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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 02-06-2014 - 16-06-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszły: Małgorzata Wilczyńska-Grześ, Agnieszka Duszyńska. Badaniem objęto 73 rodziców

(ankieta i wywiad grupowy) i 12 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny

z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy

z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych

danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.

W raporcie zostały wykorzystane w formie wykresów wyniki badań ankietowych, do których opisów

zastosowano następujące skróty:

KADR – kwestionariusz ankiety dla rodziców,

KADN – kwestionariusz ankiety dla nauczycieli.
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Obraz szkoły

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oraz wnioskami z badań przeprowadzonych w ramach ewaluacji

zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Bodzyniewie realizowanej w czerwcu 2014 roku.

Niniejszy raport zawiera informacje dotyczące wymagań wskazanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

"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" oraz "Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi".

Szkoła Podstawowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie jest prowadzona przez Gminę Śrem.

Do obwodu szkoły należą też miejscowości: Mórka, Kadzewo, Wirginowo, Gawrony, Międzychód, Pinka,

Mełpin. Szkoła ze swoim zapleczem sportowym i techniczno-informatycznym, stanowi centrum kulturotwórcze,

z którego mogą korzystać nie tylko uczniowie i ich rodzice, ale także wszyscy mieszkańcy okolicznych wiosek.

Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie mieści się w jednopiętrowym, wieloczłonowym budynku, składającym się

z dwóch segmentów połączonych ze sobą, w którym wyodrębniono część dla edukacji wczesnoszkolnej.

W budynku znajduje się biblioteka, sala komputerowa, pokój logopedy i higienistki szkolnej. Pomieszczenia

dydaktyczne są przestronne, estetyczne i dobrze wyposażone. W jednej z sal funkcjonuje tablica interaktywna.

Obiekt sportowy tworzą: duża sala gimnastyczna z dobrym wyposażeniem i z zapleczem na sprzęt sportowy,

salką do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, szatniami z łazienkami oraz przestronną aulą. Wielu

uczniów interesuje się sportem i osiąga w tej dziedzinie sukcesy. Pokazują to wyniki Wojewódzkich Czwartków

Lekkoatletycznych. Od kilku lat uczniowie szkoły podstawowej plasują się w pierwszej dziesiątce w różnych

dyscyplinach lekkoatletycznych. Ponadto uczniowie uczestniczą w innych zawodach, organizowanych na terenie

gminy (np. Igrzyska Szkół Wiejskich).

Uczniowie Szkoły Podstawowej osiągają coraz wyższe wyniki ze sprawdzianu dla klas szóstych. Te efekty są

rezultatem systematycznej pracy uczniów i nauczycieli na lekcjach i zajęciach dodatkowych. Społeczność

szkolna od lat uczestniczy w realizacji różnych projektów, wśród których można wskazać "Akademię Efektywnej

Nauki", "e-Akademię Przyszłości", "Uczeń jako diament do oszlifowania", "Edukacja Twoją szansą".

W środowisku lokalnym szkoła znana jest z imprez integrujących całą społeczność, np. "Wielka Majówka".

Szkoła organizuje konkursy o zasięgu lokalnym, w tym m.in. powiatowy konkurs "Sławni Wielkopolanie", czy

Powiatowy Przegląd Teatrzyków Szkolnych. W ten sposób uczniowie uczą się pracy zespołowej, rozwijają

kompetencje kluczowe, co wspomaga ich w dalszej edukacji i planowaniu kariery zawodowej.

W swoich działaniach wychowawczych szkoła nawiązuje do dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Cyklicznie,

w ramach realizowanego przez nauczycieli projektu "Bliżej sztuki", organizowane są wyjazdy do instytucji

teatralnych i muzealnych (Teatr Animacji, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Archeologiczne, Muzeum

Instrumentów Muzycznych, Zamek i Arboretum w Kórniku, Muzeum w Rogalinie, Turwi, itp.). Szkoła promuje

aktywne spędzanie wolnego czasu, stąd funkcjonująca od kilku lat akcja rajdów rowerowych, dzięki której

uczniowie rozwijają sprawność fizyczną i poznają ciekawe zakątki Wielkopolski.

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami wspomagającymi ją w zakresie rozwoju edukacyjnego

i kształtowania postaw społecznych. Wśród nich są: Śremski Ośrodek Kultury, Dom Dziecka w Bninie, Muzeum

Śremskie, Biblioteka Publiczna, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy, Leader School.

PKO BP, klub Relax, Dom Opieki Społecznej w Psarskim, szkoły ponadgimnazjalne, rady sołeckie. 
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie
Patron gen. Dezydery Chłapowski

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Bodzyniewo

Ulica

Numer 35

Kod pocztowy 63-100

Urząd pocztowy Śrem

Telefon 0612816995

Fax 0612816510

Www

Regon 00094100400000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 104

Oddziały 7

Nauczyciele pełnozatrudnieni 11.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 4.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 14.86

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 9.45

Województwo WIELKOPOLSKIE

Powiat śremski

Gmina Śrem

Typ gminy gmina miejsko-wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

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

A

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)

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi A

Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz
zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków (D)

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu
zawodowemu (D)

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami (D)

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące rozwojowi szkoły lub placówki (D)

Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i
eksperymentów (B)

Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki
oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki (B)

Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne
odpowiednie do jej potrzeb (B)
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Wnioski

1. Cała społeczność szkolna tworzy klimat sprzyjający efektywnej nauce i współdziałaniu.

Wysoka kultura zarządzania szkołą, bogata oferta zajęć, bezpieczna lokalizacja, realizowane

programy i projekty mają wpływ na osiągane efekty. 

