlicka. Badaniem objęto 306 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 123 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 60 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego

i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także 7 obserwacje lekcji, szkoły i analizę

dokumentacji przedstawionej przez dyrektora szkoły. Na podstawie zebranych danych został sporządzony

raport, który obejmuje następujące wymagania dotyczące działalności szkoły: "Procesy edukacyjne są

zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się."; "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone

w podstawie programowej."; "Respektowane są normy społeczne."
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Obraz szkoły

Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu rzetelnie uczy, wychowuje i stwarza

bezpieczne warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów na miarę ich możliwości. Przygotowuje młodzież

do dalszej nauki i życia w zmieniającej się rzeczywistości społeczno - ekonomicznej. Nauczyciele w swojej pracy

kierują się uniwersalnym systemem wartości, dobrem dziecka oraz wspieraniem rodziny w wychowaniu.

Rozwijają aktywne i odpowiedzialne postawy młodzieży dotyczące uczestnictwa w życiu społecznym.

W celu wspierania realizacji procesu edukacyjnego grono pedagogiczne systematycznie tworzy i wdraża

różnorodne nowatorskie rozwiązania programowe oraz przedsięwzięcia, a także wykorzystuje w pracy z uczniem

nowoczesne technologie informacyjne. Bogata oferta edukacyjna szkoły umożliwia młodzieży także rozwijanie

zainteresowań, talentów i pasji. W placówce stwarza się uczniom sytuacje, by mogli samodzielnie, twórczo

i krytycznie myśleć. Stale i systematycznie zachęca się nauczycieli do publikowania swoich artykułów,

scenariuszy, do upowszechniania przykładów dobrej praktyki szkolnej.

Szkoła stale dba o utrzymanie statusu szkoły sukcesu, osiąganie wysokich wyników nauczania oraz wyników

egzaminu zewnętrznego gimnazjalnego. Nauczyciele systematycznie doskonalą się zawodowo pod kątem

edukacyjnej wartości dodanej i jej wykorzystania w praktyce szkolnej. Grono pedagogiczne dba o zapewnienie

systematycznego realizowania podstawy programowej oraz ukierunkowania procesu nauczania na nabywaniu

przez uczniów wiedzy i umiejętności w dalszym życiu społecznym oraz przygotowaniu ich do egzaminu

gimnazjalnego. Nauczyciele oceniając w sposób sprawiedliwy, konsekwentny oraz swoim życzliwym podejściem

budzą zaufanie uczniów. Wspierają gimnazjalistów w ich rozwoju, rozwijaniu zainteresowań oraz pomagają

w rozwiązywaniu problemów. W szkole doskonali się szkolne zasady oceniania pod kątem wprowadzania

oceniania kształtującego.

W gimnazjum panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na  wysokiej kulturze osobistej nauczycieli,

uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu. Realizowane przez grono

pedagogiczne liczne skuteczne działania wychowawcze wpływają pozytywnie na przestrzeganie norm i zasad

społecznych oraz właściwych postaw młodzieży gimnazjalnej. Szkoła dba o budowanie spójnego systemu

wartości, przygotowywanie członków społeczeństwa obywatelskiego, poprzez uczestnictwo uczniów

w różnorodnych akcjach charytatywnych, wolontariacie, pomocy koleżeńskiej, działaniach na rzecz innych

instytucji, organizowanie kiermaszów charytatywnych, podejmowanie akcji ekologicznych, zdrowotnych,

kulturowych na rzecz środowiska lokalnego. Szczególną uwagę zwraca się na rozwijanie postaw patriotycznych

wokół sylwetki patrona szkoły Generała Władysława Andersa.

.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Publiczne Gimnazjum Nr 7 im.Generała Władysława
Andersa w Opolu

Patron Generał Władysław Anders

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Opole

Ulica Oleska

Numer 68

Kod pocztowy 45-222

Urząd pocztowy Opole

Telefon 774027780

Fax 774027780

Www www.pg7.opole.pl

Regon 53156327800000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 570

Oddziały 20

Nauczyciele pełnozatrudnieni 38.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 24.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 11.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 28.5

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 15

Województwo OPOLSKIE

Powiat Opole

Gmina Opole

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się A

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują
różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału (D)

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D)

Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D)

Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania (D)

Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach (D)

Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich
indywidualny rozwój (D)

Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej
wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej
funkcjonować w społeczności lokalnej (B)

Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni
za własny rozwój. (B)

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B)

W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B)

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej A

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego (D)

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji
(D)

W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego
możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D)

Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów
uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów,
w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych
działań dydaktyczno-wychowawczych (B)

Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B)

Respektowane są normy społeczne A

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne (D)

Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu
uczniowskiego (D)

Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów,
pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na
wzajemnym szacunku i zaufaniu (D)

W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb (B)

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B)
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Wnioski

1.Organizacja przebiegających w gimnazjum procesów edukacyjnych, stosowanie przez nauczycieli

różnorodnych metod pracy, atmosfera panująca w gimnazjum efektywnie sprzyjają rozwojowi

uczniów oraz procesowi uczenia się młodzieży.

2.Nauczyciele wspomagają planowanie rozwoju uczniów poprzez stałe informowanie ich

o postępach i trudnościach w nauce oraz systematyczne ocenianie.

3.Tradycją gimnazjum stało się ciągłe poszukiwanie nowatorskich rozwiązań programowych,

metodycznych i organizacyjnych wpływających na stałe doskonalenie procesu edukacyjnego oraz

podnoszenie jakości pracy szkoły.

4.W gimnazjum prowadzi się diagnozę możliwości i umiejętności uczniów, która jest podstawą

do wyznaczenia działań szkoły, nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów, zespołu

psychologiczno – pedagogicznego, w celu umożliwienia uczniom wyrównania szans edukacyjnych

jak również rozwijania ich uzdolnień i zainteresowań.

5.Nauczyciele realizują podstawę programową z uwzględnieniem zalecanych warunków jej

realizacji oraz potrzeb i zainteresowań uczniów, kształtując w ten sposób pożądane kompetencje

uczniowskie.

6.W celu dobrej organizacji procesów edukacyjnych oraz podnoszenia efektów kształcenia w szkole

na bieżąco monitoruje się nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności, analizuje się

podjęte działania, które w razie potrzeby ulegają modyfikacjom.

7.W gimnazjum wykorzystanie analiz metody EWD do badania procesów edukacyjnych w skuteczny

sposób podnosi jakość oddziaływań nauczycielskich na pracę młodzieży, jak również ich własną.

8.Celowe działania podjęte na podstawie wysuniętych wniosków z monitorowania efektów

kształcenia w efektywny sposób wpływają na uczących się, czego skutkiem są wysokie wyniki

egzaminacyjne określane w skali staninowej oraz dodatni przyrost wiedzy mierzony w skali

Edukacyjnej Wartości Dodanej.

9.Działania podejmowane w szkole w opinii respondentów biorących udział w badaniu w skuteczny

sposób przygotowują uczniów do dalszej edukacji i rynku pracy, co zwiększa ich szanse

na osiągnięcie sukcesu w dalszym życiu społecznym.

10.Zdaniem wszystkich respondentów prowadzone przez gimnazjum działania wychowawcze oraz

stałe ich doskonalenie przyczynia się do zapewnienia młodzieży poczucia bezpieczeństwa fizycznego

i psychicznego, co korzystnie sprzyja realizacji procesu edukacyjnego.

11.Grono pedagogiczne realizuje szereg różnorodnych efektywnych działań wychowawczych, które
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owocują respektowaniem norm i zasad społecznego zachowania oraz prezentowaniem pożądanych

postaw wśród młodzieży.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane,

przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana i

kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody

pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i

brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o

postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. 

Poziom spełnienia wymagania: A

Systematyczne planowanie w gimnazjum procesów edukacyjnych, stałe ich doskonalenie oraz

stosowanie przez nauczycieli różnorodnych metod pracy sprzyja rozwojowi młodzieży. W szkole

systematycznie kształtuje się u uczniów umiejętności uczenia się. Na uwagę zasługuje fakt, iż

panująca w szkole atmosfera stworzona w procesie edukacyjnym przez grono pedagogiczne

i uczniów korzystnie wpływa na realizację procesu uczenia się młodzieży gimnazjalnej. Uczniowie

zaznajamiani są ze stawianymi przed nimi celami uczenia się oraz oczekiwaniami. Nauczyciele

skutecznie motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w razie zaistniałych

trudności i niepowodzeń.  Ponadto warto zaznaczyć, że stale i systematycznie przekazywana przez

nauczycieli informacja o postępach ucznia, jego sukcesach i trudnościach oraz sposób oceniania,

w tym również stosowanie elementów oceniania kształtującego, skutecznie motywuje młodzież

do dalszej pracy i efektywnego planowania własnego rozwoju. Realizując proces edukacyjny grono

pedagogiczne stwarza uczniom możliwości powiązania różnych dziedzin wiedzy i nauczanych

przedmiotów. Podejmowane przez nauczycieli działania są planowane wspólnie, a także

konsekwentnie i systematycznie realizowane. Grono pedagogiczne stwarza uczniom sytuacje, dzięki

którym mogą oni wpływać na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się, dzięki czemu

młodzież czuje się odpowiedzialna za własny rozwój. Ponadto nauczyciele organizują uczniom

sytuacje, w których mają oni możliwość wzajemnego uczenia się. Na zakończenie warto podkreślić,

iż w gimnazjum stosuje się różnorodne nowatorskie rozwiązania programowe, metodyczne oraz

organizacyjne wpływające na rozwój uczniów, a wynikające z wieloletniej tradycji szkoły.

Nauczyciele są twórcami i realizują różne przedsięwzięcia, projekty uczniowskie oraz innowacje

pedagogiczne. Dzięki prezentowanym przez grono pedagogiczne publikacjom oraz realizacji

różnorodnych działań we współpracy ze środowiskiem oraz na rzecz innych szkół opolskich, szkoła

stale propaguje swoje osiągnięcia oraz promuje przykłady dobrych praktyk edukacyjnych.
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Obszar badania:  Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi

uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i

oddziału

Systematyczne planowanie w gimnazjum procesów edukacyjnych i stałe ich doskonalenie oraz

stosowanie przez nauczycieli różnorodnych metod pracy sprzyja rozwojowi młodzieży.

Według wskazań ankietowanych uczniów klasy trzeciej w szkole stwarza się im możliwości wzajemnej

współpracy (Rys.1j). Nauczyciele potrafią zainteresować ich tematem lekcji (Rys.2j), zrozumiale, przystępnie

tłumaczą różne trudne treści oraz zagadnienia (Rys.3j). Z wypowiedzi uczniów po obserwacji lekcji oraz

wyrażonych opinii ankietowanych wynika, że sposób, w jaki nauczyciele uczą, powoduje, że mają ochotę się

uczyć (Rys. 4j). Ich zdaniem o atrakcyjności prowadzonych zajęć lekcyjnych decyduje m. in. stwarzanie przez

nauczycieli możliwości wypowiadania się, zadawania pytań, obserwowania, doświadczania, słuchania utworów

muzycznych. Grono pedagogiczne w swojej pracy stosuje zróżnicowane metody, w celu pełnego zaangażowania

uczniów w proces edukacyjny. Stwarzają sytuacje umożliwiające uczniom wyrażanie własnego zdania,

tłumaczenia pojęć i definicji, wnioskowania w oparciu o indywidualne rozumienie zaobserwowanego zjawiska

lub poruszanego w rozmowie zagadnienia.   

