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Przebieg ewaluacji:

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez
wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej
obszarów.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych
w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach
na różnego rodzaju testach, egzaminach),
o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach
i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie
funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych
efektów),
o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy
z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem
i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania
decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań
zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego.
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
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Opis metodologii:

Badanie zostało zrealizowane w dniach 06-05-2013 - 16-05-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Zofia Nowak, Jolanta Gońda.

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole
nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego.
Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe
(wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru
próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej.
Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.

Kategoria badanych/źródła
danych

Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba
obserwowanych jednostek

Dyrektor szkoły Indywidualny wywiad
pogłębiony

nd nd

Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd
Nauczyciele Ankieta elektroniczna (CAWI)

"Szkoła, w której pracuję"
Badanie na próbie pełnej 17

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Nauczyciele zróżnicowani pod
względem stażu, nauczanego
przedmiotu i pracy w
zespołach zadaniowych oraz
pedagog szkolny

9

Pracownicy
niepedagogiczni

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Pracownicy inni niż
nauczyciele

6

Uczniowie Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Moja szkoła"

Badanie na próbie pełnej
uczniów klas rok niższych od
najstarszych

17

Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Mój dzień"

Badanie na próbie pełnej
uczniów najstarszych klas

27

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele trzech
ostatnich roczników, dobrani
losowo

8

Rodzice Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele rady rodziców
i rad klasowych,
reprezentujący różne roczniki
oraz wszyscy chętni

8

Ankieta audytoryjna (PAPI) Badanie na próbie pełnej
rodziców uczniów klas rok
niższych od najstarszych

38

Partnerzy szkoły,
przedstawiciele samorządu
lokalnego

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy

14

Obserwacja zajęć Klasy trzecie i czwarte (szkoły
podstawowe)

7

Obserwacja szkoły Na zewnątrz, przed i po
lekcjach, podczas przerw,
podczas zajęć pozalekcyjnych

nd

Analiza danych zastanych  
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa nr 38

Patron Jan III SObieski

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Bytom

Ulica Korczaka

Numer 1

Kod pocztowy 41-935

Urząd pocztowy Bytom

Telefon 0322895317

Fax

Www sp38.dbv.pl

Regon 00072331300000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 170

Oddziały 9

Nauczyciele pełnozatrudnieni 15

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 6

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1

Średnia liczba uczących się w oddziale 18.89

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

11.33

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat Bytom

Gmina Bytom

Typ gminy gmina miejska

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz placówki

Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu im. Jana III Sobieskiego jest miejscem kameralnym, przyjaznym dla
dziecka i rodzica. Jej wizja i misja streszcza się w zawołaniu „Szkoła jak Dom”. Uczniowie, personel, nauczyciele
oraz większość rodziców znają się. Sprzyja to budowaniu ciepłych i serdecznych więzi i wzajemnego zaufania,
poczucia bezpieczeństwa oraz domowej atmosfery. Wspólne działania szkoły i rodziców wzmacniają pożądane
zachowania uczniów i zapewniają bezpieczeństwo uczących się. Każdy uczeń ma możliwość rozwoju swoich
talentów oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Za odkrywanie i rozwijanie uzdolnień dzieci otrzymała tytuł
„Szkoła Odkrywców Talentów" nadany przez Ministra Edukacji Narodowej. Szkoła zlokalizowana jest z dala
od centrum Bytomia, w otoczeniu domków jednorodzinnych, w dzielnicy Sucha Góra, która jest enklawą dobrych
tradycji i regionalizmu śląskiego. Mieści się w budynku oddanym do użytku w 1917 roku. Budynek choć niezbyt
przestronny, jest wystarczający dla uczących się w nim dzieci. Sale lekcyjne są zadbane, kolorowe, przytulne
i dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Szkoła dysponuje pracownią komputerową oraz trzema
tablicami interaktywnymi, w tym jedną przenośną. Atutem szkoły jest nowoczesna sala gimnastyczna dostępna dla
uczniów i mieszkańców. Szkoła Podstawowa nr 38 pełni funkcję kulturotwórczą w środowisku. Organizowane przez
społeczność szkolną cykliczne imprezy promujące szkołę na stałe weszły w kalendarz lokalnej społeczności.
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Procesy

Wymaganie: Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

Komentarz:

            
Znana i akceptowana przez całą społeczność szkolną koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 38
w Bytomiu streszcza się w zawołaniu „SZKOŁA jak DOM”. Jest analizowana i modyfikowana, a działania
realizujące koncepcję wspomagają rozwój wiedzy i zainteresowań uczniów.

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu jest opisem postulatów rodziców,
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Corocznie jest modyfikowana w oparciu o wnioski i sugestie
formułowane na podsumowaniu pracy szkoły po I semestrze i na koniec roku szkolnego. Uwzględnia wnioski
zgłaszane przez Radę Rodziców i Radę Uczniów. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej 38 w Bytomiu zawarta jest
w WIZJI i MISJI szkoły i streszcza się w zawołaniu „SZKOŁA jak DOM”. Koncepcja jest znana pracownikom szkoły.
Dyrektor i uczestniczący w wywiadzie grupowym nauczyciele wymieniają następujące założenia koncepcji pracy
szkoły: I Zapewnienie uczniom rozwoju osobowego poprzez: 1. Nauczanie-jak się uczyć, 2. Praktyczne
wykorzystanie wiedzy, 3. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i rodzinnego klimatu, II Wspieranie w wychowaniu
ucznia: 1. przyjaznego, otwartego na świat, ludzi i wiedzę, 2. poszukującego prawdy, dobra i piękna w otaczającym
świecie, 3. twórczo zaangażowanego w swój rozwój i odpowiedzialność za siebie, III Szkoła stwarza warunki do: 1.
rozbudzania uczuć i kształtowania postaw patriotycznych, 2. budowania więzi uczuciowych, przyjaźni, szacunku,
tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się i znajdowania sposobów przezwyciężania stresu, 3. zapewniania
optymalnych warunków do rozwoju osobowości dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku, 4. rozbudzania
i rozwijania indywidualnych zdolności oraz samodzielnego myślenia i sprawnego działania, 5. efektywnej
współpracy z rodzicami i integracji ze środowiskiem lokalnym. Uczestniczący w wywiadzie grupowym pracownicy
niepedagogiczni twierdzą, że w szkole za ważne uznaje się zdobywanie wiedzy, bezpieczeństwo, kulturalne
zachowanie i domowy klimat. Twierdzą, że mają możliwość wpływania na to, co uznaje się w szkole za ważne.
Koncepcja pracy szkoły zatwierdzona została uchwałą nr 2/2011/2012 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr
38 z dnia 31 sierpnia 2011 r. W 2012 r. dokonano modyfikacji koncepcji. Modyfikacja dotyczyła rocznego planu
pracy, w którym są określone zadania realizujące koncepcję. Została zatwierdzona uchwałą nr 1/2012/2013 z dnia
30 sierpnia 2012 r. Wszyscy ankietowani nauczyciele (17) twierdzą, że wspólnie wypracowana koncepcja została
przyjęta przez radę pedagogiczną. Wszyscy czują się jej współautorami. Szkoła prowadzi działania realizujące
koncepcję pracy szkoły. To zgodna opinia Dyrektora, nauczycieli i rodziców. Dyrektor, w ankiecie, wymienił
następujące działania szkoły: 1. systematyczne diagnozowanie uczniów i udzielanie im pomocy psychologicznej
i pedagogicznej, 2. udział w zajęciach specjalistycznych: rewalidacyjnych, logopedycznych, zajęciach
wyrównawczych, wspomagających rozwój, rozwijających zainteresowania, 3. indywidualizacja pracy z dzieckiem,
szczególnie objętym pomocą psychologiczną i pedagogiczną, 4. organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie
z potrzebami uczniów i oczekiwaniami rodziców, 5. dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów, 6.
prowadzenie systematycznych diagnoz wewnętrznych i zewnętrznych we współpracy z Operonem, WSiP-em, OKE
i CKE, 7. przeprowadzanie analiz i formułowanie wniosków do dalszej pracy, 8. prowadzenie zajęć dla uczniów
klas szóstych przygotowujących się do sprawdzianu, 9. prowadzenie zajęć dla uczniów klas trzecich
przygotowujących się do testu kompetencji, 10. realizacja programów prozdrowotnych: „Szklanka mleka”, „Owoce
w szkole”, „Ratujmy i uczmy ratować”, „Wolność oddechu-zapobiegaj astmie”, 11.działania ekologiczne, 12.
realizacja programów: „Bezpieczna Szkoła”, „Szkoła bez Przemocy”, 13. rozwijanie samorządności wśród uczniów,
14. organizowanie i udział w imprezach środowiskowych, 15. współpraca z instytucjami lokalnymi (partnerami
szkoły), 16. uczestnictwo w akcjach charytatywnych: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Zakrętki
dla Oliwki, Pomoc Dzieciom na Kresach, 17. podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji, 18. opieka pedagoga
szkolnego, 19. działalność świetlicy szkolnej, 20. działalność biblioteki szkolnej, 21. organizacja czasu wolnego
w czasie ferii zimowych i letnich: półkolonie, otwarte sale gimnastyczne. Wymienione działania mają charakter
stały. Działania sporadyczne to: 1. realizacja projektu unijnego dla uczniów klas I-III "Indywidualizacja procesu
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nauczania gwarancją równego startu uczniów bytomskich szkół podstawowych", 2. realizacja programu gminnego
"Bezpieczna i przyjazna szkoła-edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych” realizowanego zgodnie
z Porozumieniem Nr MEN/2012/DZSE/180030 zawartym w dniu 27 listopada 2012r. z Ministrem Edukacji
Narodowej" dla uczniów klas IV-VI, 3. organizacja imprezy i uroczystości dla środowiska Suchej Góry z okazji
poświęcania tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom Tragedii Górnośląskiej, 4. podjęcie współpracy z rocznikiem
absolwentów 1963. Nowe działania realizujące koncepcję pracy szkoły to: 1. opieka logopedyczna na terenie
szkoły od 1.09.2012 r., 2. dodatkowy wychowawca w świetlicy od 1.09.2012 r., 3. utworzenie pierwszej klasy
sześciolatków w ramach obniżania wieku szkolnego uczniów, 4. modernizacja bazy szkoły: nowe pomieszczenie
klasowe dla uczniów klasy IV A, wyremontowane sale lekcyjne, dostosowanie pomieszczeń szkolnych
do sześciolatków, 5. doposażenie bazy szkoły w pomoce dydaktyczne, 6. współpraca z firmami zewnętrznymi
w ramach programu „Planeta bez peta” oraz edukacji ekologicznej (segregacja śmieci w środowisku Suchej Góry),
7. współpraca z MDK nr 1 w Bytomiu celem poszerzenia oferty zajęć sportowych dla uczniów szkoły o postulowane
przez nich zajęcia z siatkówki i koszykówki, 8. powołanie instytucji Rzecznika Praw Ucznia wraz z wyborem
nowego samorządu 22 marca 2013 roku. Zdaniem udzielających wywiadu nauczycieli, najważniejsze działania
realizujące założenia koncepcji pracy szkoły w obszarze profilaktyki i bezpieczeństwa to: udział w programie „Bąbel
w drodze do szkoły” (kl. I-III), „Bezpieczna Szkoła”, „Szkoła bez Przemocy”, egzamin na kartę rowerową,
znakowanie rowerów, współpraca z policją, strażą miejską, Centrum Interwencji Kryzysowej. Wśród działań
profilaktycznych i ekologicznych wymieniają: sprzątanie świata, współpracę z kołem łowieckim, STS, realizację
projektu "Ożywić Pola" (dzieci pisały artykuły i wiersze), udział w konkursie ogólnopolskim „Rok Cietrzewia”(szkoła
została laureatem), realizację projektu we współpracy z STS "Skalny labirynt-zielone oblicza Bytomia”, współpracę
z pracownią "Krokus" przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych
(uzależnienia, agresja). W celu realizacji kolejnego założenia koncepcji jakim jest patriotyzm lokalny, organizowane
są spotkania dla upamiętnienia Tragedii Górnośląskiej. Inne działania realizujące koncepcję pracy szkoły to między
innymi: półkolonie i zimowiska, praca z uczniem zdolnym, koła zainteresowań, projekt unijny "Indywidualizacja
nauczania", udział w zajęciach na Uniwersytecie Śląskim "Osobliwości świata fizyki", zajęcia medialne prowadzone
przez filmowca, współpraca z "Future" - zajęcia z nativspeakerem, zajęcia z kosmetyczką, propagowanie
czytelnictwa. Od 2009 r. podjęto działania w ramach projektu edukacyjnego "Z baśnią przez świat". Odbywają się
spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy czytają legendy (dziadkowie, rodzice, radni, prezydent i inni). Uczestniczący
w wywiadzie grupowym rodzice twierdzą, że w szkole prowadzi się działania wzmacniające wartości określone
w koncepcji pracy szkoły. Wymieniają liczne przykłady tych działań, a wśród nich akcje charytatywne, spotkania
z ciekawymi ludźmi, organizację uroczystości patriotycznych, pielęgnowanie tradycji państwowych i regionalnych.
Uważają, że nauczyciele są przykładem dla uczniów. Zdaniem Dyrektora, koncepcja pracy szkoły jest analizowana.
W analizie i modyfikacji koncepcji uczestniczy Dyrektor, cała rada pedagogiczna, rodzice, uczniowie i pracownicy
niepedagogiczni. Ma to miejsce dwa razy w roku na konferencjach rady pedagogicznej. Dyrektor wymienił
następujące wnioski z analizy koncepcji pracy szkoły: 1. oferta zawarta w koncepcji spełnia oczekiwania organów
szkoły, 2. ulepszyć przekaz informacji dla rodziców. Wszyscy ankietowani nauczyciele (17) potwierdzają udział
w pracach nad analizą i modyfikacją koncepcji pracy szkoły. Podczas wywiadu grupowego wymienili następujące
wnioski z analizy: 1. dostosować bazę szkoły do potrzeb 6 latków w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i optymalnych warunków, 2. rozszerzyć ofertę zajęć o zajęcia logopedyczne, 3. zatrudnić dodatkowego nauczyciela
świetlicy, 4. poszerzyć bazę materialną szkoły, zmodyfikować dobór metod pracy, 5. powołać "Rzecznika Praw
Ucznia" w celu wsparcia działań wychowawczych, 6.zmiana podręcznika z matematyki na taki, który umożliwia
pracę na wielu poziomach. Zdaniem Dyrektora i nauczycieli, w koncepcji pracy szkoły nie wprowadzono zmian.
Wprowadzono zmiany w planie pracy szkoły, który jest uszczegółowieniem koncepcji. We współpracy z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną zatrudniono logopedę na 1/2 etatu. W związku z potrzebą wydłużenia czasu pracy
świetlicy zatrudniono dodatkowego nauczyciela. Ponadto, dostosowano bazę do potrzeb 6 latków (tablica
multimedialna), rozszerzono projekt czytania baśni na wszystkie klasy ("Baśniowa mapa Europy"), poszerzono
ofertę zajęć sportowych. Uczniowie znają i akceptują istniejącą w szkole koncepcję pracy. Ich zdaniem, w szkole
kładzie się szczególny nacisk na zachowanie, bezpieczeństwo i naukę. Ich szkołę od innych wyróżnia domowa
atmosfera. W szkole wszystko im się podoba; wyjazdy, występy i festyny. Dyrektor, podczas wywiadu, stwierdził,
że uczniowie są zapoznawani z koncepcją pracy szkoły. Samorząd Uczniowski opiniuje koncepcję. Ponadto,
przedstawiana jest przez wychowawców na apelach szkolnych oraz zamieszczona na stronie domowej szkoły.
W opinii Dyrektora, koncepcja pracy szkoły jest również znana rodzicom i akceptowana przez nich. Rodzice
zapoznawania są z koncepcją pracy szkoły na spotkaniach rozpoczynających nowy rok szkolny oraz podczas
spotkań z wychowawcą klasowym. Ponadto, zamieszczona jest na stronie internetowej szkoły. Rodzice
potwierdzają znajomość koncepcji pracy szkoły. Na dowód tego wymieniają najważniejsze kierunki pracy szkoły
takie jak: uczenie tolerancji, współpracy w grupie, patriotyzmu, szacunku i rozbudzanie ciekawości świata. W ich
opinii, kierunki te są odpowiednie.
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W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że wymaganie jest wypełnione w stopniu wysokim.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Komentarz:

