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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 29-04-2013 - 30-06-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Teresa Zając, Elzbieta Skrzypek.

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 25

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

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

6

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

58

Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Mój dzień"

Badanie na próbie pełnej
uczniów najstarszych klas

46

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele trzech
ostatnich roczników, dobrani
losowo

7

Rodzice Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

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

9

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

54

Partnerzy szkoły,
przedstawiciele samorządu
lokalnego

Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)

Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy

10

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  

 3 / 21Raport z ewaluacji: Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie



Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie

Patron

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Cieszyn

Ulica Matejki

Numer 3

Kod pocztowy 43-400

Urząd pocztowy Cieszyn

Telefon 0338520732

Fax

Www spcieszyn.edu.pl

Regon 07044935200000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 285

Oddziały 12

Nauczyciele pełnozatrudnieni 23

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 7

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 4

Średnia liczba uczących się w oddziale 23.75

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

12.39

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat cieszyński

Gmina Cieszyn

Typ gminy gmina miejska

Liczba mieszkańców  

Wysokość wydatków na oświatę  

Stopa bezrobocia  
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Wprowadzenie: obraz placówki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie została założona w 1906r. Budynek mieści dwie odrębne szkoły,
Szkołę Podstawową nr 1 oraz Gimnazjum nr 1 z osobnymi wejściami. Szkoła jest średniej wielkości placówką
oświatową, usytuowaną w centrum miasta. W roku szkolnym 2012/2013 w szkole jest 287 uczniów w 12
oddziałach (po 2 oddziały w klasach I – VI), średnio w klasie jest 24 uczniów. Szkoła posiada 14 sal lekcyjnych,
dwie pracownie komputerowe (jedną dla uczniów klas IV – VI i drugą uczniów klas I – III), salkę do gimnastyki
korekcyjnej, salkę do gry w tenisa stołowego, pracownię plastyczno – muzyczną, bibliotekę z Internetowym
Centrum Informacji Multimedialnej, czytelnię, aulę, świetlicę, szatnie, dziedziniec wewnętrzny oraz gabinet
medyczny prowadzony przez pielęgniarkę szkolną. Szkoła posiada tablicę multimedialną, ale nie posiada sali
gimnastycznej. Gimnazjum nr 1 udostępnia szkole salę gimnastyczną jeden raz w tygodniu. Uczniowie szkoły
podstawowej klas IV- VI korzystają również z hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego i z sali
gimnastycznej Stowarzyszenia SILOE IN NOBIS Sióstr Boromeuszek w Cieszynie. Uczniowie klas I – III ćwiczą
w szkolnej auli oraz chodzą na basen do Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie. Uczniowie mogą korzystać ze
świetlicy szkolnej, która jest czynna od godziny 7.00 do 16.00. Szkoła ma swój hymn, który jest wykorzystany
w podręczniku autorstwa nauczycielki szkoły, pani metodyk Anny Wysockiej pt. „Lekcje komputerowe z pomysłem
dla klasy V”. Uczniowie redagują gazetkę szkolną „Nowinki nie tylko z Jedynki”. Prowadzą kronikę oraz stronę
internetową http://www.sp1cieszyn.edu.pl Pracą pedagogiczną zajmuje się 32 nauczycieli (27 pełnozatrudnionych),
w tym pedagog szkolny, logopeda, psycholog i bibliotekarz, z czego nauczycieli dyplomowanych jest 23,
mianowanych 5 nauczycieli, kontraktowych 4. Szkoła realizuje 16 programów własnych, przyjętych
na posiedzeniach rady pedagogicznej. Uczestniczyli lub uczestniczą w projektach współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Szkoła szansą i wyzwaniem” - wsparcie rozwoju uczniów klas I - VI
przez stworzenie możliwości poszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej
(2008-2010), „Radosna szkoła”– doposażenie bazy sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw
w klasach I – III (2010), projekt „CISO – Cieszyński Informatyczny System Oświatowy”- zintegrowany system
wspomagający zarządzanie oświatą oparty o sieć Internet, w skład którego weszło specjalistyczne
oprogramowanie, sprzęt komputerowy, system aplikacji oraz portal edukacyjny (2010- 2013), „PEWNIAK -
pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu - podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli
edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej woj. śląskiego” (2012), „Moja szkoła” - wsparcie rozwoju
uczniów klas I - III przez stworzenie możliwości poszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych i pomocy psychologiczno
– pedagogicznej (2011 do nadal). Szkoła bierze udział w programach rządowych: „Bezpieczna i przyjazna szkoła
2007-2013”- budowanie szkoły wymagającej i wspierającej uczniów. W programie wzmacnia się doskonalenie
umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców oraz kształtuje się umiejętności społeczne i emocjonalne
uczniów, w programie „Szklanka mleka – mleko z klasą”, w którym kształtuje się wśród dzieci i młodzieży dobre
nawyki żywieniowe poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych oraz rządowy program „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”. Do znaczących osiągnięć szkoły w ostatnich latach należy zaliczyć przyznanie
prestiżowych certyfikatów i wyróżnień: Europejska Odznakę Jakości e-Twinning za projekt „Wakacje w liczbach”,
Certyfikat za udział w programie społecznym „Szkoła bez przemocy”, Certyfikat za ukończenie „Ścieżki Wiedzy
o Roślinach Egzotycznych”, Certyfikat za udział w programie „Klub Bezpiecznego Puchatka”, Certyfikat za udział
w projekcie „Pewniak”, Dyplom uznania za aktywny udział w kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
Certyfikat „W ramach ogólnopolskiej zbiórki baterii”, Certyfikat „Szkoła z klasą”, Certyfikat uczestnictwa
w „Ogólnopolskim sprawdzianie kompetencji trzecioklasisty z OPERONEM”, Certyfikat uczestnictwa w „Próbnym
sprawdzanie szóstoklasisty z OPERONEM”. Co roku klasy II i III wyjeżdżają na „zieloną szkołę” do Domu
Wczasów Dziecięcych w Porąbce, do Kopalni Soli w Bochni. Co roku organizowane są darmowe warsztaty
w czasie ferii zimowych, a w czasie wakacji dwutygodniowe półkolonie. Tradycją szkoły jest coroczny festyn
szkolny z okazji Dnia Dziecka organizowany z ogromnym zaangażowaniem Rady Rodziców. Nawiązano
współpracę zagraniczną z Czechami, z Zakladni Skola, Praha 2. Uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej nr 1
w Cieszynie brali udział w tygodniowej wycieczce do Pragi oraz Wiednia. Co roku wychowawcy klas I wraz
z nauczycielami języka angielskiego i muzyki organizują lekcje pokazowe dla dzieci 6-letnich i ich rodziców. Szkoła
nawiązała współpracę z Uniwersytetem Śląskim Filia w Cieszynie oraz z Kolegium Nauczycielskim w sprawie
praktyk pedagogicznych dla słuchaczy tych uczelni. Tradycją szkoły jest organizowanie uroczystości „Święta
Rodziny” przez uczniów klas pierwszych. Klasy drugie przygotowują uroczystość „Dnia Babci i Dziadka”, a klasy
trzecie przygotowują lekcję, na którą zapraszają swoich rodziców. Uczniowie klas starszych pod okiem nauczycieli
przygotowują program artystyczny prezentowany w Teatrze Polskim w Cieszynie podczas imprezy „Szkolna Ławka
Artystyczna”. Z okazji świąt Bożego Narodzenia przygotowują „Jasełka”, których międzyszkolny finał można
podziwiać w Cieszyńskim Domu Narodowym. Cykliczną imprezą jest również organizowana z okazji pierwszego
dnia wiosny „Olimpiada wiosenna”. Są to międzyklasowe rozgrywki sportowe w połączeniu z wiedzą przedmiotowo
– przyrodniczą. Uczniowie placówki uczestniczą w cyklicznej imprezie „Cieszyński Fortuna Bieg”. 
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Wyniki ewaluacji:

Obszar: Efekty

Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Komentarz:

Szkoła analizuje wyniki sprawdzianu zewnętrznego w sposób ilościowy na poziomie każdego ucznia
i zespołu klasowego oraz jakościowy poprzez analizę osiągniętych standardów. Celem analizy jest
ustalenie wniosków do dalszej pracy. Wnioski z analizy są wdrażane i przyczyniają się do wzrostu efektów
kształcenia.

