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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 07-01-2016 - 12-01-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Ewa Gomulska, Urszula Głowińska. Badaniem objęto 170 uczniów (ankieta ), 92

rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 52 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy) .Przeprowadzono wywiad

indywidualny z dyrektorem placówki, a także obserwacje lekcji 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

APOEW - Ankieta badająca przebieg ewaluacji [ankieta poewaluacyjna]

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

WUPO - Scenariusz wywiadu z uczniami po obserwacji

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

"Musicie ducha hartować, aby móc jak orły przelatywać w przyszłość ojczyzny" - S. Wyszyński

                                                                

        Raport, do którego lektury Państwa zapraszamy, dotyczy ewaluacji zewnętrznej problemowej

przeprowadzonej Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze

informacje o szkole. Zawarte w niniejszym tekście tezy i dane znajdują potwierdzenie w wynikach

przeprowadzonych badań.

       Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu została otwarta 2 września 1985 r. Obecnie szkoła

liczy 658 uczniów w 29 oddziałach klasowych, w tym 6 oddziałach integracyjnych. Uczniowie pobierają naukę

w obszernym obiekcie, w 33 estetycznych salach lekcyjnych, w tym w pracowni języka angielskiego

z nowoczesnym sprzętem multimedialnym, dwóch pracowniach informatycznych, pracowni zajęć technicznych,

pracowni przyrodniczej, sali multimedialnej, dwóch pracowniach języka polskiego, pracowni historycznej oraz

w 17 salach lekcyjnych dla edukacji wczesnoszkolnej. Sale lekcyjne są wyposażone w nowoczesne pomoce

dydaktyczne (tablice interaktywne), szkoła posiada także wiele pamiątek historycznych przekazanych przez

mieszkańców Bierunia. Szkoła posiada również bogatą bazę sportową. Uczniowie mają do dyspozycji dużą

i średnią salę gimnastyczną oraz małą salę przeznaczoną do gimnastyki korekcyjnej. Szkoła dysponuje także

krytym basenem, w którym wszyscy uczniowie pobierają naukę pływania. Korzystają też z boisk zewnętrznych:

do piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej. Młodsi uczniowie mają do dyspozycji plac zabaw

pozyskany z projektu "Radosna szkoła".

        W szkole funkcjonuje świetlica, biblioteka z czytelnią, w której zorganizowano Szkolne Centrum Informacji

Multimedialnej wyposażone w komputery zakupione w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego,

m.in. "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń". Szkoła otoczona jest obszernym terenem zielonym,

a budynek dodatkowo upiększają trzy atria - wewnętrzne, zielone ogrody. Rośliny zielone do jednego z nich

ufundowane zostały przez Gminę Bieruń w nagrodę za działania ekologiczne podejmowane przez szkołę.

W szkole funkcjonuje Szkolna Izba Regionalna, która służy realizacji edukacji regionalnej w klasach I – III

według autorskiego projektu "U źródeł śląskiej tradycji" oraz zajęciom szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia

Bieruńska’’. Dużym uznaniem lokalnego środowiska cieszyły się obchody jubileuszu 30-lecia szkoły w 2015

roku. W ich ramach zorganizowane zostały między innymi Powiatowy Konkurs plastyczny "Każdy z nas ma

w sobie siłę orła", Szkolny Konkurs literacki "Wspomnienie o szkole pisane orlim piórem" dla klas IV – VI oraz

Konkurs Poetycki "Pod skrzydłami orła" dla uczniów klas I – VI.

       W szkole odbywa się wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych np.: kółka zainteresowań (informatyczne,

techniczne, szachowe, ekologiczne, czytelnicze, teatralne), zajęcia artystyczne zespołu pieśni i tańca "Ziemia

Bieruńska", chór, Klub Europejski, Teatr Ruchu, "Klub ciekawych świata", Szkolne Koło Caritas, a także zajęcia

sportowe (piłka siatkowa, pływanie, tenis stołowy, piłka nożna, badminton). Szkoła może poszczycić się wydaną

płytą z nagraniami kolęd w wykonaniu uczniów członków zespołu "Ziemia Bieruńska". W szkole prowadzone są

również zajęcia wspomagające dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oprócz zajęć

rozwijających odbywają się też zajęcia wyrównawcze (z języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej,

matematyki, historii, informatyki, języka angielskiego). Uczniowie otoczeni są opieką logopedyczną, a podczas

zajęć wykorzystuje się "Symultaniczno-sekwencyjna metodę nauki czytania" prof. J. Cieszyńskiej. Szkoła
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uzyskała certyfikaty: "Bezpieczna szkoła", "Etyczna szkoła", "Klub Bezpiecznego Puchatka’’, "Trzymaj Formę’’.

Realizowany jest również Rządowy Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła’’. Szkoła realizowała zadania

w ogólnopolskim konkursie "Bezpieczna szkoła’’ oraz w Ogólnopolskim Konkursie "Bezpieczny przejazd’’ poprzez

organizację happeningu "Zatrzymaj się i żyj’’. Ponadto szkoła brała udział w ogólnopolskim pilotażowym

programie "Etyka nie tylko dla smyka’’, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy

z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

        Uczniowie szkoły aktywnie uczestniczą w  licznych akcjach charytatywnych, m.in. działa Szkolne Koło

Caritas pod patronatem Caritas Archidiecezji Katowickiej. Koło Organizuje akcje dobroczynne i spotkania

integracyjne (zbiórki żywności, środków czystości) na potrzeby społeczności lokalnej oraz Hospicjum im. Św.

Kaliksta I w Tychach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Pszczynie. Współpracuje również z Referatem Misyjnym

Sióstr Służebniczek NMP w Katowicach, przekazując różnorodne dary dzieciom i trędowatym w Kamerunie.

       Dzięki właściwie prowadzonej działalności opiekuńczo-wychowawczej, zaangażowaniu nauczycieli,

przyjaznej atmosferze, szkoła jest bardzo dobrze postrzegana w środowisku lokalnym. Uczniowie szkoły

i nauczyciele wspólnie z rodzicami uczniów aktywnie uczestniczą w wielu różnorodnych, wysoko ocenianych

imprezach i uroczystościach środowiskowych, a szkoła jest organizatorem życia kulturalnego dla mieszkańców

Bierunia.



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU 6/36

      

Informacja o placówce

Nazwa placówki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W
BIERUNIU

Patron im. Orła Białego

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Bieruń

Ulica Węglowa

Numer 11

Kod pocztowy 43-155

Urząd pocztowy Bieruń

Telefon 0322162970

Fax 0322162970

Www www.sp3.bierun.pl

Regon 00121923200000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 658

Oddziały 29

Nauczyciele pełnozatrudnieni 59.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 22.69

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 11.15

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat bieruńsko-lędziński

Gmina Bieruń

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. Realizacja przez szkołę podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego umożliwia

uczniom nabycie kompetencji kluczowych, niezbędnych do kontynuowania nauki w następnym etapie

edukacyjnym. Wdrażane wnioski z monitorowania i analizy osiągnięć uczniów przyczyniają się do poprawy

wyników sprawdzianu zewnętrznego po klasie szóstej, a także osiągania przez absolwentów szkoły sukcesów

w następnym etapie edukacyjnym.