Rys. 1j Rys. 2j
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Rys. 3j Rys. 4j

Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Analiza zebranych podczas badania ewaluacyjnego informacji pozwala na stwierdzenie,

że w gimnazjum systematycznie kształtuje się u uczniów umiejętności uczenia się.

Zdaniem nauczycieli i większości uczniów młodzież potrafi się uczyć samodzielnie (Rys.1j i Rys. 4j). Grono

pedagogiczne kształtuje umiejętności uczenia się, na co wskazują odpowiedzi ankietowanych uczniów, którzy

zaznaczyli, że w szkole mają możliwość uświadomienia sobie czego się nauczyli (Rys. 2j) oraz informowani są

o tym jak skutecznie się uczyć (Rys. 3j). Podczas zajęć lekcyjnych nauczyciele stwarzali uczniom sytuacje,

w których młodzież mogła podejmować indywidualne decyzje dotyczące ich uczenia się, wyrażania własnej

opinii, swojego zdania na poruszane tematy, podsumowania, poszukiwania różnych rozwiązań.

Odwołali się do wiedzy uczniów poznanej na innych przedmiotach. Stosowali różne metody aktywizujące (np.

prezentacje multimedialna, pracę w grupach z wykorzystaniem dodatkowych kart pracy, rozmowę nauczającą,

doświadczenie, obserwacje, ćwiczenia lub zadania sprawdzające). Tłumaczyli i wyjaśniali trudne

lub niezrozumiałe treści lub zagadnienia. Zwracali uwagę na odpowiednie formułowanie i wyciąganie wniosków.

Zachęcali do odpowiedzi i zadawania pytań.
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Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j Rys. 4j
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Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

Panująca w szkole atmosfera stworzona w procesie edukacyjnym przez grono pedagogiczne

i uczniów korzystnie wpływa na realizację procesu uczenia się młodzieży, na co wskazują opinie

uczniów, rodziców, pracowników niepedagogicznych oraz obserwacje zajęć lekcyjnych, a także uroczystości

szkolnej.

W opinii rodziców i uczniów nauczyciele dbają o dobre relacje pomiędzy młodzieżą (Rys. 1j i Rys. 2j) oraz

traktują ich sprawiedliwie (Rys. 4j i Rys.5j). Zdaniem rodziców grono pedagogiczne okazuje młodzieży szacunek

(Rys. 3j). Zdecydowana większości (88%) również rodziców wskazuje, że ich dzieci chętnie uczęszczają

do szkoły (Rys. 6j).

Z kolei według wskazań większości uczniów grono pedagogiczne:

-przekazuje uczniom informację na temat skutecznego uczenia się (Rys. 7j);

-jest otwarte na potrzeby uczniów (Rys. 8j);

-skutecznie wykorzystuje czas zajęć lekcyjnych na realizację procesu edukacyjnego (Rys. 9j);

-organizuje sytuacje sprzyjające pomocy koleżeńskiej (Rys. 10j).

Ponadto zdaniem blisko 51% uczniów w szkole nie zaistniały sytuacje, w których niektórzy uczniowie byli

lekceważeni przez innych (Rys. 11j).

Podczas obserwowanych zajęć lekcyjnych wzajemne relacje między nauczycielami i uczniami były życzliwe.

Uczniowie odnosili się się do siebie przyjaźnie.  Mieli możliwość wykorzystania popełnionych błędów podczas

uczenia się. Nauczyciele akceptowali i wykorzystywali opinie oraz inicjatywy uczniów do pracy na lekcji.

Stosując pozytywne wzmocnienia słowne zachęcali uczniów do aktywnego udziału w lekcji, wykonywania zadań

i ćwiczeń. Sprawdzali i  upewniali się czy uczniowie zrozumieli oraz są gotowi do dalszego etapu lekcji. Stwarzali

uczniom możliwości swobodnego wyrażania swoich opinii, myśli oraz zadawania pytań. Odnosili się do uczniów

przyjaźnie, kulturalnie. Uczniowie odzywali się do siebie i nauczyciela z szacunkiem. Atmosfera panująca

na lekcjach sprzyjała skupieniu uwagi, koncentracji na omawianych zagadnieniach, przeprowadzaniu

doświadczeń i ich obserwacji, wyłaniania oraz formułowaniu wniosków.
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Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j Rys. 4j
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Rys. 5j Rys. 6j

Rys. 7j Rys. 8j



Publiczne Gimnazjum Nr 7 im.Generała Władysława Andersa w Opolu 16/60

      

Rys. 9j Rys. 10j

Rys. 11j
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Obszar badania:  Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec

nich oczekiwania

Z analizy zebranych informacji i obserwacji wynika, że uczniowie zaznajamiani są ze stawianymi

przed nimi celami uczenia się oraz oczekiwaniami.

Nauczyciele prowadząc zajęcia lekcyjne informują gimnazjalistów jakie są przed nimi cele (Rys. 1j) oraz

oczekiwania (Rys. 2j). Podczas obserwowanych zajęć lekcyjnych nauczyciele w sposób zrozumiały i przejrzysty

przedstawiali młodzieży cele lekcji, odwołując się do wiedzy i wiadomości uczniów uzyskanej na poprzednich

lekcjach lub do sytuacji z życia codziennego. 

Rys. 1j Rys. 2j

Obszar badania:  Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w

trudnych sytuacjach

W wyniku analizy zgromadzonych podczas badania ewaluacyjnego informacji stwierdzono, iż

nauczyciele skutecznie motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w razie

zaistniałych trudności i niepowodzeń , na co wskazują opinie rodziców, uczniów, samego grona

pedagogicznego oraz obserwacje zajęć lekcyjnych.

Zdaniem większości (około 74%) rodziców nauczyciele pozytywnie motywują uczniów (Rys.1j) oraz (około

76%) okazują wiarę w ich możliwości (Rys.2j). W opinii uczniów nauczyciele udzielają im wsparcia (Rys. 4j).

Ankietowani uczniowie klas drugich wskazują, że lubią się uczyć na lekcji (Rys. 3j). Opinia wyrażana przez

nauczycieli oraz wyniki obserwacji zajęć lekcyjnych wskazują, że systematycznie przekazywana, podczas

realizacji procesu edukacyjnego, informacja zwrotna motywuje młodzież do dalszej pracy (Rys. 5j). 



Publiczne Gimnazjum Nr 7 im.Generała Władysława Andersa w Opolu 18/60

      

Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j Rys. 4j



Publiczne Gimnazjum Nr 7 im.Generała Władysława Andersa w Opolu 19/60

      

Rys. 5j

Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Systematycznie przekazywana przez nauczycieli informacja o postępach ucznia, jego sukcesach

i trudnościach, oraz sposób oceniania motywuje młodzież do dalszej pracy i planowania własnego

rozwoju, na co wskazuje młodzież, rodzice oraz wyniki obserwacji lekcji.

Zdaniem większości uczniów nauczyciele podczas oceniania przestrzegają jasno ustalonych zasad oceniania

(Rys. 1j i Rys, 3j) oraz uzasadniają wystawioną ocenę (Rys. 2j). Prowadzą z młodzieżą rozmowy na temat ich

postępów w nauce (Rys. 4j), przyczyn trudności (Rys. 5j) oraz źródeł sukcesu (Rys. 6j).

Podczas obserwowanych zajęć lekcyjnych nauczyciele czuwali nad poprawnością wykonywanych przez

gimnazjalistów zadań i ćwiczeń oraz informowali ich o tym. Uzyskana informacja zwrotna motywowała młodzież

do aktywnego udziału w lekcji, poszukiwania właściwych rozwiązań oraz udzielania prawidłowych odpowiedzi.



Publiczne Gimnazjum Nr 7 im.Generała Władysława Andersa w Opolu 20/60

      

Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j Rys. 4j



Publiczne Gimnazjum Nr 7 im.Generała Władysława Andersa w Opolu 21/60

      

Rys. 5j Rys. 6j

Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych

dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom

zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej

Nauczyciele stwarzają uczniom gimnazjum możliwości powiązania różnych dziedzin wiedzy

i nauczanych przedmiotów. Podejmowane przez nauczycieli działania są planowane wspólnie,

a także konsekwentnie i systematycznie realizowane, co wynika z wypowiedzi nauczycieli, obserwacji

zajęć lekcyjnych oraz wypowiedzi i wskazań uczniów (Rys. 1j i Rys. 2j).

Nauczyciele realizując zagadnienie z określonego przedmiotu nauczania dbają o to, by pokazywać uczniom

związki między tym, co dzieje się na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacją z życia codziennego. Podejmują

różnorodne działania odwołując się do innych doświadczeń ucznia. tj.: wiedzy przedmiotowej oraz z innych

nauczanych przedmiotów, doświadczeń pozaszkolnych, a także wydarzeń w Polsce i na świecie, m. in.:

● tworzą i realizują projekty uczniowskie dotyczące np. przedsiębiorczości lokalnej i lokalnego rynku

pracy, uwrażliwiające na ochronę przyrody, prawa człowieka i ich przestrzeganie we współczesnym

świecie (np. „Woda wokół nas”, "Studnia dla Południa", „Adopcja na odległość”);

● poruszają tematy odwołując się do otaczającej młodzież rzeczywistości, popierając to przykładami

i wykorzystują wiadomości z innych przedmiotów oraz prasy, telewizji, internetu;

● na lekcjach wychowawczych, umożliwiają omawianie tematów zaproponowanych przez młodzież,

związanych z aktualnymi problemami, zainteresowaniami nastolatków;

● przygotowują uczniów oraz organizują konkursy (np. kulturoznawcze o Wielkiej Brytanii);

● realizują różne innowacje pedagogiczne;



Publiczne Gimnazjum Nr 7 im.Generała Władysława Andersa w Opolu 22/60

      

● stwarzają uczniom możliwość udziału w warsztatach (np. "Globalnie - odpowiedzialnie");

● przygotowują z uczniami różnego rodzaju gazetki lub prezentacje (np. z okazji Światowego Dnia

Geografa, "Między nauką a zabawą");

● organizują wycieczki i imprezy (np. Integracyjny Dzień Sportu, Integracyjny Rajd Pierwszaka);

● biorą udział w wymianie partnerskiej z bawarską szkołą w Ingolstadt, w trakcie której poruszane są

kwestie kulturowe, historyczne i geograficzne kraju, z którym odbywała się wymiana;

● organizują w szkole różne koła zainteresowań (np. teatralne i dziennikarskie;

● organizują zielone szkoły (np. „Szlakiem historii i kultury Kujaw i Pomorza”

Gdańsk-Gdynia-Sopot-Malbork-Toruń);

● realizują projekty w ramach programu e Twinning.

