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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 09-05-2016 - 23-05-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Małgorzata Wesołowska, Małgorzata Marecik. Badaniem objęto 42 uczniów (ankieta), 22

rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 21 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad

indywidualny z dyrektorem szkoły, a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych

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

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Akusz obserwacji zajęć

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"

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

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

Budynek, w którym siedzibę ma Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Woli

Radziszowskiej, usytuowany jest w centrum Woli Radziszowskiej i obejmuje swoim obwodem rozległy teren wsi.

Działka jest ogrodzona. Za budynkiem znajduje się plac zabaw pozyskany z programu "Radosna szkoła" oraz

teren zielony. W pobliżu budynku znajduje się kompleks boisk sportowych Parafialnego Klubu Sportowego,

z którego korzysta również szkoła. W Szkole panują bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju uczniów.

Systematycznie wzbogacana jest baza materialna. Obecnie do 10-oddziałowej Szkoły Podstawowej uczęszcza

173 uczniów, w tym do klas I-III zapisanych jest 109, a do klas IV-VI 64 uczniów.

Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów przejawiających uzdolnienia i mających trudności w nauce.

Oferta ta jest modyfikowana i dostosowywana do potrzeb uczniów. Szkoła oferuje zajęcia rozwijające

zainteresowania wszystkim chętnym uczniom: koło przyrodnicze, komputerowe, matematyczne, polonistyczne,

ortograficzne, koło plastyczne, koło taneczne, koło językowe "Friends", koło robótek ręcznych, zajęcia sportowe,

chór, zajęcia przygotowujące uczniów do sprawdzianu. Uczniowie potrzebujący wsparcia są objęci pomocą

w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, rewalidacyjnych,

logopedycznych, terapii pedagogicznej i psychologicznej.

Uczniowie biorą udział w projektach interdyscyplinarnych przygotowując akademie, uroczystości, prezentacje,

akcje promujące zdrowy tryb życia. Nauczyciele podejmują w szkole nowatorskie działania: "Śniadanie daje

moc", "Cisza" - dzień bez hałasu", "Przyroda w zasięgu ręki", "Wielka historia w małej Ojczyźnie", spotkania

i wywiady z autorami książek dla dzieci.

W Szkole realizuje się projekty edukacyjne m.in. "Odblaskowa szkoła" w ramach, którego uczniowie realizują

zadania, biorą udział w konkursach i uzyskują certyfikaty.

Tradycją Szkoły jest wręczanie na zakończenie roku szkolnego uczniom wyróżniającym się w nauce

i zachowaniu statuetki "Prymus szkoły", a najlepszym sportowcom medali i pucharów. Uczniowie Szkoły

Podstawowej w Woli Radziszowskiej osiągnęli sukcesy w konkursach artystycznych i zawodach sportowych

na szczeblu gminy i powiatu.

Szkoła promuje umiejętności aktorskie, wokalne i taneczne uczniów podczas lokalnych i środowiskowych

uroczystości - dożynek gminnych, imprez organizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną, Dnia Babci

i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Dnia Dziecka. Wspólnie z Radą Rodziców organizuje pikniki rodzinne, Dzień

Sportu. Wystawia dla mieszkańców, m.in. "Jasełka", organizuje koncerty piosenek, kolęd i pastorałek

o tematyce zimowej, wieczornice poświęcone Janowi Pawłowi II. Placówka była współorganizatorem

archidiecezjalnego zjazdu "Kolędników misyjnych".

Wśród działań zainicjowanych w ostatnim okresie znalazły się akcje charytatywne dla środowiska -

współorganizacja koncertu na rzecz uczennicy poszkodowanej w wypadku, organizacja koncertu

i przedstawienia charytatywnego dla uczennicy szkoły walczącej z chorobą nowotworową, prowadzenie kwesty

na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na miejscowym cmentarzu.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI RADZISZOWSKIEJ
32-053 WOLA RADZISZOWSKA 500

Patron Maria Konopnicka

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Wola Radziszowska

Ulica

Numer 500

Kod pocztowy 32-053

Urząd pocztowy Wola Radziszowska

Telefon 122754232

Fax 122754232

Www

Regon 35627804700000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 173

Oddziały 10

Nauczyciele pełnozatrudnieni 18.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 5.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 17.3

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 9.61

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat krakowski

Gmina Skawina

Typ gminy gmina miejsko-wiejska
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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. Podstawa programowa realizowana jest w szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków

i sposobów jej realizacji.

