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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 07-01-2015 - 19-01-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Elżbieta Kowalczyk, Ewa Kantyka, Joanna Karp. Badaniem objęto 131 uczniów (ankieta

i wywiad grupowy), 117 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 23 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

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

i partnerów Szkoły a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został

sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania Szkoły.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OS - Arkusz obserwacji szkoły

OZ - Arkusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji 

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego

WUI-III - Scenariusz wywiadu z uczniami klas I-III (szkoła podstawowa)

WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale
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Obraz szkoły

Gimnazjum nr 3 w Wadowicach jest częścią Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach, w skład którego

wchodzi także Szkoła Podstawowa. W Gimnazjum funkcjonują oddziały integracyjne. Szkoła prowadzona jest

przez Gminę Wadowice. Funkcjonuje w środowisku miejskim powiatu wadowickiego. Obejmuje dziewięć

oddziałów, do których uczęszcza dwustu dwudziestu czterech uczniów.

Nauczyciele realizują podstawę programową kształcenia ogólnego z wykorzystaniem zalecanych warunków

i sposobów jej realizacji. W swojej pracy uwzględniają osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego,

monitorują i analizują osiągnięcia każdego z nich. Formułowane i wdrażane wnioski pochodzące z tych analiz

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się oraz osiągania różnorodnych sukcesów przez uczniów.

Gimnazjaliści uczestniczą w cyklicznej imprezie szkolnej "Rajd Szlakami Legionów", poszerzają swoją wiedzę

i umiejętności z różnych dziedzin nauki i kultury poprzez uczestnictwo w wykładach prowadzonych w ramach

projektu Aromaty Wiedzy - Herbaciarnia Naukowa przy Polskiej Akademii Umiejętności, Fundacja Panteon

Narodowy w Krakowie. Absolwenci są przygotowani do dalszego etapu edukacji i funkcjonowania na rynku

pracy.

Nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację

społeczną każdego ucznia. Tworzą ofertę zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych

i specjalistycznych adekwatną do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. Nauczyciele podejmują działania

antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami wspierającymi

jej pracę we wszystkich obszarach. Nauczyciele indywidualizują proces edukacyjny w odniesieniu do każdego

ucznia. W opinii uczniów i rodziców wsparcie otrzymywane w Szkole odpowiada ich potrzebom.

W Szkole analizuje się wyniki egzaminów oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej prowadzonej na poziomie całej

Szkoły i przez zespoły przedmiotowe a także formułuje się wnioski i rekomendacje, na podstawie których

planuje się i podejmuje działania. Są one monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane przez

Szkołę. Nauczyciele prowadzą badania odpowiednio do potrzeb Gimnazjum, w tym badanie osiągnięć uczniów

i losów absolwentów. Wykorzystują także wyniki badań zewnętrznych.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Gimnazjum nr 3 w Wadowicach
Patron

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Wadowice

Ulica osiedle Mikołaja Kopernika

Numer 11

Kod pocztowy 34-100

Urząd pocztowy Wadowice

Telefon 0338232480

Fax 0338732055

Www www.zsp2wadowice.pl

Regon 35669748800000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 224

Oddziały 9

Nauczyciele pełnozatrudnieni 16.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 15.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 7.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 24.89

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 14

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat wadowicki

Gmina Wadowice

Typ gminy gmina miejsko-wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

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)

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

W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia
się oraz sytuację społeczną każdego ucznia (D)

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne
organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie
do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia (D)

W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły
lub placówki (D)

Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (D)

W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w
odniesieniu do każdego ucznia (B)

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom (B)

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

B

W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i
wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje
się i podejmuje działania (D)

Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby
modyfikowane (D)

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B)

W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć
uczniów i losów absolwentów (B)
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Wnioski

1. Nauczyciele realizują podstawę programową z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej

realizacji, co skutkuje tym, iż uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości i są przygotowani

do dalszego etapu kształcenia.

2. Oferta zajęć pozalekcyjnych a także podejmowane przez Szkołę inicjatywy, m.in. coroczna organizacja

Rajdu Szlakami Legionów oraz udział w wykładach w ramach projektu "Aromaty Wiedzy - Herbaciarnia

Naukowa przy Polskiej Akademii Umiejętności, uwzględniające oczekiwania uczniów i ich rodziców,

sprzyjają rozwijaniu zainteresowań i pasji gimnazjalistów.