  

Rys. 1j Rys. 2j
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Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. 

Nauczyciele stwarzają uczniom sytuacje, dzięki którym mogą oni wpływać na sposób organizowania

i przebieg procesu uczenia się, dzięki czemu gimnazjaliści czują się odpowiedzialni za własny

rozwój. 

Większość nauczycieli wskazuje, iż (raz lub kilka razy w roku) daje uczniom możliwości wyboru, który dotyczy:

● tematyki zajęć lekcyjnych (Rys. 1j),

● metod pracy stosowanych na lekcji (Rys. 2j),

● sposobu nauczania (Rys. 3j).

Natomiast częściej (raz lub kilka razy w półroczu) uczniom umożliwia się wybór dotyczący terminów testów,

sprawdzianów (Rys. 4j) oraz zajęć pozalekcyjnych (Rys. 5j).

Z obserwacji zajęć lekcyjnych oraz wskazań ankietowanej młodzieży wynika, że podczas organizacji procesu

uczenia uczniowie mają wpływ na realizację zajęć lekcyjnych (Rys. 1w). Grono pedagogiczne stwarza sytuacje,

w których gimnazjaliści mogą realizować własne pomysły (Rys. 6j). Warto tutaj zwrócić uwagę, iż źródeł

osiąganych przez uczniów wyników w nauce, większość, upatruje we własnym zaangażowaniu, czasie, jaki

poświęcają nauce oraz pracy nauczycieli (Rys. 2w).     

Rys. 1j Rys. 2j
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Rys. 3j Rys. 4j

Rys. 5j Rys. 6j
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Rys.1w
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Rys.2w

Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

Z analizy zebranych podczas badania ewaluacyjnego informacji wynika, iż nauczyciele stwarzają

gimnazjalistom w procesie edukacyjnym różnorodne sytuacje, w których mają oni możliwość

wzajemnego uczenia się.

Według większości ankietowanych uczniów, w trakcie zajęć lekcyjnych, nie zawsze mają oni możliwość pracy

w małych grupach i parach (Rys. 1j i Rys. 2j) oraz wykonywać zadania wymyślone przez siebie lub innych

uczniów (Rys. 3j).

Natomiast wypowiedzi nauczycieli oraz wyniki obserwacji zajęć lekcyjnych wskazują, że grono pedagogiczne

stwarza uczniom sytuacje, w których mogą się oni uczyć od siebie nawzajem i stosuje różne sposoby

wpływające na wzajemne uczenie się uczniów (Rys. 1w). Dodatkowo wśród innych sposobów nauczyciele

wymienili m. in.:

-prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z zastosowaniem metody projektów,

-organizację uczniom pomocy koleżeńskiej,
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-przygotowanie zadań domowych lub fragmentów lekcji przez chętnych uczniów, wymagające pracy w zespole,

-organizację debat uczniowskich, wymiana doświadczeń.

Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j
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Rys.1w

Obszar badania:  W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące

rozwojowi uczniów

W gimnazjum stosuje się różnorodne nowatorskie rozwiązania programowe, metodyczne oraz

organizacyjne wpływające na rozwój uczniów, a wynikające z wieloletniej tradycji szkoły.

Nauczyciele są twórcami i realizują różne projekty uczniowskie oraz innowacje pedagogiczne. Dzięki

prezentowanym przez nauczycieli publikacjom oraz realizacji działań we współpracy oraz na rzecz

innych szkół opolskich, gimnazjum propaguje swoje osiągnięcia oraz  przykłady dobrych praktyk

edukacyjnych.

Grono pedagogiczne stosuje różnorodne nowatorskie rozwiązania edukacyjne (Rys. 1j i Rys.1w), które

w znaczny sposób wpływają na podniesienie jakości pracy szkoły i efektywną realizację procesu edukacyjnego

(Rys. 1o). W szkole podjęte zostały następujące działania nowatorskie i innowacyjne m.in.:
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● opracowanie i wdrożenie do pracy z uczniami innowacji pedagogicznych obejmujące różne dziedziny

wiedzy nauczanych przedmiotów oraz wpływające na rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży (np.

„Teatr i media- dawniej i dziś”, „Sporty zimowe”, „Biologia w skali makro i mikro”, „British Isles At

a Glance”, „Explorer Great Britain”, „ Od czasu do czasu- ze sztuką przez wieki.”, „Spotkania

matematyczne”, „Spotkanie z grafiką komputerową- obrazy statyczne i animacje”, „Edukacja obronna

w gimnazjum”, „Chcę być zdrowy, więc zdrowo się odżywiam”);

● opracowanie i wdrożenie różnorodnych projektów uczniowskich;

● organizacja przedsięwzięć rozwijających zainteresowania matematyczne (np.: Międzynarodowy Dzień

Liczby Pi- Święto Matematyki w PG7”, Trzy Dni z Matematyką w czasie ferii zimowych);

● promowanie działań podejmowanych w szkole, jako przykładów dobrych praktyk (np. Uczniowskie

Prezentacje Matematyczne organizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli

Matematyki, podczas których uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

wygłaszali przygotowane przez siebie prezentacje propagujące matematykę); „Spotkania

matematyczne w PG 7” organizowane przy współpracy z Zakładem Dydaktyki Matematyki

na Uniwersytecie Opolskim w Opolu);

● organizacja cyklu działań w ramach współpracy z licznymi opolskimi szkołami podstawowymi (np.:

Sejmik Uczniowski „ Moje prawa ważna sprawa” – konkursów, debaty i warsztatów o prawach dzieci;

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka z Opolskiego Kuratorium Oświaty; zajęcia sportowe z futbolu

amerykańskiego, pokazy projektów chemicznych i fizycznych);

● organizowanie działań z zakresu bezpieczeństwa w szkole i uzyskanie tytułu „Bezpiecznej Szkoły” oraz

członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej Szkoły;

● współpraca międzynarodowa w ramach realizacji projektów w  programie e-Twinning oraz ze szkołą

w Poczdamie - Humboldt Gymnasium;

● utworzenie Szkolnego Klubu Wolontariatu „Pomocna 7” oraz Szkolnego Klubu Humanitarnego,

angażujących uczniów do zainteresowania problemami współczesnego świata;

● współpraca z uczelniami wyższymi polegająca na udziale młodzieży w różnych projektach (np.: „

Zainteresowanie fizyką- kluczem do sukcesu” , „Aktywny w szkole - aktywny w życiu”);

● udział uczniów w projektach kulturalnych realizowanych we współpracy z teatrami opolskimi i Muzeum

Jeńców Wojennych w Łambinowicach (np.„Teatr- poczuj to!”, „Byśmy rozumieli i pamiętali”);

● udział uczniów w obradach Sejmiku Województwa Opolskiego w ramach edukacji obywatelskiej

i samorządowej i w lekcjach obywatelskich organizowanych przez Urząd Wojewódzki;

● odnowienie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie i realizacja różnych przedsięwzięć z zakresu

edukacji zdrowotnej (np.: projekt „ Dbamy o dobre samopoczucie uczniów, udział w konkursie

spektakli profilaktycznych, nakręcenie przez uczniów filmów profilaktycznych);

● publikacje przez nauczycieli gimnazjum artykułów w Modelowym Nauczaniu oraz przykładów dobrej

praktyki na stronie ORE, w zakładce Szkoły Odkrywców Talentów.

Warto podkreślić, że zdaniem grona pedagogicznego stosowane w szkole rozwiązania nowatorskie oraz

wdrożone innowacje wpłynęły znacząco na rozwój uczniów i jakość realizacji procesu edukacyjnego. Pozwoliły

gimnazjalistom na rozwój wielu kompetencji kluczowych, umiejętności przydatnych w dalszym kształceniu i w

życiu. Spowodowały wszechstronny rozwój uczniów zgodnie z ich oczekiwaniami oraz rozwinęły ich

zainteresowania, pasje. Umożliwiły młodzieży odnosić sukcesy na miarę jej możliwości. Pokazały jej sposoby

spędzania wolnego czasu. Udoskonaliły i pogłębiły uczniom zainteresowania otaczającym światem i jego
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poznawanie poprzez obserwacje terenowe, doświadczenia. Pozwoliły również gimnazjalistom na kształtowanie

świadomego, twórczego własnego rozwoju oraz doskonalenie myślenia krytycznego. Nauczyły odbioru dzieł

kultury i sztuki, rozwijania własnej kreatywności. Ponadto realizowane nowatorskie rozwiązania przygotowują

do życia we współczesnym świecie m. in. poprzez kontakt z mediami oraz posługiwanie się nowoczesnymi

komunikatorami.

Rys. 1j
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Rys.1o
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Rys.1w

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej

rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać

kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności

monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego.
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Poziom spełnienia wymagania: A

W gimnazjum w sposób szeroki i wielopoziomowy prowadzi się diagnozę wstępną, która obejmuje

wszystkich uczniów z klas I. Ma ona charakter indywidualny w rozumieniu każdego ucznia jak

również grupowy- całe klasy, absolwentów poszczególnych szkół podstawowych. Na podstawie

wniosków wysuniętych po dokonanych diagnozach wdraża się liczne działania zmierzające

do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów jak również kształtowania zainteresowań i talentów

uczniów na bazie dotychczasowych osiągnięć z uwzględnieniem ich predyspozycji i możliwości.

Wszyscy nauczyciele umożliwiają uczniom kształtowanie kompetencji kluczowych z uwzględnieniem

zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej dla danego przedmiotu.

100% nauczycieli monitoruje nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów w formach

przyjaznych i akceptowanych przez uczniów. Wnioski wysunięte na podstawie dokonywanych analiz

wdrażają w swojej pracy. Są one podstawą do podejmowania przez nich dalszych działań w celu

umożliwienia uczniom jak najlepszego opanowania przewidzianej podstawą programową wiedzy

i umiejętności.

Podjęte kompleksowe, niejednokrotnie alternatywne, ciekawe działania edukacyjne i wychowawcze,

w tym wykorzystywanie metody Edukacyjnej Wartości Dodanej do badania procesów edukacyjnych,

w skuteczny sposób przyczyniły się do wzrostu efektów kształcenia innych niż wyniki egzaminu

gimnazjalnego oraz do osiągnięcia przez uczniów wielu wymiernych sukcesów. Przejawiają się one

przede wszystkim w stabilnych, wysokich i bardzo wysokich wynikach edukacyjnych mierzonych

w skali staninowej i dodatnim, wysokim przyroście wiedzy mierzonym w skali Edukacyjnej Wartości

Dodanej, lokatach w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, zdobywaniu stypendiów

i różnych uczniowskich tytułów, w pełnieniu znaczących ról społecznych jak również poprzez

odkrywanie przez uczniów u siebie nowych talentów i zainteresowań oraz wysokiej frekwencji.