2. Baza dydaktyczna szkoły i wyposażenie szkolnych sal zajęć pozwalają na realizację podstawy programowej

z poszczególnych przedmiotów nauczania. Szkoła dysponuje też bardzo dobrą bazą sportową.

3. Dokonywane przez szkołę rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów

umożliwia zorganizowanie różnych form wsparcia, w szczególności zajęć rozwijających zainteresowania, zajęć

dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych, a także pomocy w nauce, które są adekwatne

do potrzeb każdego ucznia.

4. Współpraca szkoły z licznymi instytucjami wspierającymi jej pracę wpływa na lepszą organizację wsparcia dla

uczniów i ich rodziców. Działania te są przez nich dostrzegane i doceniane. Istotnym elementem wsparcia

udzielanego uczniom w szkole jest specjalistyczna pomoc dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

oraz indywidualizacja procesu edukacyjnego.

5. Dzięki właściwie prowadzonym działaniom edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczym, zaangażowaniu

nauczycieli, przyjaznej atmosferze szkoła jest bardzo dobrze postrzegana w środowisku lokalnym. Uczniowie

szkoły i nauczyciele wspólnie z rodzicami uczniów aktywnie uczestniczą w wielu różnorodnych, wysoko

ocenianych uroczystościach środowiskowych.



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU 9/36

      

Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu realizuje podstawę programową

z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Nauczyciele, realizując

podstawę programową, wykorzystują zalecane warunki i sposoby jej realizacji. Sprzyja temu bardzo

dobra baza lokalowa i dydaktyczna szkoły. Nauczyciele w sposób systemowy monitorują i analizują

osiągnięcia uczniów. Na podstawie tych analiz formułuje się wnioski, które są wykorzystywane

w nauczycielskich planach dydaktycznych. Szkoła wdraża program poprawy efektów kształcenia

z matematyki oraz wnioski z monitorowania różnych osiągnięć uczniów, co ma wpływ na wzrost

efektów uczenia się. Uczniowie odnoszą sukcesy na kolejnym etapie kształcenia i różnorodnych

konkursach. 

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Szkoła do realizacji podstawy programowej drugiego etapu edukacyjnego wykorzystuje osiągnięcia

uczniów z pierwszego etapu kształcenia. Realizacja podstawy programowej umożliwia uczniom

kształtowanie kluczowych kompetencji, która uwzględnia zalecane warunki i sposób jej realizacji.

Szkoła systematycznie monitoruje nabywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności oraz formułuje

wnioski. Działania podejmowane w oparciu o wnioski z monitorowania oraz analizowania osiągnięć

uczniów przyczyniają się do wzrostu wyników kształcenia i osiągania innych sukcesów

edukacyjnych, w tym także w następnym etapie edukacyjnym.

W szkole działa system prowadzenia diagnozy osiągnięć z poprzedniego etapu edukacyjnego, dotyczące

wiadomości i umiejętności nowych uczniów,  poczynając od I etapu edukacji, następnie przechodzi on w II etap,

i dalej w III etap - gimnazjum. Przed rozpoczęciem nauki w klasie I przeprowadza się diagnozy wstępne

na podstawie:

1) arkusza gotowości szkolnej dziecka,

2) spotkań nauczycieli klas I z nauczycielami i dyrektorem przedszkola,

3) analizy orzeczeń, opinii, konsultacji z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

4) rozmów z rodzicami,

5) ankiety "Oczekiwania rodziców wobec szkoły",

6) obserwacji dzieci podczas "Dni otwartych’’ szkoły,

7) badań przesiewowych prowadzonych przez logopedę i pielęgniarkę szkolną.
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Na tej podstawie tworzy się odpowiednie zespoły klasowe, diagnozuje się uczniów mających specyficzne

problemy, a także grupę uczniów zdolnych. Planuje się pracę dydaktyczną, dobiera się właściwe formy i metody

pracy oraz organizuje się zajęcia wspomagające uczniów z trudnościami, jak i zajęcia rozwijające uczniów

zdolnych. W szkole istnieje okres adaptacyjny (1 miesiąc - wrzesień) dla klas I oraz klas IV. Wyniki egzaminów

i sprawdzianów zewnętrznych (i wewnętrznych) opracowuje zespół powołany do analizy jakości efektów

kształcenia. Analiza ta przeprowadzana jest pod kątem ilościowym (statystycznym - tabele, wykresy mediany,

staniny) i jakościowym (analiza umiejętności, wnioski do dalszej pracy). Zespół do badania efektów kształcenia

ściśle współpracuje z zespołami przedmiotowymi i klasowymi, które sformułowane wnioski wcielają do swoich

planów dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć.

I etap edukacyjny kończy się badaniem OBUT czyli Ogólnopolskim Badaniem Umiejętności Trzecioklasistów.

Wyniki OBUT-u przekazywane są wychowawcom klas IV na początku września wraz z informacjami o klasie

(uczniowie zdolni, z dysfunkcjami i problemami itp.) Nauczyciele w II etapie edukacyjnym prowadzą monitoring

przyrostu wiedzy, począwszy od wyników OBUT-u. W klasie IV w I i II półroczu przeprowadzany jest Test

Lausza - sprawdzający szybkość czytania. Na koniec IV klasy sprawdzane są umiejętności opanowania podstawy

programowej z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Podobne umiejętności w ramach próbnego

sprawdzianu sprawdzane są pod koniec klasy V, a w klasie VI w listopadzie, (a w miarę potrzeby również

w lutym).  Przeprowadzane są sprawdziany próbne. Klasa VI kończy się sprawdzianem, który, tak jak

i pozostałe, poddawane są analizie pozwalającej wysnuwać wnioski do pracy na następne lata I i II etapu

edukacji. Pod koniec klasy szóstej nawiązana zostaje współpraca z nauczycielami z gimnazjum, celem

utworzenia nowych zespołów klasowych oraz przekazaniu informacji o uczniach z dysfunkcjami, o uczniach

zdolnych lub z problemami wychowawczymi. W ten sposób istnieje w szkole systemowość pozwalająca

diagnozować osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Nie zapomina się przy tym

o indywidualizacji nauczania, o pracy z uczniem zdolnym i z różnorodnymi trudnościami edukacyjnymi.