Dyrektor i nauczyciele w wywiadzie twierdzą, że każdego roku w czerwcu, przeprowadza się analizę wyników
sprawdzianu w klasie szóstej, przez zespół nauczycieli w sposób ilościowy i jakościowy. Analizie ilościowej poddaje
się wyniki pojedynczych uczniów oraz wyniki na poziomie zespołów klasowych, a także dokonuje się analizy
porównawczej dwóch równoległych klas a i b. Punkty osiągnięte przez każdego ucznia grupowane są
w przedziałach punktowych, wyznaczonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Na tej podstawie określa się
procentowy wynik uczniów każdej klasy w danym staninie, stanin szkoły oraz oblicza się średnią arytmetyczną dla
szkoły. W ostatnich trzech latach szkoła znajdowała się w 5 staninie, który jest określany jako średni. W roku 2012
średnia arytmetyczna dla szkoły wyniosła 22,78 pkt., dla gminy 24,49 pkt., dla powiatu 22,98, dla województwa
22,56 pkt., dla kraju 22,75 pkt. W roku 2011 średnia arytmetyczna dla szkoły wyniosła 23,96 pkt., dla gminy 25,71
pkt., dla powiatu 25,47, dla województwa 24,96 pkt., dla kraju 25,27 pkt. W roku 2010 średnia arytmetyczna dla
szkoły wyniosła 24,40 pkt., dla gminy 26,13 pkt., dla powiatu 25,69, dla województwa 24,36 pkt., dla kraju 24,46
pkt.
Jakościowo analizuje się osiągnięte standardy dla każdego ucznia, na poziomie zespołów klasowych oraz
całościowo wszystkich uczniów w szkole. Osobno analizuje się standard: „czytanie”, „pisanie”, „rozumowanie”,
„korzystanie z informacji” i „wykorzystanie wiedzy w praktyce”. W każdym standardzie analizowane są zadania
z podziałem na łatwe i trudne. Każda analiza w poszczególnych standardach przedstawiana jest tabelarycznie,
w postaci wykresu oraz opisowo. Dane ze wszystkich standardów porównywane są z wynikami z ubiegłego roku.
Szczególną uwagę przywiązuje się do zadań trudnych, na podstawie których formułowane są wnioski. Zdaniem
dyrektora i nauczycieli, celem prowadzonych analiz jest ustalenia wniosków do dalszej pracy oraz do wzrostu
efektów kształcenia. Ustalono, że na matematyce oraz kółku matematycznym należy doskonalić umiejętność
wykonywania obliczeń dotyczących długości, masy, czasu, pieniędzy oraz powierzchni figur oraz systematycznie
rozwiązywać zadania, których treści odnoszą się do sytuacji praktycznych, spotykanych w życiu codziennym.
W tym celu, w klasach szóstych wprowadzono dodatkową, obowiązkową godzinę lekcji matematyki. Na języku
polskim należy: doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem od klasy pierwszej, kształcić umiejętność pisania
opowiadań, zgodnie ze specyfiką tej formy wypowiedzi, wprowadzić dodatkową pracę pisemną dla ucznia klasy VI,
systematycznie sprawdzaną przez nauczyciela.
Dyrektor i nauczyciele twierdzą, że wnioski z analizy są wdrażane i przyczyniają się do wzrostu wskaźników.
Przykładem wdrożonych wniosków, jest zdaniem dyrektora wyniki sprawdzianu w 2012r. w standardzie „czytanie”.
Po analizie poszczególnych zadań, średnia wskaźnika dla województwa wynosiła 0,63, dla klasy VI „a” 0,66, dla
klasy VI „b” 0,64, dla szkoły 0,65. Na 10 zadań sprawdzających standard „czytanie”, w 4 zadaniach szkoła była
powyżej średniej województwa, a w dwóch zadaniach była poniżej średniej. Pozostałe zadania wskazują na dobry
efekt prowadzonych całorocznych działań nauczyciela z uczniami. W standardzie „pisanie” średnia wskaźnika jest
wyższa o 0,8 punktu., w standardzie „korzystanie z informacji” jest o 1,3 punktu wyższa, a w standardzie
„korzystanie wiedzy w praktyce” jest na tym samym poziomie. Informację potwierdzają następujące dokumenty:
„Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie” z lat 2010- 2012, materiały
przekazane każdego roku przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie oraz protokoły z posiedzeń Rady
Pedagogicznej nr 13/2011/2012 z dnia 21.06.2012r., nr 14/2011/2012 z dnia 2.07.2012r., nr 15/2011/2012 z dnia
31.08.2012r.
Zdaniem nauczycieli, wdrażane wnioski z analizy sprawdzianu na lekcjach oraz na kółkach zainteresowań
przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Przedstawiciel organu prowadzącego podaje, że efekty w tej
szkole są na tym samym, średnim poziomie, inni partnerzy podają, że szkoła robi postępy, jest widoczny wzrost
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Edukacyjnej Wartości Dodanej u uczniowie szkoły, którzy trafili do Gimnazjum nr 1. Uczniowie ci, kontynuują swoje
zainteresowania zapoczątkowane w szkole podstawowej i osiągają sukcesy w śpiewaniu, w rozgrywkach
szachowych, sportowych oraz wykazują zdolności plastyczne.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Komentarz:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową. W szkole analizuje
się osiągnięcia uczniów, które uwzględniają ich możliwości rozwojowe i formułuje się wnioski. Nauczyciele
dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów, wdrażają wnioski z analizy osiągnięć
uczących się, które przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

Zdaniem wszystkich (25/25) ankietowanych nauczycieli, uczniowie w dużym stopniu opanowali w poprzednim roku
szkolnym wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową, zaznaczając na skali od 1 - 8 liczbę 7 i 6.
Odsetek uczniów niepromowanych w ostatnich dwóch latach wyniósł 1,74 % (w roku szkolnym 2011/2012).
Zdaniem partnerów i organu prowadzącego szkoła osiąga największe sukcesy w szachach, konkursie wiedzy
pożarniczej, w konkursach plastycznych. Dyrektor twierdzi, że szkoła realizuje 16 programów własnych, przyjętych
do realizacji przez Radę Pedagogiczną, w tym : „Szkolny Klub Szachowy Pasjonatów”, „Praca z dziećmi aktywnymi
aktorsko”, „Zapobieganie zaburzeniom czynnościowym narządu ruchu, jako wczesna profilaktyka”, „Przyjaciel
przygody”, „Muzyczne Puzzle”, „Wkraczając w progi szkoły - czuję się bezpiecznie”, „Program pracy z uczniem
o szczególnych potrzebach edukacyjnych - uczeń zdolny polonistycznie”, „Program działalności Samorządu
Uczniowskiego”, „Znam swoje prawa, wywiązuje się z obowiązków”, „Lubię matematykę”, „Z komputerem na ty”,
„Culture hunter”- angielska kultura, proza i poezja inspiracją do nauki języka angielskiego, „Teatr, nasze pole
aktywności”, „Program szkolnego koła PCK”, „Program pracy z uczniem zdolnym polonistycznie”, „Program pracy
z uczniem zdolnym matematycznie”. Nauczyciele przeprowadzają: diagnozę wstępną w klasie I – do 30 września,
badanie wyników nauczania w klasach III – V, w tym „Sprawdzian trzecioklasisty” do 30 maja, badają wyniki
nauczania z języka polskiego i angielskiego, z matematyki, przyrody, historii, zajęć komputerowych w klasach IV -
V na przełomie maja i czerwca, analizują sprawdziany próbne w klasach VI oraz analizują postępy uczniów klas
I-VI w oparciu o wyniki klasyfikacji śródrocznej, końcoworocznej i końcowej w klasie VI. Dane zamieszczone są
w protokole Rady Pedagogicznej nr 14/2011/2012 z dnia 2 lipca 2012r. Nauczyciele – wychowawcy klas I – VI
wypełniają na koniec pierwszego semestru i na koniec roku szkolnego protokół klasyfikacji, w którym analizują
wyniki uczniów wyróżniających się, uczniów mających trudności w nauce, frekwencję, zachowanie oraz stan
czytelnictwa - dane zamieszczone w protokole nr 12/2011/2012 z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 21
czerwca 2012r. Dyrektor dokonuje zbiorczej analizy osiągnięć uczniów z działalności dydaktycznej
i wychowawczej, którą przedstawia dwa razy w roku szkolnym w sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej (dane z analizy zamieszczone w protokole nr 15/2011/2012 z posiedzenia
Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2012r.
Zdaniem wszystkich (25/25) ankietowanych nauczycieli, analizuje się osiągnięcia wszystkich uczniów. Analizują
wyniki testów, sprawdzianów, dyktand, pracy samodzielnej, umiejętności czytania (tempo, płynność, intonacja,
poprawność), umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, samodzielne układanie opowiadań, umiejętności
muzyczne, sprawności techniczne i plastyczne. Zestawiają oceny śródroczne i końcoworoczne. Porównują
osiągnięcia danej klasy z klasą równoległą, porównują wyniki nauczania z poprzednim rokiem. Sprawdzają
i porównują wyniki konkursów. W roku szkolnym 2011/2012 w klasach I –VI liczba uczniów wynosiła 386, wszyscy
zostali sklasyfikowani. Promocję otrzymało 380 uczniów, co stanowi 97,87 %. W edukacji wczesnoszkolnej na 139
uczniów promocje uzyskało 135, co stanowi 97,12%, a 4 uczniów nie uzyskało promocji. Z wyróżnieniem ukończyło
klasę 50 uczniów, co stanowi 35,98 % uczniów klas I - III. W klasach IV – VI promocję otrzymało 145 uczniów,
co stanowi 98,63 % uczniów klas IV – VI, 2 uczniów nie uzyskało promocji, co stanowi 1,37% . Świadectwo
z wyróżnieniem ze średnia ocen 4,75 uzyskało 51 uczniów na 145, co stanowi 34,70% ogółu uczniów klas IV – VI,
z tego stypendium za wyniki w nauce ze średnią 5,00 otrzymało 31uczniów, co stanowi 21% ogółu uczniów klas IV
– VI. Zachowanie wzorowe otrzymało 69 uczniów. Najwyższą średnią szkoły 5,66 otrzymała uczennica klasy VI.
W opinii dyrektora, analizując osiągnięcia uczniów uwzględnia się ich możliwości rozwojowe. Pomocą
psychologiczno – pedagogiczną zostało objętych 21 uczniów klas I - III oraz 27 uczniów klas IV – VI.
Zajęcia z logopedą prowadzone są dla 19 uczniów, z psychologiem dla 21, korekcyjno- kompensacyjne dla 16
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uczniów. W szkole pracuje zespół wychowawczy i zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej
do rozwiązywania trudnych problemów oraz do analizy możliwości rozwojowych uczniów. Nauczycie twierdzą,
że podczas analizy osiągnięć biorą pod uwagę możliwości rozwojowe uczniów, a jako przykład podają: zapoznanie
się z opinią psychologiczno-pedagogiczną i uwzględnienie wskazówek poradni w pracy z uczniem klas I –III
na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych. Prowadzone są także zajęcia wyrównawcze dla klas
IV – VI z języka angielskiego, polskiego oraz z matematyki. Każda grupa zajęć wyrównawczych liczy po 8 uczniów.
Dla uczniów zdolnych prowadzone są kółka zainteresowań, przygotowujące do udziału w konkursach
z matematyki, języka polskiego, czy w zawodach sportowych. Uczniowie zdolni należą do kółka dziennikarskiego
i piszą artykuły do szkolnej gazetki „Nowinki nie tylko z Jedynki”. Uczestniczą w ogólnopolskim konkursie „Z
poprawną polszczyzną na co dzień”, w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”. Uczestniczą
w kole filozoficznym pod nazwą „Poszukiwacze mądrości”. Są mistrzami ortografii, piszą wiersze. Uczniowie
doskonalą swoje umiejętności na zajęciach Szkolnego Koła Sportowego, czego efektem jest uzyskanie
w Mistrzostwach Cieszyna Szkół Podstawowych: II miejsca w tenisie stołowym, II miejsca w mini piłce koszykowej
dziewcząt, II miejsca w biegach przełajowych, II miejsca w mini piłce siatkowej dziewcząt, III miejsca
w mistrzostwach w mini piłce ręcznej chłopców, III miejsca w szachach, III miejsca w Mistrzostwach Powiatu
Cieszyńskiego Szkół Podstawowych w szachach - drużynowo dziewcząt, III miejsce w Rejonowych Mistrzostwach
Szkół Podstawowych i Gimnazjów w szachach.
Zdaniem prawie wszystkich (51/54) ankietowanych rodziców, nauczyciele w tej szkole wierzą w możliwości ich
dzieci. Wierzą też, że mogą uzyskiwać lepsze wyniki. Zachęcają dzieci do uczestniczenia w kółkach zainteresowań
oraz w zajęciach pozalekcyjnych. Zachęcają ich dzieci do uczestnictwa w konkursach i zawodach sportowych.
Mobilizują uczniów mających trudności dydaktyczne do uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych. Dają
możliwość poprawiania ocen na wyższe, mają wsparcie nauczycieli.
Uczniowie twierdzą, że nauczyciele wierzą w nich, motywują ich słowami "dasz radę", "wierzę w ciebie", zapraszają
na zajęcia dodatkowe. Nauczyciele zachęcają najlepszych uczniów do udziału w konkursach.
Wspierają ich, pomagają oraz dają im możliwość poprawiania ocen. Ponadto, dodatkowo tłumaczą trudniejsze
partie materiału na zajęciach wyrównawczych i konsultacjach indywidualnych. Pomagają im rozwijać talenty
i umiejętności, poszerzać zainteresowania. Ich zdaniem, nauczyciele są „fajni i dają im odczuć, że kochają ich”.
Ankietowani nauczyciele (25), w następujący sposób scharakteryzowali swoich uczniów w skali 1-8: większość
(18/25) wskazała liczbę 7 i 8 mówiąc, że „w większości są zdyscyplinowani”, a (7/25) wskazało liczbę 6; (17/25)
twierdzi, że „mają chęć do nauki” i wskazali liczbę 7 i 8, a (8/25) wskazało liczbę 6 i 5; (15/25) podaje, że „uzyskują
lepsze wyniki” i wskazują liczbę 7 i 8, a (10/25) wskazało liczbę 6 i 5; (18/25) twierdzi, że „przejawiają własną
inicjatywę” i zaznaczyło liczbę 7 i 8, a (7/25) zaznaczyło liczbę 6; (21/25) podaje, że są zaangażowani, aktywni
i wskazało liczbę 7 i 8, a (4/25) wskazało liczbę 6. Dyrektor i nauczyciele twierdzą, że wnioski z analizy osiągnięć
uczniów wdrażane są na bieżąco. W szkole są zarówno uczniowie zdolni, jak i mający trudności. Szkoła wspiera
obie grupy uczniów. Uczniowie zdolni rozwijają swoje zainteresowania i talenty na lekcjach, na zajęciach
pozalekcyjnych, podczas realizacji szkolnych projektów, uroczystości, imprez konkursów i zawodów sportowych.
Wszyscy uczniowie biorą udział w organizacji wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych, jak: zielone szkoły, lekcje
otwarte, konkursy przedmiotowe, wycieczki edukacyjne, wyjścia do kina i teatru. Uczniowie mający trudności
uczestniczą w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, w konsultacjach indywidualnych,
w gimnastyce korekcyjnej. Nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb i możliwości uczniów, indywidualizują
proces dydaktyczny na lekcjach, opracowują sprawdziany, prace klasowych. Zdaniem nauczycieli szkoła wdraża
na bieżąco wnioski z analizy osiągnięć uczniów podnosząc swoje kwalifikacje, doskonaląc się, poszukując nowych,
ciekawych rozwiązań metodycznych, wprowadzając nowoczesne środki dydaktyczne, zwiększając ilości testów
próbnych w klasach VI, organizując dodatkowe zajęć specjalistyczne dla uczniów oraz zwiększając współpracę
z rodzicami.
Zdaniem dyrektora wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów przekładają się na wzrost efektów kształcenia.

