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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. 

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. Kształtowane są postawy i respektowane 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, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra

Edukacji Narodowej  z dnia 6.08.2015 r. Szkoła może spełniać wymagania na poziomie podstawowym

i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 03-02-2016 - 10-02-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Anna Jachimczak, Barbara Lewandowska. Badaniem objęto 146 uczniów (ankieta ); 177

rodziców (ankieta) i 7(wywiad grupowy);  26 nauczycieli (ankieta) i 24( wywiady grupowe). Przeprowadzono

wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na

podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły

lub placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Akusz obserwacji zajęć

OS - Arkusz obserwacji szkoły

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

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

Raport, do lektury którego zapraszamy, dotyczy problemowej ewaluacji zewnętrznej w Liceum

Ogólnokształcącym im. Władysława Łokietka w Radziejowie. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze, wynikające

z badań, informacje o placówce. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie to szkoła

z wieloletnimi tradycjami. Jej początki sięgają roku 1938, kiedy to powstało Prywatne Gimnazjum

w Radziejowie. Szkoła w swojej długiej historii nosiła różne nazwy. W 1958 r. otrzymała imię Władysława

Łokietka. Liceum jest dobrze wyposażone. Posiada nowoczesną bazę dydaktyczną i pracownie  m.in. chemiczną,

biologiczną, bibliotekę szkolną oraz salę gimnastyczną (zbudowana w 1993 r.). Na co dzień nauczyciele

i uczniowie korzystają ze sprzętu multimedialnego i dziennika elektronicznego. W 2008 r. na dziedzińcu został

uroczyście odsłonięty pomnik patrona szkoły Władysława Łokietka. W 2011 r. powstało przyszkolne

obserwatorium astronomiczne – tzw. Astrobaza (jedna z kilkunastu na terenie województwa kujawsko –

pomorskiego). W LO im. Władysława Łokietka w Radziejowie zawsze dbało o tradycje i  historię. Gromadzi się tu

i wystawia dawne fotografie Radziejowa i okolic, archiwizuje się wywiady z najstarszymi mieszkańcami miasta.

Szkoła czci również pamięć cichociemnego podpułkownika Antoniego Iglewskiego Ponara – radziejowianina,

którego upamiętnia tablica, umieszczona na budynku Szkoły. Od 23 lat szkoła jest organizatorem

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej, w którym uczestniczą młodzi artyści z różnych stron Polski.

Największe sukcesy współcześni uczniowie odnoszą w dziedzinie astronomii, w sporcie, w konkursach

artystycznych, recytatorskich, wokalnych. Od 1998 r. organizowane są, w cyklu pięcioletnim, Zjazdy

Absolwentów, które gromadzą liczne rzesze absolwentów z różnych lat. Został założony Klub Absolwenta, który

stanowią uczestnicy zjazdów, osoby chcące utrzymywać ze szkołą, ale także między sobą, kontakty. Obecnie

w szkole uczy się 264 licealistów w klasach o profilach: politechnicznym, społeczno – prawniczym, przyrodniczo

– medycznym. Od roku szkolnego 2000/2001 przy LO istnieje Publiczne Gimnazjum Powiatowe, które wspólnie

ze Specjalnym  Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym  tworzą Zespół Szkół i Placówek.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA
ŁOKIETKA

Patron

Typ placówki Liceum ogólnokształcące

Miejscowość Radziejów

Ulica Szkolna

Numer 112

Kod pocztowy 88-200

Urząd pocztowy Radzieów

Telefon 0541285322

Fax 0542853228

Www www.radziejow.edu.pl

Regon 91095006500000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 262

Oddziały 10

Nauczyciele pełnozatrudnieni 25.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 12.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 25.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 26.2

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 10.48

Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE

Powiat radziejowski

Gmina Radziejów

Typ gminy gmina miejska
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Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Poziom podstawowy:

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

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

Poziom wysoki:

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

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

Poziom podstawowy:

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

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

Poziom wysoki:

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

Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej.

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom.

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

Poziom podstawowy:

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.

Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz
wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę lub placówkę monitorowane i
analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.
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Wnioski

1. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, udział w projektach, w tym międzynarodowych oraz współpraca

z instytucjami działającymi na rzecz oświaty w środowisku lokalnym przyczyniają się do kształtowania postaw

zgodnych z oczekiwaniami szkoły, rodziców, środowiska i zapewniają uczniom zagospodarowanie czasu

wolnego.

2. Działalność samorządu uczniowskiego angażuje całą społeczność szkolną, a podejmowane działania uczą

odpowiedzialności, bezinteresownej pomocy innym, postaw obywatelskich i patriotycznych, co przygotowuje

uczniów do dorosłego życia.