W szkole realizuje się wiele różnorodnych działań służących sukcesowi uczniów w kolejnych

etapach kształcenia, a następnie na rynku pracy. Działania te podejmowane są wieloetapowo

i wieloaspektowo przez całe grono pedagogiczne z wykorzystaniem zasobów środowiska w tym

wiedzy i umiejętności absolwentów gimnazjum, różnorodnych form i metod pracy jak również

programów własnych i innych realizowanych w szkole.
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Obszar badania:  W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

W gimnazjum prowadzi się diagnozę wstępną wszystkich uczniów z klas I, biorąc pod uwagę m.in.:

wyniki sprawdzianu po klasie VI, oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wyniki

testów różnicujących poziom zaawansowania językowego z języków obcych, wyniki sprawdzianów

kompetencji przeprowadzonych na początku roku szkolnego oraz testów sprawnościowych jak

również rozmowy z uczniami i wskazane przez nich zainteresowania własne, problemy zdrowotne.

W wyniku analizy tych danych, w ramach realizacji podstawy programowej, podejmuje się

odpowiednie działania, które mają na celu zarówno wyrównanie szans edukacyjnych, jak również

rozwój predyspozycji i talentów uczniów, na bazie dotychczasowych osiągnięć. 

Dyrektor szkoły wskazał, że diagnozę wstępną wiadomości i umiejętności nowych uczniów prowadzi się

w następujący sposób:

● na etapie rekrutacji dokonuje się analizy zapisów w dokumentach, dostarczonych do szkoły takich

jak: zaświadczenie ze sprawdzianu, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i na tej podstawie

wyłania się laureatów konkursów, uczniów z najwyższymi i najniższymi średnimi, najwyższym

i najniższym wynikiem ze sprawdzianu, udział uczniów w zawodach sportowych i konkursach

artystycznych;

● wiedzę i umiejętności uczniów z matematyki i języka polskiego rozpoznaje się poprzez test "na

wejściu" organizowany na początku roku szkolnego;

● poziom zaawansowania z języka angielskiego i francuskiego rozpoznaje się poprzez testy różnicujące

zaawansowanie językowe uczniów;

● z języka niemieckiego poziom zaawansowania językowego rozpoznaje się poprzez analizę ocen ze

szkoły podstawowej,

● przeprowadza się powtórzenia i materiału z zakresu szkoły podstawowej na wszystkich przedmiotach,

● analizuje się wyniki klasyfikacji semestralnej uczniów i klas,

● analizuje się zapisy w dokumentacji ucznia z poradni pedagogiczno- psychologicznej i z innych źródeł,

● przeprowadza się rozmowy z rodzicami, pedagogami, nauczycielami ze szkół podstawowych,

● przeprowadza się testy sprawności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego,

● prowadzi się rozmowy z uczniami dotyczące ich zainteresowań również tych poza szkolnych,

● prowadzi się bieżącą, wnikliwą obserwację uczniów podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych, zajęć

z pedagogiem i psychologiem.

Na podstawie uzyskanych wyników dostosowuje się działania, to jest m.in.:

● dokonuje się rozważnego podziału uczniów do poszczególnych klas z uwzględnieniem ich potencjału

edukacyjnego (tak, aby nie utworzyć klasy o szczególnie niskim potencjale),

● organizuje się pracę z uczniem zdolnym i wymagającym wsparcia,

● organizuje się bieżące "douczanie" uczniów przez nauczycieli biblioteki, pedagogów, przez starszych

uczniów w zakresie niewielkich braków edukacyjnych,
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● organizuje się zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego, korekcyjno- kompensacyjne,

logopedyczne,

● dokonuje się podziału uczniów na grupy językowe zgodnie z ich poziomem zaawansowania oraz

odpowiedniego doboru podręczników,

● dla uczniów szczególnie zdolnych występuje się o indywidualny tok nauki,

● organizuje się nauczanie indywidualne dla uczniów tego wymagających,

● organizuje się zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami uczniów,

● kieruje się uczniów do poradni psychologiczno - pedagogicznej celem uzyskania diagnozy,

● organizuje się szkolenia dla nauczycieli celem uzyskania specjalistycznej wiedzy,

● planuje się proces dydaktyczny i wychowawczy oraz odpowiednio dobiera metody i formy pracy

uwzględniające możliwości rozwojowe uczniów, indywidualizację pracy z uczniem,

● dokonuje się modyfikacji planów pracy dydaktycznej nauczycieli,

● zachęca się uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,

● poodejmuje się realizacji różnorodnych programów edukacyjnych,

● opracowuje się i wdraża innowacje pedagogiczne,

● wprowadza się dodatkowe godziny z przedmiotów,

● w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora określa się cele obserwacji lekcji pod kątem wniosków

wysuniętych na podstawie przeprowadzonej diagnozy,

● wprowadza się zmiany do przedmiotowych systemów oceniania np. z matematyki,

● dokonuje się zmian programów nauczania np. z wychowania fizycznego.

Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że po dokonanych diagnozach w zespołach przedmiotowych jeszcze raz analizuje

się podstawy programowe z wszystkich etapów edukacyjnych i  na tej podstawie podejmuje się  stosowne

decyzje np. stworzenia zajęć wyrównawczych czy też dotyczące planowania rozszerzeń treści z przedmiotów

celem przygotowania do realizacji podstawy programowej ze szkoły ponadgimnazjalnej.

Analiza danych zastanych pozwala na stwierdzenie, że diagnoza wstępna dokonywana przez nauczycieli ma

wymierny wpływ na podejmowane przez nich dalsze działania, które są adekwatne do potrzeb i możliwości

uczniów. Wnioski wysuwane na podstawie dokonywanych diagnoz znajdują swoje odzwierciedlenie

w szczegółowych planach pracy każdego nauczyciela, jak również planach i organizacji pracy szkoły. Są one

podstawą do definiowania i określania dalszej pracy z uczniami przez każdego nauczyciela. Wnioski są także

podstawą do układania i realizowania działań wychowawczych zarówno przez zespół pedagogiczno -

psychologiczny działający w szkole jak również wszystkich wychowawców i nauczyciela biblioteki. Należy

podkreślić, że analizy wpływają na organizację pracy szkoły nie tylko w obszarze procesów edukacyjnych

ale także współpracy ze środowiskiem (np. nawiązanie współpracy z odpowiednimi instytucjami) oraz

zarządzania szkołą.
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Wszyscy nauczyciele kształtują u uczniów kompetencje opisane w podstawie programowej

związane, np. z umiejętnością komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno

w mowie, jak i piśmie, czytania, uczenia się oraz odkrywania swoich zainteresowań. Podali także

wiele zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej możliwych

do zastosowania w szkole. Stosowane są one na większości zajęć zgodnie ze specyfiką przedmiotu

i potrzebą uczniów. Na obserwowanych zajęciach dostrzeżono stosowanie szeregu różnych

zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej.

W gimnazjum wszyscy nauczyciele w sposób adekwatny do potrzeb nauczanego przedmiotu dają swoim

uczniom możliwość kształtowania umiejętności opisanych w podstawie programowej. Na wszystkich zajęciach

kształtuje się umiejętność komunikowania się w języku ojczystym (Rys. 1j), na prawie wszystkich umiejętność

uczenia się (Rys. 2j), odkrywania swoich zainteresowań (Rys. 3j), rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania

tekstów (Rys. 4j), formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody

i społeczeństwa (Rys. 5j), na większości zajęć kształtuje się umiejętność posługiwania się nowoczesnymi

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (Rys. 6j), pracy zespołowej (Rys. 7j), na około połowie zajęć

umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych

na rozumowaniu matematycznym (Rys. 8j). Nauczyciele podali wiele zalecanych sposobów i warunków realizacji

podstawy programowej możliwych do zastosowania w szkole, które stosują na większości swoich zajęć jak, np.:

budowanie podmiotowości ucznia, mobilizowanie uczniów do generowania własnych pomysłów, rozwiązań,

organizowanie pozalekcyjnych form nauki, przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

wykorzystanie mediów edukacyjnych, wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, zadbanie o uczenie się

i zapewnienie bezpieczeństwa, odwoływanie się do wiedzy nabytej w szkole podstawowej, wykorzystanie

aktywizujących metod nauczania, różnicowanie zadań i treści zgodnie z potrzebami ucznia, indywidualizowanie

pracy z uczniem, budowanie motywacji do pracy poprzez dostosowanie form i metod pracy (zajęcia

dydaktyczno - wyrównawcze, kółka zainteresowań, zachęcanie do udziału w konkursach), rozwijanie myślenia

twórczego, realizacja projektów edukacyjnych.

Podczas obserwowanych lekcji najczęściej nauczyciele kształtowali u uczniów umiejętności opisane w podstawie

programowej związane z umiejętnością komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno

w mowie, jak i piśmie, uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, myślenia naukowego,

odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania się do dalszej edukacji, pracy zespołowej.

W czasie obserwowanych zajęć nauczyciele stosowali metody aktywizujące, umiejętność pracy zespołowej,

w parach i samodzielnej, korzystania z tekstów, kart pracy oraz środków audiowizualnych. W realizacji

przedmiotu dążyli do rozwijania myślenia twórczego uczniów jak również rozwijania ich zainteresowań. Na

realizowanych zajęciach kształtowali różne postawy uczniów w tym świadomego udziału w kulturze, patriotyzmu

oraz wykorzystania nabytej wiedzy w innych dziedzinach życia. Nauczyciele w przeprowadzonych rozmowach po

obserwowanych zajęciach wykazali wykorzystane na lekcjach zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy

programowej, które wcześniej zostały dostrzeżone na prowadzonych obserwacjach.
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Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j Rys. 4j
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Rys. 5j Rys. 6j

Rys. 7j Rys. 8j
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Obszar badania:  W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz

Wszyscy nauczyciele w szkole monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów

stosując m.in.: ocenianie bieżące, zadając pytania i stwarzając możliwość zadawania pytań przez

uczniów. Po analizie osiągnięć wyciągają wnioski, które stanowią podstawę do podejmowania przez

nich dalszych działań polegających przede wszystkim na dostosowywaniu metod i form pracy jak

również zakresu materiału do potrzeb ucznia, indywidualizacji pracy z uczniem i motywowania

młodzieży do podejmowania wysiłku edukacyjnego. 