Oferta edukacyjna szkoły, zgodna z potrzebami uczniów i ich rodziców, uwzględnia kształtowanie
kompetencji potrzebnych na rynku pracy. W realizacji podstawy programowej szkoła wykorzystuje liczne
nowatorskie rozwiązania programowe.

W opinii Dyrektora, oferta edukacyjna szkoły jest spójna z podstawą programową. Nauczyciele układając programy
nauczania zwracają uwagę na następujące elementy podstawy programowej: 1. cele kształcenia ogólnego
w szkole podstawowej na pierwszym i drugim etapie kształcenia sformułowane w języku wymagań ogólnych, 2.
oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane w języku wymagań szczegółowych, 3. zadania szkoły:
dydaktyczne, wychowawcze, profilaktyczne, opiekuńcze i wspomagające rozwój uczniów na miarę indywidualnych
możliwości, 4. cele kształcenia - wymagania ogólne, 5. treści nauczania - wymagania szczegółowe, 6. zalecane
warunki i sposoby realizacji. W trakcie wszystkich (7) obserwacji zajęć stwierdzono, że nauczyciel realizował
elementy podstawy programowej. W opinii uczestniczących w badaniach nauczycieli, oferta edukacyjna jest
zgodna z potrzebami uczniów. Nauczyciele wymieniają najważniejsze działania szkoły z punktu widzenia potrzeb
edukacyjnych uczniów takie jak: kółko polonistyczne dla klas V, kółko wspomagające rozwój ucznia klasy VI,
rozwijające zainteresowania i zdolności ucznia klasy I, zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych klas I,
gry i zabawy kształtujące mowę dziecka, trening aktywności twórczej kl. III, rozwijania zainteresowań
matematycznych kl. VI, biblijne, British Club - zajęcia rozwijające zainteresowania językiem angielskim, SKS, gry
i zabawy rekreacyjno- sportowe, taneczne. Ankietowani uczniowie klas V wśród rzeczy, których chcą nauczyć się
w szkole najczęściej wymieniają: czytanie, pisanie, liczenie, obsługę komputera i grę w siatkówkę. Ponadto, chcą
nauczyć się rzeczy przydatnych w życiu. Zdaniem ponad połowy z nich (9/17), szkoła zdecydowanie umożliwia im
nauczenie się tych najważniejszych rzeczy. Pozostali uważają, że raczej umożliwia. Oferta edukacyjna uwzględnia
kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Dyrektor, w ankiecie, wymienia następujące kompetencje
potrzebne na rynku pracy uwzględnione w ofercie edukacyjnej szkoły: 1. czytania – rozumianego jako prostą
czynność i jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów, 2. myślenia matematycznego –
umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia
elementarnych rozumowań matematycznych, 3. myślenia naukowego – umiejętność formułowania wniosków
opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa, 4. umiejętność komunikowania się
w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie, 5. umiejętność posługiwania się
nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania
z informacji, 6. umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich
zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji, 7. umiejętność pracy zespołowej, 8. umiejętność
autoprezentacji. Uczestniczący w badaniach nauczyciele twierdzą, że u swoich uczniów kształtują umiejętność
prezentacji, współpracy w grupie, znajomość języków obcych i obsługi komputera. Również partnerzy szkoły
i przedstawiciele samorządu lokalnego uważają, że szkoła rozwija umiejętności przydatne w przyszłości uczniom
na rynku pracy. Wymieniają: otwartość, kreatywność, kulturę bycia, pracę w zespole, rozwój pasji sportowych,
obowiązkowość, autoprezentację, samoocenę. Twierdzą, że prezentacja umiejętności uczniowskich ma miejsce
podczas festynów, akcji proekologicznych i prowadzonego wolontariatu. Realizacja podstawy programowej jest
monitorowana. Dyrektor twierdzi, że dwa razy w roku szkolnego nauczyciele wypełniają karty monitoringu
ilościowego. Na początku roku dyrektor dokonuje z nauczycielem analizy planu dydaktycznego, jego zgodności
z podstawą programową. Ponadto, porównuje zapisy w dziennikach z realizowanym rozkładem materiału. Zdaniem
Dyrektora, obserwacja zajęć potwierdza planową realizację rozkładu materiału. Również nauczyciele twierdzą,
że monitorują realizację podstawy programowej. Czynią to na bieżąco dokonując zapisu w dzienniku lekcyjnym
oraz wypełniając dwukrotnie w ciągu roku szkolnego kartę monitorowania. Ich zdaniem, podstawa programowa jest
realizowana na bieżąco. W przypadku zagrożenia, informowany jest Dyrektor i podejmowane są działania, np.
zwiększenie liczby godzin na dany przedmiot. W opinii Dyrektora i nauczycieli, w ostatnim roku szkolnym
wprowadzono szereg zmian w ofercie edukacyjnej szkoły w celu pełniejszego rozwoju uczniów. We współpracy
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zatrudniono na 1/2 etetu logopedę. W związku z koniecznością
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wydłużenia czasu pracy świetlicy szkolnej, zatrudniono dodatkowego nauczyciela. Ponadto dostosowano bazę
dydaktyczną do potrzeb sześciolatków uczących się w klasie I i II. Szkoła realizuje unijny projekt "Indywidualizacja
pracy z uczniami bytomskich szkół", z którego korzysta 50 uczniów. W ramach programu "Edukacja włączająca"
poszerzono ofertę zajęć sportowych. Ponadto, powołano Rzecznika Praw Uczniów w ramach Samorządu
Uczniowskiego. Przeprowadzono testy diagnozujące możliwości intelektualne w klasach IV, dzięki czemu
nauczyciele umiejętniej dobierają formy i metody pracy do możliwości psychofizycznych ucznia. Również partnerzy
szkoły i przedstawiciele samorządu widzą zmiany w ofercie edukacyjnej szkoły. Wymieniają: utworzenie dwóch
oddziałów sześciolatków, wspólne z biblioteką projekty, kółko szachowe, ping-ponga, „Kino-Szkoła”, chór szkolny,
zimowisko, półkolonie, korepetycje na plebanii, kółko teatralne, Klub tenisa stołowego "Dolomitek" (zajęcia dzieci
i dziadków). Większość ankietowanych rodziców (30/38) uważa, że szkoła pomaga rozwijać zainteresowania
i aspiracje uczniów. Potwierdzają tę opinię ankietowani uczniowie klas V. Wszyscy (17) twierdzą, że szkoła
pomaga im rozwijać zainteresowania. W opinii Dyrektora, szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe.
Jako przykład tych rozwiązań wymienia: 1. Korzystanie z interaktywnej platformy na języku angielskim,
2.Wykorzystanie techniki Lego-Logos przy interpretacji tekstów na języku polskim w kl. VI, 3. "Czytanie w gronie
rodziny i przyjaciół"- projekt edukacyjny realizowany wspólnie z Filią Biblioteki Miejskiej, 4. Projekt edukacji
przyrodniczej „Ożywić pola” we współpracy z Kołem Łowieckim „Orzeł”, 5. Realizowanie programu MEN
„Sześciolatek w szkole”, 6. Zajęcia na wydziale fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Cykliczny udział
uczniów w warsztatach pod nazwą „Osobliwości świata fizyki”, 7. W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi gościła
w szkole Pat Brudenell z Blackpool w Anglii, która przeprowadziła lekcje języka angielskiego metodą dramy
w klasach IIb i IVa, 8. Wykorzystanie platformy edukacyjnej wydawnictwa OXFORD w pracy ucznia. Uczniowie
podejmują działania i wybierają zadania do wykonania. Zadania wykonują samodzielnie w domu. Otrzymują
informację zwrotną. Nauczyciel prowadzi monitoring czytania, pisania i rozumienia języka angielskiego przez
ucznia.