 

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Uczniowie są aktywni

Komentarz:

Zdaniem rodziców ich dzieci są zaangażowane w zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne organizowane
przez szkołę. Uczniowie podejmują inicjatywy dotyczące własnego rozwoju i rozwoju szkoły, a ich pomysły
zostały wdrożone i są realizowane przez szkołę. Partnerzy podziwiają występy dzieci z tutejszej szkoły. 

Nauczyciele twierdzą, że podejmują liczne działania aktywizujące uczniów. Stosują różnorodne formy i metody
pracy, w tym pracę grupową, zindywidualizowaną, wykorzystują aktywne metody oraz nowoczesne środki
dydaktyczne. Dla najzdolniejszych uczniów nauczyciele mają przygotowane zadania dodatkowe. Na bieżąco
oceniają aktywność uczniów, a w klasach I-III stosują aktywizującą grę "Bank Sukcesów", w której uczniowie za
dobre rozwiązanie zadania, czy dobrą odpowiedź otrzymują nagrody w formie "superów". Zdaniem wszystkich
(25/25) ankietowanych nauczycieli, stopień zaangażowania uczniów na ich zajęciach jest wysoki, a na
ośmiostopniowej skali zaznaczyli: (23/25) liczbę 7 i 8, (2/25) liczbę 6. Jako przykład podali: aktywność na lekcjach,
zgłaszanie się, włączanie się w dyskusję, zadawanie pytań wykraczających poza podstawę programową,
zgłaszanie własnych pomysłów, przynoszenie dodatkowych materiałów do lekcji, wykonywanie dodatkowych prac,
pomocy, redagowanie gazetek, przygotowanie wystaw, przedstawień, pomoc w przygotowaniu imprez
i uroczystości.
Prawie wszyscy ankietowani rodzice (51/54) twierdzą, że ich dziecko chętnie angażuje się w zajęcia szkolne.
Połowa uczniów klasy piątej (29/58) w ankiecie "Moja Szkoła" twierdzi, że duża część zajęć (choć nie wszystkie) są
wciągające i angażują mnie, (12/58) twierdzi, że prawie wszystkie lub wszystkie zajęcia bardzo mnie angażują,
a (16/58) podaje, że niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko. Ci sami uczniowie klasy piątej
(20/58) twierdzą, że najbardziej lubią w swojej szkole: "wychowanie fizyczne, język polski, informatykę, plastykę,
muzykę, przyrodę i język angielski", (19/58) lubi "przerwy, kolegów i koleżanki, sklepik szkolny, nauczycieli",
(12/58) lubi "dzień L, czyli luz - dzień bez zadania domowego, pytań i kartkówek", (7/58) lubi "zajęcia dodatkowe,
samorząd uczniowski oraz to, że jest bezpiecznie w szkole".
Uczniowie klasy szóstej, w ankiecie "Mój Dzień" najczęściej wrażając opinię o lekcjach w danym dniu mówią, że:
"duża część lekcji (choć nie wszystkie) jest wciągająca i angażuje mnie" - (21/46) , "wszystkie lub niemal wszystkie
zajęcia bardzo mnie angażują, tylko nieliczne są nudne" - (13/46) , "niektóre lekcje są wciągające, ale zdarza się to
dość rzadko" - (12/46).
Obserwowane lekcje pokazały, że uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, wykonują zadania pod kontrolą
nauczyciela, są aktywni w czasie całej lekcji, podczas pracy w grupach, zgłaszają się do odpowiedzi, są chwaleni
i oceniani.
Ankietowani rodzice uważają w większości (37/54), że ich dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,
(13/54) nie chodzi na zajęcia.
Uczniowie klas piątych, w zdecydowanej większości (41/58) w ankiecie "Moja Szkoła" twierdzą, że "duża część
zajęć pozalekcyjnych (choć nie wszystkie) są wciągające i angażują mnie", (14/58) podaje, że "niektóre zajęcia
pozalekcyjne są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko".
Uczniowie klas szóstych, w ankiecie "Mój Dzień" uważają w większości (37/46), że "wszystkie lub niemal wszystkie
zajęcia pozalekcyjne bardzo mnie angażują, tylko nieliczne są nudne", (5/46) uważa, że "niektóre zajęcia
pozalekcyjne są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko".
Ankietowani nauczyciele (23/25) uważają, że uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych są bardzo zaangażowani,
stąd najczęściej wskazali w ośmiostopniowej skali liczbę 7 i 8 oraz (2/25) wskazało liczbę 6. Duże zaangażowanie
uzasadniają następująco: "uczniowie systematycznie uczestniczą w zajęciach, są aktywni i z zaangażowaniem
wykonują zadania, zgłaszają własne pomysły i propozycje, wykonują dodatkowe prace, plakaty, przygotowują
materiały i redagują gazetki, przygotowują wystawy przedmiotowe, opracowują scenariusze inscenizacji z okazji
Dnia Babci i Dziadka, które przedstawiają również w Domu Pomocy Społecznej w Cieszynie, uczeń zdolny
prowadzi zajęcia filozoficzne dla chętnych "Kółko poszukiwaczy mądrości" pod kierunkiem nauczyciela,
uczestniczą w zajęciach Szkolnego Koła Sportowego, uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych,
w zawodach sportowych, turniejach, olimpiadzie wiosennej, w festynie rodzinnym.
Zdaniem dyrektora i nauczycieli w wywiadzie, uczniowie są zaangażowani i regularnie uczestniczą w zajęciach,
dbają o estetykę pomieszczeń lekcyjnych, korytarzy, wystrój auli i hali sportowej na uroczystości szkolne. Mają
możliwość zgłaszania własnych propozycji i wniosków do planu pracy Samorządu Uczniowskiego, a jako przykład
podają: utworzenie kółka filozoficznego, tanecznego, fotograficznego, komputerowego, dziennikarskiego
i sportowego. Zaproponowali: wprowadzenie do Programu Wychowawczego zagadnień dotyczących planowania
i zagospodarowania czasu wolnego; utworzenie w Samorządzie Uczniowskim sekcji porządkowej, artystycznej,
imprezowej, kulturalnej i konkursowej; przeprowadzenie akcji „Dbaj o swój kręgosłup, zważ swój plecak”, akcji
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charytatywnej - zbiórka koców i karmy dla schroniska dla zwierząt, zbiórka pieniędzy dla chorego ucznia szkoły;
współtworzenie planu wycieczek krajoznawczych, wycieczek dydaktycznych na terenie miasta; nagradzania
uczniów za 100% frekwencję, wprowadzenia „Szczęśliwego Numerka”, „Dnia L, jak Luz”.
Uczniowie twierdzą, że ich pomysły zostały wdrożone i są realizowane przez szkołę.
Zdaniem dyrektora i nauczycieli, uczniowie mają możliwość podejmowania wielu działań związanych z własnym
rozwojem. Każdego roku uczniowie szkoły uczestniczą w konkursie "Godomy po naszymu" dochodząc do finału,
biorą udział z dużym sukcesem w zawodach sportowych i w rozgrywkach szachowych. Duża grupa uczniów, od II
do VI klasy szkoły podstawowej bierze udział w Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki – konkursie organizowanym
przez szkołę, kultywującym piosenki i pieśni Śląska Cieszyńskiego. Uczniowie przygotowują imprezy, akademie
oraz festyn szkolny. Tradycją szkoły jest organizowanie uroczystości „Święta Rodziny” przez uczniów klas
pierwszych, klasy drugie przygotowują uroczystość „Dnia Babci i Dziadka”, a klasy trzecie przygotowują lekcję,
na którą zapraszają swoich rodziców. Uczniowie klas starszych pod okiem nauczycieli przygotowują program
artystyczny, prezentowany w Teatrze w Cieszynie, podczas imprezy „Szkolna Ławka Artystyczna”. Z okazji świąt
Bożego Narodzenia wystawiane są „Jasełka” wystawiane także w Cieszyńskim Domu Narodowym. Cykliczną
imprezą jest „Cieszyński FORTUNA Bieg” oraz „Olimpiada wiosenna” organizowana z okazji pierwszego dnia
wiosny jako międzyklasowe rozgrywki sportowe w połączeniu z wiedzą przedmiotowo – przyrodniczą. Swoje
najlepsze prezentacje i pomysły uczniowie przedstawiają na „Festynie Szkolnym”, który od pięciu lat odbywa się
w Boguszowicach (dyrektor i nauczyciele wyjaśniają, że w szkole nie ma warunków do zorganizowania festynu).
Uczniowie dokumentują ważne wydarzenia z życia szkoły i zamieszczają je na szkolnej stronie internetowej,
prowadzą kroniki klasowe i „Kronikę szkoły”. W szkole działa kółko dziennikarskie, którego członkowie wydają
gazetkę szkolną "Nowinki nie tylko z Jedynki". Ponadto, w szkole prężnie działa Szkolny Klub PCK, Koło LOP, Koło
TPD, Samorząd Szkolny, Szkolne Koło Ligi Scrabble - organizator Pierwszego Międzyszkolnego Konkursu
Scrabble.
Zdaniem rodziców ich dzieci mają pomysły na to, co powinno dziać się w szkole. Wymieniają organizację dyskotek,
założenie przez dziewczynki zespołu tanecznego i wyżej wymienione działania. Niespełnionym pomysłem uczniów
jest możliwość przyjeżdżania do szkoły rowerem, gdyż nie ma odpowiedniego miejsca na ich parkowanie.
Zdaniem uczniów rozwijać się, to znaczy: poprawiać swoje umiejętności, szkolić się indywidualnie, coraz lepiej
opanowywać materiał, brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, w konkursach, mieć coraz lepsze oceny, uczyć się
coraz więcej i coraz trudniejszych rzeczy. Uczniowie twierdzą, że mają wpływ na to, w jaki sposób się rozwijają,
gdyż mogą wybierać kółka zainteresowań, uczestniczyć w konkursach, które ich interesują, mogą brać udział
w dodatkowych zajęciach, korzystać z biblioteki i czytelni oraz korzystać z dodatkowych podręczników. Partnerzy
twierdzą, że ciekawe inicjatywy uczniowskie, to widoczna pomoc koleżeńska, redagowanie gazetki o życiu
w szkole i najbliższym środowisku, organizacja konkursów oraz zapraszanie dzieci z najbliższego przedszkola
na coroczne bale karnawałowe. Partnerzy podziwiają występy dzieci z tutejszej szkoły na festynie. Obserwacja
szkoły pozwala stwierdzić, że korytarze szkolne i klasy udekorowane są wystawkami prac uczniowskich,
fotografiami i relacjami z wycieczek klasowych i imprez szkolnych, gazetkami z nowinkami i pracami literackimi,
planszami, tablicami, dyplomami.

Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Respektowane są normy społeczne

Komentarz:
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Uczniowie czują się bezpiecznie, znają obowiązujące w szkole normy. W szkole prowadzona jest
diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń. Podejmowane są działania wychowawcze, mające na celu
zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań, a w razie potrzeby są modyfikowane.
Podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy uczących się. Uczniowie
prezentują zachowania zgodne z wymaganiami.

Zdaniem rodziców, ich dzieci czują się w szkole bezpiecznie. Wejście do szkoły pilnowane jest przez portierki
i pracowników obsługi, którzy znają dzieci i rozpoznają ich rodziców. Na chodniku graniczącym z ulicą, przed
drzwiami wyjściowymi ze szkoły, ustawiona jest ochronna barierka. Uczniowie z dzielnicy Marklowice są dowożeni
do szkoły autobusem szkolnym, pod opieką nauczyciela. Szkoła jest monitorowana kamerami zewnętrznymi
i wewnętrznymi, a na korytarzach w czasie przerw widoczni są dyżurujący nauczyciele. Nauczyciele pilnują dzieci
w trakcie przejścia na jadalnię, mieszczącą się na terenie gimnazjum oraz pełnią dyżury w czasie obiadu. Rodzice
podają, że ich dzieci mogą korzystać ze świetlicy zgodnie z wypełnioną przez nich deklaracją uczestnictwa oraz
ustalonym sposobem odbierania dziecka ze szkoły. Większość (34/58) uczniów klasy piątej w ankiecie "Moja
Szkoła" podaje, że ani razu inni uczniowie nie zrobili im kawału, ani dowcipu, który odebrali by, jako nieprzyjemny.
Wszyscy (58/58) ankietowani uczniowie, ani razu nie uczestniczyli w bójce z innymi uczniami, gdzie używano
niebezpieczne narzędzia. Ci sami uczniowie klasy piątej, w zdecydowanej większości (52/58) podają, że ani razu
inni uczniowie nie zmuszali ich do kupowania czegoś za ich własne pieniądze lub oddawania im swoich rzeczy,
(6/58) twierdzi, że zdarzyło się raz, dwa lub trzy razy. Ankietowani uczniowie (23/58) podają, że ani razu inni
uczniowie nie obrażali ich i nie używali wobec nich nieprzyjemnych przezwisk, (15/58) twierdzi, że zdarzyło się raz,
(21/58) podaje, że 2-3 razy i więcej. Większość (47/58) pytanych uczniów twierdzi, że ani razu nie został pobity,
(5/58) mówi, że raz, (6/58) przyznaje, że 2-3 razy i więcej; a na pytanie czy celowo wkluczano Cię z grupy, nie
zadawano się z Tobą: (41/58) odpowiedziało, że ani razu, (12/58) powiedziało, że raz, (5/58), że 2-3 razy i więcej;
zdecydowana większość uczniów (43/58) ani razu nie miała zniszczonej umyślnie przez kogoś swojej rzeczy,
(11/58) miało raz, (4/58) miało 2-3 razy i więcej; ankietowani (44/58) mówią, że ani razu nie obrażali ich inni
uczniowie za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych ankietowanych, (12/48) twierdzi, że raz; uczniowie
klasy piątej, w zdecydowanej większości (50/58) podają w ankiecie, że ani razu nie ukradziono im jakiegoś
przedmiotu lub pieniędzy, (6/58) twierdzi, że raz; prawie wszyscy ankietowani (55/58) podają, że na lekcjach czują
się bezpiecznie, (3/58) twierdzi, że raczej nie lub zdecydowanie nie; zdecydowana większość (48/58) czuje się
na przerwach bezpiecznie, (8/58) raczej nie; na terenie szkoły, po zajęciach lekcyjnych (np. kiedy przychodzę
na boisko) czuję się bezpiecznie - tak twierdzi (28/58)ankietowanych, (14/58) raczej nie i zdecydowanie nie,
a (16/58) nigdy nie bywa na terenie szkoły po lekcjach; w tej samej ankiecie "Moja Szkoła" poproszono uczniów
o wskazanie miejsc, w których się czują mało bezpiecznie: (20/58) wskazało szatnię, (12/58) korytarz, (6/58)
toalety, a (25/58) podało, że wszędzie w szkole czuję się bezpiecznie.
Uczniowie klasy szóstej, w ankiecie "Mój Dzień" prawie wszyscy (45/46) czuli się podczas lekcji bezpiecznie,
a (43/46) czuło się bezpiecznie podczas przerw.
Zdaniem pracowników niepedagogicznych, w szkole dba się o bezpieczeństwo uczniów poprzez: monitoring
szkoły, dyżury nauczycieli, kontrolę osób wchodzących do szkoły, pilnowanie dzieci przy organizacji wyjścia
na zewnątrz szkoły, by nie wychodziły same ze szkoły, sprawdzanie czystości na korytarzach i w toaletach.
Bezpieczeństwo dzieci, to także bezpieczne zamontowanie mebli i sprzętu w klasach, a także zabezpieczenie
pomieszczeń technicznych i gospodarczych przez powieszenie tabliczek na drzwiach "wstęp wzbroniony".
Zdaniem przedstawiciela organu prowadzącego, w szkole jest bezpiecznie, jest monitoring wizyjny, a wejście
do szkoły nadzorowane jest przez portiera. Pierwszoklasiści przyprowadzani są do szkoły przez rodziców i przez
nich odbierani. Dzieci z oddalonej dzielnicy Marklowice są dowożone do szkoły autobusem z opiekunem. Partnerzy
podają, że Stowarzyszenie "Być Razem - Centrum Profilaktyki Kontakt" oraz Zespół d/s Przeciwdziałania
Przemocy organizują dla dzieci i nauczycieli warsztaty na temat bezpieczeństwa. Policja współpracuje ze szkołą
zabezpieczając drogę do szkoły w pierwszych dniach września, organizując pogadanki dla dzieci na temat
bezpiecznej drogi do szkoły oraz organizując konkursy. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna stale
współpracuje ze szkołą poprzez prowadzone badania dzieci, terapię pedagogiczną oraz pogadanki dla nauczycieli
i rodziców.
Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy. Zdaniem dyrektora najważniejszym dokumentem regulującym
respektowanie norm w szkole jest "Statut szkoły", "Program wychowawczy" i "Program profilaktyki". W statucie
wypisane są zadania ucznia, prawa ucznia, obowiązki ucznia, nagrody i kary oraz tryb odwoływania się od kary.
Prawie wszyscy (53/58) ankietowani uczniowie klasy piątej w ankiecie "Moja Szkoła" twierdzą, że znają zasady
i normy właściwego zachowania się w szkole. Wszyscy (46/46) uczniowie klasy szóstej, w ankiecie "Mój Dzień"
twierdzą, że zasady właściwego zachowania się w szkole są dla nich jasne (nawet jeśli nie zawsze ich nie
przestrzegają). W wywiadzie podają, że zasady te ujęte są w Statucie Szkoły oraz omawiane są na lekcjach
wychowawczych i na apelach szkolnych. Uczniowie wiedzą, że muszą przestrzegać obowiązek noszenia w szkole
obuwia zamiennego, wchodzić do szatni tylko przed i po zakończeniu zajęć, ubierać się stosownie do pogody oraz
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uroczystości szkolnych, bez potrzeby nie przebywać przez dłuższy czas w łazienkach w czasie przerwy. Wiedzą,
że nie wolno im wychylać się przez poręcze, używać wulgaryzmów, krzyczeć, używać telefonów komórkowych bez
zgody nauczyciela, grać w piłkę na korytarzu, jeść bez pozwolenia na lekcji, opuszczać terenu szkoły, opuszczać
dyskoteki przed jej zakończeniem bez pisemnej zgody rodzica. Ponadto uczniowie wiedzą, że z obiadu
na stołówce w gimnazjum muszą wracać z nauczycielem dyżurującym. Uczniowie znają swoje obowiązki, muszą
być punktualni, zgłaszać wypadki nauczycielom, po dzwonku ustawić się przez salą lekcyjną, okazywać szacunek
nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły. Znają swoje prawa: do nauki, do korzystania z biblioteki szkolnej,
do przerwy międzylekcyjnej, do rozwijania zainteresowań na kółkach przedmiotowych, sportowych i artystycznych,
do udziału w konkursach i zawodach. Mają prawo do wyboru przewodniczącego samorządu klasowego
i szkolnego, mają prawo wyrażać na lekcji swoje zdanie. Uczniowie w wywiadzie twierdzą, że ich obowiązkiem jest:
systematyczna nauka, punktualne przychodzenie do szkoły, słuchanie poleceń nauczyciela, aktywność na lekcji,
przynoszenie potrzebnych rzeczy do szkoły, oddawanie w terminie książek do biblioteki.
Zdaniem partnerów i organu prowadzącego, dzieci przychodzą chętnie do szkoły, są wobec siebie koleżeńskie,
empatyczne, tolerancyjne, odnoszą się z szacunkiem do siebie i dorosłych. Zachowania te są zgodne z ich
oczekiwaniami. Podczas obserwacji placówki w czasie przerw nauczyciele nadzorują uczniów, dbają o ich
bezpieczeństwo, a uczniowie zachowują się poprawnie. Uczniowie nie wychodzą z budynku na przerwach, gdyż
nie mają takich możliwości.
Zdaniem dyrektora w szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń. Nauczyciele obserwują
uczniów na lekcjach, na zajęciach pozalekcyjnych, przerwach, na wycieczkach. Prowadzone są zeszyty klasowe
uwag i pochwał. Podczas oceniania zachowania, uwzględniane są postawy uczniów w odniesieniu do ustalonych