3. Dzięki indywidualizacji procesu kształcenia w Szkole odkrywa się i wykorzystuje potencjał edukacyjny

uczniów, co przekłada się na osiąganie przez nich sukcesu szkolnego oraz doskonalenie kompetencji

przydatnych na dalszych etapach kształcenia i funkcjonowania na rynku pracy.

4. Wyniki badań wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji wewnętrznej, oraz wyniki badań zewnętrznych są

wykorzystywane do planowania działań oraz podnoszenia jakości pracy własnej nauczycieli, co z kolei

przekłada się na podniesienie jakości pracy Szkoły.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Stan oczekiwany:

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. 

Poziom spełnienia wymagania: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele realizują podstawę programową, wykorzystując zalecane warunki i sposoby jej

realizacji oraz uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Monitorowanie i analizowanie osiągnięć gimnazjalistów prowadzi do formułowania wniosków,

których wdrożenie przyczynia się do wzrostu efektów uczenia się oraz osiągania różnorodnych

sukcesów edukacyjnych uczniów. Uczniowie uczestniczą w organizowanych corocznie przez Szkołę

Rajdach Szlakami Legionów oraz poszerzają wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin nauki

i kultury, biorąc udział w wykładach w ramach projektu Aromaty Wiedzy - Herbaciarnia Naukowa

przy Polskiej Akademii Umiejętności, Fundacja "Panteon Narodowy w Krakowie". Gimnazjaliści są

przygotowani do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia oraz do funkcjonowania na rynku

pracy. 

Obszar badania:  W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Nauczyciele realizują podstawę programową, uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu

edukacyjnego. Analizują wyniki sprawdzianu na zakończenie klasy szóstej, diagnozują umiejętności językowe

gimnazjalistów, analizują opinie i orzeczenia wydane przez poradnie specjalistyczne oraz osiągnięcia uczniów

w różnego rodzaju konkursach i zawodach, wymieniają się informacjami z nauczycielami wcześniejszego etapu

edukacyjnego, przeprowadzają wywiady z uczniami i ich rodzicami oraz prowadzą szeroko pojętą obserwację.

Efektem tych analiz są wnioski, które są wdrażane i dotyczą doskonalenia umiejętności kluczowych, m.in.

rozumowania, które wypadło słabiej. Na podstawie tych wniosków tworzona jest także oferta zajęć

wyrównujących szanse edukacyjne i rozwijających. Uczniowie są zachęcani do rozwijania swoich zainteresowań

poprzez udział w konkursach i zawodach. Gimnazjaliści wspierają swoich kolegów w ramach pomocy
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koleżeńskiej.

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Procesy edukacyjne są spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej. Na

wszystkich i większości zajęć nauczyciele umożliwiają uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji - czytania

(wyk. 1j), odkrywania swoich zainteresowań (wyk. 2j), uczenia się (wyk. 3j), komunikowania w ojczystym

języku (wyk. 4j). W nieco mniejszym stopniu kształtują myślenie naukowe (wyk. 5j) i matematyczne (wyk. 6j),

umiejętność pracy zespołowej (wyk. 7j) oraz posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno -

komunikacyjnymi (wyk. 8j). Podczas zajęć nauczyciele wykorzystują zalecane warunki i sposoby realizacji

podstawy programowej właściwe dla przedmiotu, którego uczą. 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j Wykres 4j

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j Wykres 8j

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 monitorują i diagnozują osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe,

oraz wdrażają wnioski pochodzące z tych analiz. Nauczyciele monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności

przez uczniów, m.in.: zadają pytania i stwarzają taką możliwość uczniom, sprawdzają, w jaki sposób uczniowie

wykonują zadania, czy właściwie zrozumieli omawiane kwestie, proszą gimnazjalistów o podsumowanie

ćwiczenia oraz zbierają od nich informacje zwrotne. Stosują także ocenianie bieżące i podsumowujące (wyk.

