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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej

wymagań państwa.

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. Respektowane są 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 poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te

wymagania na pięciu poziomach:

● Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-11-2013 - 6-12-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład

którego weszli: Dorota Miszczak, Wiesław Jagodziński. Badaniem objęto 78 rodziców (ankieta i wywiad

grupowy) i 20 nauczycieli (ankieta). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, wywiad

grupowy z nauczycielami oraz wywiad grupowy z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale, a także

obserwację placówki. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje następujące

wymagania wobec szkoły:

1. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

2. Rodzice są partnerami szkoły.



Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza 4/20

      

Obraz szkoły

Raport, do którego lektury Państwa zapraszamy, dotyczy ewaluacji zewnętrznej w zakresie

wymagań "Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych" oraz

"Rodzice są partnerami szkoły lub placówki". Poniżej znajdują się najważniejsze informacje o szkole

w ww. zakresie, potwierdzone wynikami przeprowadzonych badań.

Technikum jest jednym z trzech typów szkół funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza, obok zasadniczej szkoły zawodowej

i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Jest kontynuatorem tradycji szkolnictwa

ponadgimnazjalnego, które w Twardogórze sięgają 1948 roku. W strukturze organizacyjnej szkoły -

od 1976 roku - funkcjonuje także jedyne w miejscowości Szkolne Muzeum Regionalne, gdzie

zgromadzono wiele zabytków kultury materialnej. Organem prowadzącym placówkę jest Starostwo

Powiatowe w Oleśnicy. W technikum aktualnie kształci się 147 uczniów, w trzech zawodach:

- technik technologii drewna,

- technik organizacji reklamy,

- technik ekonomista.

W Technikum zatrudnionych jest 25 pracowników pedagogicznych. Nauczyciele szkoły wspólnie

planują działania, współpracują ze sobą w zakresie organizowania i realizowania procesów

edukacyjnych, a także rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów. W ramach zajęć

pozalekcyjnych szkoła oferuje wiele atrakcyjnych form aktywności dla uczniów, finansowanych ze

środków Unii Europejskiej. Są to wycieczki zawodoznawcze, kursy kwalifikacyjne (tj. operator

wózka widłowego, florysta, obsługa kasy fiskalnej, pierwsza pomoc medyczna, barista - zakres

podstawowy, tworzenie grafiki z użyciem narzędzi Corel DRAW), projekty zawodoznawcze, targi

pracy, fora zawodowe i staże u pracodawców. Prowadzone są także zajęcia rozwijające

kompetencje kluczowe oraz dydaktyczno – wyrównawcze, uczniowie otrzymują wsparcie

psychologiczne i mogą korzystać z doradztwa zawodowego. W efekcie podejmowanych działań

młodzież szkolna odnosi sukcesy w różnych dziedzinach. Warte podkreślenia są wysokie wyniki

w konkursach ekonomicznych i rachunkowości (np. coroczne czołowe lokaty w Powiatowym

Konkursie Wiedzy o Gospodarce) oraz zawodach sportowych na różnych szczeblach. W ostatnich

latach szkoła wyróżnia się również w lokalnych konkursach artystycznych, np. III miejsce

w Powiatowym Konkursie "Ojczyzna Polszczyzna", I, II i III miejsce podczas XXI Gminnego

Konkursu Recytatorskiego. Uczniowie technikum angażują się w różnorodne w działania społeczne,

akcje charytatywne, np. w ostatnim czasie przygotowali we współpracy z podmiotami zewnętrznymi

wystawy o charakterze historycznym i artystycznym dla mieszkańców Twardogóry, np. prezentujące

zbiory Szkolnego Muzeum Regionalnego.