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że wymaganie jest wypełnione w stopniu bardzo wysokim.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

Komentarz:

Organizacja procesów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 38 w Bytomiu sprzyja uczeniu się.
Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych, a wnikliwa analiza ich
realizacji przyczynia się do osiągania zamierzonych celów. Nauczyciele, doceniając osiągnięcia uczniów,
wspierają ich we wszechstronnym rozwoju.

W szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Dyrektor twierdzi,
że nauczyciele uczący w klasie I zapoznali się z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz II etapu
edukacyjnego. Nauczyciele uczący w klasach IV-VI zapoznali się z podstawą programową edukacji
wczesnoszkolnej oraz gimnazjum. Sale przeznaczone do edukacji klas I-III składają się z dwóch części:
edukacyjnej (wyposażonej w tablicę i stoliki ) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). Wyposażone są
w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć (np. liczmany), sprzęt audiowizualny, tablicę multimedialną
i laptopy z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne (np. przyrody). Uczniowie mają
możliwość pozostawienia w szkole części swoich podręczników i przyborów szkolnych. Edukacja odbywa się
w zespołach do 20 uczniów. Edukacja w klasach I–III realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego,
a dzieci powierzono jednemu nauczycielowi. Tylko zajęcia z języka angielskiego powierzono nauczycielowi
posiadającemu odpowiednie kwalifikacje. Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej są realizowane z udziałem
higienistki szkolnej. Rozwija się u dzieci zamiłowanie do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania
i rozmowy o przeczytanych utworach oraz korzystanie z bibliotek (szkolnej i filialnej). W edukacji matematycznej
dominującą formą zajęć są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi
przedmiotami, np. liczmanami, wagami, sklepem. Dzieci rozwiązują zadania matematyczne, manipulując
przedmiotami lub obiektami zastępczymi, potem zapisują rozwiązanie. Edukacja przyrodnicza jest realizowana
także w naturalnym środowisku, poza salą lekcyjną, w ogródku szkolnym lub na wycieczkach pieszych po okolicy
(tzw. grota i labirynt skalny). W sali lekcyjnej są kąciki przyrody. Zajęcia komputerowe są realizowane w pracowni
komputerowej z dostępem do Internetu. W edukacji muzycznej, oprócz zajęć typowo muzycznych, włącza się
muzykę do codziennych zajęć szkolnych jako tła tematu przy organizacji aktywności ruchowej. Zajęcia wychowani
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fizycznego są prowadzone z dziećmi na boisku, w sali gimnastycznej lub w salce korekcyjnej. W edukacji
zdrowotnej jest realizowany program "Owoce w szkole", tzw. kartonik mleka, oraz edukacja prozdrowotna, w tym
do kogo zwrócić się o udzielenie pierwszej pomocy. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach
pozalekcyjnych oraz licznych konkursach: artystycznych, plastycznych, literackich, językowych, celem rozwijania
zainteresowań i uzdolnień. Zajęcia opiekuńcze zapewniają dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną
atmosferę i bezpieczeństwo. Zajęcia dodatkowe zwiększają szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów
mających trudności w nauce. Szkoła stwarza uczniom możliwość prezentacji swoich osiągnięć poprzez udział
w uroczystościach szkolnych, zwłaszcza podczas festynu szkolnego. Również uczestniczący w badaniach
nauczyciele podzielają opinię Dyrektora. Twierdzą, że wykorzystują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy
programowej swojego przedmiotu. Zdaniem Dyrektora, planowanie procesów edukacyjnych rozpoczyna się
od wyboru podręczników i programów nauczania lub ich modyfikacji. Następnie ustalane są sposoby realizacji
podstawy programowej, tworzone rozkłady materiału. Praca odbywa się w zespołach (edukacji wczesnoszkolnej,
nauczycieli przedmiotów). Działania wychowawcze planuje zespół wychowawców. Rada Pedagogiczna wspólnie
analizuje bazę dydaktyczną i materialną szkoły i planuje, co zmienić. Dyrektor akceptuje i ustala plan pracy szkoły
i zajęć pozalekcyjnych. Wszyscy ankietowani nauczyciele (17) twierdzą, że w planowaniu procesów edukacyjnych
w odniesieniu do swojego przedmiotu uwzględniają potrzeby i możliwości uczniów oraz organizację roku szkolnego
i czas potrzebny do zrealizowania poszczególnych treści. Ponadto uwzględniają jeszcze liczebność klas (15/17),
wyniki sprawdzianów i testów kompetencji oraz sugestie rodziców. Badana dokumentacja i obserwacja zajęć
wskazuje, że organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się. Liczba godzin zajęć dla poszczególnych
klas jest rozłożona równomiernie na poszczególne dni tygodnia, a ułożenie przedmiotów w planie dnia sprzyja
uczeniu się poprzez zachowanie higieny pracy. Klasy I-III mają max. po 5 godzin lekcyjnych w ciągu jednego dnia,
a klasy IV-VI max. 6 godzin zajęć dziennie. Liczebność klas pozwala na organizację procesów edukacyjnych
w sposób sprzyjający uczeniu się. Podczas wszystkich (7) obserwowanych zajęć nauczyciel prowadził lekcję tak,
by uczniowie mieli możliwość wzajemnie się od siebie uczyć oraz umożliwiał uczniom poprawę popełnionych
błędów. Ponadto, reagował na brak zaangażowania uczniów w zajęcia. Większość ankietowanych uczniów klas V
(12/17) twierdzi, że raz w tygodniu jest zmęczona z powodu liczby zajęć w szkole jednego dnia, rzadziej, niż raz
w tygodniu 1 uczeń, kilka razy w tygodniu 1 uczeń i codziennie 1 uczeń. Dwoje twierdzi, że nigdy nie czuje się
zmęczona z powodu liczby zajęć w szkole jednego dnia. Ankietowani szóstoklasiści na pytanie "Czy czujesz się
zmęczony(a) z powodu liczby zajęć w szkole?" udzielili odpowiedzi "zdecydowanie nie" (8/27) i "raczej nie"(16/27).
Trzy osoby odpowiedziały "raczej tak". Zdaniem nauczycieli, stosowane w szkole metody nauczania sprzyjają
uczeniu się. W ankiecie wymieniają liczne przykłady stosowanych metod w pracy z uczniem, a wśród nich takie jak:
metody aktywizujące, metodę projektu, gry dydaktyczne, wycieczki dydaktyczne. Twierdzą, że na zajęciach
uczniowie mają szansę pracować metodą projektu raz na rok (12/17), kilka razy w roku (3/17), rzadziej, niż raz
na rok (2/17). Wszyscy ankietowani nauczyciele (17) podają, że na wybór metod pracy mają wpływ cele zajęć,
potrzeby i możliwości uczniów oraz liczba uczniów. Ponad połowa (10/17) ankietowanych uczniów klas V twierdzi,
że pracują w grupach na większości lekcji, na około połowie lekcji (5/17) i na mniej, niż połowie lekcji (2/17).
Ponadto, wykonują zadania wymyślone przez siebie lub innych uczniów na mniej, niż połowie lekcji (5/17). Jedna
osoba twierdzi, że ma to miejsce na wszystkich lekcjach, a pięcioro, że na żadnej. Wszyscy ankietowani uczniowie
klas szóstych podają, że w dniu badania pracowali w grupach na większości zajęć (15/27), na niektórych zajęciach
(12/27). Równocześnie większość (23/27) twierdzi, że była zaciekawiona zajęciami. Aktywnie uczestniczyło
w zajęciach 24 uczniów. Podczas wszystkich (7) obserwowanych zajęć nauczyciel stwarzał uczniom możliwość
samodzielnego wykonania zadań, stosował formy pracy zespołowej, tworzył sytuacje, w których uczniowie mogli
rozwiązywać problemy (sprzyjające uczeniu się) i odwoływał się do doświadczeń uczniów. Obserwacja szkoły
dowodzi, że szkoła ma możliwości do korzystania z technologii informatyczno-komunikacyjnych w pracy uczniów
i nauczycieli. Do dyspozycji jest sala multimedialna z tablicą interaktywną, pracownia komputerowa, laptopy.
W klasie I (sześciolatków) znajduje się tablica interaktywna. Szkoła posiada tablicę interaktywna przenośną.
Ponadto, może korzystać z sali komputerowej biblioteki miejskiej, która ma siedzibę w szkole. Ocenianie uczniów
daje im informację o ich postępach w nauce. Ankietowani uczniowie klas V twierdzą, że nauczyciele uzasadniają
każdy stawiany stopień (6/17), większość stopni (10/17), około połowy stopni (1/17). Wystawiając ocenę odnoszą
się do wcześniejszych osiągnięć lub trudności ucznia. Czynią to na wszystkich zajęciach (3/17), na większości
zajęć (7/17), na około połowie zajęć (5/17), na mniej, niż połowie zajęć. Na wszystkich obserwowanych zajęciach
(7) nauczyciel podawał przyczyny, dla których odpowiedź jest prawidłowa lub nieprawidłowa. Ponadto, w każdej
sytuacji udzielał opisowej informacji zwrotnej po odpowiedziach uczniów. W szkole są widoczne informacje
o aktualnych sukcesach uczniów. Na gazetkach klasowych i na korytarzach znajdują się informacje o sukcesach
uczniów. W gablotach wystawione są puchary za osiągnięcia sportowe, a na ścianach i parapetach okiennych
wystawy prac uczniowskich. Uczestniczący w wywiadzie grupowym uczniowie twierdzą, że ocenianie motywuje ich
do dalszej pracy. Podczas oceniania czują zadowolenie, mają ochotę się uczyć, bo wiedzą, co mają poprawić.