W związku z analizą osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego w szkole podejmuje się następujące

działania:

1) organizacja pracy zespołu rekrutacyjnego – właściwy dobór uczniów do poszczególnych oddziałów i klasy

integracyjnej,

2) organizacja okresu adaptacyjnego w klasie IV,

3) planowanie pracy dydaktycznej, dobór metod, form,

4) organizacja wspomagania uczniów z trudnościami,

5) organizacja zajęć rozwijających,

6) otoczenie uczniów opieką specjalistów,

7) indywidualizacja procesu edukacyjnego, dostosowanie wymagań,

8) planowanie pracy: nauczyciela, pracy zespołu przedmiotowego, wychowawczego, szkolnej świetlicy,

9) objęcie ucznia powracającego z zagranicy nauką języka ojczystego.

 Zdaniem dyrektora i nauczycieli podjęte działania były skuteczne i przyniosły następujące efekty:

1) dobre przystosowanie się dzieci 6 i 7 letnich do środowiska szkolnego (także dzięki opiece świetlicy i 

atrakcyjnym formom zajęć),

2) wyłonienie uczniów z problemami, którzy nie zostali wcześniej zdiagnozowani,

3) udzielenie właściwego wsparcia rodzicom uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi (pedagogizacja, kierowanie

do specjalistów),

4) świadome uczestnictwo uczniów w uroczystości ślubowania pierwszoklasistów (znajomość ceremoniału

szkoły, hymnu szkoły), właściwe zachowanie uczniów , zaangażowanie rodziców,

5) zapobiegania niepowodzeniom szkolnym (promocja do następnej klasy wszystkich uczniów),

6) zaangażowanie uczniów w realizację zadań wynikających z konkursu "Wzorowa klasa",
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7) udział wszystkich uczniów (również niepełnosprawnych) w zajęciach na basenie, realizacja programu "Radość

z pływania’’ w klasach I – III,

8) aktywność w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,

9) sukcesy w Rejonowym Konkursie Literackim o Laur Rafała Pomorskiego w Tychach (poezja, proza),

10) uczestnictwo w edukacji regionalnej wg autorskiego programu ,"Podróż do źródeł śląskiej tradycji’’, sukcesy

w rejonowych i powiatowych konkursach gwary śląskiej.

Ankietowani uczniowie na pytanie, z których swoich osiągnięć w szkole są szczególnie zadowoleni, wypowiedzieli

się następująco (Tab. 1 ).
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Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Z których swoich osiągnięć w szkole jesteś szczególnie zadowolony/a? [AMS] (7065)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 86

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 wyniki w nauce/ dobre oceny

2 osiągnięcia sportowe

3 sukcesy artystyczne

4 dobre relacje z kolegami/koleżankami

5 poszerzenie wiadomości

6 rozwijanie swoich talentów, zainteresowań w szkole

7 uzyskane oceny

8 odkrycie, w czym jestem dobry/a

9 osiągnięcia w konkursach, olimpiadach (rozwój

zainteresowań)

10 osiągnięcia w zawodach sportowych

11 zdobycie lub podniesienie umiejętności

12 zmobilizowanie się do nauki jakiegoś przedmiotu

13 wszystkie osiągnięcia

14 - z tego że uczestniczę w zajęciach dodatkowych i dzięki

temu mogę lepiej się uczyć,

15 - udział w jubileuszu 30-lecia szkoły i akademiach

szkolnych,

16 - aktywność na lekcji,

17 - znajomość flag całego świata, stolic, budowy

człowieka,biologii, ping pong.

Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Uczniowie wykonują różnorodne zadania i rozwiązują problemy, a do ich wykonania wykorzystują

wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Z obserwacji zajęć wynika, że zadania wykonywane przez uczniów na większości lekcji 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),

- rozumowanie, używanie dowodów, argumentowanie na podstawie analizy faktów (np. rozwiązywanie

problemów, dokonywanie uogólnień, rozwiązywanie problemów),

- 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).

Ankietowani uczniowie klas piątych wyrazili przekonanie, że na lekcjach wykorzystują to, czego nauczyli się
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wcześniej, co ilustruje Wykres 1j.

Wykres 1j

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Podczas realizacji podstawy programowej nauczyciele umożliwiają uczniom kształtowanie

kluczowych kompetencji oraz uwzględniają zalecane warunki i sposób jej realizacji. Nauczyciele

tworzą sytuacje umożliwiające uczniom kształtowanie umiejętności opisanych w podstawie

programowej.

Podczas obserwowanych zajęć uwzględniane były zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.

Lekcje odbywały się w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Nauczyciele wykorzystywali nowoczesne

technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym tablicę interaktywną. Stosowali metody aktywizujące,

angażowali do pracy i samodzielnego myślenia wszystkich uczniów. Uczniowie korzystali z atrakcyjnych pomocy

dydaktycznych. Wykorzystywali wiedzę w sytuacjach praktycznych, korzystali z indywidualnych kart pracy.

Nauczyciele stosowali zalecane warunki realizacji podstawy programowej odpowiednio do nauczanych

przedmiotów i tematyki danej lekcji. W badaniu ankietowym nauczyciele poinformowali, jak często

na prowadzonych przez siebie zajęciach stosują:

- czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów (wykres 1j);

- myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych

dotyczących przyrody i społeczeństwa (wykres 2j);

- myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz

formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym (wykres 3j);

- umiejętność pracy zespołowej (wykres 4j);

- umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (wykres 5j);
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- umiejętność uczenia się (wykres 6j).

Ponadto nauczyciele doskonalą wśród uczniów umiejętność komunikowania się w języku ojczystym,

wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji. Nauczyciele wymienili także, które z zalecanych

sposobów i warunków realizacji podstawy programowej wykorzystują systematycznie.

Należą do nich m.in.: korelacja międzyprzedmiotowa, dbanie o bezpieczeństwo uczniów, indywidualizacja pracy

z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, praca zespołowa i w małych grupach,

wykorzystanie nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej, wykorzystywanie i krytyczna analiza

informacji, przestrzeganie norm społecznych, nauka odpowiedzialności, wrażliwości i zaangażowania w działania

obywatelskie, rozwijanie zainteresowań ucznia. W wywiadach z nauczycielami po przeprowadzonych zajęciach

wymienili oni, które z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej wykorzystują

systematycznie, co ilustruje załączona poniżej tabela (Tab. 1).

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

Wykres 5j Wykres 6j
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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.1

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 uczenie się dzieci poprzez zabawę

5 wykorzystanie mediów edukacyjnych

6 wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce

7 zadbanie o infrastrukturę (uczenie się i zapewnie

bezpieczeństwa)

8 inne, jakie?