Istotnym elementem pracy szkoły jest współpraca z rodzicami na rzecz rozwoju uczniów. Dyrekcja

i nauczyciele stwarzają warunki do wyrażania opinii na temat jakości pracy placówki oraz

uwzględniają opinie rodziców i propozycje działań. 
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Jarosława Iwaszkiewicza

Patron Jarosław Iwaszkiewicz

Typ placówki Technikum

Miejscowość Twardogóra

Ulica Stanisława Staszica

Numer 3

Kod pocztowy 56-416

Urząd pocztowy Twardogóra

Telefon 0713158014

Fax 0713158014

Www zsptwardogora.pl

Regon 93282110300000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 147

Oddziały 5

Nauczyciele pełnozatrudnieni 13.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 14.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 7.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 29.4

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 11.31

Województwo DOLNOŚLĄSKIE

Powiat oleśnicki

Gmina Twardogóra

Typ gminy gmina miejsko-wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych C

Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu
procesów edukacyjnych (D)

Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja,
analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami (D)

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy (B)

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy (B)

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki B

Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy (D)

W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci (D)

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach (D)

Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły (B)

Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców (B)



Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza 7/20

      

Wnioski

1. Organizacja pracy szkoły sprzyja powszechnej współpracy nauczycieli na różnych poziomach

i umożliwia aktywne zaangażowanie się w planowanie i realizowanie procesów edukacyjnych,

a także wprowadzanie zmian i rozwiązywanie problemów. Przyczynia się również do doskonalenia

warsztatu pracy oraz podnoszenia jakości pracy placówki.

2. Nauczyciele rzadko korzystają ze wsparcia innych nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji pracy

własnej.

3. Szkoła pozyskuje opinie rodziców i uwzględnia je przy organizacji pracy dydaktyczno –

wychowawczej, a także w kwestiach związanych z bezpieczeństwem uczniów.

4. Rodzice uczestniczą w procesach decyzyjnych w placówce, ich inicjatywy są użyteczne, a efekty

mają wpływ na rozwój uczniów i szkoły. 
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

O sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje zdolność do współpracy. Aby jej uczyć, nauczyciele powinni

działać zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy, prowadząc ewaluację, ucząc się od

siebie nawzajem. Służy to podniesieniu jakości procesu uczenia się uczniów oraz rozwojowi zawodowemu

nauczycieli.

Poziom spełnienia wymagania: C

W szkole funkcjonują zespoły przedmiotowe i zadaniowe. Nauczyciele, w tym uczący w jednym

oddziale, aktywnie włączają się w ich pracę. Wypracowany model współpracy sprzyja

powszechnemu zaangażowaniu kadry pedagogicznej w planowaniu, realizowaniu procesów

edukacyjnych oraz podejmowaniu decyzji dotyczących wprowadzanych zmian. Nauczyciele udzielają

sobie wzajemnego wsparcia przede wszystkim podczas realizacji zaplanowanych i doraźnych zadań,

a także poprzez wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno –

wychowawczych i dzielenie się wiedzą. Wpływa to na spójność podejmowanych przez nich działań,

ich wyższą skuteczność oraz doskonalenie swojego warsztatu pracy.

Nauczyciele – mimo deklaracji – rzadko korzystają ze wsparcia swoich kolegów w prowadzeniu

ewaluacji pracy własnej. Przedstawione przez nich przykłady odwołują się głównie do ogólnie

pojętej współpracy związanej z realizacją procesów edukacyjnych i nie dowodzą, że doskonalenie

pracy własnej jest wynikiem prowadzenia badań ewaluacyjnych.

Obszar badania:  Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w

organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Wszyscy nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów działających w szkole i współpracują ze

sobą w planowaniu oraz realizowaniu procesów edukacyjnych. Organizacja pracy sprzyja

powszechnemu uczestnictwu w tej współpracy.

Wszyscy nauczyciele zgodnie zadeklarowali, że angażują się w pracę różnych zespołów funkcjonujących

w szkole (Rys. 1 w). Powszechne jest zaangażowanie nauczycieli w pracę zespołów przedmiotowych

lub międzyprzedmiotowych oraz wychowawczego i profilaktycznego. Większość wskazała również na współpracę

w ramach innych zespołów, tj. doraźnych i zadaniowych (np. ds. promocji szkoły, organizowania imprez,

realizowania projektów szkolnych, wdrażania dziennika elektronicznego, ds. zorganizowania forum

zawodoznawczego). Dyrektor wskazał, że współpraca pomiędzy nauczycielami zorganizowana jest na różnego

rodzaju poziomach. Przede wszystkim dotyczy nauczycieli tych samych lub pokrewnych przedmiotów, ale także
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pracujących w danych oddziałach i wychowawców klas. Nauczyciele współdziałają ze sobą podczas realizacji