2. Szkoła bardzo dużą wagę przykłada do angażowania uczniów w proces edukacyjny,

ukazywania przydatności zdobywanej wiedzy i możliwości odnoszenia sukcesów nie tylko

w nauce. Skutkuje to wprowadzeniem przez nauczycieli nowatorskich działań,

dostosowanych do potrzeb uczniów.

3. Wszyscy nauczyciele uczestniczą w procesie ewaluacji wewnętrznej oraz analizy

i interpretacji wyników sprawdzianu, a formułowane wnioski i rekomendacje świadczą

o permanentnie prowadzonej refleksji nauczycieli nad efektywnością podejmowanych

działań.

4. Wyniki oraz wnioski wynikające z monitorowania działań służą do projektowania zmian

w pracy dydaktyczno-wychowawczej – adekwatnych do stwierdzonych potrzeb -

zdiagnozowanych m.in. w procesie kompleksowego wspomagania szkoły i uczniów poprzez

realizowane projekty.

5. Nauczyciele współpracują w obszarze nauczania i uczenia się od siebie. Efekty działań

widoczne są w uzyskiwanych przez uczniów coraz lepszych osiągnięć.
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Wyniki ewaluacji

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

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: A

Wyniki ewaluacji zewnętrznej potwierdzają, że w Szkole Podstawowej im. gen. Dezyderego

Chłapowskiego w Bodzyniewie organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy

wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. Celem prowadzonych

badań i analiz jest pozyskanie informacji na temat poziomu osiągnięć uczniów. Powszechnie

przeprowadzana jest analiza wyników sprawdzianu ze szczególnym uwzględnieniem czynników

najbardziej zależnych od szkoły, czyli pedagogicznych. Analizy prowadzą do formułowania

wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje adekwatne działania.

Działania te są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. Nauczyciele

systematycznie i w różnorodny sposób monitorują oraz analizują osiągnięcia każdego ucznia,

uwzględniają jego możliwości rozwojowe. Działania wynikające z wniosków z prowadzonych badań

i konsekwentna ich realizacja przyczyniają się do sukcesów edukacyjnych uczniów na miarę ich

możliwości i aspiracji.

W szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i prowadzi badania wewnętrzne odpowiednio

do potrzeb oraz możliwości różnych grup uczniów, w tym badania osiągnięć uczniów i losów

absolwentów. Wnioski z prowadzonych badań są wykorzystywane do projektowania zmian w pracy

dydaktyczno-wychowawczej, w celu kompleksowego wsparcia pracy szkoły – uczenia się uczniów

i nauczycieli. 
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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 szkole powszechnie przeprowadzana jest analiza wyników egzaminów zewnętrznych otrzymanych przez

Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu oraz egzaminów próbnych z wykorzystaniem zewnętrznych

testów opracowanych przez wydawnictwa. Nauczyciele uczestniczą w procesie analizy, interpretacji wyników

egzaminów, a formułowane wnioski i rekomendacje świadczą o systematycznie prowadzonej refleksji nauczycieli

nad jakością podejmowanych działań (Wykres 1w).  W szkole przeprowadza się analizę ilościową i jakościową

wyników sprawdzianów zewnętrznych po klasie III i VI. Analizy prowadzą do formułowania wniosków

i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania służące podniesieniu efektywności

kształcenia. W tym celu nauczyciele podejmują działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, modyfikują

metody nauczania i zwracają szczególną uwagę na wiadomości i umiejętności, które są opanowane przez

uczniów w mniejszym stopniu, a także organizują różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Największe znaczenie

przy formułowaniu wniosków w szkole mają analizy wyników zewnętrznych i ewaluacji wewnętrznej, które mają

służyć poprawie efektywności kształcenia kluczowych kompetencji uczniów oraz są podstawą do planowania

działań nauczycieli uczących poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 

Wykres 1w
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Obszar badania: Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Działania prowadzone przez szkołę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. Wszyscy

dokonują oceny rezultatów swojej pracy poprzez analizę: wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów,

treści programowych, dostosowania programów nauczania do podstawy programowej i warunków szkoły;

diagnozują efekty nauczania w ramach poszczególnych przedmiotów i oddziałów oraz prowadzą diagnozę

wstępną. Monitorują rytmiczność realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania (w tym

zalecanych warunków realizacji), a także zajęcia kształtujące kompetencje uczenia się (obserwacja, analiza

zapisów psychologa).