3. Monitorowanie i analizowanie osiągnięć każdego ucznia, wdrażanie wniosków i podejmowanie skutecznych

działań przyczyniają się do rozwoju zainteresowań i przygotowania uczniów do kolejnego etapu kształcenia i/lub

funkcjonowania na rynku pracy.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przeprowadzana w szkole diagnoza ma na celu określenie wiedzy i umiejętności oraz predyspozycji

uczniów bądź ich deficytów. Nauczyciele na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych stwarzają warunki

i możliwości rozwiązywania różnorodnych zadań i problemów, systematycznie  kształcą

umiejętności zawarte w podstawie programowej, zgodnie ze sposobami i warunkami jej realizacji.

Tworzą sytuacje, w których uczniowie rozwiązują problemy badawcze. Monitorują  i analizują

osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe, formułują i wdrażają wnioski z tych

analiz.

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

W szkole realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego

etapu edukacyjnego.  Przeprowadzana w szkole diagnoza ma na celu określenie wiedzy i umiejętności oraz

predyspozycji uczniów bądź ich deficytów. Diagnozy opracowywane są przez nauczycieli (zespoły przedmiotowe)

i uwzględniają wymagania podstawy programowej  (w formie testów własnych lub udostępnianych przez

wydawnictwa, a także w formie obserwacji na zajęciach wychowania fizycznego) i umiejętności zdobyte

na wcześniejszym etapie edukacji. Analizowane są również opinie i orzeczenia z poradni

psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie których prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Po

przeprowadzeniu diagnoz nauczyciele w zespołach dokonują analizy wyników oraz formułują wnioski

i wskazania do dalszej pracy. Wnioski wykorzystywane są do planowania pracy w klasie poprzez: modyfikację

rozkładów materiału, dostosowywanie metod i form pracy z danym zespołem/uczniem.  Przeprowadzenie

diagnoz wstępnych oraz analiza wyników uzyskanych na poprzednim etapie edukacyjnym (wyniki końcowe,

wyniki egzaminu gimnazjalnego, wcześniejsze osiągnięcia) pozwalają szkole zaplanować pracę z uczniami

zdolnymi pod kątem rozwijania ich zdolności oraz zainteresowań (na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych),

a także wyrównywać ewentualne braki poprzez indywidualną pracę na zajęciach wyrównawczych. Na podstawie

wyników diagnoz szkoła podejmuje takie działania jak: proponowanie i prowadzenie zajęć wyrównawczych,

prowadzenie zajęć rozwijających różne zdolności i zainteresowania uczniów (koła zainteresowań, koła

przedmiotowe, zajęcia sportowe, zajęcia w Astrobazie, pracę w wolontariacie). Nauczyciele na lekcjach

i zajęciach pozalekcyjnych stwarzają warunki i możliwości rozwiązywania różnorodnych zadań i problemów,

systematycznie też kształcą umiejętności zawarte w podstawie programowej, zgodnie ze sposobami

i warunkami jej realizacji.

Ankietowani uczniowie klas drugich  są szczególnie zadowoleni z osiągniętych wyników w nauce i wysokiej
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frekwencji; uczestnictwa w konkursach i zawodach sportowych; z zaangażowania w działania na rzecz klasy

i szkoły oraz nawiązania nowych znajomości. 

Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują

je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Zadania wykonywane przez uczniów

na wszystkich obserwowanych lekcjach pozwalają im na: zapamiętywanie faktów, definicji, wykonywanie

powtarzalnych procedur (np. demonstrowanie nabytej wiedzy, przywoływanie z pamięci pojęć, faktów,

terminów, metod, modeli);  zastosowanie umiejętności i pojęć (np. wyjaśnianie własnymi słowami omawianych

pojęć, porównywanie i wnioskowanie na bazie zapamiętywanych informacji, stosowanie wiedzy w sytuacjach

typowych), co ilustruje tabela 1. Nauczyciele tworzą sytuacje, w których uczniowie rozwiązują problemy

badawcze. Zdaniem ankietowanych uczniów na lekcjach wykorzystują to, czego nauczyli się wcześniej (wyk.

1j).