Podobnej odpowiedzi udzielili w ankiecie. Większość (13/17) stwierdziła, że ma ochotę się uczyć i postanawia,
że się poprawi. Ponad połowa (9/17) wie, co ma poprawić. Mniej, niż połowa (8/17) jest zadowolona.
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Równocześnie twierdzą, że nauczyciele rozmawiają z nimi o tym, co wpłynęło na ich sukcesy lub trudności
w nauce. Większość (13/17) twierdzi, że ma to miejsce często i bardzo często, a czworo uważa, że rzadko.
Podobną opinię wyrazili w ankiecie rodzice. Prawie wszyscy (37/38) uważają, że ocenianie zachęca dziecko
do dalszego uczenia się. Zdaniem Dyrektora, w szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów poprzez: ocenianie
bieżące wiedzy i umiejętności, klasyfikację semestralną i roczną, testy (OPERON kl. III i VI, WSiP kl. VI), zbieranie
informacji o sukcesach uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych, językowych.
Monitorując osiągnięcia uczniów nauczyciele poszukują odpowiedzi na następujące pytania: Jaki jest poziom
osiągnięć uczniów w odniesieniu do podstawy programowej?, Czy wykorzystuje się potencjał uczniów?, Czy
osiągnięcia są na miarę możliwości uczniów?, Jak pomóc uczniom mającym trudności w tym, aby osiągnęli
sukces? Zdaniem Dyrektora, wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów są pozytywne. Coraz więcej uczniów
uczestniczy w różnorodnych konkursach uzyskując coraz wyższe wyniki. Wyniki sprawdzianu potwierdzają,
że osiągnięcia edukacyjne uczniów są coraz wyższe. Indywidualizacja pracy z uczniem na lekcjach i podczas zajęć
pozalekcyjnych przyniosła pożądany skutek - uczeń rozwinął umiejętności społeczne. Również wszyscy
ankietowani nauczyciele (17) twierdzą, że monitorują postępy i osiągnięcia uczniów. Prawie wszyscy (15/17) czynią
to systematycznie, a dwoje, gdy pojawia się potrzeba. Większość nauczycieli (14/17) monitoruje osiągnięcia
wszystkich uczniów, a troje koncentruje się na uczniach z problemami. Podobnie jak Dyrektor uważają, że wnioski
z monitorowania osiągnięć uczniów są pozytywne. Zdaniem Dyrektora, procesy edukacyjne przebiegające
w szkole są monitorowane. Monitoring procesów edukacyjnych obejmuje szereg działań takich jak: monitoring
realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego poprzez kontrolę dzienników w zakresie zgodności zapisów
tematów lekcyjnych z treściami podstawy programowej, obserwację lekcji i zajęć pozalekcyjnych (karta obserwacji
zajęć), zestawienia ilościowe zrealizowanych godzin (arkusz monitorowania), deklarację nauczyciela dotyczącą
stopnia realizacji podstawy programowej, sprawozdania z klasyfikacji półrocznej i rocznej, analizę sprawdzianów
OKE (raport z analizy wyników), bieżące ocenianie, monitorowanie osiągnięć ucznia (karta monitorowania
osiągnięć), zestawienie osiągnięć uczniów (konkursy, zawody), obserwację i zestawienie imprez i uroczystości
szkolnych, analizę dokumentacji dotyczącej projektów i programów realizowanych w szkole, kontrolę działań
wspierających, monitoring zajęć pozalekcyjnych (średnia liczba uczniów na zajęciach, ocena przydatności
przeprowadzonych zajęć), diagnozowanie stanu wyposażenia szkoły m.in. w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK,
monitorowanie wyjść i wycieczek (karta wycieczki). Podzielają tę opinię ankietowani nauczyciele. Prawie wszyscy
(15/15) deklarują, że monitorują procesy edukacyjne systematycznie, w sposób zorganizowany. Wśród wniosków
z monitorowania procesów edukacyjnych najczęściej wymieniają: faktyczną ocenę wiedzy i umiejętności ucznia,
systematyczne prowadzenie oceniania zachowania ucznia w skali punktowej, które skutkuje poprawą
funkcjonowania dziecka w klasie i szkole, stosowanie metod aktywizujących przyczyniających się do zwiększenia
aktywności na zajęciach, a tym samym do lepszego przyswajania i opanowania materiału nauczania. Wnioski te są
wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych. Dyrektor, jako przykład decyzji dotyczących procesów
edukacyjnych, które wynikają z monitoringu tych procesów wymienia: modyfikację punktowego oceniania
zachowania uczniów, wybór podręcznika do matematyki (dostosowanego do indywidualnych możliwości
i umiejętności ucznia), decyzję o kontynuowaniu projektu czytania baśni przez zaproszonych gości, kontynuowaniu
projektu "Ożywić pola", kontynuowaniu warsztatów "Osobliwości świata fizyki", decyzję o kontynuowaniu
interdyscyplinarnego programu edukacji medialnej w Bytomskim Centrum Kultury "Kino-Szkoła". Ponadto, w planie
nauczania matematyki została dodana jedna godzina na realizację treści nauczania w klasie szóstej. Ankietowani
nauczyciele twierdzą, że wykorzystują wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych, między innymi,
do modyfikacji form i metod pacy, sposobów sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz
do modyfikacji sposobów motywowania uczniów do nauki. Współpraca nauczycieli i uczniów dotyczy procesów
edukacyjnych. To zgodna opinia Dyrektora, nauczycieli i uczniów. Wszyscy ankietowani nauczyciele twierdzą,
że biorą pod uwagę opinie uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć. Większość (14/17) opinie te uwzględnia
na większości zajęć, dwoje respondentów na wszystkich zajęciach, a jeden na mniej, niż połowie zajęć. W opinii
prawie wszystkich (15/17) ankietowanych uczniów klas piątych, nauczyciele pytają ich o to, w jaki sposób chcieliby
się uczyć na lekcjach? Czynią to: na wszystkich zajęciach (1/17), na większości zajęć (4/17), na około połowie
zajęć (5/17), na mniej, niż połowie zajęć (5/17). Jednocześnie troje twierdzi, że na żadnych. Uczniowie wymieniają
segregację śmieci (3 kosze w holu), zajęcia pozalekcyjne karate, siatkówkę wprowadzenie zdrowego żywienia
"Owoce w szkole", "Szklanka mleka" jako przykłady zmian w szkole, które zostały przygotowane wspólnie przez
nauczycieli i uczniów. Jako dowód na to, że podejmowane przez szkołę działania uwzględniają propozycje uczniów
Dyrektor wymienił koncepcję pracy szkoły, która uwzględnia postulaty uczniów. Wszyscy ankietowani nauczyciele
(17) twierdzą, że motywują swoich uczniów. Wymieniają liczne sposoby wspierania i motywowania uczniów
w procesie uczenia się takie jak: pochwały, nagrody, podkreślenie mocnych stron ucznia, publikowanie osiągnięć
uczniów na stronie internetowej szkoły, eksponowanie osiągnięć uczniów na terenie szkoły, wręczanie nagród
i dyplomów na forum szkoły, wpis do ZŁOTEJ KSIĘGI Absolwentów, zamieszczanie na gazetce ściennej „Uczniów
z Klasą”. Potwierdzają to uczniowie. Twierdzą, że nauczyciele zachęcają, dają plusy, punkty (20 pkt. piątka)
zadania dodatkowe na szóstkę, prowadzą ciekawe lekcje. Również rodzice podzielają tę opinię. Twierdzą,
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że w szkole panuje domowa atmosfera, a wysiłek ucznia jest doceniany. Zdaniem dyrektora i nauczycieli, wnioski
z monitorowania osiągnięć uczniów są wdrażane. Dyrektor, w ankiecie podaje następujące przykłady: 1.
wprowadzono dodatkowe zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce, 2. wprowadzono zajęcia rozwijające
zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 3. szkoła przystąpiła do projektu unijnego „Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania gwarancją równego startu bytomskich szkół podstawowych”, 4. wprowadzono zajęcia
dodatkowe przygotowujące praktycznie do egzaminu kompetencji i do sprawdzianu dla wszystkich uczniów klas
trzecich i szóstych, 5. kontynuowanie monitoringu czytania w klasach I-III, 6. motywowanie uczniów poprzez
angażowanie w konkursy i projekty, 7. przeprowadzenie próbnego testu kompetencji w klasie trzeciej
z wykorzystaniem narzędzi wydawnictwa OPERON, 8. przeprowadzanie próbnych sprawdzianów w klasie szóstej
(listopad 2012, marzec 2013 - narzędzia oraz raporty platformy wydawnictwa WSiP; styczeń 2013 - platforma
OPERON), 9. diagnozę osiągnięć uczniów na koniec klasy piątej przy wykorzystaniu narzędzi OKE. Podobne
przykłady podali w ankiecie nauczyciele. Wymienili między innymi: zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów
z trudnościami w nauce, organizację zajęć dla uczniów zdolnych, dostosowanie metod i form pracy do potrzeb
uczniów, opracowanie i modyfikację kart KIPU, PDW oraz IPET-ów. Zdaniem udzielających wywiadu uczniów,
nauczyciele rozmawiają z nimi o tym, jak się uczyć, a rozmowy te pomagają im w nauce. Wszyscy ankietowani
uczniowie klas piątych (17) twierdzą, że nauczyciele wyjaśniają im, jak się uczyć. Również wszyscy twierdzą,
że potrafią się uczyć. Prawie wszyscy (24/27) ankietowani uczniowie klas szóstych twierdzą, że dostali w dniu
badania od nauczyciela wskazówkę, która pomogła im się uczyć. Podobną opinię wyrazili ankietowani rodzice.
Ponad połowa (24/38) uważa, że nauczyciele wyjaśniają uczniom, jak się uczyć, a wszyscy są zdania, że ich
dziecko umie się uczyć.