2. W szkole analizuje się i monitoruje osiągnięcia uczniów i wykorzystuje wnioski z monitorowania

w planowaniu pracy, jednak nie przyczynia się to do wzrostu wyników w części matematycznej

sprawdzianu w kl. VI i osiągnięć w konkursach przedmiotowych.

3. Nauczyciele prowadzą rozpoznanie możliwości psychofizycznych i rozwojowych uczniów i na tej

podstawie w szkole organizowane są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

4. Pomimo, że organizacja pracy szkoły sprzyja uwzględnianiu rozpoznanych możliwości i potrzeb

rozwojowych uczniów, to na większości obserwowanych lekcji nie stwierdzono indywidualizacji

procesu edukacyjnego i nie wykorzystywano technologii informacyjno-komunikacyjnej.

5. Ocena działań służących przezwyciężaniu trudności nie jest taka sama z punktu widzenia

rodziców i nauczycieli. Nauczyciele są zdania, że zapewniają uczniom wsparcie natomiast w ocenie

rodziców  jest ono niewystarczające.

6. Analizowanie wyników sprawdzianów i ewaluacji wewnętrznej oraz monitorowanie działań

wprowadzonych na podstawie wniosków z tych analiz nie jest prowadzone w sposób systemowy.

7. Wyniki badań zewnętrznych są wykorzystywane przez nauczycieli w planowaniu pracy

dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

8. Brak strony internetowej szkoły i utrudniony bieżący kontakt rodziców z nauczycielami klas IV -

VI nie sprzyja pozyskiwaniu informacji o postępach uczniów i działalności szkoły.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele realizują podstawę programową w oparciu o diagnozę osiągnięć uczniów

z poprzedniego etapu edukacyjnego z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej

realizacji. W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia uczniów, jednak wnioski z tych analiz nie

odnoszą się do kluczowych umiejętności opisanych w podstawie programowej. 

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

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Podstawa programowa jest realizowana w szkole w oparciu o diagnozę osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu

edukacyjnego. Odbywa się to poprzez przekazywanie  informacji o gotowości szkolnej, analizowanie

dokumentacji, prowadzenie bieżących obserwacji, rozmowy, analizę prac dzieci. Ponadto przeprowadzane są

tzw. testy na wejście, analizowane są wyniki testów OBUT, monitorowany jest przyrost wiedzy. Nauczyciele

dzielą się informacjami na spotkaniach zespołów przedmiotowych oraz wychowawców i formułują wnioski

do dalszej pracy. W oparciu o przeprowadzone diagnozy planowane są zajęcia z uwzględnieniem

w szczególności rozwijania czytania ze zrozumieniem, redagowania krótkich tekstów, wykorzystania wiedzy

w praktyce, ćwiczenia ortografii, a także zajęcia wychowawcze kształtujące postawy tolerancji, uwzględniające

przeciwdziałanie agresji słownej, działania profilaktyczne ukierunkowane na uzależnienia, cyberprzemoc,

radzenie sobie z konfliktami rówieśniczymi. Dla uczniów mających problemy w nauce organizowane są zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze. Uczniowie poproszeni o wskazanie swoich sukcesów najczęściej wymieniają

osiągnięcia sportowe, co znajduje odzwierciedlenie w organizacji zajęć WF oraz dodatkowych zajęć sportowych.
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Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Podczas obserwowanych zajęć uczniowie rozwiązywali zadania oparte przede wszystkim na zapamiętywaniu

faktów, definicji, wykonywaniu powtarzalnych procedur (np. demonstrowanie nabytej wiedzy, przywoływanie

z pamięci pojęć, faktów, terminów, metod, modeli) oraz  zastosowaniu umiejętności i pojęć (np. wyjaśnianie

własnymi słowami omawianych pojęć, porównywanie i wnioskowanie na bazie zapamiętywanych informacji,

stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych). Rzadko natomiast (3 na 13 obserwowanych zajęć) miało miejsce

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

problemów, dokonywanie uogólnień). Ponadto na żadnej z lekcji nie zaobserwowano stosowania zadań opartych

na  złożonym rozumowaniu, dokonywaniu 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). Większość ankietowanych uczniów klas VI stwierdza,

że wykorzystują na lekcjach to, czego nauczyli się wcześniej (rys. 1).