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Zadania wykonywane przez uczniów na lekcji pozwalają im na: [OZ] (10390)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zapamiętywanie faktów, definicji, wykonywanie powtarzalnych procedur

(np. demonstrowanie nabytej wiedzy, przywoływanie z pamięci pojęć,

faktów, terminów, metod, modeli),

8 / 0 100 / 0

2 zastosowanie umiejętności i pojęć (np. wyjaśnianie własnymi słowami

omawianych pojęć, porównywanie i wnioskowanie na bazie

zapamiętywanych informacji, stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych),

8 / 0 100 / 0

3 rozumowanie, używanie dowodów, argumentowanie na podstawie analizy

faktów (np. rozwiązywanie problemów, dokonywanie uogólnień,

rozwiązywanie problemów),

4 / 4 50 / 50

4 złożone rozumowanie, dokonywanie analizy struktury ze wskazaniem na

związki pomiędzy jej poszczególnymi elementami (np. stosowanie wiedzy

i umiejętności w sytuacjach nietypowych, budowanie teorii, formułowanie

sądów i opinii wraz z uzasadnieniem).

2 / 6 25 / 75

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej

realizacji.  Ankietowani nauczyciele zadeklarowali kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności:

czytanie (wyk. 1j); myślenie naukowe (wyk. 2j); myślenie matematyczne (wyk. 3j); umiejętność uczenia się

(wyk. 4j); umiejętność pracy zespołowej (wyk.5j);  umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi (wyk. 6j); umiejętność komunikowania się w języku ojczystym (wyk. 7j);

wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji (wyk. 8j) oraz prowadzenie zajęć zgodnie

z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej (tab. 2, tab.3). Podczas obserwowanych zajęć

nauczyciele kształtowali u uczniów podstawowe umiejętności opisane w podstawie programowej. Działania

miały na celu np.: wyciąganie wniosków na podstawie tekstu, przykładów z literatury, własnych spostrzeżeń;

uczenie kompetentnej, wnikliwej analizy tekstu; doskonalenie umiejętności pracy z atlasem, mapą fizyczną

świata, rysunkami poglądowymi. Uczniowie wykorzystywali wcześniej nabytą wiedzę i stosowali ją w działaniach

praktycznych.  Do najrzadziej obserwowanych umiejętności należały: umiejętność pracy zespołowej 1/7 oraz

umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla

wyszukiwania i korzystania z informacji (1/7), co ilustruje tabela 1. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j Wykres 6j

Wykres 7j Wykres 8j
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Które z najważniejszych umiejętności, opisanych w podstawie programowej dla danego etapu

kształcenia, były kształtowane u uczniów podczas lekcji? [OZ] (10391)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 czytanie 8 / 0 100 / 0

2 myślenie matematyczne 2 / 6 25 / 75

3 myślenie naukowe 6 / 2 75 / 25

4 umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym,

zarówno w mowie, jak i piśmie

8 / 0 100 / 0

5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i

korzystania z informacji

1 / 7 12.5 / 87.5

6 umiejętność uczenia się 4 / 4 50 / 50

7 umiejętność pracy zespołowej 1 / 7 12.5 / 87.5

8 umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy

informacji

4 / 4 50 / 50

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej wykorzystał/a Pan/i

podczas tej lekcji? [WNPO] (7650)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 czytanie ze zrozumieniem

2 praca zespołowa

3 korzystanie z różnych źródeł wiedzy

4 utrwalanie postawy naukowej

5 indywidualne podejście do ucznia

6 kształtowanie myślenia matematycznego

7 wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce

8 komunikowanie się w języku ojczystym
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej wykorzystuje Pan/i

systematycznie? [WNPO] (7392)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 mobilizowanie uczniów do generowania własnych

pomysłów, rozwiązań

2 organizowanie pozalekcyjnych form nauki

3 przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie

informacyjnym

4 wykorzystanie mediów edukacyjnych

5 wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce

6 zadbanie o infrastrukturę (uczenie się i zapewnie

bezpieczeństwa)

Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,

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

W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości

rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.  Wszyscy nauczyciele monitorują osiągnięcia

uczniów (wyk. 1w) stosując ocenianie bieżące, podsumowujące, wprowadzając elementy oceniania

kształtującego. Wnioski z analiz osiągnięć uczniów  wykorzystują w swojej pracy:  dostosowują wymagania,

treści nauczania i metody pracy do możliwości uczniów; planują proces lekcyjny; utrwalają wiadomości oraz

słabiej opanowane umiejętności; ćwiczą zadania typowe dla egzaminu maturalnego w celu uzyskania jak

najlepszego wyniku; motywuję uczniów do samodzielnej pracy i rozwijania ich zainteresowań. Wnioski z analiz

służą również samoocenie i sprawdzeniu efektywności pracy nauczycieli.