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że wymaganie jest wypełnione w stopniu wysokim.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

Komentarz:

Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych, a wprowadzane zmiany
są efektem ich wspólnych decyzji.

W dokumentach szkolnych znajdują się zapisy świadczące o wspólnym planowaniu przez nauczycieli procesów
edukacyjnych. Są to np. protokoły spotkań zespołów nauczycielskich. Wszyscy ankietowani nauczyciele (17)
twierdzą, że konsultują swoje plany edukacyjne z innymi nauczycielami. Ponadto, współpracują przy analizie
procesów edukacyjnych. Wszyscy twierdzą, że analizę podejmuję wspólnie z innymi nauczycielami np.
w zespołach zadaniowych. Większość (14/17) samodzielnie przeprowadza analizę procesów, za które ponosi
odpowiedzialność. Podczas wywiadu grupowego nauczyciele wymienili następujące przykłady analiz procesów
edukacyjnych przeprowadzonych wspólnie z innymi: analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych, analiza
wyników sprawdzianu i testu kompetencji po kl. III, analiza wyników nauczania i zachowania, efektów
w konkursach i analiza efektów oddziaływań wychowawczych. Dyrektorowi przedstawiane są wnioski z prac trzech
zespołów rady pedagogicznej (zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zespołu wychowawców i nauczycieli
przedmiotów klas IV-VI), zespołów zadaniowych, lub doraźnych na spotkaniach rady pedagogicznej. Na podstawie
tych wniosków Dyrektor dokonuje analizy całościowej w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego. Nauczyciele
wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych. Wspólnie tworzą np.: kalendarium imprez
szkolnych, wymieniają się doświadczeniami w ramach zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego,
współpracują z pedagogiem szkolnym i logopedą. Zespół wsparcia psychologiczno-pedagogicznego to miejsce
współpracy w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniem objętym
nauczaniem indywidualnym. Analiza diagnoz i sprawdzianów oraz formułowanie wniosków odbywa się w zespole
nauczycieli przedmiotowych. Ponadto, nauczyciele uczestnicząc w różnych formach poszerzania kwalifikacji
i doskonalenia zawodowego dzielą się swoją wiedzą z innymi. Wspomagają się wzajemnie w organizacji
i przygotowywaniu konkursów szkolnych, imprez i uroczystości szkolnych, warsztatów i projektów. Wspólne
organizują wyjścia poza szkołę do teatru, kina, muzeum, parku, rezerwatu, filharmonii. Wspólnie opracowują
narzędzia do diagnoz i sprawdzianów. Pomagają sobie przy wykorzystaniu sprzętu TIK. Prowadzą zajęcia otwarte
i wspólnie wdrażają nowatorskie rozwiązania. Dwa razy w roku, na zakończenie pierwszego semestru oraz
na koniec roku szkolnego, rada pedagogiczna dokonuje analizy działań i ustala wnioski do pracy. Uczestniczący
w wywiadzie nauczyciele twierdzą, że wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych. Jako przykład
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wymieniają współpracę w ramach zespołów przedmiotowych w zakresie wyboru podręczników, rozkładów
materiału, KIP, IPET, wspólne planowanie uroczystości szkolnych, wyjść poza szkołę, zajęć pozalekcyjnych,
profilaktyczno-wychowawczych, diagnoz i badań wyników nauczania. Ponadto, w ankiecie, wymieniają liczne formy
wsparcia, jakie uzyskują od innych nauczycieli takie jak np. wymiana doświadczeń zawodowych, tworzenie
i planowanie działań i zajęć edukacyjnych, opracowywanie regulaminów konkursów, organizacja i przeprowadzenie
konkursów, doskonalenie warsztatu pracy, gromadzenie scenariuszy do wykorzystania przez innych, organizacja
imprez szkolnych, przekazywanie informacji o czytelnictwie uczniów i klas. Również Dyrektor twierdzi,
że nauczyciele wspierają się wzajemnie w pracy z uczniami. Podaje liczne przykłady tego wsparcia, a wśród nich:
ofertę zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, modyfikację kart oceny zachowania, przygotowywanie do konkursów
i uroczystości, współpracę z pedagogiem i logopedą, wspólne planowanie procesu dydaktycznego i działań
wychowawczych. Zdaniem Dyrektora i nauczycieli, zmiany dotyczące procesów edukacyjnych są wynikiem
wspólnie podjętych decyzji. Dyrektor, podczas wywiadu, wymienił następujące przykłady tych zmian: realizacja
projektów edukacyjnych, udział w warsztatach medialnych, w zajęciach na Uniwersytecie Śląskim, modyfikacja
projektu „Baśniowe czytanie”. Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele (15/17) uważają, że ich głos jest brany
pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o wprowadzaniu koniecznych zmian w realizacji procesów
edukacyjnych. Również prawie wszyscy twierdzą, że wszystkie decyzje dotyczące zmian w realizacji procesów
edukacyjnych podejmowane są w zespołach, na zebraniach Rady Pedagogicznej oraz w zespołach zadaniowych.
Ponadto mają możliwość wypowiadania swoich sugestii na bieżąco w trakcie krótkich odpraw porannych od godz.
8.00 do 8,15.

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, ze wymaganie jest wypełnione w stopniu wysokim.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Kształtuje się postawy uczniów

Komentarz:

Jednolite i spójne oddziaływania wychowawcze szkoły wpływają na zaangażowanie uczniów w życie
szkoły i środowiska lokalnego oraz sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw społecznych.

Szkoła podejmuje spójne oddziaływania wychowawcze. Udzielający wywiadu Dyrektor oraz nauczyciele zgodnie
twierdzą, że spójność działań wychowawczych w szkole zapewnia Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny
Program Profilaktyki. Na ich podstawie konstruowany jest plan pracy szkoły na każdy rok szkolny. W opinii
pracowników niepedagogicznych, w szkole dyskutuje się na temat pożądanych postaw uczniów. Wszyscy
pracownicy szkoły czują się współodpowiedzialni za wychowanie powierzonych ich opiece uczniów. Nauczyciele
zespołowo ustalają formy wsparcia uczniów, zajęcia profilaktyczno-wychowawcze. Na bieżąco analizują trudności
wychowawcze i planują sposoby ich rozwiązywania. Przykładem są zajęcia dodatkowe dla uczniów, jako
alternatywa spędzania czasu wolnego. Ponadto, szkoła przy współpracy z BCK uczestniczy w zajęciach
profilaktycznych. Sposób wychowywania uczniów przez szkołę odpowiada potrzebom większości ankietowanych
rodziców (30/38). Większość ankietowanych szóstoklasistów (14/17) uważa, że nauczyciele traktują ich w równy
sposób z innymi uczniami. Ankietowani uczniowie klasy V (15/17) czują się traktowani sprawiedliwie przez
nauczycieli. Podejmowane przez szkołę działania wychowawcze są adekwatne do potrzeb uczniów. Szkoła
diagnozuje potrzeby wychowawcze uczniów. Pedagog szkolny oraz wychowawcy prowadzą systematyczną
obserwację uczniów, przeprowadzają wywiady z rodzicami oraz nauczycielami przedszkola. Ponadto, pozyskują
informacje od katechety i higienistki szkolnej, którzy pracują również w przedszkolu. W wyniku przeprowadzonej
diagnozy określono trzy kluczowe potrzeby wychowawcze. Są to: integracja zespołu klasowego, wspieranie
uczniów przejawiających agresywne zachowania oraz tolerancja. W celu zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb
nauczyciele organizują wycieczki i ogniska integrujące zespół klasowy, a pedagog prowadzi warsztaty integracyjne.
W stosunku do uczniów przejawiających agresywne zachowania prowadzone są zajęcia w zakresie właściwej
komunikacji. Szkoła organizuje także pogadanki dotyczące tolerancji oraz prowadzi współpracę z Warsztatami
Terapii Zajęciowej. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38 uczestniczą w licznych działaniach kształtujących
pożądane społecznie postawy. Wspólnie z rodzicami inicjują i organizują akcje charytatywne: "Paczka
mikołajkowa", "Nakrętka dla Oliwii", "Góra Grosza", "Choinka pełna nadziei", "Szlachetna Paczka". Wspólnie z ZHR
organizują pomoc dla Polaków na Kresach. Uczniowie systematycznie podejmują działania na rzecz
podopiecznych "Ochronki Św. Brata Alberta" organizując zbiórki przyborów szkolnych, zbiórki pieniędzy oraz
kiermasze pierniczków i ciasteczek, z których dochód przeznaczony jest na paczki świąteczne. Wolontariusze
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uczestniczą w zajęciach "Warsztatów Terapii Zajęciowej", dzięki którym mają możliwość współpracy z młodzieżą
niepełnosprawną. Szkoła z dużą troską dba o kształtowanie właściwego zachowania. Organizuje spotkania
z ciekawymi ludźmi stawiając ich za wzór do naśladowania. Nauczyciele poprzez swój sposób zachowania
kształtują u uczniów społecznie pożądane postawy. Prowadzą rozmowy na temat właściwego zachowania. Udział
w tych rozmowach zadeklarowali wszyscy ankietowani uczniowie klasy V (17). Uczniowie biorą udział
w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole. Wiedzą jakich postaw się od nich oczekuje
w szkole. W wywiadzie podają, że należy się zachowywać się kulturalnie, grzecznie, nie niszczyć, mówić dzień
dobry nie tylko w szkole, stosować proszę, przepraszam, dziękuję. Należy szanować starszych. Uczniowie
twierdzą, że promowane przez szkołę zachowania są dla nich ważne. Tego samego zdania są udzielający wywiadu
rodzice, którzy dodają, że dzieci odnoszą się do siebie i do starszych z szacunkiem. Starsi uczniowie opiekują się
młodszymi i są za siebie odpowiedzialni. Rodzice jednocześnie twierdzą, że ich dzieci mają wpływ na ustalanie
zasad obowiązujących w szkole czego przykładem może być wspólne ustalanie zasad zachowania. Nauczyciele,
w wywiadzie dodają, że w szkole promowane są postawy proekologiczne, prozdrowotne, charytatywne,
patriotyczne oraz postawa tolerancji. Zdaniem wszystkich ankietowanych nauczycieli (17) oraz Dyrektora,
uczniowie uczestniczą w tworzeniu i zmianie szkolnego systemu oddziaływań wychowawczych. Samorząd
Uczniowski opiniuje założenia Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki. Plan
działań wychowawczych ulega modyfikacji po prezentacji i rozmowie z uczniami w klasach. W szkole bada się
potrzeby i oczekiwania uczniów poprzez ankiety, rozmowy. Uczniowie wnoszą postulaty, uczestniczą w planowaniu
wycieczek edukacyjnych, proponują imprezy, uroczystości szkolne, akcje charytatywne. Zdaniem Dyrektora, cała
społeczność szkolna ma możliwość zgłaszania pomysłów, problemów, wniosków do opiekuna Samorządu
Uczniowskiego, wychowawców, pedagoga szkolnego oraz Rzecznika Praw Ucznia. Uczniowie współuczestniczą
w tworzeniu oferty zajęć pozalekcyjnych i konkursów zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi.
Mają wpływ na wybór tematów i zajęć opiekuńczo-wychowawczych, tematykę godzin wychowawczych.
Nauczyciele dodają jeszcze, że uczniowie tworzą kontrakty i regulaminy klasowe. Wnioski z analizy działań
wychowawczych są wdrażane. Dyrektor oraz udzielający wywiadu nauczyciele wymieniają trzy najważniejsze
wnioski z działań wychowawczych: 1. kontynuować działania mające na celu integrację zespołu klasowego, 2.
kontynuować system punktowy oceniania zachowania, 3. kontynuować działania związane z rozwijaniem postaw
patriotycznych. W celu realizacji ww. wniosków nauczyciele, we współpracy z pedagogiem ,prowadzą, zajęcia
integracyjne w zespołach klasowych. Ponadto, w szkole zorganizowano warsztaty terapeutyczne, a wychowawcy
klas organizują ogniska integracyjne dla uczniów z udziałem rodziców. W szkole kontynuowane są także
przedsięwzięcia kształtujące postawy patriotyczne np. „Święto Flagi”, obchody „Tragedii Górnośląskiej”.