1w). Działania nauczycieli są widoczne podczas obserwowanych zajęć. Nauczyciele monitorują także osiągnięcia

każdego ucznia - analizują m.in. sprawdziany i kartkówki, ocenianie bieżące, sukcesy w konkursach i zawodach

sportowych, dokonują analiz opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej, wpisów w zeszytach

uwag, poddają analizie zachowanie gimnazjalistów. Wnioski z tych analiz wykorzystują m.in. do modyfikacji

swojego warsztatu pracy, indywidualizowania procesu edukacyjnego, do planowania pracy z uczniami w celu

przygotowania ich do egzaminu gimnazjalnego oraz do dokonywania samooceny swojej pracy i oceny pracy

uczniów. W oparciu o wnioski z analiz osiągnięć uczniów nauczyciele opracowują ofertę zajęć rozwijających

i wyrównujących szanse edukacyjne, dokonują ewaluacji zasad wewnątrzszkolnego oceniania, ustalają jednolity

front oddziaływań wychowawczych szkoła - dom rodzinny. 
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Wykres 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 Szkole - na podstawie wniosków z monitorowania - podejmuje się różnorodne działania przyczyniające się

do wzrostu efektów kształcenia oraz innych sukcesów edukacyjnych uczniów. Nauczyciele organizują zajęcia

dodatkowe rozwijające oraz wyrównujące szanse edukacyjne, zajęcia przygotowujące do egzaminu

gimnazjalnego, wdrażają do uczenia się przez całe życie poprzez udział w seminariach i wykładach

organizowanych przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet

Pedagogiczny w Krakowie, doskonalą procedury w zakresie wychowania i edukacji, dbają o jednolity front

oddziaływań wychowawczych Szkoła - dom rodzinny. Nauczyciele poszukują także nowych rozwiązań

metodycznych adekwatnych do danego zespołu klasowego. Udzielają gimnazjalistom wsparcia stosownie do ich

indywidualnych potrzeb. Szkoła podejmuje działania w ramach sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz "Szkoły

w Ruchu", bierze udział w kampanii "Postaw na Rodzinę", organizuje "Dzień Tolerancji", "Galę Absolwentów",

festyny rodzinne. Cyklicznym działaniem Szkoły jest udział w Rajdzie Szlakami Legionów (Szkoła jest

organizatorem tej imprezy od 1989 roku) oraz wyjazdy na wykłady w ramach projektu Aromaty Wiedzy -

Herbaciarnia Naukowa przy Polskiej Akademii Umiejętności, Fundacja Panteon Narodowy w Krakowie (młodzież

wyjeżdża na wykłady od 2008 roku). Działania te przyczyniają się do podnoszenia kompetencji opisanych

w podstawie programowej, podnoszą aktywność fizyczną uczniów oraz wpływają na efekty uczenia się. EWD za

lata 2012 - 2014 pokazuje, że Gimnazjum jest szkołą neutralną z tendencją do szkoły sukcesu zarówno w części

humanistycznej jak i w części matematyczno - przyrodniczej. Gimnazjaliści osiągają sukcesy w różnego rodzaju

konkursach i zawodach sportowych (np. są finalistami Małopolskiego Konkursu z Języka Polskiego oraz

Małopolskiego Konkursu z Matematyki). Wyniki egzaminu gimnazjalnego w ostatnich 3 latach pokazują, iż

Szkoła znajduje się w staninach od 6 do 8. (2014 rok – egzamin z języka polskiego – 8 stanin, z historii i wosu

– 7 stanin, z matematyki – 7 stanin, z przedmiotów przyrodniczych – 7 stanin, z języka angielskiego – poziom

podstawowy – 7 stanin). We wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego uczniowie uzyskali średni wynik

wyższy niż wynik gminy, powiatu i województwa. Gimnazjaliści są najbardziej zadowoleni ze swoich ocen

i wyników w nauce oraz osiągnięć w konkursach i zawodach sportowych, mniejsza grupa uczniów wskazuje

także na sukcesy artystyczne a także możliwość rozwijania swoich talentów. 

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

pracy

W Gimnazjum podejmuje się systematyczne działania mające na celu przygotowanie uczniów do dalszego

kształcenia i funkcjonowania na rynku pracy. Nauczyciele indywidualizują proces nauczania, dostosowują

metody, formy i środki dydaktyczne do danej klasy i każdego ucznia, realizują plan pracy Szkoły, Program