 Podczas obserwowanych lekcji zwracali uwagę na te elementy odpowiedzi lub działań ucznia, które były

nieprawidłowe. Sprawdzali, czy uczniowie właściwie zrozumieli przekazywane informacje, w jaki sposób

wykonywali zadania oraz prosili uczniów o podsumowanie (tab.1).
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  W jaki sposób nauczyciel monitoruje nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia

podczas lekcji? Proszę zaznaczyć wszystkie zachowania nauczyciela, które wystąpiły na tej lekcji. [OZ] (6884)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 Sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli. 8 / 0 100 / 0

2 Sprawdza, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania. 6 / 2 75 / 25

3 Zadaje pytania. 8 / 0 100 / 0

4 Prosi uczniów o podsumowanie. 6 / 2 75 / 25

5 Wykorzystuje techniki badawcze. 1 / 7 12.5 / 87.5

6 Pyta uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy. 0 / 8 0 / 100

7 Stwarza uczniom możliwość zadania pytania. 1 / 7 12.5 / 87.5

8 Inne, jakie? 0 / 8 0 / 100

W wymaganiu "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o

działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

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

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych.

Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu

efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy

osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają

skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych.  Analiza wyników egzaminów

maturalnych (z trzech ostatnich lat) wskazuje na  wzrost efektów kształcenia ze wszystkich przedmiotów. 

Szczególnie w bloku przedmiotów humanistycznych, obowiązkowych, zdawanych na poziomie podstawowym,

a także w wybranych przedmiotach dodatkowych (zdawanych w 2013 i 2014 ) na poziomie podstawowym. 

Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych są wyższe od tych uzyskiwanych w powiecie,

województwie kujawsko-pomorskim i w kraju (5,6 stanin). Pozycja Szkoły ze względu na wskaźniki wyniku

końcowego i Edukacyjnej Wartości Dodanej świadczy o wzroście efektów kształcenia z przedmiotów

humanistycznych (w obszarach :tworzenie wypowiedzi pisemnej( j. polski i j. angielski); rozumienie tekstu

pisanego(języki obce); odbiór wypowiedzi i zawartych w nich informacji. Szkoła podejmuje liczne działania,

które wpływają na wyniki egzaminów i wzrost efektów kształcenia. Uczniowie przygotowując się do egzaminu

maturalnego  uczestniczą w zajęciach fakultatywnych z przedmiotów maturalnych (obowiązkowych
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i dodatkowych); korzystają z konsultacji maturalnych organizowanych na zajęciach z art.42 KN; uczestniczą

w zajęciach dodatkowych, przygotowujących do egzaminów w ramach projektu „ Wiedza moją przyszłością”;

przystępują do kilku egzaminów próbnych.

Wdrażanie wniosków wynikających z monitorowania i analizowania osiągnięć  przyczyniło się do sukcesów

uczniów :

●  wysoka zdawalność egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych, uzyskiwanie wysokich

wyników w nauce (liczba uczniów ze średnią powyżej 4,00), stypendia Prezesa Rady Ministrów

i Marszalka Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

● zakwalifikowanie  dwóch uczennic  do II etapu konkursu przedmiotowego Olimpiady Literatury

i Języka Polskiego, awans uczennicy z klasy II do etapu wojewódzkiego Olimpiady Losy żołnierza

i dzieje oręża polskiego w latach1531-1683 ,,Od Obertyna do Wiednia";

●  uzyskanie tytułu laureata z II Międzyszkolnego Konkursu w ramach projektu Zintegrowany program

nauczania matematyki, fizyki i informatyki – nowe wyzwania w edukacji;

● liczne sukcesy wokalne uczennic liceum na przeglądach i festiwalach na terenie całego kraju: 

I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Vocale 2015, I miejsce w 2014r oraz wyróżnienie w XIII

Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dzieci i Młodzieży Nad Wierną Rzeką 2015 , Grand Prix na XX

Międzynarodowym Festiwalu Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych w Kielcach, II miejsce w XXII

Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Francuskiej w Radziejowie w 2015;

●  liczne sukcesy recytatorskie i krasomówcze w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich: w XXXVII

i XXXVIII Finale Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Kujawskiej im. Franciszka Becińskiego

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych II miejsce 2014, I miejsce i II oraz wyróżnienie w 2015, II

miejsce w XXIX Ogólnopolskim Turnieju Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej;

●  sukcesy uczniów w zawodach sportowych (różnego szczebla) w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt,

w piłce ręcznej chłopców i dziewcząt, w pływaniu: – IV miejsce w finale wojewódzkim