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że wymaganie jest wypełnione w stopniu bardzo wysokim.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Komentarz:

Podejmowane przez szkołę działania wspomagające uczniów w ich rozwoju, umożliwiają osiąganie
sukcesów na miarę możliwości każdego z nich.

Wszyscy ankietowani nauczyciele (17) diagnozują możliwości edukacyjne, z czego prawie wszyscy diagnozują
możliwości wszystkich uczniów, których uczą, a jeden (1/17) diagnozuje możliwości edukacyjne nielicznych
uczniów. W wyniku przeprowadzonej diagnozy nauczyciele uzyskują informacje dotyczące mocnych i słabych
strony uczniów, poznają ich zainteresowania, uzdolnienia oraz indywidualne potrzeby edukacyjne. Udzielający
wywiadu grupowego partnerzy społeczni informują, że w środowisku w którym mieszkają uczniowie sporadycznie
pojawiają się problemy społeczne. W celu zniwelowania czynników utrudniających uczniom osiąganie sukcesów
na miarę ich możliwości szkoła podejmuje działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów. Jak podaje
Dyrektor, nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do możliwości i indywidualnego rozwoju każdego
dziecka, w oparciu o diagnozy inteligencji wielorakiej, obserwacje, konsultacje z pedagogiem oraz Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną. Wszyscy uczniowie posiadający orzeczenie lub opinie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły. Mają
opracowane Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz są
objęci Planem Działań Wspierających. Aktualnie jedna uczennica jest objęta nauczaniem indywidualnym, dwoje
uczniów uczęszcza na zajęcia rewalidacji, a 28 uczestniczy w zajęciach logopedycznych. Nauczyciele
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indywidualizują pracę z uczniem na zajęciach lekcyjnych oraz systematycznie współpracują z rodzicami.
Uświadamiają rodzicom konieczności współpracy w celu jednolitych oddziaływań wychowawczych. Z niektórymi
rodzicami spisano kontrakty dotyczące kontaktów rodzica ze szkołą oraz założono zeszyt korespondencji
wychowawcy z rodzicami. Szkoła motywuje uczniów do pełnego wykorzystania ich możliwości, stosuje motywujący
system oceniania, ocenianie kształtujące oraz daje uczniom możliwość poprawienia ocen. Realizuje projekt
indywidualizacji nauczania w klasach III, projekt edukacji włączającej - zajęcia sportowe poprawiające sprawność
umysłu, którym objęci są uczniowie klas IV i V oraz projekt "Kino-Szkoła" skierowany do wszystkich uczniów.
Przygotowuje uczniów do sprawdzianu po klasie szóstej przeprowadzając testy kompetencji w klasach III i VI.
Nauczyciele prowadzą ciekawe lekcje oraz organizują zajęcia poza szkołą umożliwiając zastosowanie wiedzy
w środowisku naturalnym. Ponadto, rada pedagogiczna zaplanowała działania zmierzające do zespołowego
organizowania i przygotowywania uczniów do konkursów co przekłada się na równomierne rozłożenie zadań
i planowe, rozłożone w czasie obciążenie uczniów zwłaszcza zdolnych i utalentowanych. W stosunku do uczniów
z domów o niskim statusie finansowym organizowana jest pomoc stypendialna (stypendium socjalne, stypendium
"Skrzydła" Caritas Diecezja Gliwicka, program Wyprawka Szkolna) lub indywidualna pomoc rady rodziców
i sponsorów. Szkoła kieruje do uczniów bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Są to: koła przedmiotowe, koła
zainteresowań (np. sportowe, plastyczne, artystyczne, muzyczne, taneczne, teatralne), akcje i projekty edukacyjne
umożliwiające rozwój zarówno uczniów zdolnych jak i uczniów mających trudności w nauce. W celu umożliwienia
przeżycia wszystkim uczniom, sukcesu nauczyciele organizują liczne konkursy oraz stwarzają im możliwość
prezentowania umiejętności podczas corocznych festynów szkolnych. Szkoła popularyzuje osiągnięcia uczniów
na tablicach ogłoszeń przy wejściu do szkoły, na stronie internetowej w lokalnej prasie, na zebraniach z rodzicami
oraz podczas wszystkich uroczystości szkolnych. Podejmowane przez szkołę działania są systematyczne
i planowe. Efektem jest 100% promocja do klasy programowo wyższej uczniów Szkoły Podstawowej nr 38. Zdanie
dyrektora podzielają udzielający wywiadu partnerzy społeczni szkoły i rodzice, którzy mocno podkreślają
indywidualne podejście nauczycieli do każdego ucznia oraz stwarzanie im możliwości wszechstronnego rozwoju.
Jednocześnie większość ankietowanych rodziców (32/38) wyraziła pogląd, że szkoła podejmuje starania , aby ich
dziecko miało poczucie sukcesu na miarę swoich możliwości. Szkoła posiada certyfikaty: „Szkoła z Klasą" oraz
"Szkoła odkrywców talentów”. Zdaniem Dyrektora oraz udzielających wywiadu nauczycieli uczniowie motywowani
są do pełnego wykorzystania swoich możliwości poprzez motywujący system oceniania, zachęcanie do udziału
w różnorodnych konkursach oraz stworzenie oferty zajęć dodatkowych wynikających z potrzeb uczniów. Większość
ankietowanych rodziców (29/38) ma poczucie, że ich dziecko w szkole jest traktowane indywidualnie, a pozostali
(9/38) są odmiennego zdania. Wszyscy ankietowani piątoklasiści (17) wyrazili pogląd, że mogą liczyć na pomoc
nauczyciela kiedy mają kłopoty z nauką. Większość ankietowanych (15/17) twierdzi równocześnie, że nauczyciele
mówią im, że mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy. W wyniku prowadzonych obserwacji zajęć (6/7)
stwierdzono, że nauczyciele motywują wszystkich uczniów do angażowania się w zajęcia lekcyjne, a sposób
motywowania dobierają do potrzeb uczniów. Zdaniem Dyrektora, większość uczniów osiąga sukcesy na miarę
swoich możliwości. Zdarzają się sytuacje, że uczniowie zdolni nie osiągają sukcesów. Powodem jest to, że rodzice
czasami stawiają dzieciom wymagania przekraczające ich możliwości. Innym powodem są uwarunkowania
społeczne i ekonomiczne, brak wsparcia ze strony rodziców, dysfunkcje występujące w rodzinach (bezrobocie,
rozwody, bezradność wychowawcza rodziców). Niski status finansowy w rodzinie przyczynia się również do tego,
że dzieci nie mogą uczestniczyć w imprezach kulturalnych lub wycieczkach edukacyjnych. Ankietowani uczniowie
klasy V myśląc o swoich wynikach w nauce najczęściej czują radość (8/17), uważają, że wszystko jest w porządku
(5/17), czują niezadowolenie, że nie mogli zrobić więcej (2/17), nie obchodzi ich to (2/17). Wymieniając swoje
sukcesy w tym i poprzednim roku podają: uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem, wysokie oceny z przedmiotów
oraz sukcesy w konkursach i zawodach.

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że wymaganie jest wypełnione w stopniu wysokim.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Środowisko

Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Komentarz:

Szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska lokalnego oraz prowadzi działania w celu ich
zaspokojenia. Różnorodne formy współpracy z podmiotami działającymi w środowisku mają pozytywny
wpływ na rozwój uczniów.

Szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości lokalnego środowiska. Jak informuje Dyrektor, szkoła zdobywała
informacje o lokalnym środowisku przez jego obserwację oraz obserwację wydarzeń, bezpośrednie kontakty
z organizacjami, instytucjami lub osobami funkcjonującymi w lokalnej społeczności. Uczestniczy w spotkaniach
mieszkańców Suchej Góry oraz prowadzi rozmowy z rodzicami podczas spotkań ogólnych i indywidualnych.
Prowadzi także sondaże za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz stron internetowych partnerów
lokalnych. Dyrektor oraz udzielający wywiadu nauczyciele wśród potrzeb lokalnego środowiska wymieniają:
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz integrację lokalnej społeczności. Pogląd Dyrektora
i nauczycieli podzielają rodzice oraz partnerzy społeczni, którzy jednocześnie informują, że w środowisku, w którym
funkcjonuje szkoła brakuje domu kultury oraz obiektów sportowych, a szkoła jest jedynym miejscem spędzania
czasu wolnego w dzielnicy. Badani respondenci twierdzą, że szkoła doskonale zna potrzeby lokalnej społeczności
i podejmuje działania w celu ich zaspokojenia. Udostępnia swoją bazę lokalową dla potrzeb mieszkańców oraz
podejmuje różnorodne przedsięwzięcia jak np.: znakowanie rowerów, organizację zawodów sportowych,
uroczystości o charakterze rodzinnym (Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki) i patriotycznym. Od lat organizuje
półkolonie letnie i zimowe dla dzieci, festyny i pikniki integrujące mieszkańców oraz włącza się w działania
społeczności lokalnej, w tym akcje charytatywne i ekologiczne oraz patriotyczne. Środowisko szkoły, w opinii
Dyrektora, tworzą: rodzice, lokalny samorząd, szkoły oraz inne placówki edukacyjne i kulturalne, organizacje
pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, policja, straż pożarna, placówki ochrony zdrowia, przedsiębiorcy,
a także instytucje zapewniające pomoc uczniom i ich rodzinom takie jak np.: Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek
Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Szkoła
systematycznie współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku, wśród których Dyrektor oraz
nauczyciele najczęściej wymieniają: rodziców (16/17), bibliotekę (16/17), szkoły lub inne placówki edukacyjne
(15/17), Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (13/17), kościół, ośrodki kultury, lokalny samorząd (11/17).
Ponadto, współpracuje z policją, strażą pożarną, radnymi, placówkami ochrony zdrowia, Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Bytomskim Centrum Kultury, Filią Miejskiej Biblioteki,
przedsiębiorcami, fundacjami i organizacjami pozarządowymi takimi jak: Suchogórskie Towarzystwo Społeczne,
Polski Związek Łowiecki, Śląskie Centrum Karate, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Ochronka Św. Brata Alberta i wiele innych. Współpraca z wymienionymi partnerami wspomaga
realizację Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki oraz zagospodarowanie czasu wolnego uczniom
oraz seniorom zamieszkałym w dzielnicy. Szkoła udostępnia pomieszczenia drużynie harcerskiej i zuchowej ZHR,
Śląskiemu Centrum Karate, lokalnym klubom sportowym. We współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury nr 1
w Bytomiu organizuje zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. W szkole ma także swoją siedzibę Suchogórskie
Towarzystwo Społeczne. Szkoła podejmuje liczne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Wspólnie z partnerami
społecznymi organizuje festyny, pikniki, zawody sportowe dla uczniów i mieszkańców, w tym turniej tenisa
stołowego dla uczniów i dziadków, ministrantów, turniej gier komputerowych. We współpracy z Suchogórskim
Towarzystwem Społecznym organizuje akcję sprzątania świata na terenie „Groty” i „Suchogórskiego Labiryntu
Skalnego”. Razem z Kołem Łowieckim włącza się w zbieranie pożywienia dla zwierząt oraz pomoc na rzecz
schroniska dla zwierząt. Organizuje akcje charytatywne np. na rzecz podopiecznych Ochronki Św. Brata Alberta,
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz „Pomoc dla Oliwki”. Co roku włącza się w akcje: Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, „Góra Grosza” . W bieżącym roku szkolnym przystąpiła także do projektu UNICEF „Wszystkie Kolory
Świata”, którego celem jest objęcie programem szczepień jak największej liczby dzieci w Czadzie. Szkolni
wolontariusze uczestniczą w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowych gdzie mają możliwość współpracy
z niepełnosprawnymi. Szkoła dba o pielęgnowanie lokalnych tradycji oraz kształtowanie postaw patriotycznych.
W ostatnim czasie przy współpracy z Ruchem Autonomii Śląska zorganizowała obchody "Tragedii Górnośląskiej".
Jak podaje Dyrektor i nauczyciele, w wyniku zdiagnozowanych potrzeb wydłużono godziny pracy świetlicy szkolnej
oraz zatrudniono logopedę. Podejmowane przedsięwzięcia znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji szkolnej.
Dowodem są podziękowania różnych instytucji. Szkoła w procesie nauczania korzysta z zasobów lokalnego
środowiska. dzięki czemu wzbogaca ofertę edukacyjną dla uczniów. Ankietowani nauczyciele wśród działań
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realizowanych przez szkołę wspólnie z podmiotami lokalnego środowiska najczęściej wymieniają: imprezy
środowiskowe (16/17), organizację zajęć pozalekcyjnych (14/17), organizację wyjazdów i wycieczek szkolnych
(12/17), prowadzenie lub współprowadzenie lekcji (11/17), projekty edukacyjne (9/17), organizację zajęć
profilaktycznych oraz pomoc socjalną dla uczniów (8/17). Zdaniem Dyrektora, kluczowe działania polegają
na realizacji podstawy programowej w środowisku życiowym uczniów, poszanowaniu dziedzictwa historycznego
i kulturalnego poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Ważnym działaniem jest integracja ze
środowiskiem lokalnym oraz ścisła współpraca z rodzicami, która wpływa na zaangażowanie rodziców w życie
szkoły. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat realizowano różnorodne działania jak np.: program
profilaktyczno-edukacyjnego skierowanego do uczniów klas V i VI pt.: "Bądź świadomy i odpowiedzialny", projekt
edukacyjny „Ożywić pola” oraz projekt „Kino –Szkoła”. We współpracy z Filią Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bytomiu, od 2009 r. wdrażany jest projekt „Wędrówki po Polsce z baśnią i legendą”. Ponadto, szkoła wspólnie z
Suchogórskim Towarzystwem Społecznym zorganizowała Mistrzostwa Bytomia w tenisie stołowym. Szkoła
organizuje wycieczki dydaktyczne do Ochotniczej Straży Pożarnej, zajezdni tramwajowej oraz Centralnej Stacji
Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Uczniowie świetlicy szkolnej raz w miesiącu uczestniczą w warsztatach
artystycznych realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Udzielający wywiadu
rodzice oraz partnerzy społeczni twierdzą, że wspomagają szkołę w jej działaniach. Angażują się w organizację
uroczystości szkolnych, zawodów sportowych, projektów edukacyjnych. Rodzice udzielają wsparcia materialnego
przekazując 1% odpis z podatku na rzecz szkoły, włączają się w modernizację szkoły. Lokalna parafia udziela
wsparcia materialnego potrzebującym uczniom i ich rodzinom. Podejmowane przez szkołę przedsięwzięcia,
wspólnie z podmiotami działającymi w środowisku przekładają się na rozwój uczniów. Uczniowie zdobywają
praktyczną wiedzę podczas żywych lekcji przyrody, kształtują postawy patriotyczne oraz przywiązanie
do regionalnych tradycji. Rozwijają swoje zainteresowani czytelnicze i sportowe. Włączając się w działania
wolontariatu oraz działalność charytatywną kształtują wrażliwość na potrzeby innych. Dzięki spotkaniom
z ratownikami medycznymi zdobywają swoje umiejętności ratownicze. W opinii uczniów, przedsięwzięcia
realizowane przez szkołę wspólnie z innymi instytucjami są dla nich interesujące i umożliwiają spotkania
z ciekawymi ludźmi np.: strażakami, policjantami sportowcami i innymi. Podczas spotkań z ratownikami
medycznymi nauczyli się robić masaż serca.

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że wymaganie jest wypełnione w stopniu bardzo wysokim.

Poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie: Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

Komentarz:

            Szkoła przygotowuje uczniów do dalszej edukacji oraz funkcjonowania na rynku pracy. 

Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów w procesie nauczania i wychowania. To deklaracja
wszystkich członków rady pedagogicznej. Nauczyciele stawiają absolwentów szkoły za wzór do naśladowania.
Zapraszają ich na uroczystości szkolne oraz spotkania z uczniami. Informują uczniów o sukcesach absolwentów,
co wpływa na lepszą motywację uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i talentów. Angażują
byłych uczniów w realizację szkolnych przedsięwzięć np. organizację akcji charytatywnych, zawodów sportowych,
uroczystości oraz festynów szkolnych. Zapraszają do czytanie bajek, w ramach realizowanego od lat projektu
edukacyjnego. Dodatkowo, szkoła zbiera opinie absolwentów celem refleksji nad funkcjonowaniem szkoły.
Absolwenci odbywają w szkole praktyki pedagogiczne, a po ukończeniu studiów podejmują pracę w szkole.
Ważnym działaniem jest także współpraca z rodzicami uczniów, którzy też są absolwentami szkoły. Pozyskiwane
od absolwentów informacje wykorzystywane są, między innymi, do modyfikowania działań szkoły. Szkoła
przygotowuje uczniów do dalszej edukacji oraz funkcjonowania na rynku pracy. Wszyscy ankietowani nauczyciele
(17) oraz większość ankietowanych rodziców (31/38) uważają, że w celu dostania się do wybranej szkoły
uczniowie nie będą potrzebowali korepetycji oraz dodatkowych zajęć poza szkołą. Jednocześnie siedmioro
ankietowanych rodziców (7/38) twierdzi, że ich dzieciom taka pomoc będzie potrzebna. Zdaniem udzielających
wywiadu grupowego partnerów społecznych oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu jest
dostosowana do potrzeb obecnego rynku pracy. Podejmowane przez nauczycieli działania umożliwiają uczniom
kształtowanie umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. Wdrażają uczniów do samodzielności oraz
kształtują umiejętność pracy w zespole, kreatywność i zaangażowanie. W opinii zdecydowanej większości
ankietowanych rodziców (36/38), szkoła dobrze przygotowuje uczniów do funkcjonowania w dalszym życiu.
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Zdaniem Dyrektora oraz udzielających wywiadu nauczycieli, szkoła podejmuje wiele działań w tym zakresie.
Kształtuje u uczniów umiejętności autoprezentacji, współpracy w zespole, promuje idee wolontariatu. Umożliwia
poznawanie zawodów organizując wyjścia i wycieczki do różnych miejsc pracy. Szkoła dba także o kształtowanie
umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że wymaganie jest wypełnione w stopniu wysokim.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji

Komentarz:

            
Działania informacyjne szkoły przyczyniają się do promowania wartości edukacji i wpływają na pozytywny
wizerunek szkoły w lokalnym środowisku.