Wyniki oraz wnioski wynikające z monitorowania działań służą do doskonalenia procesów edukacyjnych, o czym

świadczą przykłady przedsięwzięć wdrażanych do praktyki szkolnej przez wszystkich nauczycieli (Wykres 1o),

w tym m.in. stosowanie elementów oceniania kształtującego, technik zapamiętywania, ustawiczne prowadzenie

autoewaluacji własnej pracy, motywowanie uczniów do aktywności własnej, urozmaicenie zajęć poprzez

wykorzystywanie w procesie dydaktycznym technologii informacyjno-komunikacyjnych), modyfikację metod

i form pracy. 

 

Wykres 1o
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Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych

W szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (Wykres 1 w), które mają wpływ na planowanie

procesów edukacyjnych w szkole. Na poparcie tej tezy nauczyciele wskazują na wykorzystywane przez nich

badania wraz z przykładami działań podjętych na ich podstawie, a mianowicie raportów i publikacji Okręgowej

Komisji Egzaminacyjnej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Kuratorium Oświaty, Instytutu Badań

Edukacyjnych, a także badań prowadzonych przez różne instytucje i wydawnictwa. 

Wśród argumentów ilustrujących wykorzystanie wyników badań zewnętrznych w organizacji procesów

edukacyjnych dyrektor i nauczyciele wskazują na fakt, że prowadzone badania pozwalają na pozyskanie

informacji na temat poziomu opanowania poszczególnych umiejętności, w odniesieniu do badanej grupy

uczniów.

Wyniki badań służą do planowania dalszej pracy szkoły we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Wpływają również na doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, poszukiwanie bardziej efektywnych metod

i form pracy, jak również doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz udział uczniów i nauczycieli w projektach

zewnętrznych, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień uczniów, np.

projekt: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

W ramach doskonalenia nauczycieli – szkoła uczestniczy w projekcie realizowanym przez powiat śremski

i Ośrodek Rozwoju Edukacji w zakresie kompleksowego wspomagania szkół – „Bezpośrednie wsparcie rozwoju

szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli” 2013/14. Dlatego też dyrektor

i nauczyciele po przeprowadzeniu diagnozy i opracowaniu rocznego planu wspomagania, aktywnie uczestniczą

w doskonaleniu jakości pracy szkoły. 
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Wykres 1w

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

lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów

W szkole podejmuje się badania odpowiednio do potrzeb szkoły, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów.

Według dyrektora i nauczycieli - oprócz badań prowadzonych w zakresie ewaluacji wewnętrznej (na poziomie

całej szkoły oraz przez zespoły przedmiotowe, zespół wychowawczy, zespoły klasowe - systematycznie prowadzi

się różnego rodzaju mikrobadania (np. diagnozę logopedyczną, diagnozę sprawności motorycznej, badania wad

postawy i płaskostopia, badania umiejętności czytania - tempa czytania, cichego czytania ze zrozumieniem,

 badania techniki czytania głośnego, diagnoza uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi i uczniów

szczególnie uzdolnionych).

Nauczyciele analizują osiągnięcia uczniów z poszczególnych obszarów aktywności uczniów, wykorzystując

wnioski do podnoszenia jakości pracy. Wskazują na systemowe badanie osiągnięć uczniów począwszy

od diagnozy poprzez cykliczny monitoring osiągnięć, a przede wszystkim korzystanie z wyników prowadzonych

analiz do podejmowania działań, których głównym celem jest wdrożenie strategii motywowania uczniów

do aktywności własnej (np. udział w konkursach). Ponadto badania dotyczące kwestii doskonalenia zawodowego

nauczycieli 2012/2013 i 2013/2014, a także badanie zadowolenia rodziców z poziomu zajęć wyrównujących

i utrwalających wiedzę oraz zajęć pozalekcyjnych (ich atrakcyjność tematyczna, poziom organizacji i skala

uczestnictwa). Szkoła pozyskuje informacje o losach absolwentów, a zebrane informacje wykorzystuje się

do analizy skuteczności działań edukacyjnych. Nauczyciele wskazali, że sukcesy edukacyjne i zawodowe

absolwentów wykorzystują do popularyzowania wśród uczniów wartości uczenia się i właściwych
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postaw. Pozyskane informacje wykorzystuje do: wskazywania uczniom wzorców zachowań i postaw,

upowszechniania wartości edukacji, w tym zachęcania do nauki języków obcych, modyfikacji określonej

w szkole sylwetki absolwenta, określenia zagrożeń i wykluczenia społecznego, wprowadzenia zmian

w programie wychowawczym oraz w ofercie zajęć dodatkowych. Wyniki badań służą do planowania dalszej

pracy szkoły we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Wpływają również na doskonalenie warsztatu

pracy nauczycieli, poszukiwanie bardziej efektywnych metod i form pracy, jak również doskonalenia

zawodowego nauczycieli oraz udział uczniów i nauczycieli w projektach zewnętrznych, których celem jest

wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień uczniów, np. projekt: "Edukacja Twoją Szansą". W

ramach doskonalenia nauczycieli – szkoła uczestniczy w projekcie realizowanym przez powiat śremski i Ośrodek