9 Na każdej lekcji języka polskiego kształtowana jest

umiejętność poprawnego mówienia, słuchania, czytania,

pisania, rozumowania, odbioru tekstów kultury –

uczniowie opowiadają na zadane pytania, biorą udział w

dyskusji na określony temat, formułują wnioski, zapisują

notatki, redagują krótsze i dłuższe formy wypowiedzi

pisemnej zwracając uwagę na poprawność językową,

ortograficzną i interpunkcyjną; czytają i analizują różne

teksty kultury.

10 budowanie uporządkowanego systemu wartości

11 dostrzegania pozytywnych wartości i postaw, tj,

patriotyzm, przyjaźń, lojalność, itd.

12 ciekawość świata przez zastosowanie atrakcyjnych

metod i narzędzi multimedialnych, motywując

jednocześnie do samodzielnego docierania do informacji

i poszerzania wiedzy (Internet, film, itd.)

13 wychowywanie do aktywności i odpowiedzialności w

życiu zbiorowym

14 wrażliwość społeczna

15 tolerancja

16 odpowiedzialność

17 poczucie więzi

18 dostęp do różnych źródeł informacji

19 udział w dyskusjach

20 budowanie poczucia wartości

21 zadania matematyczne "przyjazne" dla uczniów,

przykłady z życia codziennego, proste obliczenia

22 utrwalanie działań pamięciowych
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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.

Szkoła systematycznie monitoruje nabywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności, a także

formułuje i wdraża wnioski z tych analiz.

Z wypowiedzi nauczycieli w ankiecie wynika, że monitorują oni osiągnięcia uczniów  (wykres 1w) oraz

wykorzystują w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów (wykres 1w). Przeprowadzone obserwacje

zajęć potwierdziły, że nauczyciele podczas lekcji monitorują nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego

ucznia w następujący sposób:

- sprawdzają, czy uczniowie właściwie zrozumieli oraz w jaki sposób wykonują zadania (6/6),

- zadają pytania (6/6)

- stwarzają uczniom możliwość zadawania pytań (5/1)

- proszą uczniów o podsumowanie i pytają uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy (2/4),

W większości sytuacji zwracali uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania ucznia, które były nieprawidłowe.

Informacja pochodząca od nauczycieli uczących w klasie V a wskazuje również, że monitorują oni osiągnięcia

uczniów tej klasy (m.in. dokonują analiz przyrostu wiedzy na spotkaniach zespołu uczącego, przeprowadzają

sprawdziany i testy, stosują karty pracy uczniów, analizując wyniki w nauce i w sporcie, prowadzą obserwacje

uczniów i analizują ich umiejętności, podejmując rozmowy z rodzicami w celu zwiększania efektywności

podejmowanych wspólnie działań), a wnioski z analizy tych osiągnięć wykorzystują do:

- indywidualizacji nauczania,

- uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych,

- zwiększenia liczby ćwiczeń z zadaniami sprawiającymi uczniom trudności,

- objęcia dodatkową pomocą uczniów z trudnościami w nauce,

- organizacji zajęć z uczniami zdolnymi. 
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Wykres 1o
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Wykres 1w
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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.

Podejmowane przez szkołę działania w oparciu o wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć

uczniów przyczyniają się do wzrostu wyników kształcenia i osiągania przez nich różnorodnych

sukcesów edukacyjnych.

Analizując wyniki sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI według starej formuły widoczny jest wzrost wyników.

W roku 2013 szkoła osiągnęła w skali staninowej wynik średni, zaś w roku 2014 średni wynik dla szkoły wyniósł

26,11 pkt, co w skali staninowej daje poziom VI – wyżej średni. W roku 2014 i 2015 dokonano również badania

Edukacyjnej Wartości Dodanej na podstawie wyników OBUT w 2011 i 2012 roku oraz sprawdzianu

zewnętrznego klas VI w 2014 i 2015 roku. Obliczony wskaźnik EWD świadczył o przyroście wiedzy

poszczególnych klas i szkoły dla badanych roczników (w 2015 r. analiza dokonana przez Instytut Badań

Edukacyjnych). Wyniki sprawdzianu zewnętrznego w roku 2015 według nowej formuły świadczą o utrzymaniu

dotychczasowego średniego wyniku z języka polskiego. Wynik z matematyki był poniżej średniej krajowej. Dla

podniesienia jakości kształcenia opracowano i wdrożono plan działań naprawczych nauczania matematyki.

Wynik części drugiej sprawdzianu zewnętrznego z języka angielskiego (wg nowej formuły) kształtuje się

na poziomie średnim (stanin V).  W świetle tych danych jest widoczny wzrost efektów kształcenia. W wyniku

wprowadzonych działań w minionych latach uczniowie dobrze opanowali standardy: czytanie, pisanie

i wykorzystanie wiedzy w praktyce (powyżej średniej kraju i województwa). W nowej formule sprawdzianu

w 2015 r. dobrze wypadły umiejętności polonistyczne – odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich

informacji, tworzenie wypowiedzi oraz umiejętności matematyczne – wykorzystanie i tworzenie informacji.

Nauczyciele wdrożyli działania mające na celu podniesienie u uczniów umiejętności modelowania

matematycznego, sprawności rachunkowej oraz rozumowania i tworzenia strategii (zgodnie z opracowanym

planem działań naprawczych nauczania matematyki).

Dyrektor i nauczyciele wymienili sukcesy edukacyjne uczniów, które wynikają ich zdaniem z wdrożonych

wniosków z monitorowania i analizowania ich osiągnięć:

1. test trzecioklasistów OBUT, w roku szkolnym 2014/2015 wykazał wzrost efektów kształcenia w stosunku

do lat ubiegłych,

2. na sprawdzianie w roku szkolnym 2014/2015 z języka polskiego szkoła uzyskała wynik 71,41% (uczniowie

dobrze rozumieją tekst czytany, dobrze wypadła umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych),

3. poprzez udział w proponowanych przez szkołę zajęciach dodatkowych uczniowie odnoszą sukcesy

w konkursach, imprezach, przeglądach i zawodach sportowych; rejonowych, powiatowych, ogólnopolskich,

a także międzynarodowych.