Wychowawczy i Program Profilaktyki, które są dostosowane do potrzeb Szkoły i uczniów. Stawiają właściwe

wzorce, współpracują z licznymi instytucjami, umożliwiają gimnazjalistom udział w akcjach charytatywnych

i społecznych, organizują spotkania z przedstawicielami świata nauki, zachęcają do udziału w warsztatach,

zajęciach rozwijających i wyrównujących szanse edukacyjne oraz do podejmowania różnych form rywalizacji

poprzez udział w konkursach i zawodach sportowych. Uczniowie nabywają umiejętności kluczowe, uczą się
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autoprezentacji, solidności, rzetelności, odpowiedzialności, oszczędności, prawdomówności, uczciwości,

przedsiębiorczości, tolerancji, właściwej organizacji pracy, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, punktualności,

obowiązkowości, współdziałania w grupie i właściwych relacji rówieśniczych. Nabywają kompetencje

interpersonalne, komunikacyjne i społeczne. Uczą się właściwych postaw zdrowotnych i ekologicznych.

Nauczyciele rozbudzają w gimnazjalistach ciekawość świata i procesów w nim zachodzących, uczą formułować

opinie i wnioski oparte na obserwacjach i rozumowaniu logicznym, rozwijają kreatywność, ekspresję kulturalną

oraz kompetencje obywatelskie. Kształcą umiejętność uczenia się przez całe życie. Działania nauczycieli są

skuteczne, świadczą o tym prezentowane przez uczniów i absolwentów zachowania i postawy a także wyniki

gimnazjalistów w zawodach i konkursach zewnętrznych. 
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Wymaganie:

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

Stan oczekiwany:

W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

podejmuje się różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być

one oparte na diagnozie, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ich elementem jest

przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują

nauczanie i wspierają uczniów.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz

sytuację społeczną każdego ucznia. Tworzą ofertę zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć

dydaktyczno - wyrównawczych oraz specjalistycznych i rewalidacyjnych adekwatną

do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. Podejmują także działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami wspierającymi jej pracę

we wszystkich obszarach. Nauczyciele indywidualizują proces edukacyjny w odniesieniu do każdego

ucznia. W opinii gimnazjalistów i ich rodziców wsparcie otrzymywane w Szkole odpowiada ich

potrzebom.

Obszar badania:  W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Nauczyciele w sposób systemowy rozpoznają możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia

się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. Zapoznają się z indywidualną dokumentacją każdego ucznia,

prowadzą szeroko pojętą obserwację (np. w czasie lekcji, podczas zajęć dodatkowych, wycieczek i wyjść oraz

w trakcie realizacji projektów edukacyjnych), przeprowadzają wywiady z uczniami i ich rodzicami, wymieniają

się informacjami z nauczycielami, prowadzą diagnozę wstępną, analizują wyniki sprawdzianu na zakończenie

klasy szóstej. Większość z nich kilka razy lub raz w roku rozmawia z rodzicami o możliwościach i potrzebach ich

dzieci (wyk. 1j). W roku szkolnym 2014/2015 22% gimnazjalistów (45 uczniów) zostało rozpoznanych jako

potrzebujący wsparcia z uwagi na szczególne uzdolnienia z zakresu przedmiotów ścisłych, specyficzne trudności

w uczeniu się, niepełnosprawność. Wszyscy uczniowie otrzymali wsparcie adekwatne do rozpoznanych potrzeb. 
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Wykres 1j

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia 

W Gimnazjum - w oparciu o wyniki rozpoznania potrzeb i sytuacji uczniów - podejmowane są różnego rodzaju

działania. Podczas obserwowanych lekcji nauczyciele indywidualizują proces edukacyjny, różnicują zadania,

odwołują się do doświadczeń uczniów, do umiejętności już nabytych, motywują ich, właściwie dobierają

metody, formy i środki dydaktyczne, zwracają uwagę na rozmieszczenie uczniów w klasie, zachęcają do udziału

w dodatkowych zajęciach oraz promują pomoc koleżeńską. Tworzona jest także oferta zajęć pozalekcyjnych -

rozwijających uzdolnienia i dydaktyczno - wyrównawczych oraz zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych dla

uczniów niepełnosprawnych dostosowana do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. Podczas jej tworzenia