Rozwoju Edukacji w zakresie kompleksowego wspomagania szkół – „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół

poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli” 2013/14. Głównym obszarem

do rozwoju placówki w ramach ww. projektu jest doskonalenie metod motywujących uczniów do nauki związane

z wdrażaniem wniosków z wyników analizy wynikających z diagnozowania efektów kształcenia. Po

przeprowadzeniu diagnozy potrzeb nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bodzyniewie i opracowaniu rocznego

planu wspomagania, nauczyciele systematycznie uczestniczą w szkoleniach, podczas których podnoszą swoje

umiejętności w zakresie stosowania i dostosowywania metod nauczania i motywowania uczniów do nauki oraz

doskonalenia umiejętności uczniów w zakresie technik uczenia się. Działania te obejmują w szczególności

uczniów klasy czwartej oraz ich rodziców. Nauczyciele uzyskali wsparcie w zakresie doskonalenia metod

i technik nauczania oraz uczenia się w kontekście wniosków wynikających z analizowania osiągnięć uczniów

w zakresie kompetencji kluczowych kształconych na poszczególnych przedmiotach. Społeczność szkoły - jest

społecznością uczącą, a zdobyte kompetencje wykorzystują w procesie edukacyjnym, co można było

zaobserwować podczas obserwowanych zajęć.



Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie 14/25

      

Wymaganie:

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Kluczowym elementem decydującym o jakości każdej organizacji jest zarządzanie, które służy jej rozwojowi.

Skuteczne zarządzanie szkołą powinno koncentrować się na stworzeniu optymalnych warunków do nauczania i

uczenia się uczniów, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, ich doskonalenia zawodowego. Wnioski z

prowadzonej zespołowo ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

powinny umożliwiać podejmowanie decyzji służących rozwojowi szkoły.

Poziom spełnienia wymagania: A

Działania prowadzone przez dyrektora są adekwatne do realizowanych celów pracy szkoły oraz

potrzeb edukacyjnych. Szkoła stwarza właściwe warunki do pracy i rozwoju nauczycieli, dba

o poprawę warunków lokalowych i wyposażenia w pomoce dydaktyczne. Nauczyciele mają

zapewnione warunki do pracy własnej, dostęp do zasobów szkoły oraz uczestniczą w doskonaleniu

zawodowym i współpracy zespołowej. Wszyscy nauczyciele uczestniczą w przeprowadzaniu

ewaluacji wewnętrznej w szkole, konstruują narzędzia badawcze, przeprowadzają badania,

analizują wyniki, formułują wnioski i wykorzystują je w swojej pracy. Podejmowane przez

nauczycieli działania wpływają na pracę dydaktyczną z uczniami, organizację zajęć pozalekcyjnych.

Działania dyrektora są przejawem nowatorskiego podejścia szkoły do zmian w procesie

dydaktyczno-wychowawczym. Szkoła przystąpiła do projektu „Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli

z terenu powiatu śremskiego poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia

nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego. Dyrektor i nauczyciele - po przeprowadzeniu diagnozy i opracowaniu rocznego planu

wspomagania - aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły.

Szkoła zachęca i umożliwia uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły udział w procesie

podejmowania decyzji, dotyczących życia szkoły. Dyrektor skutecznie poszukuje wsparcia

w pozyskiwaniu zewnętrznych zasobów dla szkoły, które zaspokajają potrzeby uczniów i placówki.

Środowisko lokalne wspiera szkołę w jej działaniach edukacyjnych i wychowawczych.
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Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i

uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków

Istniejąca w szkole koncepcja pracy kładzie nacisk na rozwój samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności,

uczciwości i obowiązkowości. Promuje również wartości patriotyczne, tolerancję, zdrowie i ekologiczny tryb

życia. Koncepcja pracy szkoły zakłada również stwarzanie miejsca pracy dla wykwalifikowanych, kreatywnych,

świadomie kierujących rozwojem uczniów nauczycieli gotowych do niesienia pomocy. Działania dyrektora

ukierunkowane są na zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji założeń koncepcji pracy szkoły oraz

potrzeb wychowawczych i edukacyjnych. Wśród wielu przykładów działań, które realizują przyjętą koncepcję

pracy szkoły na uwagę zasługują:

● indywidualne podejście do każdego ucznia, m.in. poprzez udział w projekcie „Uczeń jako diament

do oszlifowania”,

● organizacja kół zainteresowań umożliwiających rozwijanie zainteresowań i talentów uczniowskich,

● udział uczniów w działaniach ekologicznych, m.in. segregacja odpadów, zbiórka makulatury, zbiórka

zużytych baterii, spotkania z leśnikiem z Nadleśnictwa Miranowo, udział w akcji „Sprzątanie Świata”,

● angażowanie uczniów w przygotowanie apeli, inscenizacji dla społeczności szkolnej z okazji: Dnia

Patrona Szkoły, świąt narodowych, świąt religijnych,

● „Bliżej sztuki” – cykliczne wyjazdy do instytucji teatralnych i muzealnych w Poznaniu (Teatr Animacji,

Muzeum Narodowe, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Instrumentów Muzycznych), Kórniku (Zamek

i arboretum), Rogalinie i Turwi,

● stałe doposażenie bazy szkoły – zakup tablicy interaktywnej, laptopa, rzutnika,

● udział w projektach zewnętrznych, np. „Szkoła ucząca się – Ocenianie kształtujące”, „Radosna

szkoła”.