Dyrektor i nauczyciele wymienili liczne sukcesy uczniów w następujących konkursach i innych formach

rywalizacji:

- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny -  "Rosja znana i nieznana” w Krakowie (8 wyróżnień),
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- Powiatowy Konkurs Literacki "Moje miasto 2030” – 1 miejsce i 2 wyróżnienia,

- XIV i XV Ogólnopolski Festiwal Dzieci i Młodzieży „Tęczowe piosenki Jana Wojdaka” (laureaci),

- Coroczne Festiwale Kultury Młodzieży Szkolnej (zespół folklorystyczny, instrumentalny, Teatr Ruchu. Wydanie

płyty z udziałem uczniów "Gore gwiazda Jezusowi" - kolędy i pastorałki,

- Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa "Olimpus" z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, j.

angielskiego - laureaci,

- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur" - I miejsca w powiecie oraz wyróżnienia w "Kangurku",

- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z J. polskiego (2015/2016) – zakwalifikowanie się do II etapu,

- Powiatowe Konkursy Matematyczno-Przyrodnicze - I miejsce (przez ostatnie 3 lata),

- Powiatowy Konkurs Recytatorski "Poetycka Herbaciarnia" - I miejsce,

- Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - I miejsca drużynowo oraz I, II, III miejsce

indywidualnie,

- Powiatowe Konkursy Plastyczne (w roku 2014/2015 - 5 konkursów) - I, II miejsca i wyróżnienia,

- Powiatowe Konkursy Gwary Śląskiej "Terozki se pogodomy" - I miejsca,

- Powiatowe i szkolne konkursy plastyczne i literackie z okazji XXX lecia szkoły – 1 miejsca,

- Rejonowy Konkurs Literacki Twórczości Dziecięcej o Laur Rafała Pomorskiego "Niech zaświeci słońce” - co roku

laureaci oraz wyróżnienia,

- Całoroczne szkolne konkursy "Klasa z klasą” i "Wzorowa klasa” mające na celu promowanie właściwych

postaw i zachowań oraz integrację zespołów klasowych,

- Organizacja w szkole Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia i związanych z nim konkursów dla całej

społeczności szkolnej.
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole rozpoznawane są potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne uczniów,

a prowadzone w szkole działania są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów oraz opierają się

na indywidualizacji procesu edukacyjnego. Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych, a także

specjalistyczne dla uczniów wymagających pomocy i wsparcia odpowiadają potrzebom uczniów.

Celem prowadzonych zajęć jest między innymi systematyczne przezwyciężanie trudności uczniów 

wynikających z ich sytuacji społecznej.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W szkole rozpoznawane są potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne uczniów.

Nauczyciele analizują sytuację społeczną uczniów i ich warunki uczenia się. 

Zdaniem dyrektora, nauczycieli oraz rodziców w szkole rozpoznaje się i analizuje możliwości psychofizyczne

oraz potrzeby rozwojowe uczniów. W szkole funkcjonują oddziały integracyjne, uczniowie otrzymują pomoc

i wsparcie. Podejmowane działania wspomagające wynikają z prowadzonych analiz gotowości szkolnej, spotkań

i rozmów z rodzicami uczniów, analiz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, analiz wyników

sprawdzianów (np.: OBUT), spotkań zespołów nauczycieli uczących w danej klasie, bieżących obserwacji

i rozmów z uczniami. Uczniowie wymagający wsparcia uczestniczą w prowadzonych zajęciach wyrównawczych,

zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach z logopedą, psychologiem i pedagogiem. Uczniowie klas szóstych biorą

udział w zajęciach przygotowujących do sprawdzianu. Ponadto uczniowie uczestniczą w wielu różnorodnych

zajęciach rozwijających i dodatkowych przygotowujących do konkursów. Chętnie biorą udział w zajęciach

zespołów tanecznych, kółku teatralnym, zajęciach szachowych, sportowych, plastycznych, ekologicznych itp.

Zajęcia takie służą podniesieniu wartości samooceny uczniów, zaspokajają potrzeby osiągnięcia sukcesu.

W szkole prowadzone są także działania służące zaspokajaniu potrzeb materialnych dla uczniów z rodzin

o niższym statusie materialnym. Prowadzenie powyższych działań potwierdzili również rodzice uczniów,

a większość z nich uznała, że nauczyciele prowadzą z nimi rozmowy na temat możliwości i potrzeb dzieci

przynajmniej raz w roku lub kilka razy w roku (wykres 1j). 
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Wykres 1j

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia.

Realizowane i prowadzone w szkole zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych, a także

specjalistyczne dla uczniów wymagających pomocy i wsparcia wynikają z wcześniejszego

rozpoznania ich potrzeb oraz możliwości.

W opinii dyrektora, nauczycieli oraz rodziców szkoła kieruje się zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi

uczniów i wspieraniem ich w osiągnięciu zakładanych celów zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Nauczyciele

tworzą warunki do rozwoju talentów, podejmują działania służące budzeniu zainteresowań i kultywowaniu pasji

poszczególnych uczniów. W podejmowanych działaniach nauczyciele kierują się wyrównywaniem szans

edukacyjnych, przeciwdziałaniem wszelkim formom wykluczenia, zapobieganiem niepowodzeniom szkolnym,

wspieraniem uczniów w osiąganiu zakładanych celów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami, a także

uwarunkowaniami środowiskowymi, kultywowaniem tradycji szkoły, optymalnym wykorzystaniem bogatej bazy

szkoły (między innymi 3 sale gimnastyczne, basen, boiska sportowe).  

Szkoła ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bieruniu, realizuje nauczanie w klasach

integracyjnych, organizuje zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia logopedyczne,

psychologiczne. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy wspierające i motywujące z uczniami we współpracy z 

psychologiem oraz pedagogiem. Uczniowie wraz z nauczycielami biorą udział w  warsztatach dla osób

niepełnosprawnych. Ponadto nauczyciele opracowują Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla
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uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkole organizowane są otwarte warsztaty dla

rodziców i nauczycieli, prowadzone są analizy sytuacji dziecka przez zespoły wychowawcze w celu udzielenia

właściwego wsparcia, a w nauczaniu bieżącym stosowane są elementy neurodydaktyki. Ponadto warunki

lokalowe szkoły dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (schodołaz, toaleta, podjazd dla

niepełnosprawnych). Wszyscy uczniowie biorą udział w nauce pływania. Nauczyciele mając na względzie

dostosowanie prowadzonych zajęć do potrzeb uczniów wymieniali również udzielanie wsparcia rodzinom przez

specjalistów. Powyższe informacje potwierdziły obserwacje zajęć, które pokazały także różnicowanie pytań

i zadań w zależności od  poziomu uczniów, precyzyjne podawanie celów lekcji, indywidualną ocenę uczniów,

wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych służących aktywizacji uczniów, wykorzystanie

samopomocy koleżeńskiej. Dzięki realizowanym programom i działaniom uczniowie otrzymują wsparcie, są

dowartościowani i pozytywnie wzmocnieni, a dzięki odpowiednim metodom i formom pracy mogą aktywnie

uczestniczyć w życiu szkoły oraz wzajemnie się integrować.Ankietowani rodzice (72/83) uznali, że zajęcia

pozalekcyjne w szkole są dostosowane do potrzeb ich dzieci (wykres 2j). Uczniowie wypełniający ankietę „Moja

szkoła” w większości podali, że zajęcia pozalekcyjne odpowiadają ich zainteresowaniom (wykres 1j).