Kujawsko-Pomorskiej Licealiady w piłce siatkowej chłopców 2014/15 itp.
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz

sytuację społeczną każdego ucznia. Wsparcie otrzymują wszyscy rozpoznani uczniowie. W razie

potrzeby udzielane jest również doraźne wsparcie materialne. Nauczyciele rozmawiają z rodzicami

o możliwościach i potrzebach ich dzieci. Tworząc ofertę szkoła kieruje się założeniami zawartymi

w misji  zawartej w Kierunkach Rozwoju Zespołu Szkół i Placówek. Bierze się pod uwagę potrzeby

edukacyjne młodzieży, uzdolnienia ,  plany edukacyjne, zainteresowania i pasje. Wpływ na jej

kształt mają również sugestie i oczekiwania rodziców. Uczniowie mogą uczestniczyć we wszystkich

zajęciach, na których chcą być. Ich zdaniem większość nauczycieli upewnia się, czy zrozumieli to,

o czym była mowa na lekcji  oraz rozmawia z nimi jak radzić sobie z trudnościami w szkole. Na

lekcjach nauczyciele udzielają dodatkowych wyjaśnień. Szkoła organizuje  działania profilaktyczne

oraz  imprezy i uroczystości z udziałem wszystkich uczniów Zespołu Szkół, co sprzyja integracji. 

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W szkole  rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz

sytuację społeczną każdego ucznia.  W tym celu szkoła korzysta z różnych źródeł wiedzy np.: testów

na wejście z różnych przedmiotów;  wywiadów wychowawczych dotyczących sytuacji rodzinnej, zainteresowań,

potrzeb; wywiadów,  rozmów z uczniami lub rodzicami, innymi nauczycielami (informacja zwrotna);  wymiany

informacji między nauczycielami podczas spotkań zespołu wychowawczego; zajęć z psychologiem z poradni

psychologiczno – pedagogicznej; obserwacji bieżącej ucznia na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych,

przerwach, uroczystościach szkolnych, zawodach sportowych, wyjściach i wycieczkach szkolnych. Nauczyciele

analizują bieżące osiągnięcia uczniów i obserwują ich zachowanie; dostosowują pracę do informacji zawartych

w opiniach poradni; analizują wyniki egzaminów zewnętrznych;  analizują sprawdziany, stwarzają możliwości

poprawy ocen. W roku szkolnym 2015/2016 w liceum ogólnokształcącym zostało rozpoznanych 27 uczniów,

którzy potrzebują wsparcia. Są to uczniowie :

a) szczególnie uzdolnieni, przygotowujący się do olimpiad, konkursów przedmiotowych, chcący pogłębiać

i rozwijać swoje zainteresowania z wybranych przedmiotów m.in. z geografii, chemii, fizyki, języka polskiego

i matematyki;

b) uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zdiagnozowani w poradniach psychologiczno –

pedagogicznych, najczęściej z dysleksją, dysgrafią bądź dysortografią, ale także uczniowie z orzeczeniami

o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniom udzielano pomocy z następujących przedmiotów: język polski,

język angielski, matematyka;

 c) uczniowie z niepowodzeniami edukacyjnymi, to uczniowie, którzy mieli problemy z uzyskaniem oceny

pozytywnej z danego przedmiotu, którzy sami zgłosili taką potrzebę lub z takim wnioskiem wystąpił
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wychowawca. Pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęto 3 uczniów  z następujących przedmiotów:

matematyka, chemia. Zajęcia te mają na celu pomóc uczniom uzupełnić braki, bądź ćwiczyć bieżący materiał,

który jest trudny do opanowania celem uzyskania pozytywnej oceny z tych przedmiotów.

Wsparcie otrzymali wszyscy rozpoznani uczniowie. W razie potrzeby szkoła  udziela również  uczniom doraźnego

wsparcia materialnego, a także wspiera  uczniów mających problemy zdrowotne. Nauczyciele rozmawiają

z rodzicami o możliwościach i potrzebach ich dzieci (wyk. 1j), znają ich najważniejsze potrzeby rozwojowe (tab.

1)

Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie są najważniejsze potrzeby rozwojowe (społeczne, poznawcze, emocjonalne) Państwa

uczniów? [WNO] (7779)

Tab.1

 
 



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 20/30

      

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju

lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów

niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.  Szkoła rozpoznaje

możliwości edukacyjne uczniów w oparciu o analizę dokumentacji rekrutacyjnej, poprzez testy diagnostyczne,

bieżące wyniki sprawdzianów, wypowiedzi ustnych, opinie wydane przez poradnie, rozmowy z uczniami

i rodzicami, obserwacje bieżące. Wychowawcy i nauczyciele wymieniają się spostrzeżeniami, konsultują się

w kwestiach dotyczących potrzeb uczniów. Wychowawcy planując pracę uwzględniają problemy związane ze

wsparciem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Organizują dodatkowe zajęcia  dydaktyczno –

wyrównawcze. Działają koła zainteresowań z następujących przedmiotów: chemia, fizyka, geografia, język

polski, matematyka. Nauczyciele zapoznając się z opiniami i obserwując osiągnięcia uczniów, indywidualizują

pracę na lekcjach, dostosowują tempo pracy do ich możliwości. Motywują uczniów do nauki i doceniają ich

postępy i sukcesy. Uczniom zdolnym umożliwia się udział w konkursach, planuje się pracę pod kątem wymagań

konkursowych na zajęciach pozalekcyjnych. Wsparciem jest również udział w projektach o charakterze

edukacyjnym. W roku szkolnym 2014/2015 szkoła uczestniczyła w projekcie ,,Wiedza moją przyszłością".