Wykres 1j
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Podczas obserwowanych lekcji najczęściej była kształtowana umiejętności czytania (7 na 13 obserwowanych

zajęć), myślenia matematycznego, umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji, ale bez ich

krytycznej analizy. Ponadto na 5 spośród 13 obserwowanych zajęciach uczniowie zostali podzieleni na grupy,

jednak nie zawsze wiązało się to z kształtowaniem umiejętności pracy zespołowej, ponieważ uczniowie na ogół

pracowali w grupach indywidualnie na  tzw. "własne konto", bez wcześniejszego uzgadniania podziału zadań

składających się na wynik pracy całej grupy. Na niektórych obserwowanych lekcjach nauczyciele motywowali

uczniów do komunikowania się, samodzielnego docierania do informacji, kształtowali umiejętności poprawnego

odbioru tekstów kultury, na zajęciach komputerowych wykorzystywali uczniowie komputer z dostępem

do internetu, uczniowie mieli możliwość pracowania z tekstem źródłowym, stworzono im nawet możliwość

udziału w dyskusji na forum klasy, ale uczniowie nie przejawiali zainteresowania taką formą pracy, to też próba

zakończyła się niepowodzeniem. Uczniowie kontynuują naukę języka obcego nauczanego na poprzednim etapie

nauczania. Zajęcia w klasach I-III odbywały się w salach podzielonych na dwie części, niektóre

z zastosowaniem środków multimedialnych, sale wyposażone są w pomoce dydaktyczne, duża część zajęć

odbywała się  na dywanie, w salach znajdują się odpowiedniej wysokości ławki i krzesła, duża część zajęć

prowadzona była w formie zabawowej.

Wśród umiejętności kształtowanych najczęściej na lekcjach, nauczyciele wymienili (rys.1-8) umiejętność

czytania jako umiejętność rozumienia, wykorzystania i przetwarzania tekstów, co znalazło potwierdzenie

na obserwowanych lekcjach, natomiast wskazane umiejętności takie jak myślenie naukowe, matematyczne,

umiejętność uczenia się, pracy zespołowej, posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi czy krytycznej analizy informacji były bardzo rzadko kształtowane podczas

obserwowanych zajęć.

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

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j Wykres 8j

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.

Ankietowani nauczyciele zadeklarowali, że stosują wszystkie wskazane w ankiecie sposoby monitorowania

osiągnięć uczniów (rys. 1). Najrzadziej wśród sposobów monitorowania wskazywali stosowanie oceniania

kształtującego. 11 spośród 14 nauczycieli wskazało również stosowanie oceniania bieżącego, podsumowującego

w formie klasówek, testów, sprawdzianów, odnoszenie się do wyników konkursów. 9 nauczycieli wymieniło

również inne formy niż te zaproponowane w ankiecie, tj.: zbieranie informacji zwrotnych od rodziców, rozmowy

o uczniach z nauczycielami uczącymi w klasie, elementy oceniania kształtującego, obserwacje.

Nauczyciele stwierdzili, że wnioski sformułowane na podstawie analizy osiągnięć uczniów wykorzystują w pracy.

Zapytani w jaki sposób to robią, odpowiedzieli (cytat z ankiety):

"Modyfikuję metody i formy pracy. Zwiększam nacisk na rozwiązywanie zadań praktycznych. Zwracam większą

uwagę na zagadnienia, które sprawiają uczniom trudność; modyfikuję metody pracy, wychowania zwiększam

intensywność komunikacji z rodzicami uczniów motywuje do zwiększania indywidualnego zaangażowania

uczniów; rozwijam zainteresowania uczniów poprzez kierowanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach

i przygotowuję ich dostosowuję wymagania do możliwości uczniów stopniuję trudności zadań kieruję dzieci

na zajęcia wyrównawcze przeznaczam więcej czasu na zajęcia, które wypadły słabo planuję prace na kolejny

rok, z uwzględnieniem osiągnięć uczniów; rozwijam zainteresowania uczniów poprzez zachęcanie ich do udziału

w konkursach, przygotowuję ich uczniów mających trudności w nauce kieruję do pracy na zajęcia dydaktyczno -

wyrównawcze na lekcjach stopniuję trudności zadań; dostosowuję formy i metody pracy do potrzeb i możliwości

uczniów. Indywidualizuję proces nauczania. Stosuję zasadę wielopoziomowości w nauczaniu. Przygotowuję

zadania dodatkowe dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce. Stosuję metody aktywizujące. Motywuję

uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i przygotowuję do nich. Prowadzę zajęcia dodatkowe
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przygotowujące do sprawdzianu po klasy VI; Dostosowuję formy i metody pracy do potrzeb i możliwości

uczniów. Podejmuje działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania. Stosuję na lekcjach zasadę

wielopoziomowości w nauczaniu. Przygotowuję i przekazuję do realizacji przez uczniów dodatkowe zadania

skierowane do uczniów , którzy osiągają wysokie wyniki w nauce. Na lekcjach stosuję metody aktywizujące.