Dyrektor i nauczyciele mają na względzie rozwój zainteresowań gimnazjalistów, realizację wszystkich zaleceń

zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnie specjalistyczne. Dyrektor zwraca także uwagę

na właściwe kwalifikacje kadry pedagogicznej, odpowiednio przygotowaną bazę dydaktyczną oraz wsparcie

materialne uczniów, np. podczas organizacji wyjść i wycieczek. Około 75% wszystkich uczniów Gimnazjum

uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez Szkołę. Pozostali wybierają zajęcia organizowane

przez inne instytucje (np. Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Wadowickie Centrum Kultury, kluby sportowe, ZHP,

inne). Zajęcia pozalekcyjne organizowane w Szkole są w opinii rodziców i uczniów dostosowane do potrzeb

gimnazjalistów, pomagają im w nauce i są interesujące (wyk. 1j, wyk. 2j, wyk. 3j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania:  W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki

W Szkole prowadzone są działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność. Uwzględniają one m.in.:

status ekonomiczny, stan zdrowia, pochodzenie społeczne i etniczne, płeć i kolor skóry oraz wygląd (wyk. 1w).

Gimnazjaliści uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez pedagoga i psychologa szkolnego, angażują się

w akcje charytatywne i społeczne (WOŚP, Góra Grosza, Szlachetna paczka, zbiórki uliczne, zbiórka nakrętek),

wybierają tematy projektów edukacyjnych związane z tą tematyką (np. historia niewolnictwa, mniejszości

narodowe, subkultury). W Szkole działają oddziały integracyjne, organizowany jest Dzień Tolerancji, kampania

"Postaw na Rodzinę", festyny rodzinne, dni sportu; nauczyciele podejmują tematy związane z dyskryminacją

podczas godzin do dyspozycji wychowawcy oraz w ramach poszczególnych przedmiotów. Klasy trzecie

wyjeżdżają do Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu. W opinii rodziców i uczniów nie ma przypadków dyskryminacji

wśród uczniów. Gimnazjaliści zwracają uwagę na fakt, iż czasami nie akceptują swoich kolegów, ale wynika to

z ich zachowania odbiegającego od powszechnie obowiązujących norm społecznych. W ocenie nauczycieli

w Gimnazjum sporadycznie pojawiają się przypadki dyskryminacji wśród uczniów - dotyczą one głównie statusu

materialnego, czasami niepełnosprawności - jednak reakcja nauczycieli w każdej sytuacji jest natychmiastowa.

Rozmawiają oni z uczniami i ich rodzicami, korzystają ze wsparcia specjalistów (psychologa, pedagoga, policji,

innych osób), organizują warsztaty, wykorzystują filmy i bajki terapeutyczne. W ten sposób uczą tolerancji

i szacunku dla drugiego człowieka. 
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Wykres 1w

Obszar badania:  Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc

uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną

Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami wspierającymi pracę we wszystkich jej obszarach, m.in. z Poradnią

Psychologiczno - Pedagogiczną w Wadowicach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wadowicach,

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, Centrum Pomocy Społecznej w Wadowicach, Ośrodkiem

Interwencji Kryzysowej w Radoczy, Komendą Powiatową Policji w Wadowicach, Sądem Rejonowym

w Wadowicach, Rzymskokatolicką Parafią pw. Świętego Piotra Apostoła w Wadowicach, Wadowickim Centrum

Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną w Wadowicach, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną

w Wadowicach, Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym w Wadowicach, Związkiem Harcerstwa

Polskiego w Wadowicach, Klubem Sportowym „Skawa” w Wadowicach, Klubem Sportowym „Oyama Karate”
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w Wadowicach, Stowarzyszeniem „Dać Szansę” w Wadowicach, Świetlicą dla Dzieci im. Jana Pawła II

w Wadowicach, okolicznymi szkołami i przedszkolami. Dzięki tej współpracy uczniowie są objęci opieką

specjalistyczną, otrzymują wsparcie finansowe i rzeczowe, mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań,

uczą się właściwych postaw patriotycznych i obywatelskich, dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz rozwój

duchowy. Gimnazjaliści stają się wrażliwi na potrzeby innych, mają także możliwość prezentowania swoich

talentów i pasji. Współpraca z tymi instytucjami wynika z potrzeb uczniów i ich sytuacji społecznej oraz wpływa

na wszechstronny rozwój gimnazjalistów i podnosi jakość pracy Szkoły.