Wykres 1j Wykres 2j
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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.

Prowadzone w szkole działania są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów oraz

opierają się na indywidualizacji procesu edukacyjnego.

Nauczyciele szkoły, co pokazały obserwowane zajęcia, dostosowują prowadzone lekcje do potrzeb i możliwości

poszczególnych uczniów. Stosują zasadę stopniowania trudności, dostosowują czas pracy, udzielają

dodatkowych wyjaśnień, podają dodatkowe zadania dla uczniów zdolnych, wykorzystują nowoczesne środki

dydaktyczne. Motywują wszystkich uczniów do angażowania się w proces uczenia się, a poprzez osobisty

przykład, kształtują pożądane społecznie postawy. Według informacji potwierdzonych przez przeważającą

większość piątoklasistów, mogą oni uczestniczyć w zajęciach, na które mają ochotę (wykres 3j). Ponadto

uczniowie podali, że nauczyciele upewniają się, czy zrozumieli to, o czym była mowa na lekcji (wykres 2j) oraz

rozmawiają z nimi, jak radzić sobie z trudnościami w nauce (wykres 1j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

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

społecznej.

Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej.

W szkole prowadzone są różnorodne działania mające na celu pomoc dla uczniów i przezwyciężanie trudności

wynikających z ich sytuacji społecznej. Działania te organizowane są we współpracy z radą rodziców, która

uczestniczy w organizacji pikników, kiermaszów świątecznych. Zebrane w trakcie ich trwania środki

przeznaczone są na  dofinansowanie do ubezpieczenia, pobytu dzieci na zielonej szkole. Szkoła udziela dzieciom

potrzebującym wsparcia materialnego pomocy w sposób dyskretny i przeciwdziałający wszelkim formom

wykluczania. Nauczyciele, pedagog szkolny we współpracy z  rodzicami przygotowują paczki świąteczne dla

dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Wszyscy uczniowie mają dostęp do bogatej oferty

edukacyjnej, wielu zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne i rozwijających ich naturalne

predyspozycje i uzdolnienia.

Wszyscy uczniowie korzystają nowoczesnej bazy szkolnej, w unowocześnianiu której partycypują także rodzice

(np.: zakup wyposażenia pracowni językowej, tablic interaktywnych). Dzięki zajęciom na szkolnej pływalni

wszyscy uczniowie umieją pływać i uczestniczą w różnych zawodach pływackich. W szkole wszyscy chętni

uczniowie mają zapewnioną opiekę także w czasie ferii. Szkoła organizuje wiele atrakcyjnych zajęć oraz

wycieczek turystycznych i rekreacyjnych.

Ponadto szkoła jest bezpieczna, funkcjonuje monitoring wizyjny, a  świetlica szkolna zapewnia wszystkim

dzieciom możliwość wzięcia udziału w zajęciach rozwijających. Przy bibliotece szkolnej działa Multimedialne

Centrum Informacyjne ze stanowiskami komputerowymi dla uczniów. Dużą wagę przywiązuje się w szkole

do pielęgnowania regionalnych tradycji i zwyczajów, w tym gwary śląskiej. Zorganizowano Izbę Regionalną,
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w której odbywają się lekcje wiedzy o dawnym Śląsku. Eksponaty dotyczące historii Śląska zgromadzono też

w pracowni historycznej. Ze środków rady rodziców fundowane są nagrody dla uczniów odnoszących sukcesy

w nauce oraz w różnych dziedzinach kultury i sportu, dofinansowywane są wyjazdy uczniów na konkursy.

W ramach wsparcia i pomocy dla rodziców szkoła organizuje prelekcje, np. na temat dopalaczy, bezpieczeństwa

w sieci internetowej.

W szkole funkcjonują klasy integracyjne, gdzie wszyscy uczą się wzajemnego szacunku i akceptacji. Uczniowie

mają zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa i logopedy. Korzystają też z gimnastyki korekcyjnej. Zdaniem

rodziców każde dziecko potrzebujące wsparcia otrzymuje właściwą pomoc w pełnym zakresie. Nauczyciele

i specjaliści (pedagog szkolny, psycholog, logopeda) współpracują z rodzicami w działaniach, które wynikają

z sytuacji zdrowotnej i rozwojowej dzieci. Szkoła aktywnie współpracuje także między innymi z Miejskim

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bieruniu, świetlicą środowiskową „Iskierka”, bieruńskimi parafiami. Dobrze

funkcjonująca współpraca rodziców z dyrektorem i nauczycielami służy wsparciu i pomocy udzielanej wszystkim

potrzebującym.

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

odpowiada ich potrzebom.

Wsparcie i pomoc otrzymywane w szkole odpowiada potrzebom uczniów.

Zdaniem rodziców, nauczyciele w szkole realizują działania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze

z uwzględnieniem potrzeb wszystkich uczniów. W klasach integracyjnych pracują również nauczyciele

wspomagający. Prowadzone są zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i specjalistyczne terapie.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymują pomoc dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb

i wymagań.

W szkole odbywa się wiele różnorodnych zajęć rozwijających i wspierających. Zdaniem uczniów, nauczyciele

wierzą w ich możliwości (wykres 1j, 2j) oraz mówią im, że mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy (wykres

3j). W opinii rodziców, nauczyciele i wychowawcy służą radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla dzieci

(wykres 4j, 5j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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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:

Nauczyciele systematycznie analizują wyniki egzaminów zewnętrznych oraz wewnętrznej ewaluacji.

Wnioski z tych analiz służą do planowania pracy szkoły i podejmowania działań. Nauczyciele

monitorują i analizują działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu

zewnętrznego i ewaluacji wewnętrznej. W razie potrzeby modyfikują te działania. Nauczyciele znają

wyniki badań zewnętrznych, które są wykorzystywane do podnoszenia jakości pracy szkoły i służą

uczniom do osiągania sukcesów w różnych dziedzinach.

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 dokonuje się analizy wyników sprawdzianu i prowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Analizy

skutkują formułowaniem wniosków i rekomendacji oraz planowaniu i podejmowaniu różnorodnych

działań w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Z analizy dokumentacji szkoły oraz informacji dyrektora i nauczycieli wynika, że systematycznie i na bieżąco

prowadzone są w szkole analizy wyników sprawdzianu oraz wyników ewaluacji wewnętrznej. Wśród

formułowanych wniosków respondenci wymieniali między innymi: ćwiczenie czytania ze zrozumieniem oraz

wyciągania wniosków, tworzenie możliwości pisarskich, tworzenie różnych form wypowiedzi, stosowanie ćwiczeń

dotyczących sprawności rachunkowej, zwracanie uwagi na poprawność językową, indywidualizacja procesu

nauczania.