zaplanowanych i doraźnych zadań, a także podczas posiedzeń rady pedagogicznej. W poszczególnych zespołach

dokonuje się analizy wyników nauczania, wspólnie opracowuje i przeprowadza próbne egzaminy maturalne oraz

zawodowe, ustala działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Wspólnie planowane

i realizowane są zadania związane z projektami, organizacją konkursów, akcji. Nauczyciele wymieniają się

informacjami, materiałami (np. scenariuszami lekcji, pomocami dydaktycznymi, opracowanymi testami

lub sprawdzianami), a także przygotowują lekcje koleżeńskie. W ostatnim czasie nauczyciele współpracujący

w zespołach przedmiotów zawodowych opracowali programy nauczania dla nowego zawodu (technik organizacji

reklamy), zakres tematyczny korelacji międzyprzedmiotowej, harmonogramy praktyk, zmodyfikowali

przedmiotowe systemy oceniania oraz w związku z nową formułą egzaminu zawodowego tworzą bazy zadań

egzaminacyjnych do poszczególnych kwalifikacji. Podczas wszystkich obserwowanych zajęć (5) dostrzeżono

występowanie elementów wynikających z ustaleń z innymi nauczycielami, w tym uczącymi w jednym oddziale.

Najczęściej dotyczyły one dostosowywania warunków i wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów, zwracania

uwagi na dyscyplinę pracy, kształtowania odpowiednich postaw moralnych, poprawnego i kulturalnego

wypowiadania się uczniów, ćwiczenia umiejętności najsłabiej opanowanych (np. czytania i słuchanie ze

zrozumieniem) oraz korelacji zagadnień omawianych na przedmiotach ekonomicznych.

 

Rys.1w



Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza 10/20

      

Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

(planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między

nauczycielami

Nauczyciele zespołowo planują, ustalają i wprowadzają zmiany dotyczące przebiegu procesów

edukacyjnych. Organizacja współpracy nauczycieli umożliwia wspólne podejmowanie decyzji.

W opinii większości nauczycieli zmiany w procesie edukacyjnym wprowadzone w wyniku wspólnych ustaleń

dotyczyły w szczególności nowych programów, modyfikacji planów nauczania, wyboru podręczników, a także

opracowania i wdrożenia pomocy pedagogiczno- psychologicznej (Rys. 1o). Wspólnie opracowano m. in.

program nauczania dla zawodu „technik organizacji reklamy” i "technik ekonomista", a także nowe programy

z przedmiotów „Grafika Komputerowa" i „Pracownia Multimediów". Zdaniem dyrektora, nauczyciele pracują

zespołowo i wspólnie podejmują decyzje dotyczące wszelkich zmian. Nauczyciele współpracujący w ramach

zespołów przedmiotowych, podczas regularnych spotkań, wspólnie ustalają preferowane metody pracy podczas

zajęć, określają zadania wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb, planują sposoby wdrażania wniosków (np.

wykorzystywanie platformy edukacyjnej WSiPnet, portalu NBP, prezentacje multimedialne, organizowanie

konkursów zawodoznawczych). Liderzy zespołów zgłaszają propozycje działań, przygotowują wykaz konkursów,

zajmują się organizowaniem egzaminów próbnych (maturalnych i zawodowych). W szkole powoływane są także

zespoły zadaniowe, które uszczegóławiają prace w ramach projektowanej zmiany. Nauczyciele współpracują

również podczas realizacji projektów unijnych (np. planowanie zajęć wyrównawczych po przystąpieniu

do projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego II na Dolnym Śląsku), wzbogacania procesu edukacyjnego

o staże pracownicze i realizacji zadań związanych z organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Podczas posiedzeń RP wszyscy nauczyciele dyskutują, przedstawiają wnioski i ewentualne propozycje. Dokonują

analizy i oceny przeprowadzonych działań oraz wskazują osiągnięte rezultaty. Przykładami wprowadzonych

wspólnie zmian, wg dyrektora, są: wybór nowego kierunku kształcenia (technik organizacji reklamy), wybór

nowych miejsc realizowania praktyk zawodowych w tzw. przemyśle, wprowadzenie możliwości odbywania przez

uczniów (w systemie feryjnym) staży zawodowych i zdobywanie dodatkowych kwalifikacji na kursach

kwalifikacyjnych (np. operatora wózków widłowych, baristy, florysty), uczestnictwo w projektach, np.

„Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II" i dla uczniów Technikum Organizacji Reklamy–

„Narzędzia promocji szkoły". Zmiana dotyczyła również organizacji wycieczek zawodoznawczych, forum

zawodoznawczego dla środowiska twardogórskiego i uczniów innych szkół z powiatu. Dzięki współpracy

nauczycieli zorganizowano również wystawę zbiorów muzealnych Szkolnego Muzeum Regionalnego w kościele

oraz wystawę prac lokalnego malarza w ramach Dni Twardogóry. Nauczyciele uczący w jednym oddziale zwrócili

uwagę na opracowanie i wdrożenie nowych programów nauczania do przedmiotów ekonomicznych i reklamy,

w związku z wdrożeniem nowej podstawy kształcenia zawodowego, modyfikację Przedmiotowych Systemów

Oceniania, zintensyfikowanie ćwiczeń dotyczących wypełniania dokumentacji ekonomicznej w klasie technikum -

w zawodzie technik ekonomista na wszystkich przedmiotach zawodowych, a także regularne spotkania zespołu

wychowawczego w celu szybkiego reagowania na bieżące problemy wychowawcze.
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Rys.1o

Obszar badania:  Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy

współpracy

Nauczyciele współdziałają w rozwiązywaniu problemów, a sposoby wzajemnego wspierania się

w pracy są dla nich przydatne i wpływają na rozwój ich kompetencji.

Nauczyciele zadeklarowali, że w swojej pracy z uczniami korzystają z pomocy innych nauczycieli. Najczęściej

związane jest to z wymianą wiedzy i wzajemnych doświadczeń, w tym poprzez obserwacje zajęć otwartych.

Bardzo często udzielają sobie wsparcia przy rozwiązywaniu konfliktów klasowych i problemów wychowawczych,

podczas realizacji projektów edukacyjnych, organizacji konkursów i akcji oraz przy wymianie informacji

o uczniach i zespołach klasowych. Ponad połowa nauczycieli uważa, że współpraca dotyczy wymiany pomocy

dydaktycznych oraz planowania wspólnych działań i opracowywania materiałów (np. programu nauczania,

rozkładów materiałów, przygotowywania i realizacji projektów zawodoznawczych). Nauczyciele wymienili także

wiele przykładów wskazujących na to, że uzyskują pomoc od innych nauczycieli w swojej pracy z uczniami (Rys.

1 w). Jako efekty takiej współpracy podali: spójne działania pedagoga, wychowawców i dyrekcji, które

umożliwiają lepsze poznanie problemów ucznia i klasy, optymalne rozwiązywanie trudnych problemów

wychowawczych i niwelowanie zachowań niepożądanych (np. w kwestii frekwencji), większą skuteczność

nauczania dzięki odpowiednio dobranym lub opracowanym zespołowo programom nauczania z przedmiotów

zawodowych, a także nabywanie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji, podniesienie kompetencji kluczowych

i wyrównywanie braków (w wyniku wspólnych działań w ramach realizacji projektu „Modernizacja Kształcenia

Zawodowego II na Dolnym Śląsku”). Pozytywnym skutkiem jest również doskonalenie własnego warsztatu

pracy, stosowanie sprawdzonych i skutecznych metod nauczania oraz ciekawych rozwiązań metodycznych (np.

„lekcje muzealne” dla szkół i przedszkoli), ustalanie kierunków dalszej pracy z uczniami oraz promocja placówki

w środowisku lokalnym (wystawa „Dotknij historii").
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Rys.1w

Obszar badania:  Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej

pracy

Mimo że nauczyciele deklarują wzajemną pomoc w prowadzeniu ewaluacji własnej pracy i oceniają

ją jako przydatną, to jednak wskazane przez nich przykłady nie dowodzą, że doskonalą oni swoją

pracę poprzez badania ewaluacyjne.

Wszyscy nauczyciele (20) zgodnie zadeklarowali, że prowadzą regularną ewaluację własnej pracy i wskazali te

elementy, które poddawali badaniu w ciągu ostatniego roku. Według nich najczęściej analizowano metody

nauczania, kryteria oceniania i zasady współpracy z uczniami (Rys. 1o). Wszyscy również stwierdzili,

że prowadząc ewaluację własnej pracy, współpracują z innymi nauczycielami i ocenili ją jako bardzo przydatną.