W gimnazjum wszyscy nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów, stosując w tym celu różne sposoby

sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, co pokazuje wykres (Rys. 1w). Obserwacja zajęć wykazała

wskazane przez nauczycieli sposoby monitorowania osiągnięć uczniów. Nauczyciele podali, że w swojej pracy

wnioski z prowadzonych analiz osiągnięć uczniów wykorzystują do min.: modyfikacji zakresu wprowadzanego

materiału, modyfikacji warsztatu pracy, indywidualizacji nauczania, kładzenia nacisku na ćwiczenie strategii

rozwiązywania testów i zadań egzaminacyjnych, modyfikowania dotychczasowych metod pracy, zwiększenie

nacisku na rozwiązywanie zadań praktycznych (wykorzystanie przez uczniów wiedzy w praktyce), zwiększenie

roli aktywizacji uczniów, motywowania ich do pracy na lekcji i w domu, zwrócenia większej uwagi

na zagadnienia, które sprawiają uczniom trudność, organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów. Większość

ankietowanych uczniów klas II (75%) uważa, że nauczyciele upewniają się, czy właściwie zrozumieli to, o czym

mówili na lekcji co obrazuje (Rys. 1j). W czasie obserwowanych zajęć nauczyciele monitorowali nabywanie

wiedzy przez uczniów w szczególności poprzez:

● sprawdzanie, czy uczniowie właściwie zrozumieli dane zagadnienie,

● sprawdzanie, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania,

● zadawanie pytań sprawdzających i pomocniczych,

● proszenie uczniów o podsumowanie zajęć,

● stwarzanie uczniom możliwości zadania pytań.
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Rys. 1j
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Rys.1w
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Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych

W gimnazjum w wyniku wdrażania wniosków wynikających z analizy osiągnięć uczniów podjęto

szereg skutecznych działań, które przyczyniły się do wzrostu efektów kształcenia innych niż wyniki

egzaminu gimnazjalnego oraz do osiągnięcia przez uczniów wielu wymiernych sukcesów,

przejawiających się w stabilnych wysokich wynikach edukacyjnych, lokatach w konkursach

przedmiotowych, zawodach sportowych, zdobywaniu stypendiów i różnych uczniowskich tytułów

jak również w pełnieniu znaczących ról społecznych. 

Dyrektor podał, że w szkole na podstawie prowadzonego monitorowania osiągnięć uczniów wysunięto szereg

wniosków i rekomendacji dotyczących efektów uczenia się uczniów oraz pracy wychowawczej. Wyodrębniono

w nich słabe i mocne strony edukacyjne uczniów oraz wyznaczono sposoby ich poprawiania w celu osiągnięcia

jak najwyższych wyników poszczególnych uczniów. Zaznaczył, że przy tworzeniu wniosków i rekomendacji

pochylono się nie tylko nad aspektem uczniowskim ale również nad pracą nauczycieli, jej efektywnością

i rozwojem pozytywnych oddziaływań na edukację młodzieży. Podkreślił, że wnioski dotyczyły każdej statutowej

płaszczyzny pracy szkoły, w tym także współpracy z rodzicami w celu jej doskonalenia i modyfikacji.

Dyrektor wskazał, że na podstawie wysuniętych wniosków i rekomendacji podjęto działania, które przyczyniły

się do widocznego wzrostu wyników kształcenia i osiągnięć uczniów. Ich skuteczność widoczna jest w:

● bardzo wysokich stabilnych wynikach uczniowskich na egzaminie gimnazjalnym z poszczególnych

przedmiotów (stanin 8 – bardzo wysoki i 9- najwyższy) wyższych od wyników w gimnazjach,

w gminie, województwie i kraju,

● wysokim współczynniku Edukacyjnej Wartości Dodanej (+4) w obydwu częściach egzaminu

gimnazjalnego humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej - szkoła sukcesu,

● niewielkiej spadającej drugoroczności - 2011/12- 2% , 2012/13- 1,9 %,

● poprawie ocen semestralnych zwłaszcza z matematyki,

● uzyskaniu przez wielu uczniów świadectwa ukończenia gimnazjum z „czerwonym paskiem”,

● zdiagnozowaniu potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów oraz podjęciu stosownych działań,

● osiągnięciach uczniów w konkursach przedmiotowych, literackich, recytatorskich, artystycznych,

zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym,

● sukcesach uczniów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych: Rok szkolny: 2010/11- 17

laureatów, 6- finalistów, 2011/12- 23 laureatów, 14- finalistów, 2012/13- 15 laureatów, 10- finalistów

– otrzymaniu tytułów: laureata w Burgundzkim Konkursie Stypendialnym, tytułu „Opolskiego Orła”

-przyznawanego corocznie przez Prezydenta Miasta Opola oraz „Prymusa Opolszczyzny” -

przyznawanego przez Marszałka Województwa Opolskiego,

● uzyskaniu sukcesów sportowych na szczeblu miejskim i wojewódzkim w różnych dyscyplinach

sportowych,

● uzyskanie mandatu Posła na Sejm Dzieci i Młodzieży w Warszawie – reprezentowanie województwa

w tym zakresie,
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● dużej liczbie uczniów przystępujących na etapie szkolnym do konkursów przedmiotowych,

● kontynuacji z sukcesem edukacji w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych- bardzo dobrych liceach

ogólnokształcących,

● poprawie frekwencji uczniów - 2011/12- 88,4% 2012/13- 87,4%,

● zaangażowaniu uczniów w działania podjęte w ramach wolontariatu i działalności humanitarnej.

Dyrektor wskazał, że do skutecznych podjętych w szkole działań można zaliczyć wszystkie możliwe rozwiązania

opisane w prawie oświatowym jak również literaturze fachowej. Wskazał, że do innych podejmowanych

w gimnazjum działań wpływających na realny wzrost efektów uczenia się można zaliczyć m.in. :

● opracowanie i realizacja zapisów Szkolnego Systemu Wspierania Uzdolnień Uczniów (zintegrowany

system wyłaniania uczniów uzdolnionych),

● prowadzenie lekcji z ćwiczeń laboratoryjnych,

● organizacja pokazów chemicznych i fizycznych, festiwalów nauki,

● wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy- samokształcenia,

● współpraca z różnymi instytucjami, np.: Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską, Miejską

Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, instytucjami kultury,

● wspieranie działań nauczycieli przez nauczycieli bibliotekarzy oraz zespołu pedagogiczno -

psychologicznego,

● udział uczniów w zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach art. 42 Karty Nauczyciela,

● angażowanie uczniów do przygotowania i prowadzenia lekcji i zajęć pozalekcyjnych - uczeń w roli

asystenta nauczyciela,

● przygotowywanie przez uczniów inscenizacji, imprez szkolnych, organizowanie akcji charytatywnych,

● udział uczniów w różnorodnych formach proponowanych przez inne instytucje: wykłady, warsztaty,

zajęcia ze specjalistami w danej dziedzinie wiedzy,

● diagnozowanie, a następnie kierowanie uczniów uzdolnionych sportowo do klubów i sekcji sportowych

w celu rozwijania zdolności,

● prowadzenie indywidualnych programów nauki dla uczniów i indywidualnych toków nauki,

● realizacja i udział w projektach „Zainteresowanie fizyką- kluczem do sukcesu”, „Aktywny w szkole –

aktywny w życiu”, e- Twinning, projektach teatralnych „ Teatr. Poczuj to” , „Byśmy rozumieli

i pamiętali”(cykl warsztatów organizowanych przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

w Łambinowicach),

● organizacja wymiany młodzieży w ramach współpracy partnerskiej ze szkołą w Ingolstadt,

● organizacja wyjazdów w celu pogłębiania znajomości języka i  kultury państw do, np.: Londynu,

Paryża,

● udział w projekcie współpracy ze szkołą w Poczdamie ( wyjazd do Poczdamu i Berlina),

● opracowanie i realizacja szeregu innowacji pedagogicznych: teatralno- dziennikarskiej, z języka

angielskiego, edukacji dla bezpieczeństwa, matematyki, informatyki, biologii, edukacji artystycznej,

wychowania fizycznego,

● dostosowywanie warunków szkolnych do dysfunkcji ucznia,
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● podejmowanie współpracy z instytucjami w celu rozwoju szczególnych kompetencji uczniowskich

i udzielania wsparcia, np. z : Polskim Związkiem Głuchych, Zespołem Niepublicznych Szkół

Specjalnych dla dzieci z autyzmem i uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w Kup, zespołem

kuratorów sądowych,

● motywowanie uczniów poprzez ocenianie pracy podczas lekcji – stosowanie elementów oceniania

kształtującego,

● wybieranie przez uczniów alternatywnych zajęć z wychowania fizycznego,

● prowadzenie "list powtórzeniowych" z przedmiotów objętych egzaminem pozwalających na 

prowadzenie diagnozy opanowanych umiejętności,

● wykorzystywanie badań EWD do monitorowania procesów edukacyjnych,

● prowadzenie przez nauczycieli zajęć podczas dni wolnych, w czasie ferii „ Trzy dni z matematyką” we

współpracy z Stowarzyszeniem Nauczycieli matematyki,

● korzystanie we wszystkich klasach z platformy edukacyjnej „Wsipnet” - dostęp do dodatkowych

materiałów przygotowanych w atrakcyjnej formie zadań interaktywnych,

● stosowanie systemu motywacyjnego - nagradzanie uczniów statuetką "Złoty Klucz", nagrodami

na koniec roku, nagrodą za najlepszą frekwencję, wpisywanie uwag pozytywnych, prezentowanie

osiągnięć uczniów podczas apeli, na stronie internetowej szkoły, organizowanie wystaw autorskich,

prezentacja szkolnych rekordów sportowych,

● publikowanie przez nauczycieli przykładów dobrej praktyki w czasopismach, na stronach

internetowych, portalach społecznościowych, na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Wymienione przez dyrektora sukcesy uczniów gimnazjum oraz podjęte działania znalazły swoje odzwierciedlenie

w wypowiedziach nauczycieli uczących w jednym oddziale, którzy wymieniali szereg sukcesów uczniów

wybranej klasy zarówno w polepszaniu się wyników edukacyjnych, uzyskiwaniu stypendiów naukowych jak

również konkursach przedmiotowych i poza przedmiotowych, zawodach sportowych oraz na niwie działalności

społecznej. Podali oni również swoje działania, które przyczyniły się do rozwoju umiejętności młodzieży. Zwrócili

uwagę także, na codzienne małe sukcesy uczniów przejawiające się w pokonywaniu bieżących trudności,

w rozwiązywaniu problemów, integracji życia klasy, prezentowaniu swojej wiedzy, podejmowaniu się różnych

wyzwań.

O licznych sukcesach uczniów świadczy również ogląd dostępnych dokumentów, których wnikliwa analiza

potwierdziła wypowiedzi dyrektora i nauczycieli. W świetle tych danych widać, że efekty kształcenia są stabilne,

lub wzrastają, utrzymują się na poziomie wysokim, bardzo wysokim i najwyższym. Przez trzy lata w szkole

zaobserwowano dodatni przyrost wiedzy i umiejętności określany współczynnikiem EWD. Świadczy to o tym,

że w szkole wyrównuje się poprzez podejmowane różnorodne działania i stwarzane warunki braki w opanowaniu

wiedzy i umiejętności ze szkoły podstawowej, a także uczniowie nabywają nowe umiejętności z podstawy

programowej gimnazjum. Wzrost efektów kształcenia można zauważyć w różnych obszarach oddziaływań jak

również nabywaniu i poszerzeniu kompetencji w zakresie poszczególnych przedmiotów i wiedzy

interdyscyplinarnej.