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia

Nauczyciele indywidualizują proces edukacyjny w odniesieniu do każdego ucznia. Motywują wszystkich uczniów

do angażowania się w proces uczenia się, stosują wzmocnienia pozytywne, różnicują zadania podczas pracy

na lekcji, zadania domowe, formułują pytania dodatkowe, odwołują się do wiedzy i umiejętności już nabytych,

stosują aktywne metody pracy, dostosowują czas do indywidualnych możliwości uczniów, tworzą klimat

sprzyjający uczeniu się. Działania nauczycieli są skuteczne, zdecydowana większość gimnazjalistów jest

zaangażowana w proces edukacyjny. W opinii uczniów mogą oni uczestniczyć we wszystkich zajęciach,

w których chcieliby brać udział (wyk. 1j).

Wykres 1j
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Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce

odpowiada ich potrzebom

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w Szkole odpowiada ich potrzebom. Nauczyciele wierzą

w możliwości uczniów (wyk. 1j, wyk. 2j), mówią im, że mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy (wyk. 3j).

Wychowawca i nauczyciele służą rodzicom radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla ich dzieci (wyk. 4j, wyk.

5j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j Wykres 4j

Wykres 5j
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Stan oczekiwany:

Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym elementem

zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych

szkołach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie

udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań.

Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych pochodzących z różnych

źródeł.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele analizują wyniki egzaminów oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej prowadzonej

na poziomie całej Szkoły oraz przez zespoły nauczycielskie a także formułują wnioski

i rekomendacje, na podstawie których planuje się i podejmuje działania. Są one monitorowane

i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane przez Szkołę. Nauczyciele prowadzą badania

odpowiednio do potrzeb Gimnazjum, w tym badanie osiągnięć uczniów i losów absolwentów.

W swojej pracy wykorzystują także wyniki badań zewnętrznych.

Obszar badania:  W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz

wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania

W Gimnazjum zdecydowana większość nauczycieli analizuje wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz

wyniki ewaluacji wewnętrznej (wyk. 1w). Analizy te prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji,

na podstawie których planuje się i podejmuje działania. Wnioski z egzaminów zewnętrznych dotyczą m.in.

doskonalenia umiejętności kluczowych oraz tych, z którymi uczniowie słabiej sobie radzą (umiejętność

rozumowania, czytania ze zrozumieniem), organizacji egzaminów próbnych dla klas drugich i trzecich,

organizacji dodatkowych zajęć, motywowania uczniów do udziału w konkursach, wykładach w ramach

"Aromatów Wiedzy", wycieczkach przedmiotowych, wzmacniania świadomości językowej oraz poszerzania

zasobu słownictwa uczniów, motywowania uczniów do rozwiązywania zadań otwartych, wprowadzania większej

liczby zadań matematycznych sprawdzających umiejętność rozróżniania próby badawczej i kontrolnej,

motywowania uczniów do rzetelnego wykonywania ćwiczeń i zadań dodatkowych (testów egzaminacyjnych);

zachęcania uczniów do uczęszczania na zajęcia dodatkowe w celu doskonalenia umiejętności i poszerzania

swojej wiedzy. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej przez zespoły nauczycielskie dotyczą m.in.:
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zaangażowania gimnazjalistów w tworzenie działań wychowawczych i wprowadzanie w nich ewentualnych

zmian, motywowania uczniów do podejmowania różnorodnych form aktywności, modyfikacji dyżurów

nauczycielskich w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów, założenia monitoringu wizyjnego,

motywowania rodziców do większego zaangażowania w życie Szkoły. Wszyscy nauczyciele wykorzystują

w swojej pracy wnioski z przeprowadzonych badań. Opracowują i wdrażają działania naprawcze, wzmacniają

motywację gimnazjalistów, indywidualizują proces edukacyjny w odniesieniu do każdego ucznia, na bieżąco

przekazują informacje o uczniach ich rodzicom i zachęcają ich do zaangażowania się w życie Szkoły. Dbają

o bezpieczeństwo uczniów, właściwe relacje rówieśnicze, udzielają gimnazjalistom wsparcia psychologiczno -

pedagogicznego adekwatnego do zdiagnozowanych potrzeb, promują zdrowy styl życia, tworzą dostosowaną

do potrzeb uczniów ofertę zajęć pozalekcyjnych. W ten sposób poprawiają jakość pracy Szkoły.