Grono pedagogiczne jest stosunkowo niewielkie (12 nauczycieli), a dzięki temu, że lekcje odbywają się

w systemie jednozmianowym nieformalne spotkania nauczycieli dotyczące wielu zagadnień z życia szkoły mają

miejsce prawie codziennie. Sami nauczyciele wskazują, że dyskusje dotyczące nauczania i uczenia się uczniów

oraz ich doskonalenia zawodowego odbywają się kilka razy w półroczu, te dotyczące organizacji pracy kilka razy

w miesiącu, a dotyczące rozwiązywania problemów wychowawczych, współpracy między nimi, spraw

administracyjnych mają miejsce nawet kilka razy w tygodniu.  

Dyrektor zapewnia optymalne warunki lokalowe (bezpieczne, higieniczne), sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Obserwacje zajęć oraz szkolnych pomieszczeń i wyposażenia również wskazują na dbałość o odpowiednie

warunki dla procesów uczenia i wychowania. Przestrzeń w klasach jest zorganizowana adekwatnie do sposobu

prowadzenia zajęć i wykorzystywanych metod. Zaletą wyposażenia sal lekcyjnych są jednoosobowe stoliki

pozwalające na szybkie ich przestawienie i przeorganizowanie przestrzeni do nauki. W salach klas I – III

wyodrębniono część rekreacyjną – dywan, która służy też do przeprowadzania tej części lekcji, która nie

wymaga pracy z podręcznikiem i zeszytem. Na ścianach wiszą gazetki ścienne, na których znajdują się

informacje dotyczące organizacji pracy w klasie, zasady panujące w klasie – kontrakt klasowy oraz plansze

z różnymi pomocami dydaktycznymi (poznane literki i cyfry, plansze dotyczące treści z języka polskiego,

matematyki, itp.). Dużą zaletą szkoły jest również nowoczesna pełnowymiarowa sala gimnastyczna (powstała

w 2010 r.), w pełni wyposażona w sprzęt sportowy.

Wszyscy nauczyciele wskazują, że mają stworzone warunki do pracy własnej, np. możliwość przygotowania się

do zajęć oraz korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych. Ułożenie przedmiotów w planie
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dnia sprzyja uczeniu się. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym a każda z klas posiada własną salę

lekcyjną wyposażoną w niezbędne pomoce. W klasach IV – VI w ciągu dnia zajęcia są tak dostosowane, aby

zaplanowane były przedmioty wiodące i przedmioty z grupy artystycznej lub sprawności fizycznej, w miarę

możliwości ustala się przedmioty trudniejsze na początkowe godziny lekcyjne. Jedyną niedogodnością

i uwarunkowaniem przy układaniu planu są nauczyciele uzupełniający etat w szkole (mogą mieć zajęcia

w wyznaczonym dniu i godzinach). Wszyscy uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, po

których mają zapewniony odwóz do domu. 

Zdaniem przedstawiciela organu prowadzącego w szkole zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Budynek został poddany termomodernizacji (wymieniono okna, ocieplono, wybudowano kotłownię gazową).

Zaletą szkoły jest również duże trawiaste boisko sportowe oraz zieleń otaczająca cały kompleks dydaktyczny.

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu

Dyrektor podejmuje skuteczne działania w organizowaniu pracy nauczycieli. Wszyscy nauczyciele twierdzą,

że mają w szkole zapewniony dostęp do odpowiednich zasobów, przydatnych dla rozwoju zawodowego (takich

jak np. literatura, sprzęt, czas). 11 nauczycieli uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela

dyplomowanego. Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego (Wykres 1w),

najczęściej i najliczniej w szkoleniach rady pedagogicznej, szkoleniach internetowych, konferencjach

i seminariach. Wśród innych form doskonalenia zawodowego wymieniają:

● kurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej mający na celu zwiększenie kompetencji kwalifikacji

nauczycieli z terenów wiejskich w zakresie nowych metod nauczania z wykorzystaniem Technologii

Informacyjnych Komunikacyjnych w ramach projektu „Czym mnie moja pani zaskoczy dzisiaj

w szkole” dofinansowanego w ramach Priorytetu IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.”,

● udział w serii szkoleń z zastosowaniem platformy internetowej w ramach projektu „System

doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, którego

organizatorem jest Ośrodek Rozwoju Edukacji,

● udział w wykładach Uniwersytetu Ludzi Ciekawych Świat@.

● Nauczyciele pracują zespołowo kilka razy w miesiącu, kilka razy w półroczu dzielą się swoją wiedzą

z innymi oraz przypominają sobie założenia koncepcji pracy szkoły. Dyrektor często dba

o profesjonalną komunikację między nauczycielami oraz upowszechnia wiedzę na temat najlepszych

praktyk i najnowszych teorii, przydatnych w pracy nauczyciela. Według nauczycieli często (kilka razy

w miesiącu) ma miejsce zauważanie i nagradzanie ich sukcesów.