Prowadzę zajęcia przygotowujące do sprawdzianu po klasy VI w ramach "godzin karcianych"; Dostosowuję

formy i metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów. Indywidualizuję proces nauczania. Stosuję metody

aktywizujące. Motywuję do udziału w konkursach artystycznych i przygotowuję do nich; Na zajęciach stosuję

metody aktywizujące. Do potrzeb i możliwości uczniów dostosowuję formy i metody pracy. Indywidualizuję

proces nauczania; Prowadzę zajęcia do sprawdzianu po klasy VI. Dostosowuję formy i metody pracy do potrzeb

i możliwości uczniów. Indywidualizuję proces nauczania. Przygotowuję zadania dodatkowe dla uczniów

osiągających wysokie wyniki w nauce. Stosuję metody aktywizujące. Zachęcam uczniów do udziału

w konkursach przedmiotowych i przygotowuję do nich; Dostosowuję formy i metody pracy do potrzeb

i możliwości uczniów. Indywidualizuję proces nauczania; Dostosowuję wymagania do potrzeb i możliwości

uczniów. Systematycznie kontroluje postępy uczniów. Udzielam wsparcia, motywuję uczniów do dalszej pracy.

Zachęcam i przygotowuję do konkursów. Dostosowuje metody i formy pracy; Odpowiednio dobieram metody

i formy pracy, aby ułatwić uczniom nabycie wiedzy i zdobycie umiejętności. Uczniów z trudnościami kieruję

na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Dostosowuję wymagania do możliwości uczniów, stosuję stopnie

trudności. Wskazuję uczniom nad czym muszą popracować, żeby osiągnąć oczekiwany efekt. Informuję

rodziców nad czym dziecko musi pracować. Rozwijam zainteresowania uczniów. Motywuję uczniów do pracy;

Dostosowuję wymagania do potrzeb i możliwości uczniów. Systematycznie kontroluje postępy uczniów.

Udzielam wsparcia, motywuję uczniów do dalszej pracy. Zachęcam i przygotowuję do konkursów. Dostosowuje

metody i formy pracy. Prowadzę zajęcia specjalistyczne; Dostosowuję formy i metody pracy do potrzeb

i możliwości uczniów. Stosuję metody aktywizujące".

Podczas obserwowanych lekcji nauczyciele najczęściej monitorowali nabywanie wiedzy przez uczniów poprzez

zadawanie pytań, sprawdzanie w jaki sposób uczniowie wykonywali zadania, sprawdzanie czy uczniowie

właściwie zrozumieli. Na 8 z 13 zajęć poproszono o podsumowanie lekcji. Jednak podsumowania, które polegało

na ogół na przypomnieniu jakie zadania były na lekcji wykonywane, dokonywali najczęściej nauczyciele, rzadziej

sami uczniowie. Tylko na 2 obserwowanych zajęciach stosowano techniki badawcze. Uczniowie nie poznali

na większości obserwowanych zajęć celów lekcji ponieważ są one mylone z podawaniem tematu lekcji, również

do rzadkości należy podawanie przez nauczycieli przebiegu zajęć i stawianych uczniom wymagań.
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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.

Począwszy od roku szkolnego 2013/2014 odnotowuje się spadek wyników sprawdzianu zewnętrznego aż

do roku szkolnego 2014/2015 (wynik w skali staninowej uzyskany przez uczniów w kolejnych latach: 7, 5, 4).