W argumentacji na uwagę zasługuje fakt, że większość uczniów jest przekonana o swoich sukcesach

przejawiających się na różnej płaszczyźnie o czym świadczy wykres (Rys. 1o), w którym zastosowano kody

predefiniowane - narzucone. 
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Rys.1o

Obszar badania:  Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku

pracy

W szkole realizuje się wiele różnorodnych działań służących sukcesowi uczniów w kolejnych

etapach kształcenia, a następnie na rynku pracy. Działania te podejmowane są wieloetapowo

i wieloaspektowo przez wszystkich wychowawców i pedagogów, z wykorzystaniem zasobów

środowiska w tym wiedzy i umiejętności absolwentów Gimnazjum. W szkole w celu podjęcia

adekwatnych do potrzeb działań rozpoznaje się predyspozycje zawodowe uczniów i ich

zainteresowania oraz kształtuje wiele umiejętności przydatnych na rynku pracy i w dalszych

etapach kształcenia.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli umiejętnościami kształtowanymi w szkole, przydatnymi na kolejnym etapie

kształcenia i rynku pracy są m.in.: komunikowanie się w języku ojczystym i w językach obcych, posługiwanie

się technologią informacyjną i informatyczną, czytanie ze zrozumieniem, umiejętność planowania i organizacji
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działań, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętność uczenia się, korzystanie z różnych

źródeł informacji, umiejętność pracy w zespole, np. poprzez udział w projektach edukacyjnych, zespołach

zadaniowych, przygotowywaniu imprez, umiejętność autoprezentacji, samooceny, poczucia własnej wartości,

nawiązywania kontaktów z ludźmi. Do tych umiejętności zaliczyli również komunikatywność, obowiązkowość,

kreatywność, asertywność, tolerancję wobec innych ludzi, ich poglądów. Wskazali, że ważne jest także

kształtowanie: umiejętności dyskutowania, angażowania się w życie społeczne, niesienia pomocy innym

(uczestnictwo w akcjach charytatywnych), oceny swoich predyspozycji zawodowych (zajęcia z doradztwa

zawodowego, wyjścia zawodoznawcze, wyjście na targi edukacyjne), redagowania pism użytkowych,

przygotowania do bycia pracownikiem. Dodali, że dla rynku pracy ważne jest wykształcenie takich cech, jak:

sumienność, odpowiedzialność, dyscyplina, punktualność, umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy

w praktyce.

Umiejętności te kształtowane są na wszystkich zajęciach realizowanych w szkole. Aby uczniów dobrze

przygotować do funkcjonowania na kolejnym etapie edukacyjnym i rynku pracy, prowadzone są różnorodne

działania. Realizowane są one przede wszystkim przez wychowawców, doradcę zawodowego, pedagoga

i psychologa. Wychowawcy zapoznają uczniów ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym i dalszymi etapami

edukacyjnymi. Rozpoznają predyspozycje uczniów, zainteresowania. Wykorzystywane są zbiory biblioteczne

do prezentowania różnych zawodów, np. filmy DVD, foldery, plakaty firm, informatory o szkołach

ponadgimnazjalnych. Dla uczniów i rodziców zorganizowano prelekcje na temat zmian w szkolnictwie

ponadgimnazjalnym. Cyklicznie prowadzone są warsztaty z doradcami zawodowymi, wycieczki zawodoznawcze,

spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów. Uczniowie uczestniczą w Targach Edukacyjnych, w dniach

otwartych szkół ponadgimnazjalnych. Do działań pro zawodowych i edukacyjnych wykorzystywana jest wiedza

i umiejętności absolwentów szkoły. Absolwenci uczestniczą także w różnych akcjach organizowanych w szkole,

zapraszani są na godziny wychowawcze. Studenci - praktykanci, to również absolwenci tej szkoły - przekazują

informacje o ścieżce swojej edukacji. Przygotowywane są gazetki o tematyce dotyczącej wyboru zawodu.

Zdaniem dyrektora szkoły, wszyscy absolwenci tego Gimnazjum podejmują dalszą naukę w wybranych przez

siebie szkołach ponadgimnazjalnych i często osiągają sukcesy.

Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.

Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa stanowi

element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o

sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a

także klimatu sprzyjającego uczeniu się. 



Publiczne Gimnazjum Nr 7 im.Generała Władysława Andersa w Opolu 47/60

      

Poziom spełnienia wymagania: A

Uczniowie gimnazjum czują się w nim bezpiecznie zarówno na lekcjach jak i  na przerwach oraz

na boisku szkolnym po zakończonych zajęciach. Działania podejmowane w gimnazjum, według

respondentów w tym przede wszystkim młodzież szkoły zapewniają im wysoki poziom poczucia

bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego. W szkole prowadzona jest szeroko zakrojona

profilaktyka obejmująca wszystkich uczniów w sposób zbiorowy jak również w odniesieniu

do indywidualnych potrzeb.

Uczniowie czują się odpowiedzialni za działania podejmowane w szkole współpracując ze sobą

w ramach oddziaływań samorządu uczniowskiego, a także biorąc udział w akcjach i imprezach

organizowanych przez społeczność uczniowską. Grono pedagogiczne chętne sprzyja realizacji

wszelkich przejawom samorządności gimnazjalistów wytwarzając pozytywny klimat

do organizowania różnych przedsięwzięć jak również służąc swoją radą i pomocą. Podejmowane

działania sprzyjają budowaniu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w szkole

i współpracującymi z nią.

Rodzice, uczniowie i grono pedagogiczne wspólnie uzgadniają zasady postępowania i współżycia

w szkole. Są one przez nich również powszechnie przestrzegane w duchu wzajemnego szacunku

i zaufania. Uczniowie gimnazjum prezentują zachowania powszechnie pożądane w społeczeństwie,

o czym są przekonani zarówno sami uczniowie jak również ich rodzice oraz wszyscy pracownicy

szkoły. Nauczyciele i pracownicy gimnazjum poprzez osobisty przykład, kształtują pożądane

społecznie postawy u uczniów.

W szkole prowadzone są systematyczne i wielopoziomowe analizy podejmowanych działań

wychowawczych i ich modyfikacje realizowane przez zespół psychologiczno – pedagogiczny

i wszystkich nauczycieli w odniesieniu do całej społeczności szkolnej, poszczególnych klas

i indywidualnych uczniów. Zmiany wprowadzane na podstawie wnioskowań, poczynionych

w wyniku analizy działań wychowawczych, w powszechnym odczuciu przyczyniają się do poprawy

bezpieczeństwa w szkole, przestrzegania norm społecznych przez uczniów oraz eliminowania

zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań. Wśród modyfikacji warto wyróżnić realizację wielu

własnych programów i projektów jak również ogólnopolskich programów edukacyjnych oraz

działania w ramach „Klubu Humanitarnego” i „Szkolnego Koła Wolontariatu”, które wpisane są

w kanon oddziaływań profilaktycznych szkoły.

Uczniowie i rodzice w ramach samorządnych, odpowiedzialnych działań społeczności szkolnej

chętnie zgłaszają swoje propozycje dotyczące modyfikacji działań szkoły w zakresie oddziaływań

profilaktycznych i wychowawczych. Wysuwane propozycję po uprzednim przedyskutowaniu są

kompleksowo uwzględniane w oddziaływaniach wychowawczych na poziomie szkoły jak

i poszczególnych klas. Grono pedagogiczne propozycje dotyczące zmian uzyskuje na bieżąco

w formie, np.: badań prowadzonych w ramach ewaluacji wewnętrznej oraz bieżącej współpracy

z rodzicami i uczniami.
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Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i

psychiczne

Według wskazań uczniów oraz opinii partnerów szkoły i przedstawiciela organu prowadzącego

działania szkoły zapewniają uczniom wysoki poziom bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego

zarówno w trakcie lekcji, przerw jak i po zajęciach lekcyjnych. 

Prawie wszyscy (97%),ankietowani uczniowie klas II stwierdzili, że na lekcjach (Rys. 1j) i przerwach (Rys. 2j)

czują się bezpiecznie. Zdecydowana większość z nich wskazuje, że czują się bezpiecznie również w trakcie

pobytu w szkole po zajęciach lekcyjnych (Rys. 3j). Większość z nich deklaruje, że w ciągu ostatniego roku

szkolnego nigdy nie zdarzyło się w szkole, aby:

● zniszczono rzecz należącą do niego lub ukradziono jakiś przedmiot lub pieniądze,

● wymuszano pieniądze lub rzeczy,

● celowo wykluczano z grupy,

● obrażano ich za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych,

● zostali pobici,

● byli obrażani przez innych uczniów (Rys. 1w),

● robiono im dowcipy odbierane jako nieprzyjemne,

● brali udział w bójce z innymi uczniami, w której używano niebezpiecznego narzędzia, (Rys. 2 w),

● zostali pobici.

Zdaniem pracowników niepedagogicznych, partnerów szkoły i przedstawiciela organu prowadzącego

na bezpieczeństwo w szkole mają wpływ:

● prowadzenie dyżurów nauczycielskich,

● monitorowanie szkoły, kontrola wyjść i wejść,

● sukcesywne polepszanie warunków szkolnych, naprawianie usterek, przeprowadzanie remontów

i napraw,

● doskonalenie i konsekwentne przestrzeganie obowiązujących procedur szkolnych,

● prowadzenie działań zapobiegawczych i profilaktycznych.

Partnerzy oraz przedstawiciel organu prowadzącego w swoich wypowiedziach wskazali, że gimnazjum jest

bardzo bezpieczną szkołą. Nie posiadają oni informacji o niebezpiecznych zjawiskach pojawiających się w tej

szkole. Wskazali, że placówka prowadzi szeroką profilaktykę i w ten sposób przeciwdziała wszelkim

niebezpiecznym zachowaniom młodzieży. Dodali, że do podejmowanych działań można zaliczyć także: ścisłe

kontrolowanie frekwencji uczniowskiej oraz prowadzenie współpracy w tym zakresie z rodzicami, organizowanie

spotkań o charakterze profilaktycznych z przedstawicielami różnych instytucji, udział w programach

profilaktycznych o charakterze ogólnokrajowym i szkolnym. Podkreślili, że działania szkoły cechuje duża dbałość

o dobre samopoczucie każdego ucznia, rozpoznanie jego potrzeb psychicznych, społecznych i podejmowanie

adekwatnych działań, również w porozumieniu z rodzicami i z udziałem stosownych instytucji, jeśli zachodzi

taka potrzeba. Ten wniosek można zobrazować cytatem z wypowiedzi jednego z partnerów "Bardzo mocno

analizują sytuację dziecka na wejściu. Jeżeli mają sygnały o wcześniejszych kłopotach, to wówczas następuje

natychmiastowa reakcja, diagnoza i automatyczne szukanie form pomocy, czasem nawet terapii rodzinnej".
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Partnerzy wskazali, że w ich odczuciu podejmowane działania cechuje także wielki profesjonalizm, „nastawienie

na pomoc dziecku” i "zapobiegawczo- pomocnicze działania".

Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j
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Rys.1w
 

Rys.2w
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Obszar badania:  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących

wynikiem działań samorządu uczniowskiego

Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu

uczniowskiego, a w szkole budowany jest pozytywny klimat dla samorządnych działań młodzieży.

Działalność uczniów w Samorządzie Uczniowskim przynosi wymierne korzyści i jest dobrą szkołą

współpracy pomiędzy różnymi podmiotami działającymi w szkole i współpracującymi z nią.

Większości uczniów klas II jest zdania, że uczniowie szkoły tworzą razem samorząd uczniowski i w ramach jego

struktur, mogą organizować samorządne działania dla innych kolegów i koleżanek oraz brać w nich udział (Rys.

1w). Wyniki ankiety dla uczniów świadczą o tym, że uczniowie gimnazjum posiadają świadomość

odpowiedzialności za działania podejmowane w szkole, jak również o tym, iż zdaniem większości młodzieży

samorządność uczniowska jest wpisana w działania organizacyjne gimnazjum.

Zdaniem nauczycieli samorządność uczniowska w Publicznym Gimnazjum nr 7 w Opolu to dobra szkoła

współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami, społecznością lokalną oraz różnego rodzaju

organizacjami co przejawia się w szeregu działań związanych z samorządnością i podejmowaniem licznych

inicjatyw przez młodzież. Wśród licznych działań nauczyciele wyróżnili, np.:

● prowadzenie profesjonalnej kampanii wyborczej do Samorządu Uczniowskiego (z partiami

uczniowskimi i kampanią przedwyborczą),

● działalność szkolnego Klubu Humanitarnego,

● prowadzenie szerokiego wolontariatu m.in. współpraca z hospicjum,

● redagowanie gazetki szkolnej „Kleks”,

● organizację imprez szkolnych,

● udział w akcjach ogólnoszkolnych czy klasowych,

● udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

● godne reprezentowanie szkoły, np. obecność Pocztu Sztandarowego PG 7 podczas licznych

uroczystości patriotycznych,

● organizowanie licznych akcji charytatywnych,

● organizowanie debat problemowych,

● przeprowadzenie zawodów sportowych dla uczniów, turniejów sportowych,

● założenie przez uczniów ogródka szkolnego,

● zamontowanie stojaków na rowery przed szkołą.

Według nauczycieli efektem tych działań jest m.in.: budowanie przez uczniów odpowiedzialności za wspólne

dobro, przedsiębiorczości, empatii, dostrzeganie innych, potrzebujących, słabszych, osamotnionych,

kreatywności, odpowiedzialności za podjęte zadania do wykonania, umiejętność organizowania czasu wolnego,

planowania i zarządzania zadaniami, umiejętność pracy w grupie, integracja młodzieży - poszanowanie pracy

swojej i innych.

Nauczyciele zwrócili uwagę na to, że działania podejmowane przez uczniów nie zakończyły się na etapie

gimnazjum, ale kontynuowali oni podjęte działania w szkołach ponadgimnazjalnych.

Nauczyciele uczący w jednym oddziale podali również podobne przykłady samorządności uczniów wybranej

klasy. Zwrócili uwagę w szczególności na ich działalność na forum szkoły i klasy:
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● pomoc w organizacji i planowaniu działań szkoły,

● udział w akcjach charytatywnych,

● nadzór w czasie realizowanych akcji,

● uczestniczenie w akcjach uczniowskich,

● przygotowanie i przeprowadzanie konkurów.

 

Rys.1w

Obszar badania:  Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i

przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi

członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu

Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, rodziców

i pracowników szkoły, a relacje między wszystkimi członkami społeczności gimnazjalnej są oparte

na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Uczniowie w szkole zachowują się zgodnie z obowiązującymi

zasadami i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje, o czym są przekonani zarówno sami

uczniowie jak również ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły. Nauczyciele poprzez osobisty

przykład, kształtują pożądane społecznie postawy uczniów.

Z wypowiedzi uczniów wynika, że nauczyciele rozmawiają z nimi o tym, jak należy zachowywać się. Rozmowy

takie przeprowadzane są, np.: przed uroczystościami szkolnymi, wycieczkami. Również na lekcjach

wychowawczych nauczyciele przypominają o: zasadach zachowywania się, zagrożeniach związanych

z uzależnianiami od środków psychoaktywnych, palenia papierosów, zagrożeniach w cyberprzestrzeni, zdrowym

trybie życia, stosowności ubioru do sytuacji. Rozmowy dyscyplinujące odbywają się także po incydentach
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związanych ze złym zachowaniem w szkole. Rozmowy przeprowadzają także pedagog i psycholog. W szkole

w zakresie profilaktyki organizuje się seanse filmów dydaktycznych mówiących o przeciwdziałaniu narkomani

i paleniu papierosów. Uczniowie wskazali, że zasady zachowania się są im znane i je akceptują oraz

przestrzegają. Ponad połowa drugoklasistów uznała, że mają wpływ na to, jakie zasady zachowania obowiązują

w szkole ( Rys. 1 j). Również większość rodziców jest zdania, że mają oni wpływ na zasady zachowania

i wartości obowiązujące w szkole ( rys. 2j i 3j). Są przekonani o swoim dużym wpływie na to co dzieje się

w szkole. Deklarują, że każdy zaistniały problem jest z nimi omawiany i konsultowany. Mogą zgłaszać swoje

postulaty dotyczące reguł postępowania w szkole, praw i obowiązków uczniów, a składane propozycje są brane

pod uwagę i wdrażane do realizacji. Rodzice wspólnie układają i akceptują program wychowawczy

i profilaktyczny szkoły oraz programy wychowawcze w klasach.

W opinii nauczycieli, uczniowie poznają wartości i normy obowiązujące w szkole dotyczące:

● właściwego zachowania się w czasie zajęć, przerw i wyjść poza szkołę,

● kultury osobistej,

● dbałości o język , prowadzenia dyskusji,

● stroju uczniowskiego (codziennego i apelowego),

● dbałości o wygląd,

● bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

● realizacji obowiązku szkolnego,

● przestrzegania regulaminu oceniania,

● godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz, dbania o jej wizerunek,

● szacunku wobec siebie i innych,

● dbałości o zdrowie,

● odpowiedzialności za swoje zachowanie,

● rozwiązywania konfliktów,

● poszanowania mienia szkoły i cudzej własności,

● poszanowania i przestrzegania prawa, np. cywilnego, praw autorskich.

Ich zdaniem każdy uczeń powinien prezentować takie wartości jak: dbanie o zdrowie i życie swoje i innych,

tolerancję wobec innych ludzi i ich poglądów oraz przekonań, poszanowanie godności swojej i każdego

człowieka, empatię, uczciwość, szacunek do tradycji, patriotyzm, asertywność, kreatywność, samodzielność,

systematyczność, poczucie własnej wartości, przygotowanie do aktywności społecznej i zawodowej,

współodpowiedzialność za klasę, szkołę, środowisko, kraj.

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni są przekonani, że uczniowie w szkole zachowują się zgodnie

z obowiązującymi zasadami i normami oraz wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje: są grzeczni,

kulturalni, zdyscyplinowani, okazują szacunek osobom starszym i sobie wzajemnie. W szkole nie ma problemów

z nałogami, narkotykami. Uczniowie pomagają przy przygotowywaniu imprez i uroczystości w szkole,

współpracują z nauczycielami.

Na wszystkich obserwowanych lekcjach uczniowie odnosili się do siebie z szacunkiem. Nauczyciele poprzez

osobisty przykład, kształtowali pożądane społecznie postawy u uczniów. Uczniowie brali aktywny udział

w wykonywaniu zadań, zadawali pytania. Na lekcjach zauważalna była kultura osobista i słowna oraz życzliwe

traktowanie wszystkich uczniów przez nauczycieli.
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Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j
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Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz

modyfikuje je w razie potrzeb

Prowadzone w szkole systematyczne i wielopoziomowe analizy podejmowanych działań

wychowawczych i ich modyfikowanie, w razie potrzeby, przyczyniają się do poprawy

bezpieczeństwa w szkole, przestrzegania norm społecznych przez uczniów oraz eliminowania

zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań. Szkoła wprowadzone modyfikacje oparła na wielu

projektach i ogólnopolskich programach edukacyjnych, w których podczas ich realizacji zdobyła

stosowne certyfikaty, np. „Bezpieczna Szkoła”. W gimnazjum wdraża się także własne programy

wychowawczo – edukacyjne, które wpisane są w kanon oddziaływań profilaktycznych szkoły. 

Nauczyciele i dyrektor zgodnie twierdzą, że w szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze

w sposób wielopoziomowy, systemowy i celowy w odniesieniu do poziomu całości funkcjonowania szkoły jak

również do indywidualnych potrzeb uczniów. Na ich podstawie wdraża się stosowne działania, które następnie

po raz kolejny są analizowane pod względem ich skuteczności. Wszystkie analizy prowadzone są

systematycznie, na bieżąco, według potrzeb, a w szczególności przy ustalaniu semestralnych i rocznych ocen

zachowania. W celu pozyskania informacji i dokonania diagnozy w zakresie podejmowania działań dla

eliminowania pojawiających się zagrożeń i wzmocnienia właściwych zachowań w gimnazjum prowadzono szereg

obserwacji, rozmów, analiz dokumentacji uczniowskich i szkolnych. Prowadzone analizy dotyczyły m.in.: agresji

słownej i fizycznej, palenia papierosów, kontaktu z używkami, np. marihuana, nieuzasadnionego opuszczania

zajęć, wagarów, niszczenie sprzętu i mienia szkolnego, używanie podczas lekcji telefonu komórkowego,

kradzieży, wulgaryzmów, naruszenia godności ucznia, nauczyciela i pracowników szkoły, bezpieczeństwa

uczniów, konfliktów rówieśniczych, unikania uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Wśród

prowadzonych licznych analiz zdaniem grona pedagogicznego należy zwrócić uwagę na:

● systematyczne diagnozowanie, sprawdzanie współpracy z instytucjami takimi, jak poradnia

psychologiczno-pedagogiczna, policja, kurator sądowy, sąd rodzinny w zakresie działań

interwencyjnych jak również profilaktycznych,

● monitoring uczniów drugorocznych – ich postępów, ewentualnych problemów

dydaktyczno-wychowawczych,

● dokonywanie oceny z zachowania w sposób wielopoziomowy (podział na samoocenę, ocenę klasy,

nauczycieli i wychowawcy),

● sprawdzanie i obliczanie frekwencji każdego ucznia i klasy ustalanie przyczyn niskiej frekwencji

z rodzicami podczas konsultacji, zebrań,

● dotrzymywania warunków zawartych w kontrakcie z uczniem,

● sprawdzanie zapisu monitoringu,

● kontrolowanie sytuacji rodzinnej dziecka i jej wpływu na jego zachowanie.

Warto dodać, że działania podejmowane dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych postaw były

analizowane również w ramach podjętej ewaluacji wewnętrznej. Bezpieczeństwo uczniów było także badane

przez Urząd Miasta Opola w ramach jego kompetencji. Wynikiem tych badań było stwierdzenie, że w opinii

uczniów i rodziców szkoła jest miejscem bezpiecznym, a uczniowie nie podlegają przemocy fizycznej

i psychicznej.