Zdecydowana większość wskazanych przez respondentów przykładów odwoływała się głównie do ogólnie pojętej

współpracy w realizacji procesów edukacyjnych. Wśród elementów wskazujących na współpracę nauczycieli

związaną z ewaluacją własnej pracy najczęściej wymieniano wzajemną obserwację lekcji (Rys. 2o). Niektórzy
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nauczyciele podali wspólną analizę osiągnięć uczniów, nie uściślając jednak, że działania te dotyczyły badania

efektów pracy własnej. 

 

Rys.1o
 

Rys.2o
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Wymaganie:

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

W efektywnych szkołach tworzy się partnerstwo z rodzicami przede wszystkim dla wsparcia uczenia się uczniów.

Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny pozytywnie wpływa na rozwój uczniów, dlatego szkoły zachęcają

rodziców do udziału w tym procesie. Celem organizowanych przez szkołę działań powinno być włączanie

rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych aspektów pracy szkoły.

Poziom spełnienia wymagania: B

Placówka współpracuje z rodzicami, umożliwia im wyrażanie opinii na temat własnej pracy

i systematycznie wykorzystuje te informacje na rzecz rozwoju uczniów. Opinie i propozycje

rodziców wpływają na planowanie procesu edukacyjnego oraz na podejmowanie istotnych decyzji

związanych z rozwojem uczniów i szkoły (np. wybór nowego kierunku kształcenia zawodowego,

organizacja zajęć rozwijających zainteresowania, wybór kursów kwalifikacyjnych). Inicjatywy

zgłaszane przez rodziców są użyteczne, a efekty ich realizacji mają pozytywny wpływ na wzrost

kompetencji uczniów oraz poprawę ich bezpieczeństwa.

Obszar badania:  Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat

swojej pracy

Szkoła systematycznie pozyskuje opinie dotyczące swojej pracy i wykorzystuje je w procesie

podejmowania decyzji. 

Szkoła pozyskuje od rodziców opinie na temat swojej pracy. Zdaniem dyrektora i nauczycieli odbywa się to

podczas zebrań z rodzicami (klasowych, ogólnych i Rady Rodziców), indywidualnych rozmów, wywiadów

środowiskowych, spotkań z pedagogiem, a także poprzez zgłoszenia drogą telefoniczną i listową. Wszelkie

uwagi, propozycje zmian lub uzgodnień przyjmuje bezpośrednio dyrektor i kierownictwo szkoły o każdej porze

pracy placówki. Funkcjonujący w szkole dziennik elektroniczny stwarza dodatkową możliwość elektronicznego

kontaktowania się rodziców z wychowawcami i nauczycielami w sprawach postępów uczniów i ich zachowania,

a także zgłaszania opinii i uwag. Ponadto przeprowadzane są ankiety dla rodziców, np. na temat

funkcjonowania i działań szkoły. Na tablicach informacyjnych w placówce oraz na jej stronie internetowej

znajdują się różnorodne informacje skierowane do rodziców, jednak nie zawierają one bezpośredniej zachęty

do wyrażania przez rodziców opinii na temat szkoły. Wszyscy nauczyciele uwzględniają opinie rodziców

przy planowaniu działań w szkole (Rys.1w) i niemal wszyscy ankietowani rodzice (70/71) wiedzą, w jaki sposób

mogą angażować się w jej pracę. Według nauczycieli i rodziców, do działań, które zostały podjęte lub zmienione

pod wpływem opinii rodziców, można zaliczyć m.in.: wdrożenie dziennika elektronicznego, wprowadzenie

monitoringu wizyjnego na terenie placówki oraz kontrolowanie otoczenia szkoły i terenu miasta przez patrole

policji, rozbudowę parkingu przed szkołą w ramach poprawy bezpieczeństwa uczniów dojeżdżających,

zmodyfikowanie strony internetowej (wprowadzenie nowej zakładki „Rodzice”). Na prośbę rodziców
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zaplanowano i wprowadzono zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego, a także zawodowego,

rozszerzono również ofertę zajęć pozalekcyjnych o koło turystyczne i naukę gry na gitarze. Zorganizowano

dodatkowe kursy kwalifikacyjne na terenie szkoły (np. obsługi kas fiskalnych). Istotne jest wykorzystywanie

informacji od rodziców w celu nawiązania kontaktów z zakładami pracy, w których uczniowie będą mogli

odbywać praktyki zawodowe. Na wniosek rodziców w jednej z klas zmieniono nauczyciela przedmiotu.