W bieżącym roku szkolnym nastąpił nieznaczny wzrost wyników, uczniowie uzyskali 5 stanin w I części

sprawdzianu i 6 stanin z j. angielskiego (j. pol. - 73%, matematyka - 53%, j. angielski - 74%). Najsłabsze

wyniki w I części sprawdzianu uczniowie uzyskują z zadań z zakresu matematyki, a najlepsze z j. polskiego. Na

podstawie analizy zadań rozwiązywanych na sprawdzianie nauczyciele sformułowali wnioski do dalszej pracy

z uczniami. Jako najważniejsze wymieniają: "praca nad tworzeniem tekstów, ćwiczenie ortografii i interpunkcji,

ćwiczenie tego co nie udało się na sprawdzianie, poprawa frekwencji, poprawa relacji z rodzicami,

rozwiązywanie testów w ramach tzw. godzin karcianych, zakup dodatkowych testów, analizowanie zadań

i poleceń, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem". Nauczyciele deklarują, że wnioski są

wypracowywane w zespołach przedmiotowych, a następnie wdrażane przez poszczególnych nauczycieli. Wnioski

formułowane przez nauczycieli skupiają się głównie na wynikach sprawdzianu zewnętrznego i na

poszczególnych typach zadań, nie odnoszą się jednak do kluczowych umiejętności opisanych w podstawie

programowej.



SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI RADZISZOWSKIEJ 32-053 WOLA RADZISZOWSKA 500 16/28

      

Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła prowadzi rozpoznanie potrzeb i możliwości uczniów. Organizuje dla nich zajęcia

specjalistyczne i dydaktyczno-wyrównawcze, jednak podczas lekcji nie zaobserwowano działań

uwzględniających indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do uczniów. Wsparcie

szkoły wobec uczniów jest zdaniem rodziców niewystarczające.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W szkole prowadzone jest rozpoznanie potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów. Odbywa się ono przede

wszystkim na podstawie obserwacji, analizy dokumentacji, rozmów z rodzicami i rozmów z nauczycielami.

W szkole dokonano rozpoznania w zakresie  zaburzeń i odchyleń rozwojowych, specyficznych trudności

w uczeniu się, dysleksji rozwojowej, zaburzeń mowy powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz

utrudniających naukę, odchyleń w stanie zdrowia i rozwoju w zakresie sfery poznawczej

i emocjonalno-motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka, dysfunkcji i zaburzeń

utrudniających funkcjonowanie społeczne, borykanie się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi,

problemami szkolnymi związanymi z deficytami poznawczymi, nadpobudliwością, opóźnieniem szkolnym,

zaniedbaniem dydaktycznym, fobią szkolną oraz agresją. Zdaniem Dyrektora, pedagoga i psychologa szkolnego

oraz nauczycieli, dla wszystkich tych uczniów uruchomiono program wspierania ze względu na ich potrzeby. 8

spośród 14 ankietowanych rodziców twierdzi, że nauczyciele rozmawiają z nimi na temat możliwości rozwoju ich

dzieci, przeciwnego zdania jest 6 rodziców. Większość ankietowanych rodziców stwierdziła, że przynajmniej raz

lub kilka razy w roku nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach ich dzieci. (rys. 1, 2). Pięciu

rodziców wskazało, że nauczyciele nigdy nie rozmawiają z nimi na te tematy. Pomimo, że ankieta została

skierowana do wszystkich rodziców uczniów klas V i VI, to badający uzyskali  zwrot jedynie 14 ankiet. 
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Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Pytanie nagłówkowe: Czy zgadza się Pan(i) z poniższymi zdaniami, czy też nie?

Treść pytania:  Nauczyciele uczący moje dziecko, rozmawiają ze mną na temat możliwości rozwoju mojego

dziecka [AR] (8510)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 14

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zdecydowanie się zgadzam 4 28.6

2 raczej się zgadzam 4 28.6

3 raczej sie nie zgadzam 5 35.7

4 zdecydowanie się nie zgadzam 1 7.1

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 14 100

 

Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Treść pytania:  Czy nauczyciele rozmawiają z Panią/Panem o możliwościach i/lub potrzebach Pani/Pana

dziecka? [AR] (7036)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 14

Tab.2

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 przynajmniej kilka razy w roku 7 50

2 przynajmniej raz w roku 2 14.3

3 rzadziej niż raz w roku 1 7.1

4 nigdy 4 28.6

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 14 100

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.