W zajęciach przygotowujących do egzaminu maturalnego, z zakresu doradztwa zawodowego, w wyjazdach

edukacyjnych wzięło udział ponad 160 uczniów. Wsparciem dla wychowawców są zajęcia z psychologami,

kuratorem sądowym, pedagogiem, policją, terapeutą z Poradni Terapii Uzależnień. Tylko nieliczna  część 

uczniów nie korzysta z oferowanych zajęć dodatkowych (około 40 uczniów). Są to uczniowie mieszkający

w odległych od Radziejowa miejscowościach (problem z dojazdem do domu w godzinach popołudniowych ) oraz 

uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez inne miejscowe placówki, głównie Państwową

Szkołę Muzyczną I stopnia. Tworząc ofertę szkoła kieruje się założeniami zawartymi w misji szkoły zawartej

w Kierunkach Rozwoju Zespołu Szkół i Placówek. Bierze się pod uwagę potrzeby edukacyjne młodzieży,

uzdolnienia uczniów, ich plany edukacyjne, zainteresowania i pasje. Wpływ na jej kształt mają również sugestie

i oczekiwania rodziców. Oferta jest adekwatna do posiadanej bazy, pomocy dydaktycznych, warunków

lokalowych. Uwzględnia też kwalifikacje kadry pedagogicznej, a także możliwości wynikające ze współpracy

z wyższymi uczelniami (wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne, naukowe) oraz udział w edukacyjnych projektach

edukacyjnych. Jednym z elementów jaki bierze się pod uwagę tworząc ofertę jest także kultywowanie tradycji

szkoły. Działania nauczycieli wynikają z wcześniejszego rozpoznania potrzeb i możliwości ich uczniów. Zdaniem

rodziców, zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb ich dzieci (wyk. 1j). Większość uczniów może wybrać

z oferty szkoły zajęcia, które ich interesują (wyk. 2j).
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Wykres 1j Wykres 2j

W wymaganiu "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich

indywidualnej sytuacji " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.

W szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego

. Nauczyciele podczas obserwowanych zajęć  kierowali do uczniów pytania o różnym stopniu trudności (zgodnie

z ich umiejętnościami językowymi);  różnicowali zadania podczas pracy w grupach;  indywidualizowali tempo

pracy. Uczniowie wybierali zadania, które chcą rozwiązać; wykonywali zadania na miarę swoich możliwości,

mieli możliwość wyboru zadań do wykonania w domu; sami oceniali posiadane umiejętności. Nauczyciele

motywowali uczniów do angażowania się w proces uczenia się. Uczniowie mogą, uczestniczyć we wszystkich

zajęciach, na których chcą być (wyk. 3j). Ich zdaniem większość nauczycieli upewnia się, czy zrozumieli to,

o czym była mowa na lekcji (wyk. 2j) oraz rozmawia z nimi jak radzić sobie z trudnościami w szkole (wyk. 1j). 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania: Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji

społecznej.

Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej.  Nauczyciele

wykorzystują pozyskane informacje do organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej

(pomoc w uzyskaniu stypendiów szkolnych i socjalnych) oraz dostosowania tematyki kół zainteresowań.

W ramach działań profilaktycznych zaplanowano spotkania z terapeutą uzależnień, policjantem, kuratorem,

pedagogiem szkolnym, psychologiem. Zdaniem rodziców szkoła bierze pod uwagę sytuację

społeczno-ekonomiczną swoich uczniów. Organizuje pomoc dla uczniów potrzebujących wsparcia (zajęcia

wyrównawcze) oraz  proponuje koła zainteresowań dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania. Na

lekcjach nauczyciele udzielają dodatkowych wyjaśnień. Podejmowane są działania profilaktyczne oraz

organizowane imprezy i uroczystości z udziałem wszystkich uczniów Zespołu Szkół, co sprzyja integracji. 

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

odpowiada ich potrzebom.

W pinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom.