Ponadto nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz

sytuację społeczną uczniów. Na tej podstawie podejmują różnorodne, dostosowane do specyfiki i potrzeb dzieci

działania, które umożliwiają im osiąganie sukcesu na miarę swoich możliwości. Szeroka oferta zajęć

pozalekcyjnych w szkole umożliwia zaspokojenie potrzeb rozwojowych oraz wpływa na rozwój zainteresowań

i uzdolnień uczniów. Działania prowadzone w szkole ukierunkowane są na indywidualizację procesu nauczania

zgodnie z potrzebami uczniów. W ramach wspierania uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

prowadzone są liczne działania obejmujące organizację zajęć dodatkowych oraz odpowiednie dostosowywanie

wymagań edukacyjnych. W szkole podejmowane są działania zapobiegawcze, których celem jest

wyeliminowanie zjawiska dyskryminacji. Współpraca szkoły z instytucjami i podmiotami świadczącymi

poradnictwo i pomoc uczniom jest odpowiednia i dostosowana do ich potrzeb i sytuacji społecznej. Nauczyciele
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zwracają również uwagę na organizowanie zajęć wyrównawczych, zajęć z uczniem zdolnym, dostosowanie form

i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, uatrakcyjnianie zajęć, korzystanie nowoczesnych

technologii i bogatych zasobów szkolnej biblioteki, doraźne modyfikowanie indywidualnych planów pracy,

programu wychowawczego i profilaktycznego.

Wynikiem prowadzonych analiz są także rekomendacje służące podejmowaniu działań

dydaktyczno-wychowawczych:

- dla dyrektora:

1. Utrzymać szeroką ofertę zajęć dodatkowych, w celu zapewnienia uczniom właściwego rozwoju na miarę ich

potrzeb i możliwości.

2. Nadal prowadzić działania ukierunkowane na pomoc uczniom, którzy ze względu na czynniki ekonomiczne,

społeczne czy kulturowe napotykają na trudności w relacjach koleżeńskich np. poprzez zapewnienie regularnych

konsultacji z psychologiem.

3. Kontynuować współpracę z instytucjami zewnętrznymi i środowiskiem lokalnym w celu efektywnego

wspomagania rozwoju uczniów z uwzględnianiem ich indywidualnych sytuacji.

- dla nauczycieli :

1. Skutecznie indywidualizować proces edukacyjny, uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów poprzez

stosowanie zróżnicowanych metod i form pracy w tym oceniania kształtującego.

2. Nadal podnosić atrakcyjność prowadzonych zajęć pozalekcyjnych poprzez wykorzystywanie nowoczesnej

bazy dydaktycznej, tablic interaktywnych, sali multimedialnej, w celu motywowania uczniów do liczniejszego

udziału w zajęciach dodatkowych i pełniejszego wykorzystywania swoich możliwości.

3. W dalszym ciągu doskonalić metody pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych i społecznych

poprzez udział w dodatkowych kursach, szkoleniach, konferencjach.

4. Podejmować działania mające na celu skuteczne rozpoznawanie indywidualnych sytuacji uczniów prowadząc

rozmowy indywidualne z uczniem, pedagogiem i psychologiem.

- dla rodziców:

1. Konsultować z nauczycielami wszelkie problemy dotyczące potrzeb oraz oczekiwań uczniów i rodziców, w celu

inicjowania adekwatnych form wsparcia uwzględniających indywidualną sytuację dzieci.

- dla uczniów:

1. Starać się wywiązywać z podejmowanych zobowiązań. Dokonywać samooceny raz w semestrze.

Wszystkie powyższe działania są uzgadniane podczas spotkań zespołu uczącego w klasie, spotkań zespołu

przedmiotowego, rozmów z rodzicami, wzajemnej współpracy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.

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 w szkole wynikające z analiz wyników sprawdzianu oraz formułowanych

wniosków z ewaluacji wewnętrznych są systematycznie monitorowane i w razie potrzeby

modyfikowane.

Zdaniem dyrektora i nauczycieli, w szkole realizowanych jest wiele różnorodnych działań wynikających

z prowadzonych analiz wyników sprawdzianu i opierających się na wnioskach z ewaluacji wewnętrznej.

Podejmowane zadania służą efektywnemu planowaniu pracy nauczycieli, dostosowywaniu metod i form pracy,

dokonywaniu doraźnych zmian w wymaganiach edukacyjnych i ich dostosowywanie do możliwości uczniów,
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przygotowaniu oferty kół zainteresowań i organizacji zajęć rozwijających, organizacji wspomagania uczniów

z trudnościami oraz przygotowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, indywidualizacji nauczania oraz

organizacji nauczania języków obcych (ustalanie grup językowych).

Wszystkie realizowane działania podlegają systematycznemu monitorowaniu. W jego ramach sporządza się plan

nadzoru pedagogicznego uwzględniający powyższe wyniki i wnioski, planuje obserwacje lekcji oraz obserwacje

diagnozujące, prowadzi się kontrolę realizacji planów dydaktycznych, planów pracy zespołów przedmiotowych,

kontrolę realizacji zajęć dodatkowych oraz frekwencji uczniów na tych zajęciach. Ponadto monitorowaniu

podlega sposób prowadzenia przez nauczycieli kontroli wiedzy i umiejętności uczniów (ocenianie cząstkowe,

podsumowujące oraz wyniki testów kompetencji), stosowanie przez nauczycieli elementów oceniania

kształtującego, realizacja działań w ramach opracowanych IPET-ów, organizacja szkolnych konkursów,

współpraca z rodzicami uczniów. Nauczyciele podali również, że na bieżąco analizują arkusze monitorujące

przyrost wiedzy uczniów (OBUT, sprawdzian kompetencji z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

w klasie 4, test badania techniki głośnego czytania wg. Lausza). Systematycznej obserwacji podlega również

funkcjonowanie uczniów w zespołach klasowych, nauczyciele zbierają informacje zwrotne od uczniów i rodziców.

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 wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (innych niż wyniki sprawdzianu) i prowadzi

badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb szkoły. 

Wyniki badań są analizowane początkowo przez zespół zadaniowy powołany do analiz jakości kształcenia

i badań edukacyjnych, w skład, którego wchodzą liderzy zespołów przedmiotowych, w tym edukacji

wczesnoszkolnej. Zespół dokonuje gruntownej analizy ilościowej i jakościowej wyników. W badaniu uwzględnia

się wskaźniki ilościowe:

- średnia wyniku uczniów na tle powiatu, woj. kraju, średni wynik szkoły w skali staninowej,

- badanie liczebności uczniów, którzy znaleźli się w staninach wysokich i niskich,

- średni wynik klasy, współczynnik łatwości tekstu, wyniki indywidualne uczniów, najwyższy i najniższy wynik

mediana i modalna, odchylenie standardowe.