Zdaniem Dyrektora "szkoła wspiera uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez: -

Diagnozowanie środowiska ucznia - Rozpoznawanie potencjalnych możliwości psychofizycznych i edukacyjnych

oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwieniu ich zaspokojenia - Rozpoznawanie trudności w nauce

i niepowodzeń szkolnych - Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Organizowanie

zajęć dla uczniów z uzdolnieniami - Realizację programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki
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i wspierania nauczycieli w tym zakresie - Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród

uczniów, nauczycieli i rodziców - Organizowanie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne uczniów. -

Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nauczycieli programów nauczania

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom -

Wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych - Podejmowaniu działań mediacyjnych

i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych". Ponadto Dyrektor twierdzi, że "w zależności od potrzeb uczniów

nauczyciele organizują dodatkowe zajęcia i konsultacje grupowe lub indywidualne. Szkoła oferuje zajęcia

rozwijające zainteresowania: koło przyrodnicze, komputerowe, matematyczne, polonistyczne, plastyczne, 

taneczne, językowe, robótek ręcznych, zajęcia sportowe, chór, zajęcia przygotowujące uczniów do sprawdzianu.

Uczniowie biorą udział w różnych projektach interdyscyplinarnych, przygotowując akademie, uroczystości,

prezentacje, promują zdrowy tryb życia. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczestniczą

w zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne".

Na 173 uczniów 73% uczęszcza na co najmniej jedno koło zainteresowań, 22% uczniów uczęszcza na zajęcia

dydaktyczno wyrównawcze i specjalistyczne, a 5 % nie uczestniczy w żadnych zajęciach pozalekcyjnych (9

uczniów). 10 z 14 ankietowanych rodziców jest zdania, że zajęcia pozalekcyjne są dostosowane lub raczej

dostosowane do potrzeb ich dzieci, podobnie twierdzi większość ankietowanych uczniów (rys. 1, 2). Zajęcia

opiekuńcze organizowane są w ramach funkcjonującej w szkole świetlicy, która częściowo korzysta

z pomieszczenia stołówki szkolnej ponieważ sala przeznaczona na zajęcia świetlicowe jest zbyt mała. 

Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Treść pytania:  W jakim stopniu zajęcia pozalekcyjne w tej szkole są dostosowane do potrzeb Pani/Pana

dziecka? [AR] (7043)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 14

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 są dostosowane 6 42.9

2 są raczej dostosowane 4 28.6

3 są raczej niedostosowane 3 21.4

4 są niedostosowane 1 7.1

5 nie wiem 0 0

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 14 100
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Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Treść pytania: W mojej szkole są zajęcia pozalekcyjne, które mnie interesują. [AMS] (6973)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 25

Tab.2

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zdecydowanie nie 0 0

2 raczej nie 3 12

3 raczej tak 12 48

4 zdecydowanie tak 10 40

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 25 100

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.

Większość ankietowanych uczniów jest zdania, że nauczyciele rozmawiają z nimi jak mają radzić sobie

z trudnościami w nauce oraz upewniają się czy uczniowie zrozumieli to o czym była mowa na lekcji (rys. 1, 2).

Deklarują również, że mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach, na których chcą być (rys. 3).  Podczas

obserwowanych lekcji szczególnie w klasach IV-VI nie zaobserwowano działań uwzględniających

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia. Wprawdzie pojawiały się sytuacje

kiedy nauczyciel proponował chętnym uczniom dodatkowe zadanie domowe, tekst wskazany uczniowi był

zapisany większą czcionką, na lekcji prezentowano teksty źródłowe z użyciem tablicy interaktywnej, ale były to

sytuacje pojedyncze, dotyczące jedynie wybranych i to nielicznych uczniów. Podobnie nie na wszystkich

obserwowanych lekcjach nauczyciele motywowali wszystkich uczniów do angażowania się w proces uczenia się

poprzez organizację zajęć ciekawych i na poziomie możliwości poszczególnych uczniów. Próby wprowadzenia

elementu dyskusji na lekcji nie powiodły się, co może świadczyć o niestosowaniu takich metod w bieżącej pracy

z uczniami. Ponadto uczniowie nie byli stawiani przed problemami, do rozwiązania których mogliby wykorzystać

swoje indywidualne możliwości, umiejętności czy zainteresowania. 
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Wykres 1j Wykres 2j

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

społecznej.