Na skutek prowadzonych analiz podjętych działań wychowawczych oraz po dokonaniu oceny ich

skuteczności w szkole, wprowadzono modyfikacje oddziaływań, które dotyczyły w szczególności
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profilaktyki zachowań. Mają one za zadanie w jeszcze bardziej skuteczny sposób przeciwdziałać

wszelkim występującym zagrożeniom jak również wypracować w uczniach kompleksowe podejście

do zdrowego i bezpiecznego trybu życia w szkole i w domu.  Zdaniem grona pedagogicznego

w wprowadzonych modyfikacjach uwzględniono inicjatywy uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji. Wśród

bardzo licznych przykładów modyfikacji działań można wymienić np.:

● coroczną modyfikację szkolnego programu profilaktyki zgodnie z  obserwacjami zachowań,

funkcjonowania uczniów w szkole, pojawiającymi się problemami oraz zgodnie z informacjami

i propozycjami uzyskanymi przez rodziców,

● przeprowadzenie w klasie sprawiającej problemy dydaktyczno-wychowawcze zajęć z jednego modułu

Treningu Zastępowania Agresji ART (Trening Umiejętności Społecznych),

● realizację projektu „Rozwijam siebie – wiem, w którą podążać stronę” przeprowadzonym przez

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS,

● zintensyfikowanie działań Klubu Humanitarnego,

● zawarcie kontraktu klasowego między nauczycielem przedmiotu a klasą oraz monitorowanie jego

przestrzegania przez zespół psychologiczno-pedagogiczny,

● wprowadzenie dla uczniów nieprzestrzegających zasad szkolnych regularnych spotkań monitorujących

z psychologiem i pedagogiem szkolnym,

● zwracanie się do Sądu Rodzinnego z wnioskami o rozpatrzenie sytuacji rodzinnej,

● modyfikowanie tematów zajęć lekcji wychowawczych w związku z aktualnymi potrzebami uczniów

lub zaistniałą sytuacją wymagającą omówienia z  klasą,

● realizację programu szkolnego „ Agresja rodzi agresję- uśmiech rodzi uśmiech” przeprowadzenie

przez zespół pedagogiczno – psychologiczny warsztatów dotyczących tematyki dyskryminacji,

nietolerancji przy wykorzystaniu filmu „Niebieskoocy”,

● wzmocnienie działań w ramach profilaktyki antynikotynowej poprzez realizację programu profilaktyki

antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”, prezentacja filmu edukacyjnego „Nikotyna – legalny

narkotyk” ,inscenizację „Sąd nad papierosem”,

● przeprowadzanie warsztatów w klasach w których dostrzeżono konflikt o stosownej tematyce,

● organizowanie wyjść do Policyjnej Izby Dziecka,

● przydzielenie prestiżowej szkolnej nagrody „Złotego Klucza” w kategorii „Takt i kultura”,

● angażowanie uczniów sprawiających trudności dydaktyczno-wychowawcze w  różne działania, np.

wyjścia do teatru w ramach grupy „Teatralnie zakręconych”, angażowanie do projektów lekcyjnych,

powierzanie odpowiedzialnych zadań, np. w ramach działalności Szkolnego Klubu Humanitarnego,

● w celu zwiększenia bezpieczeństwa wzięcie udziału przez szkołę w ogólnopolskich programach

„Bezpieczna szkoła” (zagrożenia płynące z sieci ) oraz „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” i 

uzyskanie certyfikatów w tym zakresie,

● przystąpienie w roku szkolnym 2013/2014 do programu profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe

rozwiązanie" realizowanego przez, Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Opolu,

● przystąpienie w roku szkolnym 2013/2014 do ogólnopolskich programów „WF z klasą ” , „Młody

obywatel” mających na celu zmienić myślenie o zajęciach wychowania fizycznego, wprowadzać

metody nowoczesnego nauczania oraz propagować zdrowy stylu życia.

Dyrektor dodał, że do wymienionych wyżej modyfikacji należy jeszcze zaliczyć:
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● wprowadzenie zmian do Statutu szkoły odnośnie liczby spóźnień,

● wprowadzenie w porozumieniu z rodzicami zasady informowania o nieobecnościach dzieci w tym

samych dniu telefonicznie lub mailowo ,

● przeprowadzenie zajęć dla klas II-III z terapeutami ze Stowarzyszenia Pracowni Osobistej " Pro"

w Opolu z zakresu treningu umiejętności społecznych,

● udział w kampanii " Tak sobie życia nie ustawisz",

● organizację spotkań ze strażnikiem Straży Miejskiej odnośnie odpowiedzialności nastolatków,

● organizacja prelekcji dla rodziców z policjantem z Sekcji Prewencji Policji w Opolu pt. "Młodzi wobec

prawa",

● udział w konkursach o tematyce związanej z profilaktyką i bezpieczeństwem.

Z wymienionych działań podjętych na podstawie dokonywanych analiz należy wyszczególnić także 

podejmowanie wielu oddziaływań nakierowanych na indywidualne problemy każdego ucznia, które

rozwiązywane są przez zespół psychologiczno - pedagogiczny i nauczycieli. 

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

W szkole inicjatywy uczniowskie i rodzicielskie w zakresie modyfikacji działań wychowawczych są

dostrzegane i uwzględniane w sposób kompleksowy, w realizacji działań gimnazjum. Respondenci

mają możliwość zgłaszania swoich propozycji dotyczących zasad postępowania w szkole, praw

i obowiązków uczniów wszystkim organom działającym w szkole. 

Uczniowie i rodzice zgodnie deklarują, ze mają możliwość zgłaszania propozycji zasad postępowania w szkole,

praw i obowiązków młodzieży szkolnej. Uczniowie wskazali, że swoje propozycje mogą zgłaszać: Rzecznikowi

Praw Ucznia, opiekunowi Samorządu Uczniowskiego, dyrekcji szkoły, nauczycielom, wychowawcom. Podali,

że ich propozycje dotyczyły, np.: organizacji imprez szkolnych i klasowych, organizacji akcji charytatywnych,

przeprowadzania konkursów, zamontowania stojaka na rowery, zmian w statucie szkoły w zakresie zapisów

regulujących liczbę sprawdzianów w tygodniu, informowania społeczności uczniowskiej o działaniach samorządu

poprzez tablicę informacyjną. Uczniowie zadeklarowali, że ich inicjatywy są realizowane. Według młodzieży

wśród zrealizowanych ich inicjatyw uczniowskich , które szczególnie zapadły im w pamięć należy wymienić:

działania Klubu Humanitarnego, "Adopcję na odległość", konkurs "Mam talent", powstanie zespołu

wokalno-instrumentalnego, działania w ramach rajdu pierwszaka i integracji uczniów klas pierwszych.

Rodzice również skorzystali z możliwości zgłaszania swoich propozycji w zakresie oddziaływań wychowawczych.

Były nimi m.in.: organizacja warsztatów dla uczniów na temat zagrożeń płynących z Internetu,

zintensyfikowanie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień, wprowadzenie e- dziennika, propozycje

wycieczek, wyjść, spotkań w ramach orientacji zawodowej, propozycje uroczystości klasowych, akcji

charytatywnych, społecznych. Wszystkie zgłaszane propozycje zostały uwzględnione w pracy szkoły. Rodzice

podkreślili, że wspólnie z radą pedagogiczną szukają propozycji rozwiązań walki z nałogami - palenia

papierosów. „Odbywają się w tym zakresie konsultacje z rodzicami gdzie poszukuje się propozycji

rozwiązywania problemów”.

Nauczyciele i dyrektor potwierdzili, że uczniowie zgłaszali propozycje w zakresie modyfikacji działań

wychowawczych, które zostały już wyżej wymienione, oraz dodali, że dotyczyły one także:
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● tematyki godzin wychowawczych,

● organizacji życia w klasie - imprez, uroczystości,

● organizacji „tańca belgijskiego” jako formy spędzania wolnego czasu,

● akcja krwiodawstwa pt. „Nie mogę zostać jeszcze krewniakiem, lecz mogę namówić mamę i tatę”,

● propozycji debat na temat samorządności i recyclingu,

● założenia „Szkolnego Kola Wolontariatu” oraz „Klubu Humanitarnego” i etapy jego działalności,

● aktywny udział w grupie „Teatralnie zakręconych”.

Dyrektor dodał, że uczniowie zgłaszali także propozycje dotyczące:

● kiermaszów z okazji Bożego Narodzenia , Wielkanocy - dochód przeznaczony na zakup asystora

kaszlu dla podopiecznych Domowego Hospicjum Dziecięcego w Opolu,

● kwesty na rzecz Fundacji Onkologiczno- Hospicyjnej „Samarytanin” w Galerii „Karolinka”,

● happeningu „ Trisomia 21– dzień na Tak”- we współpracy z rodzinami dzieci z chorobą Downa,

● zorganizowania warsztatów przez Fundację dr Clowna dotyczących metod i form pracy

wolontariackiej,

● zorganizowania zajęć z technik samoobrony,

● nakręcenia filmu promocyjnego o szkole tzw. „Lipdab” , który został zaprezentowany nauczycielom

i rodzicom na zakończenie roku szkolnego 2013,

● przeprowadzenia wywiadu pt. „ Ocalić od zapomnienia” z płk Edwardem Głowackim uczestnikiem

Bitwy o Monte Cassino i przyjacielem szkoły,

● przeprowadzenia debat nt: ekorozwoju naszej okolicy z udziałem Zastępcy Przewodniczącego Miasta

Opola oraz dotyczącej ekologicznych środków transportu z udziałem przedstawicieli Straży Miejskiej,

● zgłoszenia pomysłu zorganizowania gry terenowej i innych zadań związanych z realizacją projektu „

Woda wokół nas” ,

● redagowania internetowego wydanie gazety „Qmam” na temat wolontariatu,

● założenie ekologicznego ogródka szkolnego , następnie przygotowania „Rzodkiewkowego pikniku”

z udziałem rodziców i uczniów.

Dyrektor podkreślił, ze wszystkie wymienione propozycje uczniów zostały już zrealizowane albo są w fazie

realizacji.

Ponadto nauczyciele i dyrektor wskazali, że rodzice w szczególności zgłaszali propozycje tematów do poruszenia

w ramach lekcji wychowawczych bądź podczas innych działań szkoły. Problemy dotyczyły m.in.:

● zagrożeń płynących z Internetu i cyberprzestrzeni,

● spędzania wolnego czasu,

● zdrowej rywalizacja w szkole i w życiu,

● integracji zespołu klasowego,

● zdrowego stylu życia,

● uczuć i ich roli w życiu człowieka,

● różnego rodzaju uzależnień.

Grono pedagogiczne zadeklarowało, że wszystkie zgłaszane propozycje zostały zrealizowane w formie
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warsztatów, pogadanek, spotkań i projektów. 
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