Szkoła Podstawowa nr 38 upowszechnia informacje dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i jej osiągnięć.
Jak twierdzi Dyrektor, przygotowywane są specjalne informatory, ulotki, foldery na temat działalności szkoły.
Ponadto, prowadzi własną stronę internetową, a także zamieszcza informacje o swojej działalności na stronie
internetowej miasta oraz stronie Suchogórskiego Towarzystwa Społecznego. Cyklicznie prezentuje się w mediach
lokalnych oraz przekazuje bieżące komunikaty za pośrednictwem Parafii pod wezwaniem Michała Archanioła
w Suchej Górze. Wszystkie wiadomości o działaniach i sukcesach szkoły przekazywane są podczas spotkań
z rodzicami, zwłaszcza podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego oraz w czasie imprez środowiskowych
organizowanych dla społeczności dzielnicy. Zdaniem Dyrektora, w ostatnim czasie, szkoła upowszechniała
informacje o sukcesach uczniów w konkursach i zawodach sportowych, działaniach charytatywnych, ekologicznych
i patriotycznych, realizowanych projektach, a także o ofercie spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
Zdanie Dyrektora podzielają pozostali badani respondenci. Większość ankietowanych rodziców twierdzi, że są
informowani przez szkołę o celach, które chce realizować szkoła (35/38), celach edukacyjnych i wychowawczych
działań, które realizują nauczyciele (35/38), działaniach które sprawdzają się ze względu na ich wartość
edukacyjną (33/38) i wychowawczą (27/38). Tego samego zdania są partnerzy szkoły oraz nauczyciele. Rodzice
i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia szkoły i jej uczniów. Przekazywane informacje są jasne
i wyczerpujące, satysfakcjonują rodziców oraz partnerów. Dyrektor, w wywiadzie dodaje, że na bieżąco informuje
lokalną społeczność o podejmowanych działaniach. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat prowadzono następujące
działania edukacyjne dla dorosłych: projekty edukacyjne, akcje społeczne, działania informacyjne oraz spotkania
z ciekawymi ludźmi. Organizowano również konsultacje i debaty angażujące członków społeczności lokalnej.
Do kluczowych z nich Dyrektor zalicza realizację projektów "Planeta bez PET-a", „Wędrówki po Polsce z baśnią
i legendą”, „Baśnie i legendy”, edukację społeczności lokalnej dotyczącą „Tragedii Górnośląskiej”. Dodatkowo,
organizuje spotkania z Prezydentem Miasta dotyczące problemów społeczności lokalnej. W ostatnim czasie
aktywnie włączyła się w działania związane z promowaniem segregacji śmieci. Szkoła podejmuje również liczne
akcje charytatywne i proekologiczne, a także przedsięwzięcia integrujące mieszkańców dzielnicy. Zdanie Dyrektora
podzielają ankietowani rodzice i udzielający wywiadu partnerzy. W ich odczuciu,podejmowane działania integrują
lokalną społeczność oraz wpływają na promocję i wizerunek szkoły. W dokumentach szkolnych opisane są
działania promujące wartość uczenia się. Dotyczą one motywowania uczniów, prezentację ich wiadomości
i umiejętności w konkursach i zawodach, nagradzanie właściwych postaw. W ocenie udzielających wywiadu
partnerów społecznych oraz zdecydowanej większości ankietowanych rodziców (32/38) szkoła dba o jakość
uczenia się. Zapewnia uczniom dobre warunki do nauki w kameralnej i domowej atmosferze. Wykazuje dużą troskę
o to, aby każdy uczeń osiągał wyniki na miarę swoich możliwości. W odczuciu badanych, w szkole nie ma
niezdrowej konkurencji, a wszyscy uczniowie otrzymują promocję do klasy programowo wyższej. Zdaniem
partnerów, szkoła jest otwarta na potrzeby uczących się. Kieruje do uczniów szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych.
Nauczyciele permanentnie podnoszą swoje kwalifikacje oraz stosują metody nauczania dostosowane
do indywidualnych potrzeb uczniów. Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako
dbającą o relacje z lokalnym środowiskiem. Większość ankietowanych rodziców (33/38) oraz partnerzy uważają,
że nauczycielom i innym pracownikom zależy na współpracy z lokalnym środowiskiem.
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W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że wymaganie jest wypełnione w stopniu wysokim.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły

Komentarz:

            Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, a ich opinie mają wpływ na jej działania. 

Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania. Większość ankietowanych rodziców
(32/38) ma poczucie, że nauczyciele poświęcają odpowiednią ilość czasu na kontakty z nimi. Prawie wszyscy
ankietowani (37/38) dzielą się opiniami na temat pracy szkoły podczas zebrań z rodzicami. Większość
ankietowanych czyni to również przy okazji uroczystości i imprez szkolnych lub klasowych, a także podczas
indywidualnych rozmów w ramach wyznaczonych godzin spotkań dla rodziców. Nauczyciele i Dyrektor dodają,
że rodzice wyrażają swoje opinie na temat pracy szkoły za pośrednictwem ankiet oraz poprzez zeszyt kontaktów
ucznia, a także podczas rozmów telefonicznych. Opinie pozyskane od rodziców mają wpływ na działania szkoły.
Są brane pod uwagę przy planowaniu pracy szkoły. Tak twierdzi Dyrektor, większość nauczycieli (15/17) oraz
większość ankietowanych rodziców (31/38). Rodzice informują, że na ich wniosek w szkole zrezygnowano
z automatu z batonikami, zniesiono obowiązek noszenia mundurków szkolnych oraz dostosowano godziny pracy
świetlicy do ich potrzeb. Rodzice uważają, że mają wpływ na organizację wycieczek, wyjazdów na zieloną szkołę
oraz organizację imprez klasowych i szkolnych. Dyrektor i nauczyciele dodaje jeszcze, że rodzice mają wpływ
na tworzenie Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki oraz innych dokumentów szkolnych.
Przedstawiciele rodziców dwa razy w ciągu roku uczestniczą w spotkaniach rady pedagogicznej dotyczącej
działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Mają także możliwość zgłaszania swoich postulatów w tym
zakresie. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu ich dzieci. Dyrektor i nauczyciele do kluczowych form wsparcia
zaliczają: pomocy pedagoga szkolnego, działalność świetlicy szkolnej oraz indywidualne porady pedagoga,
nauczycieli i Dyrektora. Szkoła kieruje do uczniów szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych umożliwiając im atrakcyjne
spędzanie czasu wolnego. Uczestniczy w programach "Owoce w szkole" i "Szklanka mleka". Organizuje akcje
charytatywne i ekologiczne. Wszystkie informacje przekazywane są na stronie internetowej szkoły oraz podczas
zebrań z rodzicami. Ponadto, w szkole w widocznym miejscu zamieszczone są informacje o godzinach dyżurów
dyrekcji i nauczycieli oraz informacje o kontaktach z nimi. Rodzice uczniów są informowani o rozwoju ich dzieci.
Wszyscy ankietowani nauczyciele (17) oraz większość ankietowanych rodziców (35/38) uważa, że rodzice są
w wystarczającym stopniu informowani o sukcesach i trudnościach ich dzieci. Uczestniczący w wywiadzie rodzice
twierdzą, że informacje, które otrzymują od nauczycieli i pracowników szkoły są pomocne w wychowywani dzieci.
Ankietowani rodzice wśród form wsparcia wychowawczego najczęściej wymieniają: współpracę wychowawcy
z rodzicami (38), współpracę dyrektora z rodzicami (36/38), pomoc pedagoga (35/38), pomoc logopedy oraz
współpracę z wychowawcami (34/38), opiekę socjalną (26/38), pośrednictwo szkoły w uzyskaniu pomocy instytucji
zewnętrznych (24/38). Oferowane poprzez szkołę formy wsparcia rodziców opisane są w dokumentach szkolnych.
Zdaniem udzielających wywiadu nauczycieli, rodzice uczestniczą we wszystkich działaniach organizowanych przez
szkołę. Inicjują, bądź włączają się w akcje charytatywne, angażują się w organizację wyjść, wycieczek
i modernizację bazy szkoły. Biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły zgodnie z ich
kompetencjami. Rodzice mają wpływ na wszystkie działania dotyczące wychowania i profilaktyki. Większość
ankietowanych rodziców (34/38) deklaruje współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły
np.: opiniowanie działań szkoły, wpływ na ofertę zajęć dodatkowych, wydłużenie pracy świetlicy, organizację
imprez szkolnych, wyposażenie i wiele innych.

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że wymaganie jest wypełnione w stopniu wysoki

Poziom spełniania wymagania: B
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Wnioski z ewaluacji:

1. Znana i akceptowana przez społeczność szkolną koncepcja pracy jest realizowana poprzez działania
określone w rocznym planie pracy. Modyfikowany plan pracy uwzględnia wnioski z prowadzonych
analiz oraz sugestie uczniów i rodziców.

2. Realizowane przez szkołę działania edukacyjne i wychowawcze sprzyjają rozwojowi uczniów
i wyrównywaniu szans edukacyjnych.

3. Jednolite i spójne oddziaływania wychowawcze szkoły wpływają na zaangażowanie uczniów w życie
szkoły i środowiska lokalnego oraz sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw społecznych.

4. Podejmowane przez szkołę działania wspomagające uczniów w ich rozwoju, umożliwiają osiąganie
sukcesów na miarę możliwości każdego z nich.

5. Szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska lokalnego oraz prowadzi działania w celu ich
zaspokojenia. Różnorodne formy współpracy z podmiotami działającymi w środowisku mają
pozytywny wpływ na rozwój uczniów.

6. Oferta edukacyjna szkoły umożliwia pełny rozwój uczniów. Jest modyfikowana w zależności
od zgłaszanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli potrzeb.

7. Upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej i sukcesach szkoły służy promowaniu wartości
edukacji w środowisku lokalnym.

8. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, a ich opinie mają wpływ na jej działania.
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Procesy  
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy B
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy
programowej

A

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany B
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania
nauczycieli

B

Kształtuje się postawy uczniów A
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans
edukacyjnych

B

Obszar: Środowisko  
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz
wzajemnego rozwoju

A

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B
Promowana jest wartość edukacji B
Rodzice są partnerami szkoły B
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