W opinii nauczycieli szkoła wykorzystuje informacje dotyczące sytuacji społecznej uczniów, aby pomóc im

przezwyciężyć trudności w uczeniu się i wspierać ich rozwój. Odbywa się to poprzez organizowanie zajęć

korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych, konsultacje indywidualne, uczenie strategii rozwiązywania

problemów, wspieranie emocjonalne, podkreślanie sukcesów uczniów. Niestety opinie rodziców uczestniczących

w wywiadzie nie są spójne z opiniami nauczycieli. Wsparcie szkoły wobec uczniów jest zdaniem rodziców

niewystarczające, zapobieganie dyskryminacji jest doraźne, czyli w sytuacji kiedy pojawia się problem. Rodzice

o działaniach wychowawczych szkoły mówią w następujący sposób:

"szkoła nie zawsze podejmuje odpowiednie działania w tym zakresie, nauczyciele oceniają dzieci przez pryzmat

rodziny więc rodzice nie zgłaszają problemów, dzieci boją się mówić o swoich problemach, dzieci nie są uczone

empatii, tolerancji, wrażliwości na niepełnosprawność, brakuje korygowania zachowań, w bieżącym roku

szkolnym nie ma rady rodziców, w jednej z klas nie wybrano trójki klasowej. Rodzice nie mają wpływu np.

na zakup książek na koniec roku szkolnego przeznaczonych na nagrody dla uczniów, niektóre dzieci zaniedbane

w domu nie są zauważane w szkole, nauczyciele liczą czas podczas dodatkowych imprez, była propozycja

rodziców, by oddzielić starsze dzieci od młodszych podczas ich pobytu na świetlicy, aby nie narażać młodszych

na zachowania niewłaściwe ze strony dzieci starszych,  nie udało się jednak tego uzyskać".

O pracy dydaktycznej szkoły rodzice mówią w następujący sposób:

"rodzice o ocenach dowiadują się od dziecka oraz na zebraniach raz na 3 miesiące w postaci karteczki

z ocenami. Rodzice proszą o wpisywanie komentarzy do zeszytów, nie ma reakcji z wyjątkiem j. angielskiego i j.

polskiego. Wiele razy sygnalizowano, że rodzice proponowali wprowadzenie dziennika elektronicznego, szkoła

nie prowadzi również strony internetowej, statut dostępny jest tylko na życzenie (zdaniem rodziców powinien

być na stronie internetowej), podobnie zasady oceniania. Przepływ informacji między szkołą a rodzicami jest

utrudniony, dyżury nauczycieli są ustalone w godzinach pracy rodziców. Rodzice nie mają możliwości wglądu

na bieżąco do sprawdzianów, na początku roku jest podany harmonogram zebrań, ale nie wiadomo czy są to

zebrania ogólne czy klasowe, rodzice chcą wiedzieć co będzie tematem zebrań i proszą o przypominanie

terminu zebrań, bezskutecznie. Wyniki dzieci spadają, brak osiągnięć poza konkursami gminnymi, jedynie są

większe efekty sportowe, duża grupa dzieci ma korepetycje, na zajęcia dodatkowe jest więcej chętnych niż

miejsc, np. plastyka, zajęcia sportowe, nie ma możliwości zorganizowania większej ilości zajęć, Dyrektor nie

zawsze odpowiada na pisma rodziców".

Biorąc pod uwagę wypowiedzi nauczycieli w zestawieniu z wypowiedziami rodziców należy stwierdzić,

że podejmowane działania nie są adekwatne do występujących w szkole problemów.
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Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce

odpowiada ich potrzebom.

Zdaniem uczniów większość nauczycieli daje im do zrozumienia, że wierzy w ich możliwości i mówi im, że mogą

się nauczyć nawet trudnych rzeczy. 6 spośród 14 rodziców stwierdza, że zawsze gdy jest taka potrzeba

nauczyciele i wychowawcy służą radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla ich dziecka. 5 z 14 rodziców

stwierdziło, że nigdy się to nie zdarza i 5, że zdarza się to od czasu do czasu (rys. 1, 2, 3, 4, 5). Biorąc również

pod uwagę pozyskane informacje podczas wywiadu z rodzicami należy stwierdzić, że otrzymywane w szkole

wsparcie jest niewystarczające.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j
 

Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Pytanie nagłówkowe: Czy zgadza się Pan(i) z poniższymi zdaniami, czy też nie?

Treść pytania: Nauczyciele uczący moje dziecko, służą mi radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla mojego

dziecka. [AR] (8506)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 14

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zawsze gdy jest taka potrzeba 6 42.9

2 od czasu do czasu (zdarzało się, że pomimo potrzeby nie otrzymaliśmy

wsparcia)

4 28.6

3 nigdy 2 14.3

4 nie ma takiej potrzeby 2 14.3

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 14 100
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Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Pytanie nagłówkowe: Czy zgadza się Pan(i) z poniższymi zdaniami, czy też nie?