kryteriów. Pedagog szkolny i psycholog prowadzą diagnozę zagrożeń na podstawie obserwacji, badań
ankietowych, wywiadów i rozmów z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Przeprowadzają wśród uczniów ankiety
dotyczące poczucia bezpieczeństwa, relacji między uczniami oraz nauczycielami i uczniami W szkole funkcjonuje
,,skrzynka zaufania” do poruszania trudnych, nurtujących uczniów spraw. Dyrektor twierdzi, że problemy te omawia
się na godzinach wychowawczych oraz pomagają diagnozować zagrożenia. Analizowane są wszelkie działania
związane z bezpieczeństwem uczniów w drodze do i ze szkoły, zmiany w ruchu drogowym przed szkołą oraz
dowożenie uczniów. Dużą wagę przywiązuje się do miejsc uznanych w szkole za mało bezpieczne, jak toalety
i szatnie. Nauczyciele i personel obsługi pełnią wzmożoną kontrolę tych miejsc. W opinii dyrektora diagnoza
zagrożeń prowadzona jest poprzez działania wychowawcze, w tym: stałe czuwanie nad prawidłową realizacją
obowiązku szkolnego przez uczniów, kontrolę dzienników lekcyjnych, wspieranie działań wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli, pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych
potrzeb uczniów, analizę niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych dokonywaną przez Zespół
Wychowawczy wraz z psychologiem i logopedą. Ważnym działaniem pedagoga jest rozpoznanie warunków życia
i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze, prowadzenie rozmów z dziećmi i rodzicami na temat:
organizacji pracy dziecka w domu, planowania odrabiania zadań domowych, radzenia sobie z problemami
wychowawczymi, czasem o możliwości skorzystania z pomocy socjalnej. W szkole prowadzi się analizę
podejmowanych działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań.
Pedagog szkolny prowadzi poradnictwo indywidualne dla uczniów i ich rodzin na temat kultury osobistej, norm
obowiązujących w szkole i środowisku, problemów dydaktycznych, przyczyn niewłaściwego zachowania uczniów,
udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym ,
aktywizuje rodziców do pracy z dzieckiem w domu, udziela porad. Zdaniem dyrektora ważnym działaniem
podejmowanym wobec zdiagnozowanych zagrożeń jest realizacja „Programu wychowawczego” i „Programu
profilaktyki” na lekcjach wychowawczych przez nauczyciela wychowawcę i pedagoga szkolnego. Szkoła prowadzi
poradnictwo indywidualne dotyczące uczniów i ich rodzin na temat kultury osobistej, przestrzegania norm
obowiązujących w szkole i środowisku, przyczyn niewłaściwego zachowania uczniów, udzielania porad
ułatwiających rozwiązywanie trudności dydaktycznych i wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym ,
aktywizowania rodziców do pracy z dzieckiem w domu.
Większość ankietowanych rodziców (44/54) uważa, że nauczyciele szybko reagują na niewłaściwe i ryzykowne
zachowania uczniów, a pozytywne zachowania ich dzieci są przez nauczycieli chwalone. Rodzice w wywiadzie
powiedzieli, że nauczyciele chwalą ich dzieci na wywiadówkach i na apelach. Są wyróżniani za udział
w konkursach i zawodach, nauczyciele doceniają zdolności plastyczne dzieci i organizują wystawki prac
plastycznych, a w klasach I - III, jako nagrodę, nauczyciele stosują pochwały, wzmocnienia słowne, tak zwane”
supery” za dobrze wykonanie zadanie oraz dyplomy i nagrody książkowe na koniec roku szkolnego. Nagradzane
i eksponowane są także osiągnięcia pozaszkolne. Analizowane działania są udokumentowane w dziennikach
lekcyjnych, dziennikach zajęć, dzienniku pedagoga i psychologa.
Zdaniem dyrektora i nauczycieli szkoła realizuje programy profilaktyki wychowawczej, mające na celu
kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży, jak: "Klub bezpiecznego pierwszaka"-
krąg tematyczny realizowany w klasach pierwszych, "Misja śniadanie-cel turbo doładowanie"- cykliczne zajęcia
w Szpitalu Śląskim dla klas drugich i trzecich, "Mam wybór - asertywne odmawianie w sytuacji nacisku" - warsztaty
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dla uczniów klas piątych, "Jestem w porzo - czy trzeba brać, pić, by przynależeć do rówieśników" - warsztaty dla
klas szóstych, "Cyberprzemoc" - prelekcja dla uczniów klas III-VI. Ponadto, realizowana jest szkoła wczesnej
profilaktyki w zakresie rozwoju umiejętności społecznych dla klas drugich pod tytułem "Nieśmiała księżniczka", „
Miasteczko” dla klas czwartych oraz "Bezpieczne ferie" dla klas I - VI. Szkoła analizuje i podejmuje działania w celu
eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań poprzez: ewaluację programu wychowawczego
i profilaktyki, analizę wyników klasyfikowania i promowania, monitorowanie działań, analizę dokumentacji szkolnej,
ewaluację programu rozwoju szkoły na dany rok szkolny, analizę wypadkowości w szkole, monitorowanie realizacji
obowiązku szkolnego, przeprowadzanie zaplanowanych kontroli w planie nadzoru pedagogicznego, analizę uwag
zgłaszanych przez rodziców do wychowawców, współpracę z radą rodziców i instytucjami pozaszkolnymi.
Nauczyciele dodali, że dla eliminowania zagrożeń nawiązują współpracę z policją, kuratorem sądowym, poradnią
psychologiczno-pedagogiczną, oraz korzystają również z zajęć profilaktycznych organizowanych przez inne
instytucje, jak: Stowarzyszenie Kontakt, Świetlica "Krytyka Polityczna", czy świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Szkoła wzmacnia pozytywne działania uczniów poprzez stosowanie systemu punktowego w ocenianiu zachowania,
szczególnie za przestrzeganie norm społecznych.
Wszystkie grupy biorące udział w wywiadzie twierdzą, że najprostszą formą wzmacniania jest pochwała na tle
klasy, na apelu szkolnym, na zebraniu rodziców.
Dyrektor i nauczyciele twierdzą, że działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych
zachowań są w razie potrzeby modyfikowane. W szkole dokonano modyfikacji programu wychowawczego
i profilaktyki po ich ewaluacji. Program profilaktyki wzbogacono o wnioski ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz uwzględniające zagrożenia zewnętrzne, jak cyberprzemoc i dopalacze. Opracowano
program dla dwóch etapów edukacyjnych, dla klasy I - III i IV - VI w obszarach „kształtowanie postaw promujących
zdrowy tryb życia”, „wdrażanie do dbałości o własne prawa i poszanowanie praw innych”, „zapoznanie
z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia”, „uczenie prawidłowych reakcji na zagrożenia”, „przeciwdziałanie
agresji”. Uczniowie szkoły prowadzą apele wychowawcze, multimedialne, których tematyka ustalana jest
w porozumieniu z nauczycielem i dyrektorem, a najczęściej dotyczy zagrożeń. Ponadto, dokonano następujących
zmian: podwojono dyżury w miejscach newralgicznych, wprowadzono monitoring, stworzono osobną świetlicę dla
klas I i II, a druga świetlica prowadzona jest dla klas od III - VI. Wprowadzono wzmocnione dyżury obiadowe
nauczycieli, na każdym dyżurze jest dwóch nauczycieli na jadalni w gimnazjum, na trzech przerwach: dla klas I-III,
świetlicy i klas IV - VI. Straż Miejska przeprowadza uczniów przez przejścia w szczytowych godzinach, w pobliżu
szkoły.
Zdaniem dyrektora i nauczycieli uczniowie prezentują zachowania zgodne z wymaganiami, a ważnym działaniem
wychowawczym, zmniejszającym zagrożenia oraz wzmacniającym pożądane zachowania jest: aktywność uczniów
na lekcjach i kółkach zainteresowań, uczestnictwo w licznych konkursach, zawodach i turniejach sportowych oraz
organizowanych mistrzostwach szkoły w różnych dyscyplinach sportu. Szkoła przywiązuje dużą wagę
do znajomości przez uczniów praw i obowiązków, stosowanych kar i nagród. Nagrody otrzymują nie tylko najlepsi
uczniowie, ale również ci, którzy brali udział w konkursach i zawodach. Uczniowie otrzymują stypendia za wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe zgodnie ze szkolnym regulaminem. Za pożądane postawy uczniowie są chwaleni
na forum klasy, na apelach szkolnych, na zebraniach z rodzicami. Sukcesy uczniów promowane są w lokalnej
prasie oraz podczas miejskich uroczystości.
Partnerzy w wywiadzie zaznaczyli, że szkoła wzmacnia pożądane zachowania, poprzez stosowanie pochwał
w stosunku do dziecka i jego rodziców. Ciekawe prace plastyczne są wystawiane na korytarzach, jako forma
nagrody. Uczniowie są wyróżniani za dobre wyniki w nauce i zachowaniu nagrodami książkowymi i rzeczowymi,
listami pochwalnymi do rodziców, dyplomami. Szkoła docenia zaangażowanie uczniów w organizacjach
pozaszkolnych.