Nauczyciele dają uczniom do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości (wyk. 1j, 2j). Służą radą i wspierają

rodziców w sytuacjach trudnych dla ich dzieci (wyk. 4j, 5j). Mówią, że uczniowie mogą się nauczyć nawet

trudnych rzeczy (wyk. 3j).

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

Wykres 5j
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Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań

zewnętrznych i wewnętrznych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole analizuje się wyniki  egzaminów oraz wyniki ewaluacji  wewnętrznej. Analizy, zdaniem

dyrektora i nauczycieli, prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, które służą

do planowania pracy z uczniami i form doskonalenia dla nauczycieli. 

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 analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej

i wewnętrznej. Analizy, zdaniem dyrektora i nauczycieli, prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji,

na podstawie których planuje się i podejmuje działania. Po analizie wyników egzaminów zewnętrznych

sformułowano następujące wnioski:

 • motywować uczniów do powtarzania i systematyzowania dotychczas zrealizowanego materiału, zwiększyć

wkład pracy własnej ucznia,

 • zwracać uwagę na dokładne czytanie poleceń, doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem,

 • ćwiczyć wykorzystywanie różnych źródeł informacji, odczytywanie, przetwarzanie informacji tekstowych,

graficznych i liczbowych,

• ćwiczyć zadania wymagające opracowania i zrealizowania kilkuetapowej strategii , umiejętności opracowania

i przeprowadzenia logicznego ciągu następujących po sobie działań,

• ćwiczyć zadania wymagające przeprowadzenia rozumowania, prowadzącego do uzasadnienia prawdziwości

twierdzenia lub własności obiektów matematycznych, szczególnie z zakresu algebry i geometrii,

• kształtować tworzenie prostych modeli matematycznych do zadań praktycznych,

• w celu większego uatrakcyjnienia i podnoszenia jakości pracy szkoły urozmaicić i indywidualizować pracę

z uczniem poprzez stosowanie większej ilości metod aktywizujących, dostosowanych do potrzeb każdego

ucznia;

 • w miarę możliwości proponować uczniom zajęcia innowacyjne, wyróżniające szkołę spośród innych szkół,

dające przewagę w procesie rekrutacyjnym,

• ćwiczyć sprawne posługiwanie się "Zestawem wybranych wzorów matematycznych", tablic fizycznych,

chemicznych.

 Na podstawie wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych i ewaluacji wewnętrznej nauczyciele pracujący

w jednym oddziale podjęli szereg działań związanych z procesem uczenia się. Zespoły przedmiotowe dokonują

uzgodnień dotyczących wprowadzanych działań. Analizując wyniki egzaminu maturalnego w ostatnich trzech
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latach - 2013 – 2015 (2013 i 2014 – stara matura, 2015 – nowa matura) należy stwierdzić, że widoczny jest

wzrost efektów kształcenia z języka polskiego i języka angielskiego na poziomie podstawowym. Wyniki

z większości przedmiotów są wyższe niż wyniki ogólnopolskie. 

Obszar badania: Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i egzaminów

zewnętrznych oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę lub

placówkę monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz

wniosków z ewaluacji wewnętrznej  są przez szkołę  monitorowane i analizowane, a w razie

potrzeby modyfikowane. Zdaniem dyrektora, na poziomie szkoły, działania wynikające z analizy egzaminów

zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej monitoruje się poprzez : obserwację zajęć lekcyjnych; analizę

realizacji podstawy programowej;  analizę wyników próbnych egzaminów (w  celu porównania wyników

i stwierdzenia czy wskazane braki są eliminowane); analizę dokumentacji nauczyciela oraz wychowawcy (plany

nauczania, rozkłady materiału, PSO, plany wychowawcze, teczki wychowawcy); obserwację działań nauczycieli

(przygotowania uczniów do konkursów, zawodów sportowych, uroczystości szkolnych);  realizację godzin

z art.42 Karty Nauczyciela. Wyniki monitorowania działań wykorzystuje się do: planowania wewnątrzszkolnych

form doskonalenia nauczycieli (ocenianie kształtujące, pzo, zdobywanie uprawnień egzaminatora) ;

uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej szkoły (wybór zajęć fakultatywnych);  poprawy współpracy z rodzicami

(propozycja czynnego uczestnictwa w życiu szkoły – Noc w Łokietku, Nocne czytanie "Pana Tadeusza");

przygotowania testów próbnych egzaminów;  konstruowania odpowiednich testów wykorzystywanych podczas

prac klasowych i sprawdzianów; planowania dodatkowych zajęć dla uczniów z trudnościami po pierwszym

półroczu; przydzielania zajęć w celu realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej;  sprawdzania efektów

pracy nauczycieli oraz planowania zajęć fakultatywnych z poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele uczący

w jednym oddziale uwzględniają wnioski w swojej pracy (konstruują testy, sprawdziany, prace klasowe, kładą

nacisk przy tym na treści, które zostały słabiej opanowane przez uczniów, przy wypowiedziach ustnych

uwzględniają  podstawowe zasady retoryki, stosowania pojęć i zasad poprawnej polszczyzny.