 

Wykres 1w

Obszar badania:  Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Nauczyciele monitorują i analizują, a w razie potrzeby modyfikują prowadzone przez siebie działania. Jako

przykłady zmian wynikających z wniosków z monitorowania wymieniają m.in.: organizację "Gali Absolwentów",

podczas której uczniowie prezentują swoje zdolności i umiejętności, ustanowienie nagrody Dyrektora Szkoły dla

ucznia, który osiągnął najwyższy wynik z egzaminu zewnętrznego oraz Nagrody "Nobel Gimnazjalisty" dla

uczniów, którzy aktywnie pracują na rzecz Szkoły i środowiska, przystąpienie do projektu "Festiwal Zawodów

w Małopolsce". Nauczyciele modyfikują metody i formy pracy z uczniem, urozmaicają zajęcia (uatrakcyjniają

ofertę i wykorzystywany sprzęt), modyfikują ofertę zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i rozwijających,

przekazują informacje rodzicom gimnazjalistów o poziomie wiedzy i umiejętności ich dzieci. 
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Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych

W Szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. Nauczyciele deklarują, że korzystają z danych

z egzaminów zewnętrznych, ewaluacji wewnętrznej prowadzonej na poziomie całej Szkoły i przez zespoły

nauczycielskie, mikrobadań, badania losów absolwentów oraz innych rodzajów badań edukacyjnych. Dyrektor

wymienia, że wykorzystuje badanie PISA 2012. Mniej niż połowa ankietowanych nauczycieli deklaruje,

że korzysta z zewnętrznych badań edukacyjnych opisanych np. w literaturze fachowej. (wyk. 1w). Podczas

wywiadu nauczyciele wskazują, iż korzystają z następujących badań: Międzynarodowego Badania Nauczania

i Uczenia się TALIS, Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA, wykorzystują Raport NIK

"Wychowanie fizyczne w szkołach publicznych i niepublicznych", Raport o stanie edukacji, korzystają

z opracowania PBC - "Polskiego Badania Czytelnictwa". Wnioski z tych badań są pomocne podczas doskonalenia

procesu edukacyjnego, pomagają w jego indywidualizacji, służą także podniesieniu poziomu bezpieczeństwa

w Szkole, opracowaniu tematyki warsztatów dla gimnazjalistów, porównaniu Szkoły z innymi placówkami

w Polsce. 

 

Wykres 1w
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Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły

lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów

Nauczyciele prowadzą różnego rodzaju badania adekwatne do swoich potrzeb, w tym badanie losów

absolwentów. Diagnozują umiejętności językowe gimnazjalistów, przeprowadzają egzaminy próbne w klasach

drugich i trzecich, analizują wyniki egzaminów zewnętrznych, badają sprawność motoryczną gimnazjalistów za

pomocą testów Coopera, Chromińskiego, Zuchory czy testu Eurofit, diagnozują zagrożenia w środowisku

szkolnym, analizują Edukacyjną Wartość Dodaną. Przeprowadzają ewaluację wewnętrzną na poziomie całej

Szkoły i przez zespoły nauczycielskie oraz wykorzystują mikrobadania. Nauczyciele wykorzystują wyniki badań

wewnętrznych do podniesienia jakości pracy Szkoły, do rozpoznawania sytuacji negatywnie wpływających

na proces dydaktyczny i wychowawczy, do opracowania działań naprawczych sprzyjających lepszemu

przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych, do tworzenia indywidualnych programów edukacyjno -

terapeutycznych, organizowania warsztatów profilaktycznych dla uczniów poszczególnych zespołów klasowych,

do podziału uczniów na zajęciach z języków obcych według grup zaawansowania, do opracowania Programu

Wychowawczego, do organizacji działań w ramach doradztwa zawodowego. Wyniki badań są także

wykorzystywane do sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, monitorowania stopnia realizacji

podstawy programowej, porównywania poziomu osiągnięć uczniów Gimnazjum w stosunku do gminy, powiatu,

województwa i kraju, modyfikowania metod nauczania i realizowanych programów. Nauczyciele gromadzą

również informacje o losach swoich absolwentów. Otrzymują informację ze szkół ponadgimnazjalnych,

w których absolwenci kontynuują edukację. Absolwenci, którzy odnieśli sukces edukacyjny, są stawiani za

przykład. Nauczyciele wykorzystują zdobytą w ten sposób wiedzę do promowania wartości edukacji,

modyfikowania modelu absolwenta, wypracowywania działań prowadzących do osiągania określonych celów

edukacyjnych i wychowawczych oraz motywowania uczniów do podejmowania wysiłku w celu odniesienia

sukcesu edukacyjnego.
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