Poziom spełniania wymagania: B
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Obszar: Zarządzanie

Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach

Komentarz:

Funkcjonuje współpraca w zespołach. Nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów. Zespoły
analizują efekty swojej pracy. Nauczyciele wspólnie planują działania w szkole, opierając się na analizie
efektów pracy zespołów. Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy. Uczestniczą w formach doskonalenia
zawodowego, dotyczących metod i form współpracy.

W opinii dyrektora oraz ankietowanych nauczycieli, większość nauczycieli angażuje się w pracę zespołów
szkolnych. Nauczyciele są zaangażowani w pracę następujących zespołów: zespół programowy - 3 nauczycieli,
zespół metodyczny- 13 nauczycieli, zespół wychowawczy i profilaktyczny - 16 nauczycieli, zespół do zarządzania
szkołą - 5 nauczycieli, zespół szkoleniowy -7 nauczycieli, zespół ds. organizacji imprez dla uczniów, rodziców
lub nauczycieli, zespół ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły - 12 nauczycieli, inne- 4 nauczycieli
-zespół opracowujący koncepcję rozwoju szkoły i zespół ds. ewaluacji wewnętrznej - 22 nauczycieli. Zespoły
analizują efekty swojej pracy. Wszyscy ankietowani nauczyciele i dyrektor podają, że w szkole stosowane są
regularnie procedury ewaluacyjne. Według nauczycieli, pod koniec semestrów, tworzone są raporty zespołów
wychowawczych i przedmiotowych. Każdego roku zespół wychowawczy spotyka się wraz z rodzicami, analizowana
swoją pracę oraz tworzy plan pracy. Ze spotkania spisany jest protokół. Nieobecni rodzice zawiadamiani są
listownie o wnioskach i celach do realizacji. W zespołach przedmiotowych analizuje się wyniki równoległych klas
z poszczególnych przedmiotów.Większość ankietowanych nauczycieli oraz dyrektor podają, że zdecydowana
większość działań planowana jest wspólnie z innymi nauczycielami. Planowanie opiera się na analizie efektów
pracy zespołów. Przykłady planowania pracy zespołu opartego na analizie efektów pracy to: monitorowanie
uczestnictwa uczniów w zajęciach wyrównawczych, organizowanie samopomocy koleżeńskiej, pisanie przez
szóstoklasistów większej liczby sprawdzianów próbnych, zwiększenie liczby próbnych sprawdzianów kompetencji
klas III, sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach wyrównawczych oraz analizowanie efektów pracy z nimi,
organizowanie konkursów: recytatorskiego, plastycznego, ortograficznego oraz imprez m.in. Święta Rodziny, balu
z przedszkolakami. prowadzenie lekcji otwartych w klasie pierwszej dla starszaków z cieszyńskich przedszkoli,
współpraca międzyprzedmiotowa między nauczycielami, wspólne ustalanie terminów dodatkowych zajęć,
współpraca nauczycieli przy przygotowaniu uczniów do konkursów, omawianie słabych i mocnych stron wszystkich
uczniów, wspólne przekazywanie sobie wiedzy o uczniach, powołanie do życia zespołu pomocy psychologiczno -
pedagogicznej, dostosowanie metod/ form pracy z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce. Dyrektor
w ankiecie podkreślił, że problemy najczęściej rozwiązywane są zespołowo. Większość ankietowanych nauczycieli
17/25 korzysta z pomocy innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów, które napotyka w szkole. Również
większość 24/25 podaje, że zespoły pomagają mu w rozwiązywaniu pojawiających się w pracy problemów.
Większość nauczycieli oraz dyrektor podają, że w szkole prowadzone były szkolenia wewnętrzna i zewnętrzne.
Tematyka tych szkoleń, to:"budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej", szkolenie zewnętrzne,
w którym wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne:logopeda, psycholog, terapeuta, wychowawca,
pedagog - współpracują zespołowo; "wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości
pracy szkoły" - szkolenie zewnętrzne, "ewaluacja różnych obszarów pracy szkoły", szkolenie zewnętrzne.
Większość ankietowanych nauczycieli 24/25 i dyrektor uważają, że uczestnictwo w tych szkoleniach jest przydatne
w praktyce. W programie szkoleń znalazła się tematyka : "Skuteczne i sprawne zarządzanie placówką 2012/2013",
„Wzmocnienie bezpieczeństwa w placówce oświatowej”, „Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego
w szkole podstawowej” – warsztaty, „Ewaluacja różnych obszarów pracy szkoły” seminarium „Kształtowanie
umiejętności współpracy w grupie i asertywności poprzez zabawy i gry”, „Praca z klasą – budowanie dyscypliny",
szkolenie na temat wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych do podniesienia jakości pracy szkoły
,szkolenie dotyczące profilaktyki narkomanii i dopalaczy, "Ochrona prawna nauczycieli", warsztaty "Udzielanie
pierwszej pomocy przedmedycznej", „Kontrola zarządcza”. Potwierdzenie szkoleń znajduje się w „Sprawozdaniu
z realizacji planu doskonalenia nauczycieli” oraz w teczkach osobowych pracowników. Pracownicy niepedagogiczni
raczej nie uczestniczą w szkoleniach wspólnie z nauczycielami.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Komentarz:

            

Dyrektor szkoły angażuje nauczycieli do udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej. Wyniki wewnętrznego
nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy szkoły. Ewaluacja wewnętrzna
prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli. Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego
przyczyniają się do wprowadzania prorozwojowych zmian w funkcjonowaniu szkoły. 