Dyrektor zachęca nauczycieli do efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej poprzez:

● dbanie o profesjonalną współpracę między nauczycielami,

● wyrażanie uznania za ich dokonania podczas spotkań rady pedagogicznej i spotkań z rodzicami,

● nagradzanie finansowe, np. dodatek motywacyjny, nagrody dyrektora szkoły, wnioski o nagrodę

Burmistrza Śremu
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● zachęcanie do propagowania dobrych praktyk pedagogicznych i promowanie swoich dokonań w szkole

i na forach internetowych,

● wyszukiwanie atrakcyjnych form doskonalenia zawodowego,

● wspieranie finansowe w doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji.

 

Wykres 1w
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Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami

Zdaniem dyrektora szkoły wszyscy nauczyciele systematycznie uczestniczą w realizacji działań związanych

z ewaluacją wewnętrzną, której organizacja przebiega w pięciu etapach:

● przygotowanie ewaluacji, analiza wniosków z nadzoru pedagogicznego z roku poprzedniego

i wniosków ze sprawdzianu po klasie szóstej,

● wybór wymagań ewaluacyjnych z uzasadnieniem – wspólna decyzja dyrektora i nauczycieli,

● ułożenie harmonogramu prac, sformułowanie pytań kluczowych, określenie odbiorców-respondentów,

przygotowanie narzędzi, obserwacja w obrębie wymagań – przeprowadzenie badań,

● podsumowanie, analiza i prezentacja wyników badań,

● sformułowanie wniosków i rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Większość nauczycieli (11 z 12) deklaruje swój udział w działaniach związanych z ewaluacją wewnętrzną. Wśród

realizowanych działań najczęściej wskazują na ewaluację własnych zajęć oraz przeprowadzanie ankiet (Wykres

1o). Wskazują również na przygotowanie fotorelacji w szkole: „Niebezpieczne miejsca wybrane przez dzieci”.

Wnioski z prowadzonej ewaluacji wewnętrznej uwzględniane są w planach pracy w następnym roku szkolnym.

Według dyrektora efektem zachęcania nauczycieli do prac związanych z ewaluacją zewnętrzną jest:

● dostrzeganie przez nich potrzeby prowadzenia ewaluacji, odnajdywanie swoich słabych i mocnych

stron,

● doskonalenie pracy zespołowej, 

● ich większa inicjatywność,

● poprawa warsztatu pracy,

● częstsze korzystanie z anonimowej, indywidualnej ankiety ewaluacyjnej wypełnianej przez uczniów po

przeprowadzonych zajęciach,

● wykorzystanie różnych narzędzi do prowadzenia ewaluacji własnych zajęć.
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Wykres 1o

Obszar badania:  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki

Nauczyciele znają i wdrażają wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Wśród przykładów takich

działań podają m.in.:

● nacisk na czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów, np. literackich czy popularnonaukowych,

● głośne czytanie, przez nauczyciela, tekstów w podręczniku podczas zajęć szkolnych,

● identyfikowanie konkretnych informacji dotyczących zjawisk przyrodniczych i elementów otaczającego

nas świata,

● systematyczne sprawdzanie prac domowych,

● nawiązywanie i utrwalanie treści podstawy programowej z poprzedniego etapu edukacyjnego,

● stosowanie zróżnicowanych form i metod pracy na lekcji w celu zwiększenia motywacji uczniów

do systematycznej nauki.

Dyrektor szkoły wskazał dodatkowo na:

● wprowadzanie elementów oceniania kształtującego tj. zapoznawanie uczniów z zamierzonymi celami

lekcji (jakie umiejętności mają osiągnąć) – na każdych zajęciach,

● wprowadzanie ciekawych zadań z treścią na matematyce,
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● rozwijanie umiejętność pisania różnych form wypowiedzi pod kątem poprawności językowej

na każdym etapie edukacyjnym,

● udział w lekcjach koleżeńskich, 

● zwracanie uwagi na jakość współpracy z rodzicami oraz zbieranie informacji zwrotnych,

● opatrzenie każdej oceny metryczką, zawierającą tematykę, formę sprawdzania danej umiejętności,

datę.

Pracownicy niepedagogiczni, wśród wielu zmian zachodzących w szkole dostrzegają:

● częsty udział szkoły i uczniów w projektach unijnych,

● nowoczesną salę gimnastyczna,

● wprowadzenie dziennika elektronicznego,

● wprowadzenie nowego systemu archiwizowania dokumentów,

● udział w radach pedagogicznych (dotyczących organizacji roku szkolnego) oraz szkoleniach (ryzyko

zawodowe).

Partnerzy szkoły kładą nacisk na bardzo dobrą atmosferą do pracy i nauki, nowoczesne metody zarządzania,

dobrą komunikację wewnętrzną na wielu płaszczyznach, organizację konkursów tematycznych

i przedmiotowych, zaangażowanie w rozwijanie kultury fizycznej i promocję zdrowia. Wskazują również

na nieustanny rozwój szkoły i jej działania zmierzające do ciągłego unowocześniania oraz zaspokajania potrzeb

środowiska.

Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich

działań, innowacji i eksperymentów

Dyrektor informuje, że wspiera nauczycieli wykazujących inicjatywę w zakresie stosowania nowatorskich

rozwiązań poprzez:

● organizowanie zewnętrznych szkoleń w zakresie innowacyjnego nauczania,

● zachęcanie do korzystania ze szkoleń internetowych Ośrodka Rozwoju Edukacji i Centrum Edukacji

Obywatelskiej,

● zakup pomocy dydaktycznych zgodnych z potrzebami nauczycieli,

● udział w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, np. „Uczeń jako diament

do oszlifowania- indywidualne podejście do każdego ucznia szkoły podstawowej gminy Śrem”,

„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Śrem”,

● zauważanie i docenianie ciekawych propozycji prezentowanych na lekcjach, akademiach, w projektach

i konkursach,

● przyznawanie nagrody dyrektora.

Szkoła przystąpiła również do projektu „Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli z terenu powiatu śremskiego

poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli” współfinansowanego przez Unię

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu nauczyciele szkoły wzięli udział

w szkoleniach i warsztatach dotyczących technik uczenia się i metod motywujących do nauki. Jeden z modułów
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dotyczył doskonalenia dostosowywania metod i technik uczenia się do możliwości uczniów – na podstawie

przeprowadzonej diagnozy typów inteligencji wielorakich. Większość nauczycieli (11 z 12) uważa, że wsparcie

udzielane im przez dyrektora szkoły w ich nowatorskich działaniach jest pozytywne. Wszyscy z nich deklarują

również wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w swojej pracy. Dotyczą one głównie metod pracy,

wykorzystania środków dydaktycznych oraz sposobów komunikacji z uczniami i ich rodzicami. Ich zdaniem

nowatorstwo polega przede wszystkim na tym, że angażują uczniów w wyższym stopniu niż tradycyjne

rozwiązania oraz poprawiają komunikację z uczniami i rodzicami (Wykres 1o).

Podczas obserwowanych zajęć również pojawiły się elementy, które można uznać za nowatorskie:

● stosowanie elementów aerobiku podczas rozgrzewki ma lekcji wychowania fizycznego,

● wykorzystanie technik relaksacyjnych na zakończenie zajęć sportowych,

● wprowadzanie elementów oceniania kształtującego – szczególnie formułowanie celów lekcji w języku

dziecka (NaCoBeZu), podsumowanie lekcji oraz samoocena uczniów,

● wykorzystanie gier dydaktycznych, często układanych przez uczniów,

● zajęcia prowadzone w tzw. „zielonej klasie” – miejscu na terenie szkoły, w którym uczniowie mogą

poeksperymentować, nauczyć się dbać o rośliny.

Zdaniem dyrektora szkoły realizacja nowatorskich działań korzystnie wpływa na integrację społeczności

szkolnej, zdobywanie nowych kompetencji oraz kształtowanie pożądanych postaw związanych ze zdrowym

stylem życia, nawykami żywieniowymi, ekologią, bezpieczeństwem, tolerancją, ciekawością badawczą. Działania

te sprzyjają promowaniu ciekawych rozwiązań realizowanych w szkole wśród innych placówek edukacyjnych i w

środowisku.

 

Wykres 1o
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Obszar badania:  Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych

pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji

dotyczących szkoły lub placówki

Zarządzanie szkołą umożliwia powszechny udział uczniom, rodzicom, pracownikom w podejmowaniu decyzji

dotyczących szkoły. Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (65 z 73) deklaruje swój udział

w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły. Włączanie rodziców do współdecydowania o szkole oraz

zasięganie ich opinii w sprawach wynikających zarówno z przepisów prawa, jak i z bieżących potrzeb odbywa się

podczas spotkań z radą rodziców, przy okazji uroczystości szkolnych, indywidualnych rozmów, spotkań

z wychowawcą oraz poprzez wypełnianie ankiet. Rodzice przede wszystkim zgłaszają swoje propozycje i tworzą

Program Wychowawczy i Program Profilaktyki, dokonują wyboru ubezpieczyciela NNW dzieci oraz decydują

o wysokości składki, opiniują projekt planu finansowego, niektóre zakupy lub remonty (modernizacja boisk

trawiastych, elewacji budynku), decydują w sprawach wydatkowania funduszy rady rodziców (nagrody

książkowe, zakup pomocy dydaktycznych), współtworzą tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy, opiniują

prace nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, decydują o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych,

organizacji zajęć pozalekcyjnych, wyjazdach na wycieczki oraz udziale w akcjach charytatywnych.

Wszyscy nauczyciele deklarują uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania szkołą. Ich

decyzje dotyczą przede wszystkim opracowania regulaminów funkcjonujących w szkole, pracy w zespołach

zadaniowych, opracowania planów pracy szkoły, współtworzenia koncepcji pracy szkoły. Udział nauczycieli

(Wykres. 1o) w podejmowanych decyzjach polega na podejmowaniu uchwał w sprawach dotyczących szkoły

(poprzez głosowanie na posiedzeniach rady pedagogicznej) czy współdecydowaniu o obszarze ewaluacji

wewnętrznej w danym roku szkolnym.

Dyrektor zasięga opinii pracowników niepedagogicznych w sprawach organizacji imprez i uroczystości,

przydziału zadań wynikających z kalendarium roku szkolnego, planowanych zakupów poprawiających

funkcjonowanie szkoły.