Przy konstruowaniu zadań do pracy na lekcji oraz zadań domowych zwracają  uwagę na argumentację

w zakresie analizy i interpretacji tekstu, na doskonalenie czytania ze zrozumieniem. Zbierają informacje

zwrotne od uczniów, sprawdzają, czy uczniowie właściwie zrozumieli kwestie, które sprawiały kłopot ich

starszym kolegom na egzaminie maturalnym. Wychowawczyni na bieżąco monitoruje frekwencję swoich

uczniów. Wyniki monitorowania posłużyły do zmodyfikowania typów zadań na sprawdzianach, pracach

klasowych, testach. Zwiększono liczbę odpowiedzi ustnych podczas zajęć oraz  ćwiczeń  konstruowania

wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym (teza, argumenty, wnioski).
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W wymaganiu "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 " w odniesieniu do poziomu wysokiego

zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

W szkole  nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.  Zapoznają się z wynikami matur podczas

posiedzeń rady pedagogicznej oraz spotkań w zespołach przedmiotowych (wyk. 1j). Analizują wyniki i wyciągają

wnioski do dalszej pracy oraz ustalają sposób ich realizacji. 

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jeżeli tak, proszę wymienić, jakie to badania i jakie wnioski z nich płyną dla pracy z uczniami

tej szkoły? [AN] (10460)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 26

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Egzamin maturalny WNIOSKI: - ćwiczenia zadań

wymagających rozumowania opartego na postawieniu

tezy (hipotezy), argumentacji popartej przykładami,

wnioskowaniu; - przypominać o konieczności uważnego

czytania poleceń, zwłaszcza jeśli chodzi o doskonalenie

umiejętności czytania ze zrozumieniem; - ćwiczyć

wykorzystywanie różnych źródeł informacji,

odczytywanie, przetwarzanie informacji tekstowych,

graficznych; - większy nacisk położyć na ćwiczenia

związane z rozumieniem pojęć, a nie tylko te oparte na

algorytmach; - ćwiczyć umiejętność konstruowania

trafnych, szerokich i pogłębionych argumentów

(uwzględniających różne konteksty kulturowe - filozofia,

malarstwo, muzyka, historia itp.); - zaplanować

ćwiczenia polegające na redagowaniu streszczenia

logicznego tekstu; - przeprowadziwszy analizę

jakościową i ilościową, wskazać obszary bardzo łatwe,

łatwe, trudne, bardzo trudne, by na ich podstawie

redagować wnioski i wprowadzać je w pracy z kolejnymi

klasami; - zachęcać uczniów do rzetelnego powtarzania i

systematyzowania dotychczas zrealizowanego materiału,

zwiększyć wkład pracy własnej ucznia; - wzbogacać

zasób słownictwa uczniów, zwłaszcza terminologii

związanej z nauką o języku i teorią literatury.

Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.

W szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych  do planowania działań przez nauczycieli.

W wyniku refleksji związanej z wynikami tych badań nauczyciele:

●  planowali  swoją pracę wychowawczo - dydaktyczną pod kątem motywowania uczniów

do zdobywania wiedzy;

● zachęcali uczniów do samodzielnego rozwiązywania przykładowych arkuszy maturalnych; pracy

z Internetem (oglądania filmów edukacyjnych, instruktażowych);

● doskonalili swój warsztat pracy, w tym zdobywali uprawnienia egzaminatora egzaminu maturalnego;

● zapoznali uczniów z zasadami i wymaganiami egzaminu maturalnego, jego formą , najczęściej

popełnianymi przez uczniów błędami , sposobami rozwiązywania zadań zamkniętych;
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●  zorganizowali dodatkowe konsultacje dla maturzystów;

● w ramach godzin z art. 42 Karty Nauczyciela prowadzili pracę indywidualną z uczniami mającym

trudności z opanowaniem materiału nauczania lub bardzo zdolnymi, uczącymi się danego przedmiotu

na poziomie rozszerzony;

● prowadzili dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozszerzające umiejętności uczniów w ramach funduszy

unijnych (projekty „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” oraz „Wiedza moją przyszłością”) ;

● przeprowadzali próbne egzaminów maturalne (wyk. 1w).

 

Wykres 1o
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