Dyrektor w udzielonym wywiadzie powiedział, że włączył wszystkich nauczycieli do realizacji zadań związanych
z ewaluacją wewnętrzną. Został powołany lider ds. ewaluacji wewnętrznej, który wraz z zespołem i w uzgodnieniu
z dyrekcją, typuje obszary do ewaluacji wewnętrznej, uwzględniając pracę szkoły, w celu uzyskania pełniejszego jej
obrazu. Ponadto, szkoła bierze pod uwagę główne kierunki wyznaczone na dany rok szkolny przez MEN
i Kuratorium Oświaty. Co roku ewaluacji podlega program wychowawczy i program profilaktyczny w ramach
założeń programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008 - 2013”. Dyrektor zorganizował zewnętrzne
szkolenie dla rady pedagogicznej na temat: „Jak przygotować szkołę do ewaluacji wewnętrznej?” Praca zespołów
ds. spraw ewaluacji przebiega co roku zgodnie z ustalonym harmonogramem i opracowanym projektem ewaluacji
– zostaje wybrany obszar pracy szkoły, określony cel sformułowane zostają pytania kluczowe, przygotowane
narzędzia , określona zostaje próba badawcza. Poszczególne zespoły przeprowadzają badania i przystępują
do opracowania wyników, które są prezentowane na konferencji w maju. W roku szkolnym 2011/2012 ewaluacji
wewnętrznej został poddany obszar IV, wymaganie 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny,
obszar I, wymaganie 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności oraz wymaganie 1.3 Uczniowie są
aktywni. Większość ankietowanych nauczycieli 19/25 podaje, że udział w przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej
jest zwyczajem panującym w szkole, większość nauczycieli uczestniczy w ewaluacji wewnętrznej. Większość
nauczyciel 18/25 zaznaczyło w ankiecie, że w wysokim stopniu angażują się w ewaluację wewnętrzną,opracowując
narzędzia, wywiady, badanie dokumentów, obserwacje, wyciąganie wniosków, analizowaniu ankiet,
współtworzenie raportu.
Zdaniem dyrektora, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły w roku szkolnym 2011/2012, zostały ujęte w planie pracy szkoły na rok 2012/2013. Jako
przykład podał: „nauczyciele realizując podstawę programową na obu etapach edukacyjnych, muszą diagnozować
i analizować osiągnięcia uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozwojowych uczniów, stwarzać
warunki, które umożliwią poprawę wyników w nauce, poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych, zajęć
korekcyjno – kompensacyjnych, kół zainteresowań, sygnalizować zaburzenia rozwojowe zaobserwowane
lub zdiagnozowane u ucznia, które uniemożliwiają mu postępy w nauce”, „szkoła planując zajęcia dodatkowe
bierze pod uwagę wymagania procesu dydaktycznego i potrzeby uczniów, wspiera i motywuje uczniów do działań
dodatkowych na rzecz szkoły, zachęca uczniów do pomocy słabszym kolegom, monitoruje aktywność uczniów”,
„nauczyciele muszą angażować się w pracę zespołów ds. ewaluacji, wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu szkoły,
zgodnie z wnioskami wynikającymi z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, wspierać rozwój szkoły,
archiwizować dokumentację pracy zespołów ds. ewaluacji, wspierać inne zespoły przez sumienne wypełnianie
powierzonych im zadań”. Dyrektor powinien: „monitorować realizację podstawy programowej, monitorować
wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów, zapewniać warunki, które umożliwią poprawę wyników w nauce”,
„sprawować opiekę nad zaplanowaniem zajęć dodatkowych pod względem ich dostępności i użyteczności,
monitorować prowadzenie zajęć dodatkowych, wspierać działania Samorządu Uczniowskiego, stosować system
nagród dla najaktywniejszych uczniów”. Z ewaluacji programu wychowawczego udoskonalenia wymaga:
zaangażowanie rodziców w realizację zagadnień ze Szkolnego Programu Wychowawczego, poprawienie relacji
trójek klasowych z pozostałymi rodzicami w klasie, poprawienie bezpieczeństwa w najbardziej newralgicznych
miejscach (szatnie, toalety, sklepik), uatrakcyjnienie lekcji wychowawczych, kształtowanie u uczniów prawidłowego
planowania czasu wolnego i czasu nauki, organizacja zajęć pozalekcyjnych, tak aby były dostępne dla wszystkich
uczniów. Nauczyciele dokonali analizy prowadzonych zajęć z art.42 ust. 2 pkt2 ustawy Karta Nauczyciela. Po
analizie dokonań nasunęły się następujące wnioski: powadzone zajęcia należy kontynuować. W ramach
wspomagania nauczycieli, zgodnie z wprowadzanymi zmianami w prawie oświatowym i rocznym planem
Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, odbyły się następujące szkolenia dla Rady Pedagogicznej –
„Wypalenie zawodowe”, „ Budowa systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej”. Ponadto nauczyciele brali
udział w przedmiotowych konferencjach metodycznych. Pięciu nauczycieli rozszerza swoje kwalifikacje. Dwoje
odbywa studia podyplomowe „Informatyka i technologia informacyjna”, „Logopedia z komunikacją Alternatywną”,
jeden studia magisterskie ”Psychologia. Kolejnych dwoje ukończyło kurs kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna”.
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Podjęte przez nauczycieli studia podyktowane są potrzebami szkoły. Nauczyciele w wywiadzie powiedzieli,
że w bieżącym roku szkolnym w szkole stworzono pięć zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej. Wnioski wynikające
z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego to: realizacja programu profilaktycznego - głównym wnioskiem jest
konieczność zapoznania dzieci z zagrożeniami pozaszkolnymi, uaktywnienie uczniów w pracy samorządu
uczniowskiego. Kolejnym wnioskiem jest wzmocnienie współpracy z rodzicami, wprowadzenie podwójnych
dyżurów na korytarzach, zainstalowanie monitoringu, wprowadzenie dodatkowej świetlicy dla klas 1-2 oraz
zwiększenie opieki nauczycieli w czasie wyjść do jadalni w na obiad, zorganizowanie dowozu na zajęcia
wychowania fizycznego na pływalni. Wnioski ze sprawowanego nadzoru z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych
uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw
programowych oraz wyników sprawdzianów zewnętrznych: wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani, 6 uczniów
nie promowano, nie obniżono oceny z zachowania, ocena sytuacji wychowawczej oraz stanu sprawowanej opieki
nad uczniami: działania wychowawcze są spójne, zagadnienia omawiane na lekcjach wychowawczych są
realizowane na podstawie szkolnego programu wychowawczego, wychowawcy analizują sytuacje wychowawcze,
prawa i obowiązki ucznia przestrzegane są w sposób zadowalający. Wnioski do dalszej pracy: terminowo
wykonywać wszystkie polecenia, sprawować dyżury podczas przerw śródlekcyjnych, na bieżąco wpisywać tematy
lekcji i sprawdzać obecność uczniów, kontynuować naukę czytania ze zrozumieniem, zachęcać uczniów do udziału
w zajęciach wyrównawczych w celu uzupełnienia braków w wiadomościach, zachęcać uczniów do udziału
w kursach i olimpiadach, dokonywać analiz sprawdzianów próbnych zewnętrznych i sprawdzianu końcowego
w kl.VI, zwracać uwagę na porządek w klasach i na korytarzach, dbać o kształtowanie pozytywnego wizerunku
szkoły w środowisku i upowszechniać osiągnięcia uczniów, zachęcać uczniów do pracy nad sobą i eksponować ich
osiągnięcia. Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej, plan pracy szkoły i nadzór pedagogiczny to dokumenty ze
sobą spójne. Dyrektor w ankiecie podkreślił , że w szkole ewaluację wewnętrzną planuje w powołany zespół.
Według ankietowanych nauczycieli 23/25 plan ewaluacji wewnętrznej zatwierdza dyrektor, a nauczyciele
uczestniczą w pracach zespołów prowadzących wewnętrzną ewaluację pracy szkoły. Zespół do spraw ewaluacji
powołano na konferencji Rady Pedagogicznej w dniu 11 września 2012r. Lidera ds. ewaluacji wewnętrznej
powołano na konferencji Rady Pedagogicznej w dniu 13 września 2010r. Dyrektor szkoły w wywiadzie powiedział,
że do zmian w funkcjonowaniu szkoły wynikających z wniosków z nadzoru pedagogicznego należą: utworzenie sali
komputerowej dla uczniów klas I- III z dostępem do Internetu oraz realizację programu własnego nauczyciela
na dodatkowej godzinie zajęć komputerowych w klasach II – III w ramach godziny dyrektora wynikającej
z ramowego planu nauczania. Ponadto klasy te dzielone są na grupy, nauczyciel realizuje drugą godzinę w ramach
godziny z Karty Nauczyciela; wymiana 10 komputerów w dotychczasowej pracowni komputerowej klas IV – VI
na nowe, udostępnienie nauczycielom rocznego wejścia na portal nauczyciel.pl, w celu prowadzenia zajęć
z użyciem tablicy multimedialnej, coroczne doposażenie biblioteki szkolnej w ciekawe pozycje książkowe, bogata
oferta zajęć pozalekcyjnych wzbogacona o projekt unijny „Radosna szkoła”, możliwość korzystania przez
nauczycieli z dodatkowego urządzenia wielofunkcyjnego, postawionego w pokoju nauczycielskim, wsparcie
świetlicy szkolnej dodatkową salą, gdzie przebywają dzieci klasy I po zajęciach lekcyjnych od godziny 11.30
do godziny 13.30, nauczyciele klas młodszych prowadzą zajęcia opiekuńcze, odbywa się realizacja przez szkołę
zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Nowym rozwiązaniem jest działanie zespołu, w pracach
którego biorą udział nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, którego celem będzie diagnozowanie
i zindywidualizowane zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Zespół będzie rozpoznawał
problemy ucznia, a także określał formy i sposoby udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
odpowiednio do dokonanego rozpoznania. Do zadań ww. nauczycieli i specjalistów należy opracowywanie
i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno –terapeutycznych i planów działań wspierających uczniów.
Nowym rozwiązaniem jest także wprowadzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia dla dziecka posiadającego
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz dla ucznia,
u którego dokonane zostało rozpoznanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów. Priorytetem wśród działań jest monitorowanie wdrażania podstawy programowej przez
dyrekcję i nauczycieli i jej dokumentowanie, sprawozdania nauczycieli z realizacji podstawy programowej - zapisy
w księdze protokołów, arkusze obserwacji zawierające odniesienie do podstawy programowej. Zdaniem
nauczycieli, wyrażonym w wywiadzie, do zmian w funkcjonowaniu szkoły wynikających z wniosków z nadzoru
pedagogicznego należą: podwójne dyżury w szatni, w jadalni, zorganizowanie drugiej świetlicy dla klas 1-2,
sprowadzanie uczniów do szatni przez nauczyciela po ostatniej lekcji. Zmiany te prowadzą do zwiększenia
bezpieczeństwa uczniów w szkole, zmniejszenia wypadkowości, poprawy organizacji pracy. Większość
ankietowanych nauczycieli 23/25 podaje, że wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego, które są podstawą dla
wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu szkoły są w pełni uwzględniane.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wymaganie: Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Komentarz:

Warunki lokalowe szkoły i jej wyposażenie są wystarczające do realizowania podstawy
programowej i przyjętych w szkole programów nauczania. W szkole istnieje plan wzbogacania warunków
lokalowych i wyposażenia szkoły. Podejmuje się działania mające na celu wzbogacenie warunków
lokalowych i wyposażenia dydaktycznego. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie. 