Uczniowie są wdrażani przez nauczycieli w proces decyzyjny poprzez, m.in. możliwość decydowania o metodach

pracy na lekcji (raz lub kilka razy w półroczu), czy decydowanie o tematyce lekcji oraz sposobie oceniania (raz

lub kilka razy w roku). Dyrektor szkoły do decyzji podejmowanych wspólnie z uczniami zalicza np.:

● organizację imprez szkolnych, związanych z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego, dniami,

które upamiętniają ważne dla naszego kraju wydarzenia historyczne, Dniem Patrona, Dniem

Papieskim, Drzwiami Otwartymi (zorganizowanymi pod hasłem „Poznajemy talenty na wiosnę”), 

● modyfikowanie systemu oceniania w zakresie ustaleń dotyczących średnich ważonych i systemu

oceniania zachowania,

● wybór tematyki czwartej godziny wychowania fizycznego,

● planowanie tematyki godzin z wychowawcą,

● organizację akcji charytatywnych, np.: „Poziomka dla naszego ziomka”, „Pomóż i Ty”, „Wielkopolska

 –dzieciom afgańskim”, „Płyniemy dla Patryka”, współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Gaju –

pomagamy zwierzętom.

Decyzje konsultowane są podczas spotkań Samorządu Uczniowskiego oraz podczas spotkań z wychowawcą

klasy, czy dyrektorem szkoły.
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Wykres 1o

Obszar badania:  Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb

W opinii wszystkich nauczycieli i większości rodziców (58 z 73) dyrektor w różnorodny sposób pozyskuje

zewnętrzne zasoby dla szkoły, które służą rozwojowi uczniów i jest w tym skuteczny.

Duża grupa różnorodnych partnerów szkoły wskazuje na wiele działań wspierających szkołę w jej działalności:

● wprowadzanie programów promujących zdrowie dla różnych grup wiekowych i zaopatrywanie

w materiały pomocne przy realizacji tych programów, np. :„Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”,

„Moje dziecko idzie do szkoły”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź

właściwe rozwiązanie”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Owoce przez cały rok”, „Pij mleko”,

● organizacja zajęć sportowych dla przedszkolaków,

● współpraca w realizacji projektu „Edukacja Twoją Szansą wsparcie uczniów i uczennic z gminy Śrem”

– uczestniczenie uczniów w zajęciach pozalekcyjnych z języka polskiego, prowadzonych według

nowoczesnych, nie praktykowanych powszechnie w szkołach, metod nauczania,

● poznawanie regionu śremskiego poprzez grę planszową, zorganizowane lekcje czy zapraszanie

do udziału w imprezie „Rowerem do …”,

● organizowanie pogadanek, spotkań dotyczących bezpieczeństwa, spotkania z Pyrkiem, „Bezpieczna

droga do szkoły”, „Razem bezpieczniej”,

● wzbogacanie biblioteki szkolnej,

● współpraca podczas organizowanego przez szkołę konkursu historyczno-plastycznego „Sławni

Wielkopolanie” – zakup nagród, udział w jury,
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● poszerzenie oferty edukacyjnej z zakresu dyscyplin związanych z lekkoatletyką – udział szkoły

w Powiatowych Czwartkach Lekkoatletycznych.

Wśród wielu przykładów współpracy z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę w jej zadaniach

dyrektor wskazuje, m.in. na:

● współpracę ze szkołami podstawowymi gminy Śrem – udział w konkursach przedmiotowych,

artystycznych, zawodach sportowych (Igrzyska Szkół Wiejskich), 

● Bibliotekę Publiczną w Śremie – udział w konkursach, np. „Akademia pana Brzechwy”, spotkania

z ciekawymi ludźmi, zapewnienie uczniom dostępu do lektur, propagowanie czytelnictwa,

● Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – systematyczne szkolenia dla nauczycieli, konsultacje

dyrektora,

● Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Śremie – wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych,

● udział szkoły w pracach badawczych prowadzonych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu, szkolenie nauczycieli w zakresie techniki Storyline oraz zapoznanie z programem

wychowania przedszkolnego Tablit,

● udział szkoły w badaniach OBUT (Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów) i DUMa

(Diagnoza Umiejętności Matematycznych)  prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych –

wskazanie miejsca uczniów na tle badanej populacji oraz wykorzystanie wniosków z raportów

w działaniach dydaktycznych,

● Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – promocja szkoły i zdrowego stylu życia poprzez udział

w happeningach, konkursach, pozyskiwanie materiałów edukacyjnych i wsparcia merytorycznego.

Wszyscy partnerzy wspólnie podkreślają dobry klimat szkoły, atmosferę sprzyjającą uczeniu się, wspieranie

utalentowanej młodzieży oraz zaangażowanie uczniów w działalność pozaszkolną. Wśród korzyści jakie odnoszą

dzieci dzięki współpracy szkoły z różnymi podmiotami zewnętrznymi, rodzice wskazują, m.in. na naukę zdrowej

rywalizacji, poszerzanie wiedzy uczniów w sposób praktyczny, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz

możliwość rozwijania własnych talentów, zainteresowań, postaw proekologicznych, prozdrowotnych

i charytatywnych.
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