Treść pytania:  Wychowawca służy mi radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla mojego dziecka. [AR]

(8509)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 14

Tab.2

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zawsze gdy jest taka potrzeba 8 57.1

2 od czasu do czasu (zdarzało się, że pomimo potrzeby nie otrzymaliśmy

wsparcia)

1 7.1

3 nigdy 3 21.4

4 nie ma takiej potrzeby 2 14.3

  Brak odpowiedzi 0 0

  Razem 14 100



SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI RADZISZOWSKIEJ 32-053 WOLA RADZISZOWSKA 500 25/28

      

Wymaganie:

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

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań

zewnętrznych i wewnętrznych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole prowadzi się analizy sprawdzianu i ewaluacji wewnętrznej, jednak formułowane na ich

podstawie wnioski i podejmowane działania są niespójne i brak jest systemowości dokonywania

i wykorzystywania tych analiz. Nauczyciele znają i wykorzystują wyniki badań zewnętrznych,

zwłaszcza w zakresie spraw wychowawczych.

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.

Dyrektor szkoły podał wnioski z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego oraz z ewaluacji wewnętrznej

przeprowadzanej w szkole. Wnioski nie występują natomiast w przedstawionej przez Dyrektora dokumentacji

szkoły. W latach 2013-2016 zdaniem Dyrektora ewaluacja wewnętrzna dotyczyła wymagania „Uczniowie

nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”. Nauczyciele wskazali wnioski

wynikające z analizy sprawdzianu, nie podali natomiast wniosków i działań wynikających z ewaluacji

wewnętrznej, a wskazane przez nich obszary ewaluacji nie są spójne z tymi wskazanymi przez Dyrektora. Na

podstawie zebranego materiału stwierdzono, że informacje podane przez Dyrektora i nauczycieli, dotyczące

prowadzonych w szkole analiz i ewaluacji wewnętrznej oraz formułowania wniosków i wprowadzania na ich

podstawie konkretnych działań, są niespójne. Pozwala to stwierdzić, że w szkole nie ma systemowości

wykorzystywania analiz.

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

W opinii Dyrektora szkoły nauczyciele uwzględniają w swoich planach dydaktycznych działania wynikające

z analizy sprawdzianów i ewaluacji wewnętrznej. Na podstawie wniosków z analiz w szkole organizowane są

zajęcia pozalekcyjne. Monitorowanie tych działań zdaniem Dyrektora odbywa się poprzez dodatkowe

sprawdziany i analizowanie tych sprawdzianów w zakresie poszczególnych przedmiotów, obserwacje zajęć oraz

uwzględnienie monitorowania w ewaluacji wewnętrznej. Nauczyciele nie wskazują jednak sposobów

monitorowania działań podjętych na podstawie wyników analiz egzaminu zewnętrznego i wykorzystania

wyników tego monitorowania. 
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W wymaganiu "Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski

z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych " w odniesieniu do poziomu wysokiego

zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

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

Wszyscy ankietowani nauczyciele deklarują, że znają wyniki badań zewnętrznych oraz wymieniają wnioski

płynące z tych wyników. Badania zewnętrzne prowadzone przez IBE, wydawnictwo WSiP, Nowa Era i dotyczące

bezpieczeństwa, nauczyciele poznają poprzez publikowane raporty oraz platformę internetową, a następnie

omawiają na spotkaniach zespołów klasowych oraz prezentują na zebraniach Rady Pedagogicznej. 

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

Wyniki badań zewnętrznych nauczyciele wykorzystują w planowaniu działań. Podjęto współpracę

z pełnomocnikiem do sp. uzależnień oraz centrum wspierania rodziny, uruchomiono program  „Debata”

w klasach VI  oraz program „Cukierki” w klasach III z zakresu profilaktyki uzależnień, szkoła organizuje

coroczne obchody "Dnia bez papierosa” oraz "Dnia przeciw agresji i uzależnieniom”. Zorganizowano szkolenia

dla rodziców pt. „Nowe substancje psychoaktywne”, we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

w Skawinie zorganizowano warsztaty pt. "Jak szybko i skutecznie się uczyć", a także opracowano i wdrożono

program wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
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