 

Rys.1w

Obszar badania:  W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich

dzieci

Nauczyciele we współpracy z rodzicami podejmują działania dydaktyczno – wychowawcze

odpowiadające potrzebom rozwojowym uczniów oraz wspierające ich rozwój.

W opinii zdecydowanej większości ankietowanych rodziców, nauczyciele wskazują możliwości rozwoju ich dzieci,

a także służą radą i wsparciem w sytuacjach trudnych (Rys. 1j, 2j, 3j). Wspólnie z nauczycielami

lub w uzgodnieniu z nimi rodzice prowadzą kontrolę frekwencji swoich dzieci (ustalono, że formą informowania

wychowawców o nieobecnościach uczniów są tzw. „zeszyty usprawiedliwień”) oraz monitorują osiągnięcia

uczniów w nauce (stała wymiana informacji z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny). Zgłaszają

nauczycielom informacje dotyczące potrzeb edukacyjnych dzieci (np. zajęcia przygotowujące do matury) oraz

na temat zaangażowania, umiejętności i zachowania się uczniów podczas odbywania praktyk. Mają wpływ

na sposób prowadzenia zajęć przez nauczycieli, co wpływa na atrakcyjność lekcji i większą aktywność ich dzieci.

Rodzice włączają się również w działania wychowawcze, np. współorganizują imprezy szkolne i klasowe, inicjują

wyjazdy (np. na Politechnikę Opolską), współpracują z pedagogiem w zakresie udzielania wsparcia uczniom
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będącym w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, sponsorują zakup nagród. Wymienione działania, zdaniem

rodziców, są istotne dla rozwoju ich dzieci. Konsekwencja postępowania oraz stały przepływ informacji

motywują uczniów oraz wpływają na lepsze efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Rys. 1j Rys. 2j

Rys. 3j
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Obszar badania: Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w

podejmowanych działaniach

Rodzice współuczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących kwestii organizacyjnych,

wychowawczych i czasami dydaktycznych. Biorą także udział w podejmowanych przez szkołę

działaniach.

W opinii większości ankietowanych rodziców są oni na bieżąco informowani przez Radę Rodziców na temat

decyzji podejmowanych z ich udziałem (Rys.1j). Jednocześnie 59/71 zadeklarowało, że w tym lub poprzednim

roku szkolnym uczestniczyło w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły. Jako przykłady dyrektor

i rodzice wskazali przede wszystkim działania związane z kwestiami organizacyjnymi, np.: przyjęcie

dokumentów wewnątrzszkolnych, udział w ankietach w związku z opiniowaniem pracy nauczycieli, organizacja

wybranych imprez klasowych i szkolnych (np. termin, miejsce, zasady finansowania studniówki), konsultacje

w spawie wycieczek, zgłoszenie potrzeby zorganizowania parkingu przed szkołą w celu poprawy bezpieczeństwa

osób dojeżdżających oraz zwiększenie częstotliwości patroli policyjnych w okolicy placówki i na terenie miasta

(eliminowanie problemu wagarów i działania profilaktyczne). Rodzice włączają się również w planowanie

procesu edukacyjnego poprzez udział w ankietach dotyczących wyboru zajęć pozalekcyjnych, ustalanie miejsca

odbywania praktyk zawodowych, a także przedstawianie opinii na temat nowych kierunków kształcenia. Jako

przykłady działań podjętych przez szkołę pod wpływem rodziców dyrektor wymienił: wdrożenie nauki w nowym

zawodzie na rynku lokalnym - technik organizacji reklamy – zarówno w szkole dla młodzieży i w ramach kursów

kwalifikacyjnych, budowę parkingu i bardziej intensywną współpracę z lokalną policją, przebudowę strony

internetowej szkoły pod kątem poprawienia jej estetyki i rozszerzenia zakresu informacyjnego, w tym dla

uczniów i rodziców, wdrożenie dziennika elektronicznego oraz zmianę nauczyciela w jednej z klas.