Większość ankietowanych nauczycieli 20/25, dyrektor szkoły oraz większość ankietowanych rodziców 43/54
podaje, że warunki lokalowe są odpowiednie do realizacji podstawy programowej, występują tylko w tej kwestii
nieliczne braki. Nauczyciele w wywiadzie oceniają położenie szkoły jako dobre, warunki lokalowe, jako świetne
(sale są wysokie, przestrzenne, dobrze oświetlone). W szkole są dwie pracownie komputerowe (jedna dla klas
młodszych), przestrzenne korytarze, aula, salka gimnastyki korekcyjnej, sala multimedialna (kinowa), sala
z zamontowaną tablicą multimedialną, pracownia plastyczna ze sztalugami (4-5 sztuk), dostępem do umywalki.
Szkole zdecydowanie brakuje sali gimnastycznej oraz większego pomieszczenia na świetlicę szkolną. W opinii
rodziców szkole brakuje przede wszystkim sali gimnastycznej. Ich dzieci korzystają z sali gimnastycznej
w gimnazjum i obiektach sportowych pozaszkolnych. Partnerzy w wywiadzie mówią, że mocną stroną szkoły są
przestronne, jasne, duże sale lekcyjne, duże korytarze i klatka schodowa. Szkoła posiada gromadzone przez lata
środki dydaktyczne, na bieżąco uzupełniane nowoczesnymi środkami audiowizualnymi, w tym tablicę interaktywną.
Wszyscy partnerzy i organ prowadzący podają, że słabą stroną szkoły jest brak sali gimnastycznej.Większość
ankietowanych nauczycieli 22/25 oraz dyrektor w ankiecie podają, że wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne
jest wystarczające do realizacji przedmiotów. Występują tylko nieliczne braki. Rodzice twierdzą, że mocną stroną
jest salka do ćwiczeń korekcyjnych, dobrze wyposażone sale lekcyjne, w klasach I-III uczniowie posiadają szafki
do przechowywania przyborów plastycznych, w klasach 1-2 mają wyznaczone miejsce do zabaw. Uczniowie
na dwóch etapach edukacyjnych posiadają sale komputerowe. W szkole jest tablica multimedialna w klasach I-III,
z której korzystają również uczniowie klas IV-VI. Meble szkolne dostosowane są do wzrostu dzieci i oznaczone
odpowiednimi kolorami. Każda z klas ma swoją szatnię. Również obserwacja zajęć wykazała, że wyposażenie klas
umożliwia realizację celów lekcji. Klasy młodsze mają zagospodarowaną część dydaktyczną ławkami, krzesełkami,
tablica i biurkiem oraz szafkami na przybory uczniowskie, a druga część przeznaczona jest na gry i zabawy
ruchowe oraz inne aktywności. Dyrektor w ankiecie podaje, że w szkole istnieje plan utrzymania i polepszenia
warunków lokalowych. Z dokumentów szkoły wynika, że plan utrzymania i polepszenia warunków to projekt
budowy sali gimnastycznej, plan remontów, plan finansowy szkoły. Zdaniem dyrektora, przekazanym w wywiadzie,
szkoła jest wspomagana zarówno przez organ prowadzący, rodziców i partnerów we wzbogacaniu warunków
lokalowych i pomocy naukowych. Organ prowadzący zakupił: 11 nowych komputerów do pracowni komputerowej
klas IV – VI, notebook do pracy wicedyrektora i nauczycieli, wyposażenie nowej sali komputerowej w: stoliki,
biurko, szafę, tablicę, urządzenie wielofunkcyjne dla nauczycieli do wspólnego korzystania w pokoju
nauczycielskim, meble do dwóch sal lekcyjnych klas I – III, regały do biblioteki, meble do szatni obsługi , meble
(regał na dzienniki i szafę na ubrania w pokoju nauczycielskim), ladę, szafę biurową do sekretariatu, pomoce
dydaktyczne do lekcji wychowania fizycznego, przyrody, matematyki, języka angielskiego, polskiego i biblioteki.
W ostatnich pięciu latach wyremontowano 8 sal lekcyjnych (wymiana parkietów, wymiana instalacji elektrycznej,
malowanie), pokój nauczycielski, świetlicę, sekretariat, toalety, pomieszczenia dla pracowników obsług.
i Wykonano tynki renowacyjne na niskim parterze, dokonano izolacji pionowej ścian fundamentowych i muru
oporowego, wyremontowano i dostosowano salkę do gimnastyki korekcyjnej z dawnego pomieszczenia szatni. Co
roku wymieniana jest stolarka drzwiowa w salach lekcyjnych. W roku 2013r. szkoła otrzymała z gminy środki
finansowe na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej. Bardzo prężnie działa Rada Rodziców działająca
przy szkole. Co roku organizuje festyn szkolny, z którego wydatki przeznacza na doposażenie szkoły w pomoce
dydaktyczne: zakup strojów sportowych dla uczniów szkoły w ilości 15 sztuk, w majątek trwały: zakup mebli
do dwóch sal lekcyjnych klas I – III, szafy i drzwi do pokoju nauczycielskiego, ławek dla uczniów mieszczących się
na korytarzu, farby do malowania części sal. Są również indywidualni sponsorzy, którzy opłacają od kilku lat obiady
dla dzieci z najuboższych rodzin, dzięki nim pozyskujemy np. farbę do malowania sal. Organ prowadzący zapewnił
w wywiadzie, że w tym roku rozpocznie się budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie.
Szkoła jest doposażana na bieżąco ze środków przeznaczonych na ten cel. Dyrektor w ankiecie podaje, że w ciągu
ostatnich dwóch lat, działania zmierzające do wzbogacenia zasobów lokalowych podejmowane są według
istniejącego planu uzupełniania wyposażenia. Zdaniem organu prowadzącego doposażono szkołę na przyjęcie
sześciolatków. Zakupiono nowe meble z szafkami dla każdego ucznia, wyposażono z programu unijnego
"Radosna Szkoła" w kąciki zabaw. Przedszkole przekazało szkole pomoce dydaktyczne do I klasy. Rodzice
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w wywiadzie twierdzą, że priorytetem jest budowa sali gimnastycznej, wzmacniają w tym dyrektora i pracowników
szkoły, poprzez Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej. Organizują festyny, a środki przeznaczają
na doposażenie szkoły. Chętnie uczestniczą w imprezach i uroczystościach szkolnych. Sponsorują malowanie sal
lekcyjnych. Niektórzy rodzice sami zgłaszają się do pomocy w zadaniach szkoły. Szkoła Podstawowa nr 1
w Cieszynie jest średniej wielkości placówką oświatową usytuowaną w centrum miasta. W roku szkolnym
2011/2012 do szkoły uczęszczało 287 uczniów w 12 oddziałach (po 2 oddziały w klasach I – VI). Średnia liczba
uczniów w klasie: 24. Szkoła posiada 14 sal lekcyjnych, dwie pracownie komputerowe (jedną z 11 stanowiskami
dla uczniów klas IV – VI i drugą z 10 stanowiskami dla uczniów klas I – III), salkę do gimnastyki korekcyjnej, salkę
do gry w tenisa stołowego, pracownię plastyczno – muzyczną, bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji
Multimedialnej, czytelnię, aulę, świetlicę, zaplecze kuchenne, szatnie, dziedziniec wewnętrzny oraz gabinet
medyczny prowadzony przez pielęgniarkę szkolną. W sali lekcyjnej klas I – III znajduje się tablica interaktywna.
Całkowity brak zaplecza do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego zmusza szkołę do realizacji tego
przedmiotu w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1, w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportowo-
Rekreacyjnego, w sali gimnastycznej Stowarzyszenia SILOE IN NOBIS Sióstr Boromeuszek w Cieszynie. Ponadto,
uczniowie klas III chodzą na basen do Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie. Świetlica jest czynna od godziny 7.00
do 16.00. Szkoła uczestniczyła w projektach współfinansowanych z EFS: „Szkoła Szansą i Wyzwaniem” - wsparcie
rozwoju uczniów klas I - VI przez stworzenie możliwości poszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych i pomocy
psychologiczno – pedagogicznej (2008-2010), „Radosna Szkoła” – doposażenie bazy sal lekcyjnych w pomoce
dydaktyczne do miejsc zabaw w klasach I – III (2010), • PROJEKT „CISO – Cieszyński Informatyczny System
Oświatowy”- zintegrowany system wspomagający zarządzanie oświatą oparty o sieć Internet, w skład, którego
weszło specjalistyczne oprogramowanie, sprzęt komputerowy, system aplikacji oraz portal edukacyjny (2010-
2013). Partnerzy w udzielonym wywiadzie podają, że szkoła jest przyjazna uczniom i rodzicom. O szkole
wypowiadają się dobrze absolwenci. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna podkreśla, że realizowane są ich
zalecenia, a rodzice chwalą nauczycieli i atmosferę w szkole. Szkoła ma bardzo bogaty kalendarz imprez. Bardzo
dobrze układa się współpraca szkoły ze środowiskiem. Rodzice twierdzą, że wspierają finansowo dzieci z rodzin
mających trudne warunki, a w okresie Świąt Bożego Narodzenia przynoszą paczki żywnościowe i przybory
szkolne. Dzieci zbierają zakrętki dla niepełnosprawnego dziecka. Szkoła organizuje dla dzieci zielone szkoły
w Porąbce i Bochni. Co roku w szkole organizowana jest akcja zbierania karmy dla schroniska dla zwierząt
w Cieszynie. Nauczyciele ze szkoły organizują dwa razy w roku rajdy górskie w soboty. Mimo braku sali
gimnastycznej uczniowie szkoły zdobywają sukcesy sportowe. Klasy III uczestniczą w zajęciach na basenie.
W okresie zimy uczniowie korzystają z lodowiska. W szkole organizuje się dożywianie dzieci, akcję "mleko".
Nauczyciele zawsze kładą nacisk, by rodzice przygotowywali śniadanie dla uczniów do szkoły. Nauczyciele są
opiekuńczy. Chwalą swoją szkołę za dobrą atmosferę, nie chcieliby pracować w innych szkołach. Imprezy
integracyjne wiążą grono pedagogiczne. Nauczyciele w wywiadzie powiedzieli, że lubią się spotykać ze sobą poza
pracą. Szkoła jest ładna, przestrzenna, jasna, ukwiecona. Nauczyciele chwalą pracę pracowników
niepedagogicznych, szczególnie pań sprzątaczek i woźnej. Szkoła dzięki nim jest czysta i zadbana.

Poziom spełniania wymagania: B
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Wnioski z ewaluacji:

1. Analiza jakościowa i ilościowa sprawdzianu pozwala szkole dostrzec te obszary pracy, które funkcjonują
dobrze oraz te, które wymagają poprawy.
2. Wnioski z analizy wprowadza się i są wymierne efekty.
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową.
4. Szkoła tworzy dobry klimat do rozwoju zainteresowań i różnych aktywności.
5. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i przestrzegają obowiązujące normy.
6. Nauczyciele, w wysokim stopniu angażują się w ewaluację wewnętrzną, pracę zespołów szkolnych,
wspólnie planują działania i rozwiązują zaistniałe problemy, systematycznie dokonując analizy efektów
swojej pracy.
7. W ocenie wszystkich respondentów warunki lokalowe i wyposażenie szkoły są wystarczające
do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania.
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Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Efekty  
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

B

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności B
Uczniowie są aktywni B
Respektowane są normy społeczne B
Obszar: Zarządzanie  
Funkcjonuje współpraca w zespołach B
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny B
Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i
wyposażenie

B
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