W analizie jakościowej określa się:

- mocne i słabe strony kształcenia,

- formułuje wnioski.

Zespół zadaniowy opracowuje wyniki i wnioski w formie prezentacji i przedstawia je na zebraniu rady

pedagogicznej. Pogłębionej analizy dokonują nauczyciele w zespołach przedmiotowych i podejmują konkretne

działania w celu wdrażania wniosków.

Wszyscy ankietowani nauczyciele podali, ze w tym i poprzednim roku poznali wyniki badań zewnętrznych.

Wymienili, jakie badania przeprowadzali i jakie wnioski z nich płyną dla pracy z uczniami tej szkoły, co ilustruje
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zamieszczona poniżej tabela (Tab. 1). 

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: 54

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 - diagnozy wstępne - testy umiejętności po klasie I i II.

Konkretne wnioski to: przekazywanie wiadomości o

uczniach nauczycielom klas IV, pomoc psychologiczno-

pedagogiczna, praca wyrównawcza oraz praca z uczniem

zdolnym.

2 - OBUT - doskonalenie czytania ze zrozumieniem,

umożliwienie dzieciom tworzenia form wypowiedzi o

charakterze twórczym i użytkowym, stworzenie większej

aktywności pisarskiej,unikanie podawania gotowych

wzorów rozwiązań działań matematycznych,

manipulowanie modelami figur geom., rozwiązywanie

zadań o nietypowej budowie,

3 - sprawdzian zewnętrzny szóstoklasisty. Wnioski: -

analiza osiągnięć uczniów - praca wyrównawcza jak

również praca z uczniem zdolnym już w pierwszym

etapie nauczania - dostosowanie wymagań edukacyjnych

do indywidualnych możliwości/potrzeb ucznia -

wyłonienie obszarów w jakich uczniowie wymagają

pomocy - ćwiczenie czytania ze zrozumieniem -

nauczanie wyciągania wniosków po przeczytaniu danego

tekstu i wyszukiwanie informacji zawartych w tekście -

zachęcanie dzieci do rysowania przy rozwiązywaniu

zadań tekstowych - rozwiązywanie zadań nietypowych i

zachęcanie do porównywania wyników.

4 - test do badania techniki głośnego i szybkiego czytania

LAUSZA - zwiększenie ilości ćwiczeń w sprawnym

czytaniu i czytaniu ze zrozumieniem.

5 - test z matematyki DUMa. Wnioski: - analiza osiągnięć

uczniów - praca wyrównawcza jak również praca z

uczniem zdolnym już w pierwszym etapie nauczania -

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych

możliwości/potrzeb ucznia - wyłonienie obszarów w

jakich uczniowie wymagają pomocy - ćwiczenie czytania

ze zrozumieniem - nauczanie wyciągania wniosków po

przeczytaniu danego tekstu i wyszukiwanie informacji

zawartych w tekście - zachęcanie dzieci do rysowania

przy rozwiązywaniu zadań tekstowych - rozwiązywanie

zadań nietypowych i zachęcanie do porównywania

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

Wyniki prowadzonych w szkole badań zewnętrznych służą formułowaniu wniosków i podejmowanie

działań zmierzających do wszechstronnego rozwoju uczniów.

Dyrektor i nauczyciele poinformowali, że w szkole były wykorzystywane badania zewnętrzne. Od lat do diagnozy

uczniów po I etapie edukacyjnym wykorzystywane są materiały Instytutu Badań Edukacyjnych, czyli

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty (OBUT) oraz diagnoza umiejętności matematycznych

(DUMa). W roku 2014 r. dla właściwego przygotowania uczniów do nowej formuły sprawdzianu wykorzystano:

• materiały IBE - "Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych DUMa 2014’",

• próbny test opracowany przez wydawnictwo WSIP w ramach programu "Ekstra klasa",

• próbny sprawdzian piątoklasisty "Gęsia skórka’’ opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Wyniki OBUT służą do diagnozy poziomu umiejętności po pierwszym etapie edukacyjnym.

Wyniki i wnioski są wykorzystywane przez nauczycieli:

 - pierwszego etapu edukacyjnego (planowanie pracy, modyfikacja planów nauczania, dobór metod i form

pracy, rodzaju ćwiczeń oraz modyfikacja procesu edukacyjnego z uczniami),

- drugiego etapu edukacyjnego (planowanie pracy z uwzględnieniem wniosków – wyrównywanie braków

w umiejętnościach uczniów). Służy to właściwemu przygotowaniu uczniów do nowej formuły sprawdzianu

(DUMa dla  klas V).

O skuteczności podejmowanych działań świadczą następujące osiągnięcia:

• organizacja Międzynarodowych Pikników Rodzinnych – masowej imprezy integrującej środowisko połączonej

z koncertem uczniów ze szkoły muzycznej z Ostroga na Ukrainie (współpraca z rodzicami),

• wymiana młodzieży (realizowana we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Bieruniu) partnerskich miast

Bierunia i Ostroga na Ukrainie,

• umiejętność postępowania zgodnie z przyjętym ceremoniałem szkoły (hymn szkoły, sztandar),

• pielęgnowanie uczuć patriotycznych wynikających ze zrozumienia wartości zawartych w symbolu Orła Białego

– patrona szkoły,

• współpraca z innymi szkołami spod znaku Orła Białego z Oświęcimia i Czechowic Dziedzic, w tym uczestnictwo

w zawodach sportowych w duchu fair play,

• organizacja Dnia Patrona: pielęgnowanie uczuć patriotycznych, rywalizacja sportowa pod hasłem "Każdy ma

w sobie siłę orła’’, w której uczestniczą wszyscy uczniowie, również niepełnosprawni (spotkanie z paraolimpijką

Karoliną Hamer),

• funkcjonowanie na terenie szkoły Zespołu Pieśni Tańca Ludowego "Ziemia Bieruńska’’, który integruje uczniów

różnych grup wiekowych (również absolwentów); nagranie przez zespół płyty z kolędami ,"Gore gwiazda

Jezusowi’’,

• wyróżnienia I stopnia oraz wyróżnienia specjalne I stopnia zdobywane corocznie przez zespoły szkolne

w Rejonowym Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży w Tychach (chór, Tatr Ruchu, Zespół Ziemia Bieruńska)

oraz sukcesy zespołów w Śląskim Śpiewaniu i innych konkursach na szczeblu województwa,

• sukcesy plastyczne m. innymi w międzynarodowym konkursie organizowanym w Krakowie ,"Rosja znana

i nieznana’’ (wyróżnienia i nagrody dla kilkunastu uczniów).

Wszystkie podejmowane zadania są skuteczne, wzajemnie się uzupełniają i wpływają na podnoszenie jakości

pracy szkoły, co służy wszechstronnemu rozwojowi uczniów.
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