Rys. 1j
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Obszar badania: Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły

Szkoła skutecznie zachęca rodziców do zgłaszania swoich inicjatyw na rzecz rozwoju uczniów

i szkoły. Propozycje rodziców są uwzględniane w działaniach placówki.

Według większości rodziców (48/71), w ostatnim czasie zgłaszali oni pomysły działań, które dotyczyły uczniów

i szkoły (Rys. 1j). W ocenie dyrektora i wszystkich nauczycieli, rodzice zgłaszali inicjatywy sprzyjające

rozwojowi ich dzieci. W szczególności dotyczyły one działań wychowawczych i przygotowania imprez klasowych,

a także szkolnych (tj. wycieczki, ognisko, wigilia, studniówka). W zakresie zdobywania kwalifikacji zawodowych

i umiejętności praktycznych rodzice oferują staże dla uczniów oraz pomoc w zakresie nawiązania kontaktów

i podpisania umów o przeprowadzenie praktyki zawodowej w poszczególnych zawodach. Przedstawiają również

propozycje dotyczące modyfikacji oferty edukacyjnej, np. w kwestii wyboru nowego kierunku kształcenia

(technik organizacji reklamy), czy oferty zajęć pozalekcyjnych dla ich dzieci (np. przygotowujących do matury,

rozwijających zainteresowania – nauka gry na gitarze). Ponadto rodzice zainicjowali wdrożenie dziennika

elektronicznego, przebudowę strony internetowej, premiowanie uczniów za wzorową frekwencję i osiągane

wyniki w nauce, konkursach i sporcie poprzez zakup nagród na koniec roku szkolnego. 

Rys. 1j
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Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców

Inicjatywy zgłaszane przez rodziców są realizowane przez szkołę, co wpływa na rozwój placówki

i kompetencji uczniów. 

W opinii wszystkich respondentów, szkoła realizuje inicjatywy zgłaszane przez rodziców, zwłaszcza te

wpływające na rozwój uczniów. Rodzice, wskazując inicjowane przez nich działania, które zostały uwzględnione

przez szkołę, najczęściej wymieniali:

- organizację imprez klasowych i szkolnych, co wpłynęło na integrację zespołów klasowych, rozwój umiejętności

organizacyjnych, a także promocję szkoły w środowisku,

- wdrożenie dziennika elektronicznego oraz modyfikację strony internetowej, które usprawniły komunikację

na linii szkoła – rodzice i wpłynęły na skuteczniejszą kontrolę nad uczniami, lepszą frekwencję i wyniki w nauce,

- wpływ na dodatkowe zajęcia doskonalące umiejętności i rozwijające zainteresowania uczniów (np.

przygotowujące do matury, koło turystyczne, zajęcia gry na gitarze),

- propozycje wycieczek zawodoznawczych i dydaktycznych, wyjść do kina, teatru (rozwój uczniów),

- oferowanie przez rodziców staży dla uczniów oraz pomoc w zakresie nawiązania kontaktów i podpisania umów

o przeprowadzenie praktyki zawodowej w poszczególnych zawodach (co jest szczególnie istotne przy małym

rynku pracy),

- poszerzenie oferty bezpłatnych kursów kwalifikacyjnych (obsługa kas fiskalnych, obsługa wózków

widłowych)umożliwia nabywanie konkretnych kwalifikacji,

- finansowanie nagród dla najlepszych uczniów z wysoką średnią ocen, wzorowym zachowaniem i osiągających

sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz sportowych (jako motywacja i zachęta),

- monitoring szkoły, co wpłynęło na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole.

Dyrektor oraz nauczyciele wskazali na te same kategorie działań i podkreślili dobrą współpracę z rodzicami.

Według nich podejmowane działania są celowe i przyniosły wymierne efekty w postaci zaangażowania uczniów

i rodziców w życie szkoły, a także ogólną poprawę frekwencji i wzrost kompetencji uczniów. Zwrócono również

uwagę na fakt, że rodzice ufają wychowawcom i nauczycielom oraz szkole jako instytucji.
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